
تـعد اخلـطـوط اجلويـة لـكل بلـد واجـهته احلـضـارية والـرسـميـة نحـو دول الـعالم
فـلـهذا حتـرص احلـكـومـات عـلى االهـتـمـام والـرعـاية الـكـامـلـة لـلـخـطـوط اجلـوية
الـرسمـية العـائدة لهـا وتوفـير افضل الـسبل واخلدمـات وتذلـيل جميع الـصعاب
مـيز واألنيق امام ـظهر الالئق وا والعـراقيل التي تـواجه عملهـا لكي تظهـرها با
سافرين لـكن الدولة الوحيدة الـتي ال تهتم بخطوطـها اجلوية هي احلكومة كل ا
ـتمثلة بوزارة النـقل التي ساهمت بشكل مبـاشر في تدمير اخلطوط العراقية وا
اجلوية الـعراقـية بسـبب اهمـالها كـليا وجـعلـها مكـانا للـفاشـل الذين ال تـهمهم
سـمعـة " الطـائر االخضـر " الذي أصـبح في عهـدهم " الطـائر احلـزين " بعد ان
ـسـؤولـ في  مـنـعـه من الـتـحـلــيق في األجـواء األوربــيـة بـسـبب عــدم تـقـيــد ا
ا دفع سلطة دني  نظمة الدولية للطيران ا عايير ا اخلطوط اجلوية العراقية 
الطيـران األوربي الى حظر اخلطـوط العراقيـة فوق أراضيه عام  2015 بسبب
ـدني. وهـذا ما دفع وزارة نـظـمـة الدولـيـة للـطـيران ا عـدم اسـتيـفـائهـا مـعايـيـر ا
الـنقل تـأجيـر طـائرات تـركيـة ويـونانـية بـعـد االتفـاق معـهم عـلى أطالء طائـراتهم
ـان قـوي لـتم بـشـعـار اخلـطـوط اجلـويـة الـعـراقـيـة ولو كـانـت هـنـاك حـكومـة وبـر
قصرين ة بحق اخلـطوط اجلوية الـعراقيـة ومحاسبـة ا التـحقيق في هـذه اجلر
عن حـرمان الـطـائـرات العـراقـية مـن التـحـليق فـي األجواء األوربـيـة واالستـعـانة
بـشـركـات طـيـران اجـنـبـيـة ذات مـواصـفات غـيـر جـيـدة بـالـعـمل بـأسـم اخلـطوط
قابل خـسائر ال تعد العـراقية وأخذ أمـوال طائلة من خـزينة الدولـة العراقيـة وبا
وال حتصى لـلـعراق من جـراء هـذا احلظـر الـذي مر مـرور الـكرام عـلى اجلـميع
ـان الغـارق في العـسل وال تهمـهم سوى مصـاحلهم اخلاصة " وبالـذات البر
امـتـيــازات . رواتب . إيـفـادات " أمــا مـنع الـطــيـران الـعــراقي من الـتــحـلـيق في

األجواء األوربية فهذا شي ال يعنيهم
ـوضـوع فـفي يوم 28 / 1 كـنت ضمن ـقدمـة الدخل في صـلب ا أسـوِّق هـذه ا
ارك من مطار بغداد في الرحلة ( (lA281على توجه الى الـد سافرين ا ا
م طائـرة اخلطوط اجلوية الـعراقية طبـعا " باالسم " فقط فقـد تب أن الطائرة
مؤجرة من شركة أجنبـية ال اعلم جنسيتها وان طاقم الـطائرة جميعا ال يتحدث
ضـيفة يـخجلـون من التواجـد بالقرب ـضيف وا الـلغة الـعربيـة مطلـقا حتى ان ا
منا النهم يصابون باحلرج أذا حتدثنا معهم باللغة العربية فلهذا لم نراهم طيلة
هم " وجـبة طـعام " رديـئة الرحـلة الـتي استـغرقت ست سـاعات بـاستـثنـاء تقـد
جـدا جدا وتـمنـيت لو انـهـا قدمت لـوزير الـنـقل العـراقي كوجـبة فـطـور ويعـطيـنا
ـقصرين صيـبة الـتي حلت بـاخلطـوط اجلويـة العراقـية ومـحاسـبة ا رأيه بهـذه ا
خاصة أن الكارثـة لم تكن في عهده بل في عهد الوزيـر باقر جبر صوالغ الذي
الية . النقل" شغل في السابق عـدة وزارات " الداخلية . اإلسـكان والتعميـر . ا

