
لم أتـوقع فـي يـوم من االيــام ان أكــون ضـابط شــرطــة ولم تـكـن لـدي اي رغــبـة في
دخول كلية الشرطة . الصدفة وحـدها جعلتني أن أجد نفسي طالبآ في دورة  37
سـريـة مـوسى بن نـصـير الـفـصـيل الـثـاني . ومـنـذ عام 1982 بـدايـة التـحـاقي في
سـلك حلـ أحالـتي على الـتـقاعـد وقلـبي بقي مع الـكلـية اصـبـحت جزءا من هـذا ا

زمالئي الضباط الذين مازالوا يخدمون الوطن ويقدمون ارواحهم فداء له ..
كثيرة جـدا القصص والذكـريات بحلـوها ومرها رافقـتني في الشرطـة سواء عندما
كنت طالبآ او عنـدما تخرجت وأصبحت ضـباطآ .. من االيام اجلميـلة التي عشتها
عهـد العالي لـقوى األمن الداخلي اللقـاء بزمالئي الضـباط في دورات الترقـية في ا
حـيث ألتقـيهم كل اربع سـنوات بـسبب طـبيعـة عمـلنا حـيث جتد أحـدنا في الـبصرة
ـوصل فـتـكـون فرصـة رائـعـة لـنـلـتقي والـثاني عـمـله في الـسـلـيـمـانيـة والـثـالث في ا

بعضنا البعض ونستعيد ذكرياتنا في الكلية.
كذلك السـعادة تغمـرني عندما كـنا نساعـد الناس في حل مشـاكلهم ونرى الـبسمة
والفرحة على وجوهـهم . . اشكر الله اني مازلت محبـوبا من كل الذين عملوا معي
عـلى مـدار 21 سـنــة و الـتـقي بــالـكـثــيـر مـنـهـم واسـمع كـلــمـات الـتــرحـاب واحملـبـة

واقف الرائعة التي مازلنا نفتخر بها حلد االن. والذكريات وا
من األشيـاء التـي اعتـز بهـا فعال وهي من قـصص كثـيرة انه في يـوم من األيام من
عام 1997 كنت في عـلوة الـسيـدية للـتسـوق فجاءنـي رجل عمره اكـثر من سـبع
عاما وسلم عـليه وقال لي ( يـوميا ادعي بالـصالة لك النك في يوم من األيام قدمت
لي مـسـاعــدة ال تـنـسى في إجنـاز مــعـامـلـتي ) فــقـلت له والـله يــا حـجّي مـا اتـذكـر
هم انا أتذكرها وفي كل صالة ادعو لك ... وكذلك ايام عملي في القصة !!? قال ا
دة خمس سـنوات ونصف وكـيف كنت مـحبوبـا من أهالي السـليمـانية السـليمـانيـة 
دينـة فاجلميع يعرفني ويسـلم عليه ويتمنى ان يقدم لي وكنت أشعر اني ابن هذه ا
خـدمة  وايـضـا قصـة الفـتـاة التي تـزوجت رجال اصـغر مـنهـا في الـعمـر ووقفت

معها وساعدتها بعد ما حاولت ام زوجها رفض هذا الزواج !!!
في عيد الشرطة أشكر عـميد كلية الشرطة الـلواء سوريان توفيق وكذلك لواء ناطق
رحـوم فؤاد الـراوي وكل ضبـاط كلـية الشـرطة الـذين عمـلوا ليـال نهارا من اجل وا

ستقبل .. اعدادنا أعدادا صحيحا لنصبح ضباطا جيدين في ا
رحـوم ( العميـد حقي وردي مصـطفى ) مدير { أشكر اول مـدير عملـت معه هو ا

جنسية السليمانية الذي وجهني وعاملني كأبنه .. 
{ أشكر الـلواء ( مناف الـصاحلي ) حيث كان اخـآ كبيرآ أسـتشيره بـكل صغيرة

