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أنـــهـــا خــطـــوة جـــيـــدة الجل خـــلق
بي عراقي يـكون النواة منـتخب او
لـتــأسـيس كــرة عـراقـيــة صـحــيـحـة
ــهــارات بـــعــيـــدا عن الــتـــزويــر بـــا
والـليـاقـة البـدنـية الـعـاليـة واضاف
نـنـتــظـر تـأشـيـرة الـدخـول لـلـمـدرب
ـساعد لـلسويد غنـي شهد وكادره ا
لـيكون هـو من يخـتار الالعبـ بعد
أن وفرت لهم ثالثة مباراة جتريبية
مع فـــريق ســـويــديـــة وعـــلى ضــوء
مــســتـواهـم يــخـتــار اجلــيــدين الى
ــبي . وقـال الــكـابـ ـنــتـخب األو ا
سالم عـــلي واذا تــعــذر حــصــولــهم
عــلى فــيــزة الـدخــول فــســأقــوم أنـا
ـهـمة حـيث اخـتار عـشرة العـب با
مـن بـــ اخلـــمس وعــــشـــرين العب
ـعـسكـر الـتـدريـبي وأشـاركـهم فـي ا
بي في تركيا ويبقى للمنتـخب األو
االمــر مــتـروك لــلـمــدرب غـني شــهـد
بـاختـيار االفضل . نـتمـنى أن تكون
هــذه اخلـطــوة مـوفــقـة ونــنـجح في
ـبي يسـتطيع أن تـكوين مـنتخب او
يــرفـع عـــلم الـــعـــراق عـــالــيـــا عـــلى
مـــنـــصــات الـــفـــوز في الـــبـــطــوالت

بية األو

العب على عاتق االحتاد العراقي ا
الـذي كـلّف الـكـابـ سالم عـلي بـكل

هذه االمور /
وفِي اتــصــال هــاتــفي مع الــكــابــ
سالم عــلي مع مــراسل الـزمــان قـال

في خــطـوة جـيــدة حتـسب لالحتـاد
ــركــزي لــكــرة الــقـدم  الــعــراقي ا
ـغــتـرب احلـارس ــدرب ا اخـتــيـار ا
ــــقــــيم في الــــســــابق سـالم عــــلي ا
ـنــسق الـعــام لالحتـاد الــسـويــد " ا
غترب العراقي لشـؤون الالعب ا
" و تـكـلـيـفه بـاخـتـيـار" ٢٥ " العب
من كل دول أوربــا من مـوالــيـد ٩٩/
٩٨/٩٧ واقــامــة مــعــســكــر لــهم في
ــدة ــقــبل  الـــســويــد في الــشــهــر ا
ـدرب عـبد عـشـرة ايّـام وبـحـضـور ا

ساعد . الغني شهد وكادره ا
ــدرب سـالم عــلي حتــركــاته وبــدأ ا
ـدرب الـعـراقـي في بـاالتـصال بـا
دول أوربـــا إلبالغـــهم عن تـــهـــيـــئــة
ميزين بشرط أن يكونوا الالعب ا
مــتــواجــدين في االنــديــة األوربــيــة
وأرســـــال فــــــديـــــوات عــــــنـــــهـم مع
معلومات كاملة عن ملفه الشخصي
الـريـاضي ومـازال هـنـاك متـسع من
الـــوقت الخـــتـــيــار افـــضل ٢٥ العب
حتـى يتـسـنى لـلـمـدرب عـبـد الـغني
شـهد الختـيار االفـضل وضمهم الى
ـبي عــلـمــا سـتــكـون ـنــتـخـب األو ا
اإلقـامــة والــطـعــام والـنــقل وحــجـز

