
ـوسيقى مـازلت أتذكر تـلك الطالـبة التي كـانت تذهب مع شقـيقهـا الى مدرسة ا
ـوسيقـية " . كـان هذا عام 1975 أو 1976. والـبالـيه وهم يحمـلون " آجـهزتهـما ا
ـصــلـحـة الـذاهب الـى الـصـاحلـيــة ومن ثم يـنـزالن قـرب كــنت أراهم في بـاص ا
درسة وانـظر لهمـا من الشباك كـيف يعبرون من حديـقة الزوراء ويذهـبان الى ا
خطـوط الـعبـور وهي تـمسك يـد شـقيـقهـا .. وشـاء القـدر أن يصـبـحا أصـدقائي
عنـدمـا ذهبـت في يوم من االيـام الى بـيت شـقيـقـتي فاذا هـمـا جيـرانـهم وعرفت

ى  أسماءهما " أسامة . 
أصـبـحـوا اصـدقـائي فــهم قـمـة في األدب واالخالق واجلـمـال  اليـخـرجـون من
وسيـقى والدراسـة ومطـالعـة الكـتب وقت الفراغ . الـبيت اال مـا ندر . حـياتـهم ا
كـانـوا اذا يـسـيـرون فـي الـشـارع ال يـرفـعـون رؤوسـهم من اخلـجل ! اليـعـرفـون
الكذب واحلسد . كل األخالق احلميدة معهم كأنهم مالئكة على هيئة بشر

أوقات قليلة جمـعتني بهم لكني دائما اتـذكرهم وأتذكر امهم التي ربتهم احسن
تـربية . مـنذ ذلك الوقت تـشعـر انهم رائعـ . وفِي يوم من االيـام جئت الى بيت
شـقـيـقتي فـلم أجـدهم وعـرفت انهـم أنتـقـلوا الـى بيت ثـان في مـنـطقـة الـعـطيـفـية

وتركوا منطقة الدورة !
شعرت باحلزن لفراقهم رغم اني لم التقـيهم دائما . لم أستطيع معرفة عنوانهم

وكنت في وقتها شابا ال يعرف مناطق بغداد جيدأ .
عام ٩٤ كـنت مديـر احـوال الكـرخ وتـدخل أمرأة جـميـلـة عمـرها 35 سنـة طـلبت
دنية مني ان أساعدهـا في حل مشكلتـها بعد أن قالت لي " ان هـوية األحوال ا
وشهادة اجلنسية عـند زوجها محتفظ بيـها ويرفض أعطاءها وهي تريد الطالق

منه والقاضي يطلب منها هوية احوال !!
ـرأة وأصدري لهـا هوية احوال وظفـة وقلت لهـا " ساعدي هذه ا أرسلت عـلى ا

مدنية جديدة " 
وظفة " أستـاذ كل مستمسك رسمي ما عـده . جايبه بس الصور وهوية قالت ا

مستنسخة مو واضحة " 
مـاكـو مشـكـلة صـدري هـويـة احوال عـلى مـسـؤوليـتي وكـتبـت على االسـتـمارة "
ـوظـفـة إلكـمـال ـرأة اذهـبي مع ا ـسـتـدعـيـة مـعــروفـة من قـبـلي " وقـلت لـهــذه ا ا

هــويتكٍ .
وظفة وهي تهمس في أذني " وظفة وبعد حلظات جاءتني ا وبالفعل ذهبت مع ا

راجعة "  استاذ انت تعرفها لهاي ا
ال ما اعرفها نهائياً

لعد شلون تكتب معروفة من قبلي وتريد تمشي معاملتها 
قلت لها " عندي خبرة باحليـاة .. الناس اعرفهم من الوجوه " فلهذا كتبت هاي

دير ويكون مسؤوال عن توقيعه العبارة وهي من صالحية ا
راة الـتي كتبت اني اعرفهـا وفِي احلقيقة أصبح عندي فـضول ان اعرف هذه ا
فاجاة أنها " دني وكانت ا وظفـة أن جتلب سجلها ا أنا ال اعرفها فطلبت من ا
ى " تلك الطـالبة اجلميلـة مع شقيقهـا أسامة ! فأردت ان تأكـد قد يكون تشابه

اسماء فأرسلت في طلبها وكانت جالسة في قاعة االنتظار .
ى !? تفضل استاذ عندما دخـلت وتمعنت في وجههـا قلت مع نفسي نعم انـها 
ى !! وين چـان بيـتـكم !! قـبل چان ـوظفـة طـلبت مـني احلـضـور ! استـريـحي  ا

