
لم تـكن لـدي الـنـيـة في الـكـتـابـة عن   وزيـر الـشـبـاب في بـدايـة أسـتالمه
نـصب  ولم أكن راغبا  في الكـتابة عن نشـاطاته اليومـية حتى ال يقول ا
الـبــعض " ال تـسـتــعـجل  لــنـر عــمـله أوال " كـنـت مـعه مــنـذ أول يـوم  في
الوزارة بـعـد أن طـلبت مـنه أن أكـون  ضمن طـاقم مـكـتبه  االعالمي ولم
انع من ذلك ألنه يعلم أني كاتب وصحفي ورياضي سابق ويعرف من
هو عـلي كـاظم مـنذ سـنـ وهـكذا  الـتـحقت فـي مكـتـبه وكنـت قريـبـا منه
أر  عـمـله ونـشــاطه وهـمـته وأسـتــقـبـاله األبـوي واألخـوي لــلـريـاضـيـ
العب ـخـتـلف األلـعـاب نـاهـيـك عن زيـارته ألغـلب احملـافـظـات لـتـفـقـد ا
ـشاريع ـنـشـئـات الريـاضـيـة وأين وصل الـعـمل ونسـبـة اإلجنـاز في ا وا
الـتي تـشرف عـلـيـها وزارة الـشـباب وفي كـل لقـاءاته يـؤكد دور الـشـباب
في اجملـتـمع وكــيف أن وزارة الـشـبـاب مـقـصــرة بـهـذا اجلـانب الى حـد
العب كبـيـر  وظن اجلمـيع أن عـمل وزارة الشـبـاب  " مقـاول "   يـبني ا
فــقط ولـيس لــهـا إي عــمل أخـر حـتـى  أن فـئـة واســعـة  من الــشـبـاب لم
ـراكـز  ومـنـتــديـات الـشـبـاب وتـطـويـر مـواهب يـطـالـبـوا بــإعـادة الـعـمل 
الـبــعض مـنـهم في اجلـانب الــعـلـمي أو الـريـاضـي  النـهم يـعـتـقـدون  أن

العب الغير  الوزارة عملها األساسي بناء ا
ــخـتـلف ـئــات الـوفـود  خالل الــتـســعـ يـومــا الـتـقى وزيــر الـشــبـاب 
الـتــسـمـيـات الـريـاضـيـة بــجـانب أسـتـقـبـاله عــشـرات األنـديـة الـريـاضـيـة
ـنصبه اجلـديد  وعرضوا ركزيـة التي قدمت له الـتهاني  واالحتـادات ا
مشاكلـهم واحتيـاجاتهم ومـقترحاتـهم والوزير بـسمع منـهم ويلبي بعض
الـطلـبـات التـي ال حتتـمل الـتـأجيل وبـاقي طـلـبات يـحـولـها الى مـديـريات
الـوزارة حسب االختـصاص وينـتظر أجـاباتهم ويـحاول أن اليهمش دور
ـعطـيـات التي أحـد ويـسـمع من اجلمـيع وفي الـنـهايـة يـقرر عـلى ضـوء ا

أمامه  لكي يكون قراره للصالح العام  
ـدرب السابق عندما بعض النجوم  الريـاضي  والسيما الالعب وا
ـكتب يـفرحـون جدا لـوجودي هـنا  وعـند خـروجهم من يشـاهدوني في ا
مـكتب الـوزيـر يقـولون " لم نـتـوقع أن الوزيـر بهـذه  الـبسـاطة والـتواضع
ويـسـمع مـنـهم ويـرد عـلى أسـئـلـتـهـم وأستـفـسـارتـهم بـكـل روح ريـاضـية
وأنـهم سـعداء كـونه ريـاضـيا والعـبـا دوليـا سـابق وقـبل أسبـوعـ  كتب
الكاب حارس محمد  منشـورا في صفحته الشخصية  يناشد  الوزير
ـسـاعـدة  الـنـجم الـســابق اسـمـاعـيل مـحـمـد الـذي يـعـاني من آالم في
تلك ظهره ويـتطلب اجراء عمليـة جراحية وقد يضـطر لبيع داره النه ال 
أجور العمليـة  فجاءت استجابة الوزير سريـعة واستقبله مع زميله غا