. رشح ا
ـا أني لـنـعــود الى الـســويـد و
أحـمل اجلنـسية الـسويـدية فلي
ــشـاركــة بـاالنــتـخــابـات احلق ا
وقــــد ذهــــبت الى مــــول لــــبــــيع
البـس وفــــيـه عــــدة مـــــطــــاعم ا
فـوجـدت هـنـاك مـركـز انـتـخـابي
موجد في مكـان صغير جدا فيه
ثـالثـة مـوظـفـ احـدهم لـبـنـاني
وقـــــــلـت له اريـــــــد اصـــــــوت في
االنــتـخـابـات وبـعـد أن تـأكـد من
وجـــــــود أســــــــمي ويــــــــحـق لي
االنــــتــــخــــاب شـــــرح لي آلــــيــــة
االنـتخاب وقـمت باختـيار ثالثة
مـرشـح واحـد جمللس الـنواب
واآلخـــــر جملــــلـس احملــــافـــــظــــة
والــثــالـث لــلــمــجـــلس الــبــلــدي
ووضـــــــــعـت الــــــــــظــــــــــروف في
الصندوق وخرجت مرتاح البال
بأني اخـتـرت االشـخـاص الذين
ــكن يــقــدمــون خــدمــة رائــعـة
لـلمـهاجـرين واألجانب ولـوطني

الثاني السويد.
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مــــــــنــــــــذ يـــــــوم   اب22 بــــــــدأت
انية السويدية االنتخابات البـر
الثالث " مجلس نواب / مجلس
الـبـلـدية / مـجـلس احملـافـظات "
وتـــــــنـــــــتــــــهـي يــــــوم 9/9 اي أن
ــدة االنـــتــخـــابـــات مــفـــتــوحـــة 

عـشــرين يـومـا ويـحق لـلـمـواطن
الــــــســــــويــــــدي أن يــــــذهـب الى
االنتخـابات خالل هذه االيام في
وقـت فـــــراغـه ( اهم شـي راحـــــة

واطن). ا
تـصــوروا مــراكــز االنــتــخــابـات

ـوالت واألسـواق مـوجـودة في ا
حـــيـث جتــــد ثالثــــة او اربــــعـــة
مـوظــفـ يــؤدون واجـبــهم بـكل
ثــقــة دون أن يــحــدث تــزويــر أو
ـال شــراء اصــوات أو تــبــذيــر ا
الــعـــام مــثــلــمــا فـــعــلت جتــربــة

الــعـــراق حــيث جــلـــبت اجــهــزة
الي الـدوالرات بحجة تافـهة 
عـــدم الـــتـــزويـــر ومـن ثم تـــبـــ

عـــطـــلــهـــا واصـــبـــحت تـــشــبه "
حـجــارة ســيــد مـبــارك " ومن ثم
حـــــرق الـــــصـــــنـــــاديق وشـــــراء
األصـــوات مع إرســـال عـــشــرات
ــوظـفــ لــلـتــدريب في تـركــيـا ا
دون حتــقــيق أي هــدف من هـذه
الـدورات مـادام االنـتـخـابـات في
النهايـة تكون مزورة واالصوات

ال الفاسد. تشترى با
في أنـتـخـابات الـسـويـد التـوجد
صــور مــرشــحــ مــثل الــعــراق
رشـح صوره التي حيـث يضع ا
صــرف عــلــبــهــا االف الـدوالرات
عـلى اعـمـدة الكـهـربـاء وسـطوح
ـدراس واجلـوامع الـبـنــايـات وا
ـقابر واحلـسينـيات وحتى في ا
ولم تــســـلم مـــنــهم حـــتى صــور
الـــــشــــهـــــداء الـــــذيـن ضـــــحــــوا
بارواحـهم من أجل الوطن حيت
 رفـع صـــورهـم ووضع صـــور

.. امـراةً مـسكـيـنـة غيـر مـتعـلـمة اسـتـشـهد زوجـهـا بحـرب ايـران تاركـا لـها
اربعـةً أطـفـال فـاضـطـرت لـلـعـمل حـتى تـعـيل اوالدهـا .. بـالـبـدايـة اشـتغـلت
ـحل مـال خضـروات وفـواكه ورغم تـعبـهـا ووقـوفهـا لـسـاعات طـويـلـة كان
صاحب احملل يعطيها اجر قليل فلـهذا بعد فترة تركته واشتغلت تبيع روبة