بالدورة وبعدين رحنه للعطيفية !?
وسيقى ى يدرسون با قلت لها كان عندي صديق أسمه أسـامة وأخته أسمها 
والبـاليه يـسكـنون بـالدورة وأمـهم أسـمه " ست هيـفاء " قـالت هاي امي وأخـوية

وسيقى والباليه اسامةً وصحيح احنه كنا با
فقـلت لهـا انا عـلي وشقـيقـتي كان بـيتـها قـريب على بـيتـكم وكنـا نلـتقي قـليال !!
صائب خلتني أنسى كل الذكريات حاولت ان تتذكرني وقالت والله استاذ ا

سألـتهـا عن شقـيقـها اسـامـةً . قالت هـاجر الى امـريكـا منـذ سنـوات . ووالدتي
تـوفيت وبقي والـدي وحده وانـا تزوجت من زمـيل لي في الكلـية بـعد عالقة حب
ولكـنه تـبـ انه أنسـان اخـر بعـد الـزواج  ومنـذ سـنـة انا في بـيت والـدي اطلب
مـنه الطالق لـكنه يـرفض . واحلمـد لله لم أجنب مـنه اطفـال وقد أوكـلت محـاميا

لهذا الغرض
أكملت هويتـها وقلت لها أي شي حتتاجـ اني موجود . شكرتني وخرجت من
الـغـرفـة وانا عـادت بي الـسـنـ الى عام 1975 عـنـدمـا كـنت أراهـا حتـمل آلـتـها
وسيقية وسيقية وتعبر الشارع من خطوط العبور لتعزف أجمل األحلان في ا ا

والباليه ! واليوم احلزن يعزف ما تبقى لها من احلياة
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سيـكون من افـضل دوريـات البـلدان
العربية و هنالك نقطة اخرى وجود
احملتـرفـ اضافـوا اضافـة حقـيقـية

للدوري.
{ رأيك بــــــــاالحـــــــتـــــــراف في الـــــــدوري
الـعـراقي? يـا تـرى خـطـوة جـيـدة لـتـطـويـر

الكرة العراقية?
- االحــتـــراف نــقـــطـــة فــارقـــة الــتي
ستـجـعل من الالعب الـعـراقي العـبا
مــتــطـورا فـي جـانــبه الــفـنـي و لـكن
االحــتـــراف في بــدايــتـه و يــحــتــاج

للوقت.
{ ســؤالي األخـــيــر انتٍ حـــالــيـــا ضــمن
ـبي كيف الك التـدريـبي لـلـمنـتـخب األو ا

نتخب االن  ترى ا
ــنـــتــخب يـــســيــر - أن شــاء الــلـه ا
ـدرب عبد بخطـوات واثقـة بقـيادة ا

الغني شهد.

{ شهادة من مدرب او العب تعتز بها?
ـــدربـــ الــروس - شـــهـــادة احـــد ا
والـــذي كـــان يـــشــرف عـــلى تـــدريب
نـتـخب الشـبـاب العـراق و قال لي ا
باحلـرف الـواحد (انت سـوف تـكون

من مشاهير كرة القدم).
{ كــــيف تـــــرى الــــدوري الــــعـــــراقي في

التسعينيات و في هذه السنوات?
- في الــتـــســعـــيــنـــيــات دوري كــان
ـنـافـسـة بـ اكـثر تـعـا و كـانت ا
ـنـتخب من فـريـقـ واغـلب العـبي ا
كانـوا مـتواجـدين في الـدوري وهذا
اعطى طـعمـا خـاصا لـلدوري. وبـعد
 2004 نـــــزل مــــســـــتــــوى الــــدوري
الـعــراقي و كــلـنــا نــعـرف االســبـاب
ـوسم سطـوع مجد ولـكن ارى هذا ا
جـديـد لــلـدوري الــعـراقي و الـدوري
ــرور الــوقت في تــطـــور الــدائم و 

اجـنــبي في الــدوري الـكــوري سـنـة
1999

{ كم عــــــدد مـــــبــــــاريـــــاتـك الـــــدولــــــيـــــة
واهـــــــدافك?