والله اعلم بعد االنتخابات القادمة أي وزارة سيكون هو وزيرها.
مـنـظر حـزين ومـخـجل وانت تـسافـر عـلى طـيـران بلـدك " بـاالسم فـقط " بـعد أن
تـعـلم أن الـطـائـرة مـؤجـرة من شـركـة اجـنـبـيـة وكـادرهـا اجـنـبي ال يـتـكـلم الـلـغـة
العـربية . سـؤالي لوزيـر النـقل اال كان بـاإلمكـان تأجيـر طائـرات اجنـبيـة ويكون
طـاقم الطائرة عـراقيا لـكي نشعر انـنا مسـافرون على اخلطـوط اجلوية الـعراقية
طـرب مهـنـد محـسن " عزيـر بس بـاالسم " لكي نـقلل من حتى ال نـضع أغنـيـة ا
ـأســاة الـتـي حـلت في حــزنــنـا عــلى الـطــائـر االخــضــر ونـتــضـامن مــعه عــلى ا

بجناحيه.
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الصحافة واألعالم في وقتها 
{ أبرز الالعب الذين عاصرتهم كالعب ?
-جـيـلـنـا كـان مـتـمـيـزا وكـثـرة الـنـجـوم
ـوهــوبـ في فــرقـنـا فــهـنـاك " فالح وا
حسن . حس سـعيد . عدنان درجال .
ناظم شاكر . هادي احمد . علي كاظم "
والقـائمة تـطول وأنا سـعيد ومـحظوظ
النـي عــــاصــــرت ولـــــعــــبـت مع هــــؤالء

النجوم
ـذيع الــداخــلي لــلـمــطـار كــان صــوت ا
سافرين الى مازال يدوي ويطلب من ا
ـارك الـتـوجه الى الـطـائـرة فـقـلت الـد
لـلكـابـ أيـوب أوديـشـو احلـديث مـعك
تع لكني أخشى أن تـتركني الطائرة
فـصــافـحـته وتــمـنـيت لــفـريـقه الـزوراء

يناء وفقية في مباراتهم مع ا ا

بـينـمـا فـرقـنا تـشـارك في بـطـولـة كأس
االحتــاد اآلسـيـوي . أيـضـا عـدم وجـود
العــــبـــ مـــوهـــوبــــ والـــســـبب عـــدم
االهتـمـام بـدوري اإلشـبـال والـنـاشـئ
درسيـة التي كانت واهمـال الرياضـة ا
ومــازالت مــنــجـمــا لالعــبـ . نــحــتـاج

الكثير لكي تتقدم الكرة العراقية
ـاضي ونـسـتذكـر تـاريخك { لـو عدنـا الى ا
عـندمـا كنت العـبآ فـأي مباراة كـانت االجمل

لالعب أيوب إديشو? 
ـانـيـا - افـضل مـبـاراة لــعـبـتـهـا ضـد أ
ـقـراطـيـة وتـعـادلـنـا بـهـدف واحـد الـد
وايـضـا مــبـاراتـنـا الــنـهـائـيـة في دورة
األلعاب اآلسيوية في الهند عام  82ضد
الــكــويت وقـبــلـهــا ضـد الــيـابــان حـيث
ــيــزا أثـــنت عــلــيه قــدمت مـــســتــوى 

وهــذا مـا مـوجــود حـتى االن في نـادي
الزوراء

{  بـرأيك سبب اخفاق منتخبنا الوطني في
تــصــفـيــات كــاس الــعـالـم االخـيــرة وبــطــولـة
اخلــلــيـج الــعــربي الـــتي اقــيــمـت قــبل فــتــرة

قصيرة في الكويت ?
- مازلنا نفتقد الى التخطيط الذي هو
أســاس الــنـجــاح في عــالم كــرة الــقـدم
بـاالضافـة الى عـدم وجود بـنى حتتـية
ومالعب جيدة وهل يعـقل اندية كبيرة
مــثـل الـزوراء والــشــرطــة والــطــلــبـة ال
لكون مالعب حتياالن فكيف تريد ان
ننـافس فرق اسيـا التي تطـورت بشكل
مـذهل? والـبـعض مــنـا يـقـلل من قـيـمـة
مـنـتخـبـات تـايـلـند وفـيـتـنـام مع الـعلم
أنديتـهم تشارك في دوري ابـطال اسيا

إضافية للفريق
ميزين في الدوري ? { من هم الالعبون ا
- بـصراحة اكـثر مـن العب جيـد يوجد
في الــدوري مــنـهـم مـهــدي كــامل العب
الــشــرطــة ومـــحــمــد قـــاسم العب نــفط
الــوسط وعـمـاد مـحـسن العب اجلـويـة
ــيـــنــاءوكــذلك وعـــلي حــصـــني العب ا
اغـلب العبي الـزوراء يقـدمون مـستوى
رائـع وهـنـاك العـبـ جـيـدين في بـاقي