عريبي وأوعز بعالجه على حساب الدولة 
قـبل أيـام زار مـحـافـظـة الـديـوانــيـة وخـرج من بـغـداد الـسـاعـة الـسـابـعـة
ـسـؤولـ الـريـاضـيـ وتـفـقد ـحـافـظـها وا والـنـصف صـبـاحـا والـتـقي 
العب واسـتـمع الى كل ما يـطـرحـونه وعاد الى بـغـداد مـنتـصف الـليل ا
وفي  اليـوم الـثانـي كان في مـكـتبه الـسـاعـة الثـامـنة صـبـاحا يـطـلع على
بريـد الـوزارة ويـعـطي أوامـره وتـوجـيـهـاته. أذن هـو وزيـر شـاب وطـموح
يـريـد أن يـثـبـت لـلـجـمـيع أنه قـادر عـلى الـنـجـاح ويـعـمل بـهـمـة واخالص
وبــروحـيـة عــالـيــة لـكي يــتـرك بـصــمـة اإلبــداع  في وزارة الـشــبـاب بـكل
العب فـقط رغم وجود مـشاكل مـفاصـلـها وال يـقتـصـر عمـله عـلى بنـاء ا
تعـاقدة مع الوزارة العب من جـراء تلكـؤ الشركـات  ا وتـأخير بـبعض ا
العب  لـكنـهـا لم توفي قـبل مـجيـئه  والـتي أخذت عـلى عـاتقـهـا إكمـال ا
وقع مع الوزارة دة احملددة كـما ينص العـقد ا بعـهدها في إجنازهـا  با
ثال مـلعب الـزوراء تاخر الـعمل كثـيرا ولم يـتم إكماله في وعلى سبـيل ا
الـوقت احملـدد واجـتـمع الـوزيـر مع الـشـركـة اكـثـر من مـرة وحـثـهم عـلى
لعب سيكون جاهزا لعب ب فترة وأخرى واعتقد أن ا العمل ويتفقد  ا
خالل األشهـر القادمـة بعـد أن طال أنتـظار جـمهور الـزوراء كثـيرا . أما
ملعب التاجيات الذي ظن اجلـميع أنه سيكون مكتمال في موعده احملدد

برم مع الشركة في وقتها  فيواجه مشاكل عديدة بسبب العقد ا
قـبل يومـ كـنت بـصـحبـته عـنـدما حـضـر مـباراة بـكـرة اليـد بـ فـريقي
الــكـــرخ والـــنــجـف ضــمن دوري االحتـــاد وشـــاهــدت لـــقـــاءه مع زمالئه
الالعب الـدولي السابقـ الذين يشرفون على تـدريب الفرق وأستعاد
العب  عـنـدمـا كانـوا يـلعـبـون سـوية والـتـقط صورا مع مـعـهم ذكـريات ا
الالعـب واإلداريـ واجلـميـع قالـوا له نـحن معـك ونبـارك لك كل خـطوة

تتخذها في سبيل تطوير الرياضة العراقية. 
 الـوزير  لم يكـمل شهره الـرابع في الوزارة وعلـينا جـميعـا أن نقف معه
ونسانده وال نستعجل في احلكم عليه فأمامه سنوات من العمل وبعدها
ـوفـقـيـة في قـيـادة الـوزارة لـكل حـادث حـديث وأتـمـنى له من كل قـلـبي ا

وأنا متاكد من ذلك بحكم معرفتي به.
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صفحة ورقية من فيسبوك
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عـامر مـحمد الـعزاوي مـصور شاب
شق طــــريـــقـه بــــنـــجــــاح في عــــالم
الـتـصـويـر الــريـاضي حـتى أصـبح
ــــــصـــــورين واحــــــدا من أفــــــضل ا
ـبـدعـ  في الـعـراق الـريـاضـيـ ا
العب وعُرف بلقـطاته الرائعة في ا
سواء في مباريات الدوري العراقي
أم في الـــبــطـــوالت الــدولــيـــة الــتي
يشارك فيها منتخبنا الوطني بعده

صور اخلاص للمنتخب  .  ا
الـعـزاوي الـذي بـدأ عمـلـه صـحـفـيا
ونديال يزا  يكتب في صحيفة ا
قـبل أن تــسـرق    الـكـامــيـرة  قـلـمه
وأجـــبــــرته أن يــــضع عــــيــــونه في
عدستـها لـكي يتـلقط أجـمل الصور