-  28 مباراة دولية و  8 اهداف
{ هل تـــتــــذكـــر اجـــمل أهــــدافك اجـــمل

اهداف?
نتخب ,هدفي - أجمل اهدافي مع ا
في مـرمى الــيـابـان في كــاس اسـيـا
 2000 و الـتي خـسـرنـاها 4-1 أما
اجــمل هــدف في األنــديــة فـكــان مع
فـريـقي بـوهـاجن الـكـوري في مـرمى
دالــيـان الــصـيــني في كـأس ابــطـال

اسيا سنة 1998. 
{  مباراة ال تريد ان تتذكرها ?

-  مباراة العراق و كازاخستان في
تصفـيات كأس العالم 1998و التي

خسرناها  2-1في بغداد.

- في الــبـدايــة كـانت مــشـكــلـتي مع
االكل النهم كانـوا يأكلون كل شي و
انـا نـحـفت كـثـيـرا و بـعـدهـا وصف

درب اكل خاص. لي ا
ــنـتـخب { اجنـازات عـبــاس عـبــيـد مع ا

األندية هل مازالت في ذاكرتك ?
-  بـالــتــأكــيــد مــازالت في الــذاكـرة
نتخب أحرزت  والوجدان . مع ا
بـطــولـة نـهـرو بـطــولـة مـرديـكـا مع
الـنوادي بـطولة الـدوري مع الطـلبة
ســنــة  1992وبــطــولــة الــدوري مع
الزوراء سنة  1995وبطولة الكأس
مع الــزوراء ســنـة  1995وبــطــولـة
كــاس اســيـا لالبــطــال مع بــوهـاجن
الـــكـــوري فـي الـــســـنـــتــ  1997و

1998
{ اجنازات فردية:

- حـصــولي عـلى لــقب افـضل العب

الـتـقيـته صـدفـة في مقـصـورة نادي
الــكـرخ أثــنـاء مــبـاراة نــادي الـكـرخ
والـــســــمـــاوة ولم يـــكن في خـــلـــدي
اجـراء لقـاء صحـفي مـــــــــــــــــــــعه
لـــكـــنـي تـــبـــادلـت مـــعه أطــــــــــراف
احلديث عن ذكـريـاته مع معـشـوقته
كرة القدم وكيف استطاع أن يتأقلم
في كوريا اجلنوبية بعد أن احترف
هـنـاك لـعـدة سـنـوات وبـدأت لـقـائي
مــعـه ونــادي الــكــرخ احــرز الــهـدف
االول فـي مــــــــرمى الــــــــســــــــمـــــــاوة

وســـــــألته 
{ كيف كـانت البـداية ومن هـو مكـتشف

عباس عبيد?
- بـدايتي كانت في الـفرق الشـعبية
ـدرسـة وكـنت الـعب الـكرة وفـريق ا
صــبـــاحــا ومــســـاءا و كــان مــدربي
ــــلـــقـب ب(ابـــو جــــاسم مــــحــــسن ا
ريـاض) صـاحب الـفـضل في تـقـد
عنوي و انا  له لي كل الدعم ا

كثيرا.
{ الفرق التي لعبت لها?

- الـــصــنـــاعــة و الــطـــلــبــة و زوراء
واجلـــويــة في الـــعــراق. وبــوهــاجن
الــكــوري اجلــنــوبي. والــبــســيــتـ

والبحرين في البحرين.
{ قـــد ال يـــعــلـم اجلـــمـــهــور الـــريـــاضي
احلـــديث أنك اول العـب عـــراقي وعـــربي
احـتــرف في الــدوري الـكــوري اجلــنـوبي

كيف حصل هذا االحتراف
ــنــتــخب الــوطــني في - كــنـت مع ا
بــطـولـة مــرديـكـا و قـدمـت مـسـتـوى
رائع جــدا وشـاهـدنـي مـدرب كـوري
ودعـاني لـتـمـثـيل فـريـقـه والـذي هو
بــــوهــــاجن. واحلــــمـــد الــــله قــــدمت
مستـوى جيد ورائع خالل تواجدي

في الدوري الكوري 
{ نعلم انك حـصلت على جـائزة احسن

العب اجنبي في الدوري الكوري:
- نــعم حــصــلـت عــلـيــهــا فـي ســنـة
 1999 و اعــتـبــر هـذا اجنــاز عـالي
في ظل وجود العبـ في مستويات
كاس الـعالم من رومانيـا و هنغاريا

و كرواتيا.
{ كيف تأقلمت على الطعام الكوري?