وكبيرة .. 
شـهداني ) الـذي عمل كـروب لضـباط الـشرطة {  أشكـر الدكـتور ( الـلواء اكـرم ا
وجعلـنا نلتـقي بالكثيـر من زمالئنا الذي فـارقناهم منـذ زمان وهو ايضـا كان عميد
كـلـية الـشـرطـة وتـخـرج عـلى يـده الـكـثـير مـن ضبـاط الـشـرطـة وكـان نـعـــم الـعـمـيد

ربي .. وا
{ أشـكـر الـلـواء جيـهـان حـس بـابـان الـذي أعطـاني الـثـقـة بنـفـسي وأصـدر امرا
ـنــصــب مــــديــر احـوال الــكـرخ بــالـرغم من اني كــنت مالزمـا أداريـا بــأن أكـون 

اول.. 
{ أشكر اللواء الشهيد صباح مـهدي الذي كان زميلي وكنت دائماً اشعر بانه اخ

لي عندما أواجه أي مشكلة .
دير واألخ { أشكر العميد حازم احـمد عويد مدير جنسـية بغداد حيث كان نعم ا

والصديق .
{ اشكـر اللـواء احمد رشـيد مـدير اجلنـسيـة الذي عـشت معه اجمل ايـام الوظـيفة

بحلوها ومرها .
ـدنية { أشكـر العمـيد عبـد الرحمـن مصطـفى معاون مـدير عام لـشؤون األحوال ا
طـلقـة بعمـلي وجعلـني مديرا لـلواقـعات بالـرغم من وجود ضبـاط اعلى مني لثـقته ا

رتبة .
{ أشـكـر كل زمالئي الـضـبـاط الذيـن عمـلت مـعـهم او من عـمل مـعي من الـضـباط

الذين أدنى رتبة مني .
فوض والشرطة الذين عملوا معي وقسم منهم استشهدوا { أشكر كل ا

دفـاعــا عن الـوطن كــالـشـهــيـد ( الــرائـد اكـرم ومـالزم اول مـحـمــود ومالزم فـاضل
ـرحـوم مفـوض مـحـمد الـذي اسـتـشـهد وهـو وحـيـد اهـله ومازلت ومالزم نـاصـر وا

اتذكر دموع امه وأبيه عند التشييع ..
اما عن القصص والذكريـات التي عشناها فـهي كثيرة جدا وقسم منـها كتبتها في
اضي لكنها تبقى عالقة في الذاكرة هذه الصحيفة قبل مدة وأصبحت جزءا من ا
في عيد الشـرطة أترحم على شـهداء الشرطـة الذين قدموا ارواحـهم للوطن خاصة
نتسبـ الذين شاركوا في حترير االرض فوضـ وا ضباط الشرطـة االحتادية وا

من الدواعش االجناس.
كل عــام وجـهـاز الــشـرطــة بـخـيــر ويـبــقى دائـمـا وأبــدا في خـدمــة الـشــعب والـعـ

الساهرة على الوطن.
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بـاراة ويكون ـلعب  يضـبط أيقـاع ا ا
حـــــلـــــقـــــة وصـل بـــــ خط الـــــدفـــــاع
ايسـترو نشأت والهـجـــوم كما كـان ا
ــرحـــوم نــاطق هــاشم أكــرم وقـــبــله ا
وأيــضــا الحـــظت قــلــة الــكــرات الــتي
ـهــاجـمـ من العـبي خط تـصل الى ا
الــــوسط حــــتى أن الــــهــــدفـــ الــــتي
ـهـاجم الـواعـد مـهـنـد عـلي سـجـلـهـا ا
جـــــاءت مـن مـــــجــــهـــــود فـــــردي رائع
أسـتـطـاع مـن مـراوغـة أكـثـر من العب
ومن ثـم ســـدد عــــلى مـــرمـى اخلـــصم

واحرز هدف جميل .