وكان شغلها احسن ???
عام 1993 عـمـشـة جـتـي لـدائـرة الـكـرخ وظــلت واكـفـة بـالــبـاب مـتـدخل كل
ـكـانهـا !?? تـعالي شـنـو عنـدج چان ميـوصل سـراها تـخـلي الـوراه يدخل 
توفي تكـولي سيدي هاي قـصتي اخو زوجي مـسوي قسام شـرعي ألبوه ا
ـدخل زوجي بالقسـام حتى يحـرمني اني وجهالي من عدهم بـيت يبعوه و

الورث
علـومات كاملة ودزيت كتله روحي وتـعالي بعد يومـ بعد ما أخذت مـنها ا
الشرطي حميد عودة حملكمة الكرخ بكتاب رسمي نطلب نسخة من القسام
الشرعي وبالفعل شفت القسام الشرعي ماكو اسم زوجه الشهيد  طلبت
ه الـسجل شـفت صورة القـيد اللي عـاملة من مـالزم عادل اللي  أولـيات ا
رايحه لـلـمحـكمـة مـدروج اسم زوجه وبعـدين عـرفت انه شقـيـقه هو مـسوي

صورة قيد طبق األصل مزورة وحاذف اسم اخوه ?
انـطيـته كـتاب الى مـحـكمـة الـكرخ بـان زوجـها قـد حـذف اسمه من الـقـسام
الـشرعي لوالـده من قبل شـقيقه طـمعا بـحصـته وانطيـته صورة قيـد زوجها
وأوالدها حتـى تطلع قسـام شرعي لها !!! وارسـلت بريد مسـتعجل الحوال
ـنـقـوالت الى الـبـصـرة واحلـلـة دزولي بـعـد أسـبـوع صـورة قـيـد شـقـيـقـاته ا
احللة والبصرة ??? واألهم أبطلت القسام الشرعي الذي اصدره شقيقه

ـفاجـاة ان شقـيق زوجـها قـد باع الـبيت واسـتـلم مبـلغ مقـدما الـبيع كانت ا
ويـستـلم الـبـاقي عـنـد إكـمـال مـعـامـلة حتـويل الـبـيت لـلـمـشـتـري اجلـديد 

ا سمعت من خـبر وعندمـا تنظر لهـا تشعر حتى جاءتنـي عمشة تخـبرني 
احلجـر ينقـهر عـلى حالـها .. امراة مـسكـينـة فقيـرة تعـمل ليل ونـهار لـتعيل
اوالدهـا في ظل حـصار اقـتـصادي يـفـتك بـالفـقـراء !!! حمـلـهـا كبـيـر الأحد
الزم اول مصـطفى ضـابط في الشـرطة يوجـد معـها يـساعـدها اتـصلـت 

القضائية وأخبرته بكل شي وطلبت ان يساعدها لوجه الله
وبالـفعل كـان مالزم اول مـصطـفى اخا لـها سـاعدهـا كـثيـرا قدم مـعامـلتـها
الى الـقـاضي الـذي اصدر قـرار بـوقف بيع بـيت أهل زوجـها وأضـافـها مع
اوالدهـا الى الـقـســام الـشـرعي وأبـطل الــقـسـام الـشـرعـي الـقـد وبـعـدهـا
اسـتلمـت حصتـها من الـبيت وحصـة اوالدها وضـعت في دائرة الـقاصرين
و حبس شـقيق زوجـها بتـهمـة التـزوير لـكنـها تـنازلت عـنه وجاء عـفو عام

ليخرج من التوقيف ويكون له درس في هذه احلياة.
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سالم علي 

يقول العراقي
شــاهــدت فــتــاة جـمــيــلــة تــنـزل الى

البحر 
فبدأت أكتب

( نـزلت للـبحر تـشمس احللـوة رفقا
بــالـــبــشـــر يــابـــنت حـــوا الى بــاقي

األغنية التي يعرفها اجلميع )
فبعد األنتهاء من كتابتها 

قلت للمطرب كاظم الساهر 
أقرأ ماكتبت 

ففرح جدا بها و تلح األغنية 
وكـانت أغـنــيـة رائـعــة تـركت صـدى
جــمــيـل عــنــد اجلــمـــهــور الــعــراقي

والعربي.