الــــكـــتــــابــــة في االرشــــيف لــــيس
بــالــشيء الــســهل ومن يــتــصــدى
ــتــلك ـــهــمـــة عــلــيـه ان  لــهــذه ا
مــواصـفــات وخـصــائص يـحــتـاج
رء الى قدرات ذات مجهود فيها ا
كــبـيـر وصـبـر وانـتــظـار لـيـحـصل
عـلـى مـعــلــومــة أو خــبــر ريـاضي
حـدث قـبل أربـعـ سـنة واخـتـلف
الـبـعض حـوله ! فـكـيف احلال اذا
كــان هــذا الــتــخــصص في مــجـال
ـعلـومـة وتشح بـسبب تـنـدر فيه ا
عــــدم إعــــطـــاءهــــا االهــــمـــيــــة من
اصـــحـــاب الــشـــأن ! فـــالــكـــتـــابــة
وتـــــدويـن االرشــــيـف بـــــالـــــشــــأن
الـريــاضي حتـتــاج الى اشـخـاص
ـتـلــكـون كـاريـزمـا خـاصـة ولـهم
صـــبــر غــيــر مــحــدود وولع وحب
يدفـعهم لـلبحث سـاعات طوال من
اجل صورة او معلـومة ال تتجاوز
الـسـطر او الـسطـرين...سـقت هذه
ــقـدمــة لــلــكـتــابــة عن اثــنـ من ا
الـزمالء الذين يـهتـمون بـالتـوثيق
واالرشـيف الـريـاضي ولـهم مـوقع
عـــــلـى صـــــفـــــحـــــات الـــــتـــــواصل
االجتـماعي ( الفـيس بوك) يرتاده
يـومـيـا االف من عـشـاق االرشـيف
وكـــرة الــقـــدم بــالـــذات .. انــهـــمــا
الباحـثان في االرشيف الـزميل "
حـيدر الـراضي وشكـري محـمود "
الــتــقــيــتــهــمــا عــلى هــامش احــد
الـلـقـاءات واجلـلـسـات الـريـاضـية
فـــقــررت ان اكـــتب عـــنــهـــمــا وعن
االرشـيف الـريــاضي بـالـذات لـكي
يــتــعـــرف عــشــاق كــرة الــقــدم عن
أهــــمــــيــــة االرشــــيف الــــريــــاضي

وضرورة احملافظة عليه
ــــــاذا { كـــــــان ســــــؤالـي االول لــــــهـم 

االرشيف الرياضي دون غيره ..
- أجــاب االخ حـــيــدر الــراضي ان
اهـتـمامي بـالـريـاضـة وكـرة الـقدم
بـالـذات جـعلـني أجـمع كل مـا يقع
بــــ يــــدي من مــــصــــادر ( كــــتب
مـــجالت وصـــحف ) واحــتـــفظ به
الني اعــرف أهـمــيــة االرشـيف في
حيـاة الـشـعـوب وبـالـذات ارشيف
الـــــريـــــاضــــة ومـع مـــــرور األيــــام
والـسنـ أصبح لـدي خزين كـبير
ا ومكـتـبـة عامـرة بـاالرشـيف ور
نادرة اضافـة الى ان اهتمامي في

مــجـال االرشـفــة الـفـديــويـة فـلـدي
بـاريات ـئـات من ا مـكـتبـة تضم ا
احملـلـية والـدوليـة والبـعض منـها

  نادرا
امـا زمـيلـه االخ والصـديق شـكري
مـحـمــود فـقـال بـدأت اهـتـمـامـاتي
باالرشيف مـنذ ان كنت في الرابع
االبتدائي وكانت البدايات عباراة
عـن تـوثـيق االحــداث في سـجالت
صـغـيـرة وشـراء اجملالت والـكـتب
الرياضية احمللـية والعربية .. اما
الـــصـــحف فـــكـــنت احـــرص عـــلى
اقـتـناءهـا مـنـذ ذلك الـوقت وحـتى
الــسـاعــة ولـدي اكــثـر من خــمـسـة
عــشــر الف صــحــيـفــة فـي مـنــزلي
بــــاالضــــافــــة الى االالف االخــــرى
ــؤرشـــفــة الـــكــتـــرونــيـــا والــتي ا

اعانتني في موضوع االرشيف.
{ عـندمـا سألـتـهم كيف كـان التـعارف

بينكم وكيف كانت بداية العمل معا?
- اجــاب االخ حـــيــدر الــراضي ان
ـــواقع االلــكـــتـــرونــيـــة ومــنـــهــا ا
مـنـتـديات كـوورة عـراقـيـة هي من
جـمـعتـنـا كـون اهتـمـامـنا مـشـترك
ــبــاشـر وبــعــد فـتــرة  الــلــقـاء ا
واصــبـحـنـا اصـدقــاء مـنـذ تـسـعـة

سـنــوات نـلـتــقي بـشــكل مـســتـمـر
ونتبادل االراء واالفكار معا.