وأتـــمــنى عـــلى الالعـب عــلي عـــدنــان
بـــاالبـــتـــعـــاد من  مـــتـــابـــعــة وســـائل
الـــتــــواصل االجـــتـــمــــاعي وبـــالـــذات
صــفـحـات الـفـيـســوك لـكي ال يـنـشـغل
بـاله ويــكــون تـركــيـزه في لــعــبه فـقط
وكيف يـقدم مستـوى يعيد الثـقة بينه
وبــ اجلــمــاهــيــر الــريــاضــيـة الــتي

تنتظر منه الكثير .
ـتـابـعـ لـلـمـنـتـخب الحـظـوا  أكـثـر ا
بطء  الالعـــبـــ في نـــقـل الــكـــرة الى
ســاحــة اخلــصم بــاالضــافــة الى عـدم
وجـود قــائـد حـقــيـقي لــلـمـنــتـخب في

ـلــعب حـتى ســجل هـدف الى أرض ا
الـتعـادل وكان مـفتاح الـفوز والالعب

باراة   عطاء في ا ا
الــبــطـولــة كــشــفت لـنــا خــلل في خط
الــدفـاع وهــذا مـا حــدث في مـبــارتـنـا
االولى مع فـيـتـنـام الـذي هـز شـبـاكـنا
بـهـدفـ قـبل أن يـأخـذ العـبـيـنـا زمـام
ـدافع عـلي عـدنـان االمـور ويـنـقـذنـا ا
بـهــدف في الـدقـائق االخــيـرة وهـنـاك
اكـثـر من عالمـة اسـتـفـهام عـلى أداءه
ومـازال بعـيدآ عن مـستـواه احلقـيقي
كـونه مـحـتـرف في الـدوري االيـطـالي

كــاتــانـيــتش مــازال لم يــسـتــقــر عـلى
تشكيلة ثابتة والدليل أشرك اكثر من
أربـعـة العبـ جـدد في مبـاراة الـيمن
وأسـتبـعد أكـثر من العب بـعد مـباراة
ستوى فيتنام االولى لعدم قناعته با
الـذي قـدمـوه وهـو نفـسـه اعتـرف في
بعد مبارتنا مع فـيتنام أثناء مؤتمره
الــصـحـفي بــأنه اخـطــأ بـعـدم أشـراك
الالعـب هـــمـــام طـــارق مـــنـــذ بـــدايـــة
ــبـاراة  وعـنــدمـا تــأخـر مـنــتـخــبـنـا ا
ـدرب بــهــدفـ مـع فــيــتــنــام شــعــر ا
بـاخلـطر وأشـرك هـمام الـذي مـا انزل

فـوزنا علـى  منتـخبي   فـيتنـام اليمن
جــعـلت مــنــتـخــبـنــا يـتــأهل لـدور 16
بغض الـنظـر عن نتـيـجة مـبارتـنا مع
منتخب أيران يوم غد االربعاء القادم
ـنتخب في لكن كـل من تابع مسـيرة ا
الــبـــطــولـــة لم يــقـــتــنع بـــاداء بــعض
درب كـاتانـيتش الالعـب وبـعقـليـة ا
الــــذي مـــازال لم يــــقـــنع اجلــــمـــهـــور
الرياضي بـخططه التدريـبية وطريقة
ـنـتـخب الـذي مـازال حلـد هذه لـعب ا
الــلـحــظـة بــدون هـويـة رغـم حـصـوله
درب عـلى ستـة نقـاط من مبـارت . ا