الرياضية .
قــبل أيــام أنــتــشــرت صـورتـه وهـو
يـــذرف دمـــوع احلـــزن في مـــبـــاراة
منتـخبنـا امام قطـر ضمن نهـائيات
اســـيــا والــتي خــســرنــاهــا بــهــدف
مــقــابل الشئ وجــعـلت 40 مـلــيـون
ـني عـراقي يــحـزن بـعـد  أن  كـان 
الــنـفس بـالــفـوز وإحـراز الــبـطـولـة
للـمرة الـثـانيـة لكن الـعراقي األصل
بـــســـام الــــراوي كـــان له رأي أخـــر
وسجل هـدف منتـخب وطنه الثاني
قطر الـتي رعته ومـنحـته اجلنـسية
فـي شــــبـــــاك جالل حـــــسن وخــــرج

منتخبنا من البطولة .
فـي الـطـائــرة الـقــادمـة من دبي الى
بــغــداد جـلـس بــجـانــبـي الـصــديق
ـصــور الــبـارع مــحــمـد الــعـزاوي ا
وســـألــته كـــيف الـــتُــقـــطت لك هــذه
الـــصـــورة ومـن الـــتـــقــــطـــهـــا لك /
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االسـتـاذ مـؤيـد الـبـدري يـعلـق علـى أحدى مـبـاريـات مـنـتـخـبـنا
ـاضي الـوطـنـي في مـلــعب الـشــعب  في سـبــعـيــنـات الـقــرن ا
ـرحــوم االسـتــاذ  الـصـحــفي ضـيــاء عـبـد ويـجــلس بـجــانـبه ا
الرزاق حسن الذي كان له الفـضل  في مسيرة االستاذ مؤيد
رحوم االستاذ البدري في عـالم التعليق عـندما  أقترح عـلى ا
أسمـاعيل مـحمـد أعـطاءه الـفرصـة في التـعـليق  بـعض الوقت
ـباراة مـنتخـبنـا العـراقي في القاهـرة وبالـفعل مـسك االستاذ
ـايـكـروفـون وأبـدع وآجـاد بـالـتـعـلـيق وبـعـدهـا مـؤيــد الـبـدري ا
عـلقـ العرب أنـطلق الى عالم الـشهـرة واصبح احـد افضل ا
ه برنامجه الشهـير الرياضة في األسبوع باالضافة الى تقـد

.
الشفاء العاجل البي زيدون 

وهو طريح الفراش منذ سنوات.
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ن مــــؤيـــد "  الــــبــــحـــرانـي " أ
ــزاد افــتــتـــاح مــعــرض ارداوس 
الـعـمـالت في مـجـمـع الـسـيف في
ـنــامـة الــعـاصــمــة الـبــحـرانــيــة ا
ـعـرض هواة من كل وشـارك في ا
أنــحـاء الـوطن الـعـربي والـبـعض
مـنـهم جـاءوا مـن امـريـكـا وأوربـا
ومـن الـــــعــــراق شـــــارك عـــــدد من
عرض يـتقدمهم الهـواة في هذا ا
الـسـيد مـحـمـد ابـراهـيم عـبـد الله
عروف بأسم " مـحمد العراقي " ا
ـتـلك ســمـعـة جـيـدة وله والـذي 
ــعـارض ــيـز فـي كل ا حــضــور 
التي يشارك فيها جلودة وأصالة
وقــدم الـــعــمالت الـــورقــيـــة الــتي
ـتـلـكـهـا خــاصـة عـمالت الـعـهـد

لكي . ا
ـــعــرض هــذا الــعــام ــيــز ا  مــا 
ا إقـامته في مـول جتاري كبـير  مزاد العمالت في البحرين

أجـــابــــني  قــــائال في مــــبـــاراتــــنـــا
احلاسمة مع قطر احتشد اجلمهور
ــــلـــعب قــــبل ثالث الــــعـــراقـي في ا
ســاعــات تــقــريـــبــا وهم يــلــوحــون
بـاإلعالم الـعراقـيـة ويـهتـفـون بأسم