يقول الصديق كر العراقي
ـطـرب كـاظم كــنـا في بـيـروت أنـا وا
الــســاهــر في بـدايــة الــتــسـعــيــنـات
القـامة حـفالت فنيـة في لبـنان كانت
جــولـــتــنــا في فــصـل الــصــيف ومــا
أدراك ماهو فصل الصيف في لبنان
.فـاألقـتـصاد الـلـبـنـاني يـعـتـمـد على
الـسـيـاحـة فـي هـذا الـفـصل لـوجـود
ســـــــــــــــائــــــــــــــحـــــــــــــــ مـن كـل دول
وباخلصوص من دول اخلليج العا
ـطرب وفي أحـد االيام ذهـبنـا أنا وا
كـاظم الــسـاهـر الى الـبــحـر لـقـضـاء
بــعض الــوقت هـنــاك فـجــلـســنـا في
ـقـاهـي الـسـيـاحـيـة نـتـمـتع أحـدى ا
بــجــو الــبــحــر والــرجــال والــنــسـاء
اجلـمــيالت ومــا أكـثــرهن يــتـمــتـعن
بالسـباحـة ولعب كـرة الطـائرة على
ــــطـــرب كـــاظم الـــرمل فـــســــألـــني ا

الساهر 
ما رأيك يا كـر بكـتابـة أغنـية على

هذا البحر وهذا اجلو اجلميل 
فـأجـابه كـر الـعـراقـي فـكـرة جـيدة
ولكن مازل نـهر دجلة وبـغداد عالقة
في ذهـــــنـي أحـــــتـــــاج الى كـم يــــوم
لــيــتــرسخ بــحـر بــيــروت والــنــسـاء

اجلميالت في ذهني
وبعدها بأيام ذهبوا مرة أخرى الى

البحر
وكان كر الـعراقي مستعـدا لكتابة

أغنية عن البحر.
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كر العراقي

كـــــان بـــــيت خـــــالـي في شـــــارع
فـلـســطـ وكـنـت ازورهم دائـمـا
ويكـون الصـعـود لهم من سـاحة
ــيـدان واصــعــد بــاص رقم 98 ا
ــســافــة عن اجلــامــعــة وانــزل 
ستنصرية ومن ثم أسير قليال ا

وَأَصل الى بيتهم !!? 
ــتـــعـــددة لــهم اثـــنـــاء زيــارتـي ا
ـــصـــلـــحــة وصــعـــودي بـــاص ا
تـــعـــرفت عـــلئ ســـائق تـــونــسي
أســمه ( مـحــمـد ) يــعــمل سـائق
بـــــاص عـــــلى خط 98 واصــــبح
ـــرور األيـــام .. كــان صـــديـــقي 
شـــاب لـــطـــيـف الـــشـــكل مـــؤدب
وخـلوق جـدا ويحب الـعراق و
كسرة يـتكلم الـلهجة الـعراقيـة ا
ويخبطها بلهجته التونسية .. 
كـنت في وقـتـهـا طـالب فـي كـلـية
الـشـرطـة وعـلى أبـواب الـتـخـرج
وعـرفت من حـدسي الـشـرطـاوي
ان الـطـالـبـة ( ص) الـتي تـصـعد
ـــصــــلـــحــــة وتـــقف في بــــاص ا
بـالـقـرب من الـسـائق مـحـمـد وال
تـتحرك مـطلقا مـعجبـة بالسائق
وانه هــنــاك عالقــة حب بــيــنــهم
اسـتـطــعت ان اعـرفـهـا من خالل
صـعودي فـي بعض األحـيان في