الفرق
ــدرب اثـــنــاء قــيــادة { اهم مـــا يــحــتـــاجه ا

فريقك? 
- أسـتــقـرار الــفـريـق نـفــسـيــا والـثــقـة
بـالنـفس باالضـافة الى االدارة اجلـيدة
الـتي تـعـرف كـيف تــتـعـامل مع جـمـيع
االمـور الــفـنــيـة واإلداريـة بــشـكل رائع

بـدون موعـد مسـبق الـتقـيته في صـالة
مـطـار بغـداد حيث أسـتـعد لـلسـفر الى
ــارك وهــو يـســتــعــد لـلــســفـر مع الـد
القــاة فــريــقـه الــزوراء الى الــبــصــرة 
ـــيـــنــاء ضـــمن دوري الـــكــرة . نــادي ا
طار يطلب ذيع الداخلي في ا صوت ا
ـارك الـتـوجه ـسـافـرين الـى الـد من ا
الى الـــطـــائـــرة وانـــا مـــازلت لم اكـــمل
لقائي الـصحفي معه فـقلت له " أطمئن
ال أذهب اال بــعــد أكــمــال الــلــقـاء مــعك
ــدرب ـــرة االولى الـــتـــقي بـــا فـــهــذه ا
اخللوق أيوب أوديشو الذي يقود هذا
ـــــوسم نـــــادي الـــــزوراء الى طـــــريق ا
االنتـصارات وبدون خـسارة حتى األن
. وبـعد هـذا اللـقـاء بيـوم واحد أقـيمت
يناء في ملعب جذع مباراة الزوراء وا
الــنـخــلـة في الــبـصــرة وانـتـهـت بـفـوز
الزوراء بهدف مـقابل هدف واحد كما
ــدرب أيــوب أوديــشــو في تــوقــعــهــا ا

طار لقائنا معه في ا
يناء  باراتكم مع ا { كاب أيوب توقعاتك 
يـناء من االنـدية - في الـبدايـة نـادي ا
الـقـويـة واجلـيـدة وعـندمـا يـلـعب عـلى
أرضه يقـدم مسـتوى جيـدا لكن فريـقنا
مستعد للمباراة واعتقد سنقدم عرضا
جيد ونعود الى بغداد بالنقاط الثالث
ــتـابــعـون لــلـدوري الــعـراقي يــتـوقــعـون { ا
حـــصـــول الــزوراء عـــلى درع الـــدوري مــاذا

تقول انت ?
نـتـصف وهـناك - الـدوري مـازال في ا
عـــدة أنـــديــة جـــيــدة تـــمـــتــلك الـــقــدرة
واألمــكـــانــيــات ولـــديــهــا الـــرغــبــة في
احلـــصـــول عـــلى درع الـــدوري دعـــنـــا
ـبـارايـات وبـعـدهـا لكل نـنـتظـر بـاقي ا

حادث حديث
{ الالعب مـهـنـد عـبـد الـرحيـم كيـف وضعه

االن معكم ?
- مـهـنـد انـظم للـفـريق مـؤخـرأ وسوف
قبل وهو قوة يكون معـنا في الشهـر ا
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ايوب اودشو مع
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سـرحي عمران سالمـات نقولـها لـلكاتب واخملـرج ا
التـميـمي الذي اجريت له عـدة عمـليات جـراحية في
لـبنـان بعـد أن انسـداد مفـاجئ لشـراي القـلب وقد
تـكللـت جميـعهـا بالنـجاح واحلـمد الـله على سالمته
ويــــعــــد الــــتـــمــــيــــمـي واحــــدا من ابــــرز الــــكــــتـــاب
واخملــــــــرج العـراقيـ وقد كـتب واخرج الـعديد
سرحيـات  منها ( من غيـر ليش - بيت الط من ا

- خــمــيس عــلـى خــمــســة - حــرامي الــســيــديــة -
الهباشـة - العالم في ليلـة - جذور الطيب - حافي
ومـتـعـافي - شـورجـة في اوربـا - ثعـالب وارانب -
شــيــزوفــريــنــيــا - شــمــخي في ســدني - انت فــ
واحلب ف - كـلش عال عبـد العال - شفـت بعيني