الوطن .
 وكـان منظـرهم يفـرحني  وأنا أرى
الــــنـــســـاء والــــرجـــال   واألطـــفـــال
والـشـبـاب والـبـعض مـنـهم  جـاءوا
من اوربـــا وأفـــريـــقـــيـــا وأمـــريـــكــا
والعراق ليقفـوا ويشجعوا منتخب
وطـــنــــهم وكـــنت أراقـب  دخـــولـــهم
لــــلـــمــــلـــعب  وكــــيف األب واألم مع
أطـفـالـهم مـتـلـهـفـ لـلـفـوز وألـتـقط
أجـمـل الـصــور لــهم  . لــكن مــنــظـر
الفرح حتول الى حزن عندما سجل
منتـخب قطر هدف الـفوز ولم يتبق
ســوى دقـائق قـلــيـلـة  عـلـى أنـتـهـاء
ـباراة وكـنت أشاهـد دموع وحزن ا
ـدرجـات اجلـمـهـور الـعـراقي عـلى ا
وعنـدمـا أضاع مـهنـد علي الـهجـمة
مكن أن األخيرة  والتي كانت من ا
نسجل هدف التعادل ومن ثم الفوز
 هــطـلت دمــوعي بـدون شــعـور ولم
أكن اعرف أن مصورا فيتناميا كان
مع منتخب بالده فـي البطولة  كان
ــلــعب قــد يــجـــلس بــجــانــبـي في ا
الـتقـط هذه الـصـورة وأرسـلـها الى
موقع االحتاد االسيوي التي بدوره
نـشـرهـا  وبـعدهـا انـتـرت  الـصورة
بــســرعـة الــبـرق  و تــداولــهـا في
ــيـة الــقــنــوات  الــفــضــائــيــة الــعــا
والــعـــربــيــة    ومــواقـع الــتــواصل

االجتماعي  .

صور الفيتنامي ? {هل تواصلت مع ا
- نـعم تـواصلت مـعه وشكـرته على
ـعـبـرة الـتي  تـمثل هـذه الـصـورة ا
حـالـة  كل الــشـعب الــعـراقي  الـذي
حــــزن  وذرف الــــدمـــوع خلــــســـارة

نتخب . ا

{ مــاهـــو  شــعــورك عـــنــدمـــا شــاهــدت
صـــورتك تـــتـــنـــاقــــلـــهـــا وســـائل اإلعالم

والقنوات الفضائية ?
- شـعــور امـتــزج بـالــفـرح واحلـزن
فــــمن جــــهــــة فـــرحـت الن صـــورتي
تـــنـــاقـــلـــتـــهـــا كل وســـــائل اإلعالم

الــعــربــيــة واآلســيــويــة وفي نــفس
الــوقت كــانت الــصــورة تــعــبــر عن
حزني خلـسارة مـنتـخبنـا ودموعي
كـانت دمـــــــوع ماليــ الـعــراقـيـ
ــــــوا خلـــــــــــــــــســـــارة الـــــذي تــــــأ

منتخبنا.

ــواطـــنــ أتـــاح لـــلــكـــثـــيــر مـن ا
ـعــرض واإلطالع حــضــور هــذا ا
عـــــلـــــيــــــال عـــــمالت الـــــورقـــــيـــــة

واحلديدية خملتلف العهود.
 بــاإلضـافـة الى أنـواع كـثـيـرة من
الــــطــــوابـع .  وزيــــر الــــريــــاضـــة
والشـبـاب البـحـريني زار مـعرض
الــسـيــد مـحــمـد الــعــراقي واطـلع
ـلـكـيـة عــلى الـعـمالت الـورقــيـة  ا
تلكـها وتوقف كـثيرا أمام الـتي 
عـمالت نـادرة للـملك فـيصل األول
لك غـازي وابنه فيـصل الثاني وا
وقد اهـدى مـحمـد الـعراقي كـتابه
ـسكـوكة األسـطورة ) الشـهـير ( ا
الـذي يـتـحـدث عن تـاريخ وأنـواع
الـعمالت الوزيـر البحـراني شكره
عـلى هــذه الــكـتــاب الـذي يــحـوي

صــــــــــــــوراً لعمالت نادرة .
وهـنـاك نــيـة لـدي الـســيـد مـحـمـد
الــــعـــراقـي أن يـــقــــيم مــــعــــرضـــا

لـلـعمالت في الـعـاصمـة الـعراقـية
بـعـد أن شـاهــد كـثـرة الــعـراقـيـ
ـفرح ـزاد وا شـاركـ في هذا ا ا
في األمــر أكــثــرهم شــبــاب وهــذا
يـعـني أن تـراثـنا مـن العـمالت لن
يــنــدثـر بــوجــود  شـبــاب عــنـدهم