صلحة .. باص ا
الطـالـبة كـانت في غـاية اجلـمال
واالنـاقــة وهي في كــلـيـة االدارة
واالقــــــتــــــصــــــاد اجلــــــامــــــعــــــة
سـتنـصريـة ومن أهالي بـغداد ا
وبـدأت تـشـعـر بـاني اعـرف هـذه
العـالقة التي بيـنها وبـ محمد
حيث فاجأني محمد في يوم من
األيــام بـــالــقــول ( انت صــديــقي
وســتــصــبح ضــابط شــرطــة عن
قـريب وانا غـريب هـنـا وأحـببت

هـذه الـطـالـبـة الـتي دائـمـا تـقف
بجانبي واعتقد انك تعرف بهذا
احلب الــذي بـيــنــنـا واتــمـنئ ان
تـكـون زوجة لي و ان تـسـاعدني
في إقناع اَهلها اذا تستطيع)!! 
قـــلت  له أســاعــدك في ان اســأل
عن اَهـلـهـا وسـمـعـتـهـا وان شاء
ـا غرضك الـله مـاقـصـر مـعك طـا
الـزواج !!!! وبـالــفـعل سـالت عن
اَهـلــهـا وعن الــفـتـاة فــكـانـوا ذو
ســمــعــة جــيــدة ونــاس إشــراف

ومعروف باخللق العالي ... 
كـان اقـتـراح الـطـالـبـة ان يـتـقدم
مـحمـد خلـطـبـتـها بـعـد الـتـخرج

حــتى ال تــكــون حــجـة لــوالــدهـا
بأنها مازالت طالبة .. كان اغلب
ـــصــلـــحــة لـــقـــاءهم في بـــاص ا
يتحـدثون عـن أمنيـاتهم وحـبهم
الــــذي بــــدأ يــــكــــبــــر مع األيــــام
والـسـنـ وهـا هـم مـنـذ سـنـتـ
اليـفـتـرقـون سـو يـوم اجلـمـعـة
وبـاقي األيــام تــكـون هي راكــبـة
صـلحة لـلذهاب مـعه في باص ا

الئ كليتها 
...

كـان تخـرجهـا من الـكلـيـة تزامن
مع تـخـرجي من كــلـيـة الـشـرطـة
عام 1986 وبـعـدها بـشهـر صدر

امــر تـعـيـيـني في الــسـلـيـمـانـيـة
واعـــتـــذرت من مـــحـــمـــد بـــعــدم
الـذهــاب مـعه الئ بـيت الـطـالـبـة
لكي يـتقـدم خلطـوبتـها وتـمنيت
له اخلير وان يوافق والدها !!! 
ذهب مـحــمـد مع مـديـره وبـعض
أصــــدقـــاءه الــــعــــراقـــيــــ ألهل
عـرفة الـطالـبـة وبعـد السـالم وا
تكلـموا بأنهم طالـب يد ابنتهم
لصديقهـم التونسي ( محمد ) ..
لم يــوافـق االب وكــان حــجــتــهم
بـأنـه ال يـعــطي ابـنــته لــشـخص
غـــــريـب ال يـــــعـــــرفـه واليـــــرضئ
مـسـتــقـبال ان تـعــيش ابـنـته في

تــونـس اذا اراد الــعـــودة الهــله
!!!! عـا كل حـال رفض والـدهم

ان يعطي ابنته !!! 
عــــنـــــدمـــــا رجـــــعت فـي احــــدى
اجـازاتي من السلـيمانـية ذهبت
ا حصل الئ محـمد وأخبـرني 
وتـكـلـمت مـعـي الـطـالـبـة وقـالت
يـاريت تـقنع والـدي اذا تـكدر!!!!
استـطـعت الوصـول الئ والـدها
عن طـريق اصدقاء لـه اعرفهم ..
وكـان جـوابه كـالـسـابق الـرفض
ـطـلق لزواج ابـنـته من مواطن ا

عربي غريب 
....