ـبـاراة ـعـرض حـاضـرين بــقـوة قـبل ا ا
ـنـتـخب من وبـعـدهــا وايـضـا رافـقــوا ا
ـلـعب ونـقل االحداث مـقـر إقـامـته الى ا
والــلــقــاءات مع الـالعــبــ واجلــمــهـور
الــعـراقي الــذي حـضــر بـإعــداد غـفــيـرة
سـاندة منـتخب الوطن في أهم بـطولة
آسيوية . ولالمانـة معرض الكرة في
كل بـطــولـة يـشــارك فـيـهـا مــنـتـخب
العـراق يكون حـاضر بقـوة وينقل
لـنـا كل اخبـار واحـداث البـطـولة
بـكـفـاءة وتـمــيـز عـلـمـأ أن أكـثـر
ـوقع يـعـمـلـون الــعـامـلـ في ا
مـــجـــانــــا ويـــقـــدمـــون خـــدمـــة
لــلــجــمـــهــور الــريـــاضي حــبــا

هنتهم لوطنهم وعشقهم 
حتـيــة لـلــعـامــلـ في مــعـرض
ـديرهم األستـاذ محمد الكرة و
ا يبذلونه من ابراهيم الراوي 
جهد وتـعب وسهر اللـيالي لنقل
االخبـار الـريـاضـيـة حلـظـة بـلـحـظة
ــزيــد من ــتــابــعــيــهم واتــمــنى لــهم ا

التالق واالبداع

وأســتــهل مــنــتــخــبــنـا مــبــاراته االولى
بــالـفـوز عـلـى مـنـتـخـب فـيـتـنــام بـثالثـة
اهــداف مـــقــابـل هــدفـــ وكــان اعالمي

يـعتـبـر مـوقع مـعـرض الـكـرة الـعـراقـية
واقع الرياضية ليس واحد من أشهر ا
فـي الـــعــــراق فـــحــــسب بل فـي الـــوطن
الـعــربي حــتى أن االعالمي الــقــطـري "
خالـد جاسم " احملب والـعاشق لـلعراق
قـال قـبل ايّـام في بـرنــامـجه الـشـهـيـر "
اجمللس " بأن مـعرض الكرة الـعراقية "
ـصــداقـيــة في نـقـل اخلـبـر ـتــلك ا
ـصـداقيـة جـعـلت اكـثر من وهـذه ا
مــــلــــيــــونـــــ شــــخص مـــــتــــابع
لــصــفــحــتـهـم عـلـى الـفــيــســبـوك
ومـــــنــــهـم مـــــتــــابـــــعـــــ عــــرب
يـتـواصـلـون يــومـيـا مع أخـبـار
ــوقع الـــتي ال تــنـــقــطع أبــدا ا
وتـــواكب االحـــداث الـــكـــرويــة
حلـظـة بـلحـظـة وأنـا شخـصـيا
حريص على متابعة صفحتهم
في الــفـيـسـوك لـكي اعـرف اخـر
ــعــرض االخـــبــار الـــكــرويـــة . ا
ـــوقع لـالمــارات أرسـل أعالمي ا

لـدعم ومـؤازرة مـنـتـخـبـنـا الـوطـني في
بـطـولـة اسـيـا الـتي افـتـتـحت قـبل أيـام
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ـصـلـحـة رقم 96 وكـيف كــنـا نـنـتـظـره ا
بـفـارغ الـصـبـر هـو يـدخل الـسـيـديـة من
شارع األطفاء من بعيـد ويأخذنا بجولة
داخـل بـــغـــداد أبـــتـــداء من الـــســـيـــديـــة
نصور والعالوي والبياع واحلارثية وا
والصاحليـة وشارع حيفـا واخيرا يحط
عـنــدمـا ــيـدان   الــرحــال في سـاحــة ا
أركب قطاراتـهم السريـعة اتذكـر بسرعة
الـريـل وحـمــد ويــاس خــضــر والــنـواب
والهـيل والكـهوة  عنـدما أرى ضابط
شـــرطـــة ســويـــدي تـــاخـــذني احلـــســرة
وأتذكر نفسي عندما كنت ضابط شرطة
كل شي هـنا جـميل ولـكن الغـربة لـها
ثــــــــمـن هي فــــــــراق األهـل واالحــــــــبـــــــة