{ ســــؤال خــــطـــــر في بـــــالي االن هل
لديكما مشروع مستقبلي?

- اجـاب الــسـيـد شـكــري مـحـمـود
نعم لدينا اكـثر من مشروع ومنها
مـشـروع كـتـاب مـصـغـر قـد يـصدر
في الـفتـرة الـقـادمة بـعـد ان نـكمل
جـمع الـبيـانات وسـيكـون مشـترك
ـــاضي ويـــحـــمل تـــاريخ وعـــبق ا

اجلميل ان شاء الله.
{ كـيف خـطــرت في بـالـكم فـكـرة فـتح
صــفـــحــة في الـــفــيس بـــوك لالرشــيف

الرياضي ?
- اجـاب االخ حـيـدر الـراضي بـعد
ان انـــتـــشـــرت مــواقـع الــتـــواصل
االجـتــمـاعي ومـنـهــا الـفـيس بـوك
ساهمات كانت لدينا العديد من ا
من خالل كروبات رياضية نشترك
مـعـهم بـالــنـشـر والـتــوثـيق وهـنـا
ولــدت الـفــكــرة لــدى زمــيــلي االخ
شــكـري مــحــمـود بــان يــكـون لــنـا
صـفحـة خـاصـة ننـشـر بـهـا كل ما
ـا يـتـعـلق بـالـشـان الـريـاضي قـد
وحـديـثـا واالمــر لم يـقـتـصـر عـلى
الــــشــــان احملـــلـي بل تــــعـــدى الى
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ـي كـــمـــا انه لم الــــعـــربي والـــعـــا
يـقـتصـر عـلى لـعـبـة كـرة الـقدم بل
شــمل الــعـاب اخــرى لـهــا روادهـا

وعشاقها .
{  مـا الذي دعاكم لفتح تـلك الصفحة
هل هــو من اجل ان يـكــون لـكـم شـهـرة
صدى في الشارع الرياضي العراقي?

- رد االخ شــكـــري مـــحـــمــود ال ال
لــــيـس هــــذا فــــنــــحن إعالمــــيــــ
مـــعـــروفـــ قـــبـل ان نـــفـــتح تـــلك
الــصــفــحــة امــا مــا دعــانــا لــفــتح
الـــصــــفــــحـــة فــــهــــو ســـبـب مـــهم
وجوهري فالـيوم اصبح الوصول
ـعـلـومـة الـنـادرة سـهل جـدا الى ا
ــعـلــومــة ونـحن من قــبل ســراق ا
نـــســمـــيــهم اصـــحــاب ( الـــكــوبي
بيـست ) حيث بـضغطـة زر يسرق
مـجـهــودك الـكـبــيـر الــذي قـضـيت
ســــاعــــات من اجــــلـه ويـــقــــوم من
ــوضـــوع بــنـــشــره في اقـــتــبـس ا
الصـحف ووسائل االعالم االخرى
وبـاسـمائـهم دون خـجل وهـذا هو
الـســبب اجلـوهـري الــذي جـعـلـنـا
نـفـتح صفـحـة نضـيف خاللـها من
نطمـأن لهم ووللعلم رفـضنا قبول

ن نــشـتـبه ــئـات في مـوقــعـنـا  ا
ن لــــديــــهـم اجــــنـــدات بــــهم او 
الفـشـال فـكـرة االرشـيف الـرياضي
ويــســـيــئــون لألعـــضــاء اآلخــرين
ـتعـصبـ الذين وايـضـا أبعـدنا ا

ال يوافقون رؤيتنا في النشر.
{ كـم هــــــــو عــــــــدد االعــــــــضـــــــــاء في