انـتـهى االمـر وبـعـد سـنـتـ عاد
مـحـمـد الئ تـونس بـعـد انـتـهـاء
احلــرب الـــعــراقـــيــة اإليـــرانــيــة
وانتـهاء عـمـله في مصـلحـة نقل
الركـاب وكـان وداعه مـؤثـر معي
حـيث كـان يـتـمـنـئ ان يـتـزوجـها
رء ولـكن لـيس كـل مـا يـتـمـنـاه ا

يدركه...
ويـدور الـزمـان دورته الـعـجـيـبـة
الــغــربــيــة ونـحـن االن في ســنـة
1994 عــنــدمـــا تــدخل فـــتــاة مع
طـفل لهـا الئ غرفـتي وهي تقول
لـي ( ســيـدي بــلــكـي تـســاعــدني
ــعـامـلــة عـنــدي طـفل مـريض بـا
ومــاكـدر أتـأخـر ) ... نـظـرت لـهـا
فــإذا هـي نـفـس الــطــالـبــة الــتي
احــــبـــهـــا الـــتـــونــــسي .. كـــانت
مفـاجاة لهـا ولي عندمـا شاهدنا
بَــعــضُــنَــا الــبـعـض .. قــلت لــهـا
اجـــلـــسي كـــيف حــالـك !!! قــالت
بـــخـــيـــر بـــعــد ان رفـض والــدي
الـزواج من الـتـونسـي بقـيت في
الــبـيت ال أسـتــطـيع ان افـعل اي
شـي ســــو الـــــرضـــــوخ لالمــــر
الـواقـع ومع مــرور األيــام تــقـدم
رجل من أقـربـائـنـا خلـطـوبتي ..
كـان ابـي مـوافـقـا عـلـيه فـوافـقت
انــا ايـــضــا الني اعــرفه إنــســان
ـــرأة وعـــنــده خـــلـــوق ويـــقــدر ا
وظــيــفــة مـــحــتــرمــة وتــزوجــنــا
وأجنــــبـت مـــــنه هـــــذا الــــطـــــفل

واحلمد الله على كل حال ... 
اجنـزت مـعامـلـتـها بـسـرعة دون
ان افـتح لـها جـرح أنـدمل وغادر
صــاحـــبه الئ تـــونس فــهي االن
زوجـــــة وأم لــــطــــفـل وهــــذه هي
احلياة يجب ان تستمر ويعيش
فيها االنسان بحلوها ومرها

عندما كنا صغارا
درسة نقف في ساحة ا
وبأعلى أصواتنا نصيح

بالد العرب أوطاني 
من الشام الى تطواني 

,,,,,,
وعندما كبرنا 
وأردنا السفر

قالوا من أي بلد أنت
قلت 

بالد العرب أوطاني 
أستخف بي ضابط اجلوازات

وقال أرجع الى بغداد
فبالد العرب أوطاني

للقراءة فقط 
وحتفظ في أرشيف األغاني

 WOF Uł W³ UÞË W×KB*« ozUÝ 5Ð VŠ

WHOþu « …d «–w{U*« s  ‚«—Ë√

 ÕU L² « W —U  q √
ـهـمـة " ريــنـيه الكـوست " فــرنـسي والعب تـنس فــاشل في الـبـطــوالت ا
لـدرجة لقـبه أصدقـائه ب " التمـساح أسـتهزاء بـقدراته  فـقرر ترك لـعبة
الـتـنس وقام بـفـتح مـحل صـغيـر لـلـمالبس الريـاضـيـة الرجـالـيـة وكانت
ـتص افـرازات بـضـاعـته تــمـتـاز بـاجلـودة حـيـث ابـتـكـر قـمــيص قـطن 
ـيـة اجلـسم أثــنـاء الــلـعب فـي اجلـو احلـار  فــأصـبـح اسـمه مــاركـة عــا

ـالبس العـــــبي الـــــتـــــنس
بــــــــــــــأسـم مــــــــــــــاركـــــــــــــة
" " LACSTEوحتمل
شـعــار الــتــمــسـاح وجنح
بـســيـطـرته عـلى االسـواق
األوربية واالسيوية فحقق
مليـارات الدوالرات وعمل
مـــــعه أصــــدقــــائـه الــــذين

كانوا يستهزئون به

ارس حقه االنتخابي في السويد علي كاظم  جانب من االنتخابات السويدية

يدان ايام زمان حافالت نقل الركاب في ساحة ا