واالصدقاء والذكريات

كل شي في الــغـربــة جـمـيل  ولـكـني ال
أرى جــمـــاله. عــنـــدمــا اذهب الـى بــحــر

ـارك فـأنـا أشـتـاق لـنـهـر دجـلـة  الــد
ـــلك غــوســتــاف عــنـــدمــا أرى تــمــثــال ا
أشــتـــاق لــتـــمــثـــال الــشـــاعــر مـــعــروف
الـرصــافي ... عــنــدمـا أســيــر في شـارع
و أشـتاق ـشي الشـهـير في مـدينـة مـا ا
ـتنبي  عندمـا أرى حدائقهم لشارع ا
اجلــمــيــلــة  أشــتـاق حلــديــقــة بــيــتي
وأتـــذكــر جــاسم الــفالح الــذي يــأتي كل
أسبوع لـيعتنـي بها ....عنـدما أرى فتاة
سويدية جميلة وما أكثرهن أتذكر هناء
وشــيــمـاء وحــنــان وبــاقي الــعــراقــيـات
اجلـمـيالت  عــنـدمــا اركب في بـاص
ـصلـحة اجلـمـيل جدا أنـا أتذكـر باص ا
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أقــامـت صــفـــحـــة فـــيــســـبـــوك زمــان
عرفة أستفتاء جلـمهورها الـرياضي 
تـوقــعـاتـهـم لـنـتــيـجــة مـبــاراة الـعـراق
وفيـتـنـام الـتي أقـيـمت قـبل يـوم في
االمارات ضـمن بطـولة أسـيا وشارك
في االستفتاء اكثـر من مئت مشجع
كــــروي وكـــــان اصــــحــــاب الـــــتــــوقع
الصـحيح أكـثر من عـشرة أشـخاص
وبعد اجراء القرعة بينهم فاز كل من

  شارك ا
أحمد العزاوي 
عالء النجيفي 
علي مكي 

وها نـحن في صـفـحة فـيـسـوك زمان
نــنــشـر صــور الــفــائــزين وحـظ أوفـر
ـــبـــاريــات ــشـــاركـــ في ا لـــبــاقـي ا

احمد العزاوياالخرى علي مكي عالء النجيفي

تعزية
بسم الله الرحمن الرحيم
وت)) ((كل نفس ذائقة ا

بـوفاة  ÍËU?Ðd?(« —U?D?F? « ÂU? ?Š aO?A? عـائلـة الـعـطـار تـعزي »
t²I?O?Iý. كمـا تعـزي اشقـاءهـا محـمد وعـصام. اسـكـنهـا الله فـسيح

جناته والهمنا واياكم الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون
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ـزايدة العـلنية تعـلن شركة مـصافي اجلنـوب (شركة عـامة) عن اجراء ا
الثانـية اليجار نـادي اخلور الرياضي في خـور الزبير في تـمام الساعة
ـصـادف ٢٠١٩/٢/٤ . فـعــلى الـراغـبـ ) ا (٩) مـن صـبـاح يـوم (االثــنـ
ـكـان احملـددين ـزايــدة الـعـلــنـيـة احلـضــور بـالـزمــان وا بـاالشـتــراك بـا
مستصحب مـعهم مبالغ التأمينات الـبالغة (١٨٠٫٠٠٠) مائة وثمانون
ـزايــدة اجـور نــشـر االعالن الف ديــنـار) ويــتــحـمل من تــرسـوا عــلــيه ا
ـزايـدة جـلب نـسـخـة مـصـورة من هـويـة ـشـتــرك بـا والـداللـيـة وعـلى ا

دنية او البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن. االحوال ا
مالحـظة: اذا صـادف يوم الـغلق عـطلـة رسـميـة يكـون اليـوم التـالي هو

موعد الغلق.
مع التقدير..
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