هواية كهذه .
ـعـرض مـدة ثالثـة أيـام اسـتـمـر ا
وكـان مــراسل الــزمـان الـصــحـفي
ــعـرض عــلي كــاظم حـضــر هـذا ا
بـعد أن وجـهت له دعوة من إدارة
ـــعــــرض ورافـــقه األخ مـــحـــمـــد ا
الـعــراقي طــوال ايــام وجـوده في
ــــــــنــــــــــــــــامــــــــة وقــــــــدم لـه كل ا
الــتـــســهـــيالت . نــأمـل ان يــكــون
مـعــرضـا قــريـبــا يـقـام فـي بـغـداد
لــيـطـلع اجلــمـهـور الــعـراقي عـلى
ة التي الـعمالت والطـوابع القـد
تـعـد ثـراهـا وكـنـزا ال يـقـدر بـثـمن

ألي بلد.
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تـقاطـعة يرجع أصل الـكـلمـات ا
الى فــجـر الــتـاريخ عــنـدمــا كـان
الـــبـــشــــر من أسالفــــنـــا  الـــذين
عـاشـوا في الـقـصـور الـسـحـيـقة
يـلـجــأون  الى رسم الـتــصـاويـر
ضـمن مـربـعات  ويـعـمـلـون على
حــــــفـــــــرهـــــــا عــــــلـى اجلــــــدران

والصخور..
ويــحــكى أن الـــهــنــود  وســكّــان
وادي الرافـدين والفـراعنة وأهل
الــصــ قـــد عــرفــوا الـــكــلــمــات
ـتـقـاطعـة بـشـكلـهـا األولي مـنذ ا

عصور سحيقة في القدم.
ولـقــد  اكــتـشــاف أشــهـر لــغـز

تقاطعة قرب روماني للكلـمات ا
ــقـاطـعـة بــلـدة " سـيــرفـسـتـر " 
كلـوستـرشر الـبريـطانـية   وكان
مـحـفـورا عـلى قـطـعـة حـجـريـة .
ويعتـقد بان هذه الكـلمات عبارة
عن تـعــويـذة تـثـبت عـلى جـدران
ـنازل لـطرد األرواح الـشريرة ! ا
أمـا بـالـنــسـبـة أللـغــاز الـكـلـمـات
ـــتــقـــاطــعـــة الــتـي تــنـــشــر في ا
الصحف اليومـية فان صحيفة "
نــيــويــورك وورلـد " الــتي كــانت
تــصـدر في نــيـويــورك قـامت في
عـــام 1913 بــــنـــشــــر اول لـــغـــز

تقاطعة  للكلمات ا

ولــــقــــد أصــــبــــحت االن الــــغـــاز
ـثــابـة ــتــقـاطــعــة  الـكــلــمـات ا
تـسلـيـة مـفـيـدة ورياضـة عـقـلـية
اليـ الـبــشـر في كــافـة أنـحـاء
الـــعــالم بــعـــد ان أصــبــحت  في
مــتـنـاول اجلـمــيع عـلى اخـتالف

الفئات اجملتمعية . 
ـثــابـة أذ أنــهـا أصــبـحـت االن 
زاويـــــة مـــــهــــمـــــة في اآلالف من
الـــــصــــحـف الــــتي تـــــصــــدر في
الـقارات اخلـمس وهنـاك صحف
مــتــخــصــصــة تــكـــتــفي بــنــشــر
ـتـقـاطـعـة وألـغـازهـا الـكـلـمـات ا

فقط.
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قالت لن أرحل 
سابقى معك  
لكن صدقني 

طريقنا صعب 
واللقاء بيننا مُحال 

سأحاول مثلك 
أن  أكون متفائلة 

وأزرع الورد في طريقنا 
سأترك االوهام والوسواس 

وأهتم بك
ساكتب لك ايضا 

كما تكتب لي
وأن كانت كتاباتي كئيبة 

اعذريني  
فانا لم احتدث الى رجل من قبلك

ولم يطرق احلب قلبي 
كيف جترأت أنت 

وكيف طاوعتك 
و أصبحت مدمنة على كتاباتك
واليوم صرخت بأعلى صوتي  

عندما مسحت سهو  كل خواطرك التي جمعتها ?
أعذرني 

أن أصبحت قاسية في بعض االحيان 
ـصائب الـتي واجهـتني لم تـواجهـها انه امرأة من فا

النساء  أضحك والدمع في عيني 
أكابر 

وجسمي ضعيف ونحيل 
أقول للناس انا سعيدة 

وفي الليل وسادتي  ملؤ الدموع    
سأحاول أن أكون بقربك 

ساحاول من كل قلبي صدقني
فأنا بدونك امرأة بال سند.

رحوم ضياء حسن مؤيد البدري يعلق والى جواره ا