محد گلي ).
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االستـاذ مـؤيـد الـبدري يـقـوم بـالتـعـلـيق عـلى أحدى
مـبـاريـات منـتـخـبـنـا الـوطـني في مـلعـب الشـعب في
ـرحوم اضي ويـجلس بـجـانبه ا سـبـعيـنات الـقـرن ا
االسـتاذ الـصحـفي ضيـاء عبـد الرزاق حـسن الذي
كان له الـفـضل في مـسـيـرة االستـاذ مـؤيـد الـبدري
ــرحـوم في عــالم الــتــعــلــيق عــنــدمــا أقــتــرح عــلى ا
االسـتـاذ أسمـاعيل مـحـمد رائـد التـعـليق الـرياضي
أعـطاء الـفـرصـة لـلبـدري في الـتـعـلـيق بـعض الوقت
باراة منتـخبنا العراقي في الـقاهرة واخذ االستاذ
ـايـكـروفون وأبـدع وآجـاد بـالتـعـليق مؤيـد الـبدري ا
وبـعـدها أنـطلق الـى عالم الـشهـرة واصـبح احد من
ه ــعــلــقــ الــعــرب بـاالضــافــة الى تــقــد افــضل ا
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يـتـنـاول اخلمـر طـيـلـة حـياتـه وليس
الــبـارحـة فـقط .. وشـكــرا لـلـشـرطـيـة
اجلـــمــيـــلــة ذات الـــعـــيــون الـــزرقــاء
والـــشــــعـــر االشـــقـــر الـــتـي جـــعـــلت
صــبـاحـي جـمــيل بـجــمـالــهـا وروعـة
ابـتـسـامـتـهـا الـتي حتـمـلت نـفخـاتي
اخلمسـة الفاشلـة . بصراحـة تمنيت
افشل بالنفخ خمس مرة لكي أبقى

واقفا أمامها.

مع اصــدقــائـي اخلــمــارة أيــام زمـان
ــزات الـــتي كــنت اتـــنــاولـــهــا من وا
امــامـــهم وهم يـــقـــولــون " عـــمي لــو
زة " تشـرب هوايـة احسن خـلصت ا
ونفخت نفخت العز والشهامة وجاء
الـفـرج من اجلـهـاز بأنـي لم احـتسي
اخلمر باألمس .. شكرا للجهاز الذي
قال كلمة احلق في الصباح وتمنيت
ان يــقـول اجلــهـاز ان هــذا الـرجل لم

ـعـرفـة مـيالدك ان أنـفخ في اجلـهـاز 
كمـية الكـحول في جـسدي ! قـلت لها
انــا ال أشـرب ! أبــتــسـمـت وقـالت لي
اجلهاز من يقرر وليس كالمك ! اكثر
من خـمس مـرات نـفـخت في اجلـهـاز
ومحـاوالتي باءت بـالفـشل !! اجلهاز
ال يــؤشــر اني مـحــتــسي اخلــمـر من
ــــــرة الـــــــســــــادســــــة عــــــدمـه وفـي ا
اسـتـجـمــعت كل تـاريـخي وذكـريـاتي

ـرور دائــمــا في الــصـبــاح اجتــنب ا
ـو بـسـيـارتي بـالـقـرب من مـلـعب مـا
الــدولي! والــســبب وجــود ســيــطـرة
للـشرطـة توقف الـسيـارات وتفحص
الـسـائقـ لـلـتـأكد اذا كـان مـفـعول "
اخلمـر " الذي تـناوله لـيال مازال في
جـســدهم في نــســبـة مــعــيـنــة لــيـتم
معـاقبـتهم ودفع غـرامة مـالية .. هي
سـيطـرات مـؤقتـة اي لـيست دائـمـية
تقف ماب فـترة واخر فتـجد اكثر
مـن اربع ســيــارات لـلــشــرطــة يــنـزل
افرادها في مكان مع يتم اختياره
بدقة لـضبط اكـبر عدد من اخملـالف
!! تــقــوم هـــذه الــدوريــات بـــايــقــاف
الـسـيـارات ويـحـمـلـون مـعـهم جـهـاز
لــلـفــحص ويــطـلــبـون مـن كل سـائق
ـعــرفــة مـقــدار الـگــحـول في الـنــفخ 
ـسـموح جـسمه فـاذا كـان اكـثر من ا
يـتم مـحاسـبـته وتـكون الـعـقـوبة في
بــــعض االحــــيــــان ســـحـب االجـــازة
وغــرامـة مــالــيــة كــبــيــرة .. والــيـوم
صـبـاحـا قـمت بـأيـصـال أبنـي حسن
الى مدرسـته وفِي منـتصف الـطريق
أوقـفـتـني الـسـيـطـرة وطـلـبت مـني "
شــرطـيـة سـويـديــة " رائـعـة اجلـمـال
تــضع عــطــرا يــجـعــلـك تـنــسـى يـوم
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رشـد علـي نعمـة حسن نتـقدم بـوافر الـشكـر والتـقديـر للـعقيـد حسن هـادي الزوبـعي وا
ـنسوب الى دائرة وضابط االدارة مالزم اول مـهند علي ومالزم اول بـالل فائق احمد ا

واطن ومتابعة اكمال معامالتهم .  احوال الكرخ جلهودهم اخليرة في مساعدة ا
وفقهم الله قدوة حسنة في العمل الصالح خلدمة هذا البلد . 
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