صفحتكم?
- أجـاب الراضي االعـداد احلالـية
فـاقت الـثالثـة االف عضـو مـسجل
بعد ان قـمنا بحـذف من ال يتفاعل
ـتواجديـن فهم ما ـوقع اما ا مع ا
بـــ العـــبــ دولـــيـــ ســـابـــقــ
واعالمــيــ وشـخــوص ريـاضــيـة
ومــتــابــعــ ومــهـتــمــ بــالــشـأن
الـكـروي ومن مخـتـلف احملافـظات
اضـافة الى الـعـديد من الـعراقـي
ـغـتربـ كمـا وانضم لـدينـا عدد ا

من االخوة العرب .
ــوقـع وكم ســـاعــة { كــيـــفـــيـــة ادارة ا
تــخـــصـــصــون له وهـل هــنـــاك هـــنــالك

معاناة او مشاكل?
- أجــاب شـكــري مـحــمـود : ادارة
ــوقع مــحــصــورة بــيــنــنــا نــحن ا
االثـــنـــ فـــقـط ونـــتـــنـــاوب عـــلى
ـسؤوليات في قبول الواجبات وا
ـواضــيع وقـبــول طـلــبـات نـشــر ا
االنـضــمـام ونـقـضـي يـومـيـا مـا ال
يـقل من سـتـة الى سـبـعـة سـاعات
ــوقع  احلــمـد لــله ال تــوجـد في ا
لـدينـا معـاناة او مـشاكل . احـيانا
يـحــدث سـوء فـهم حــول مـعـلـومـة
والـنـقاش فـيهـا يـفضي الى فـائدة

اجلميع.
وقع بـتقـد اسـتفـتاءات { هل يـقـوم ا

واسئلة لالعضاء ?
- اجـــاب حــيـــدر الـــراضي : نـــعم
احيـانا نـقـدم استـفـتاءات تـتزامن
مع االحــداث الـكــرويـة الــسـاخــنـة
وجنــد مــتـابــعــة من االعــضـاء من

شاركة وابداء الراي خالل ا
واضيع { كـيفية تفاعل االعضاء مع ا

والنشر ? 
قال شكري محمود : هنالك تفاعل
كــبــيـــر من االعــضـــاء مع مــا يــتم
نـشـرة سواء من قـبلـنـا او من قبل
ـوقع والــنـقـاشـات االعـضــاء في ا
الـتي حتـصل غـالـبـا مـا تكـون عن
بــــطـــــوالت ومــــبــــاريــــات حــــدثت

يـالسبـعينـات والثـمانيـنات وعبق
اضي اجلميل التي يحن لها من ا
عـــاش تـــلك احلـــقـــبــة الـــزمـــنـــيــة
واحـــــيــــــانــــــا يــــــحـــــصـل جـــــدال
والــنــقــاشــات تــكــون رائــعــة بــ
تلكون اسلوب حضاري اعضاء 
في مـــحـــاورة االخـــر بـــعــيـــدا عن
الـتـعـصب في ابـداء الـراي ونـحن
بـدورنـا نشـارك معـهم وان وجـدنا
ة يـتم الـتـصرف ردود غيـر مـقـبـو

معها باحلذف.
{  مـا هي رسـالــتـكم لـلـمـسـؤولـ عن

الشان الكروي ?
- اجـــاب حــيـــدر الـــراضي: نـــحن
لـــيـس لـــديـــنـــا مـــطـــالب خـــاصـــة
والــــواقع الــــريــــاضـي الــــعــــراقي
بـــحــاجــة الى اعــادة نــظــر في كل
نـظومـة الـرياضـيـة لكل االلـعاب ا
احملــتــاجــة الى الــتــخــصــيــصـات
ــالــيــة لــكـي تــنــهض من جــديــد ا
بــاالضــافــة الى بــنــاء مــنــشــاءات
جـديـدة تـواكب الـتـقـدم الـريـاضي

في كل دول العالم! 
{ سـؤالي األخـيـر. . سـمـعـنـا ان لـدى
االخ شـكري مـحوود مـشروعـا توثـيقـيا
مكن ان حتدثنا عنه? ضخم هل من ا
-  نـعم اسـتـاذ عـلي لـدي مـشـروع
تـــألــيـف كــتـــاب ضـــخم يـــتـــعــدى
الثمـانية االف صفـحة يتحدث عن
الــكــرة الـعــراقــيــة في اخلــمــسـ
لسنة االخـيرة في كل فصولها من
مــبـــاريــات خــارجـــيــة وداخـــلــيــة
للـمنـتخـبات الـوطنـية اضـافة الى
البطوالت احمللية واتمنى ان جند
ـسـؤولـ الـريـاضـي دعـما من ا
ـشـروع ولـو عـلى شـكل لـتـنـفـيـذ ا
اجزاء الن الـيد الواحـدة ال تصفق
ونـــنــاشـــد االخـــوة في الـــصــحف
ووسـائل االعالم بـالـتـعـاون مـعـنا
في أي معلومة قد نـحتاجها النها
ســتــصب رمـســتـقــبال في تــوثـيق
دقـيق وصــحــيح يــخـدم شــريــحـة
هتم بهذا الشان كبيرة من ا

{ كلمة اخيرة لكم ?
نـشــكـر جــريـدة (الــزمـان) التــاحـة
الـفرص لـنا لـلتـحدث ولـكي يعرف
اجلـــمـــهـــور الـــريــاضـي أهـــمـــيــة
االرشــيـف الـــريـــاضي وكـــيـــفـــيــة

احملافظة عليه من الضياع.

ركـز الثقافي الـبغدادي لفت نظـري اربعة أطفال أثناء جتوالي في ا
ـتنـبي الصـغير . مع والدهم يـدخلـون الى قاعـة كتب عـليـها مـركز ا
ـركـز فـدخــلت خـلـفـهم ـعـرفـة هــذا ا فـأخـذني فــضـولي الـصـحــفي 
ركز ديرة ا ركز وماذا يقدم لألطفال فالتقيت  ألعرف ماهو هذا ا

ركز  الست " أمال ابراهيم " التي سألتها ماهي نشاطات ا
فأجـابت لـلـمـركـز نـشاطـات عـديـدة مـنـها الـرسم واألعـمـال الـيـدوية
واخلط الــعــربي ومــسـرح الــدمى والــســيــنــمـا واخملــتــبــر الــعــلـمي
ـطـالـعــة واإلسـعـافـات األولـيـة وتـعـلـيم الـلـغـة الـبـسـيط والـقـراءة وا
االنـكـلـيـزيـة واقـامـات مـعــارض لـنـتـاجـات األطـفـال وتـنـمـيـة قـدرات

ذهنية واستخدام احلاسوب
ـركز 250 طـفل وطـفـلـة تـتراوح وأكـمـلت حـديـثـها ان عـدد طـالب ا
ركز يُـستقبل أعمارهم من خمـسة سنوات الـى ثالثة عشر سـنة وا
األطفال يوم اجلمعة فقط من الساعة العاشرة صباحا الى الواحدة

ظهرا
ركـز بعد فتـرة من وجودهم تتغـير طباعهم واكدت ان األطفال في ا
وتــراهم يــحــبــون الـــعــمل اجلــمــاعي ويــبـــدعــون في الــرسم واخلط
واألعـمـال الـيـدويـة ويـصـبـحـون اكثـر تـعـاونـنـآ مع بـعـضـهـم واثـناء
حديـثي معـهـا كانت هي تـسـتقـبل االطـفال بـالقـبالت وتـسألـهم ماذا
ـدرســة والـبـيت وهم يــجـيـبــون عـاى أسـئــلـتـهــا بـبـراءة فـعـلــوا في ا
االطفال ويـشعرون أنـها مثل والـدتهم تـرعاهم وتعـتني بهم. وبـعدها
ادة التـقـيت بـاألستـاذ مـحمـد الـسبع وهـو فـنـان تشـكـيلي وأسـتـاذ 
الرياضيـات والفيزيـاء الذي كان يـجلس في وسط االطفال ويـعلمهم
بعض الـتـجارب الـعـلمـيـة البـسيـطـة وسألـته عن مـدى تقـبل االطـفال
واستجابتهم الفكـاره. .. فأجابني بان االطفـال ياتون هنا وهم اكثر
همـة ونشـاط ويتـقبلـون ما يـطرحه مِـن أفكـار بكل فـرح وسرور وهو
ـركـز والـتـقـطت سـعـيـد بـالـعـمل مـعـهم. وانـهـيت لـقـائي مع مـديـرة ا

الصور لألطفال.
 واختم مـنشـوري معـكمـمن لديه طـفل أو طفـلة فـيأخـذه مرة واحدة

تنبي الصغير والتجربة اكبر برهان على ما أقوله. الى مركز ا

اطفال في مركز صغير
علي كاظم مع حيدر الراضي وشكري محمود

علي كاظم وعباس عبيدعباس عبيد في احدى مباريات فريقه بوهاجن في الدوري الكوري اجلنوبي


