
بعد ثالث مـحاوالت فاشلـة أستطـاع وسام من الوصـول الى اليونان
مع عـدد من الالجـئـ ويـنتـظـر اجلزء االخـيـر من الـتهـريب لـلـوصول
هرب بجواز ـرة ستكون بالـطائرة بعد أن وعـده ا الى هـولندا وهذه ا
هرب لم يف اوربي يـدخل به الى أمستردام . بـقي أكثر من شـهر وا
بـوعـده ووسـام يـسـتـعــجل الـرحـيل من الـيـونـان وبـعـدهـا جـاء الـفـرج
هرب وقال له غدا تسافـر الى هولندة بجواز سفر عندما اتـصل به ا
ــطــار فـــكل شي تــمـــام اجلــواز أصــلي ــســـاوي . ال تــرتــبك فـي ا
ووضــعت صـورتك بــشـكل ال يــثـيـر الــشك عـلــيك فـقط الــهـدوء وعـدم

االرتباك .
جاء مـوعد السفر من اليـونان صعد بالطـائرة دون اي مشكلة حتدث
ـطـار الـذين دائـما ـهـرب مع بـعض الـشـرطـة في ا له بـعـد أن نـسق ا
ـال . وعـنـدمـا وصل الى ـهـربـ مــقـابل مـبـلغ مـن ا يـتـعــاونـون مع ا
هولندا مزق اجلواز وسلم نفسه الى الـشرطة الهولندية طالبا اللجوء

وانه عراقي .
بعد سـنة ونصف تقريبا من وجـوده في كمب الالجئ  منح إقامة
دائـمـيــة . لم يـصـدق اخلـبــر الـفـرحـة جـعـلــته يـصـرخ من ألم احلـزن
وفـراق اهـله وتذكـر والـدته احلبـيـبـة وهكـذا بـعد شـهـرين وصلت أول
رسـالة الى اهـله في بغـداد يخـبرهم بـانه بخـير وكـتب لهم رقم هـاتفه

اذا يرغبون باالتصال به .
درسـة لتعلم الـلغة الـهولنديـة وأتقنهـا بشكل جيـد وبعدها دخل في ا
ـصــادفـة عـلـى تـعـرف عــلى أمـرأة فـكـر فـي أن يـجـد عــمال وقـادتـه ا
هـولـنـديـة اكـبـر مـنه عـمـرآ أعـجـبت بـوسـامـته وعـرضت أن يـعـمل في
رأة ـسـتـعـملـة . أرتـبط وسـام بـهـذه ا ـواد ا البس وا مـحـلـهـا لبـيع ا

دة ثالثة اعوام وأجنبت منه طفآل . وتزوجها وعاش معها 
لم يـرغب وسـام ان يـكون أبـآ من امـرأة أجـنـبـيـة النه يـعـلم في نـهـاية
الـطـريق أن الـطالق سـيـكـون بـيـنـهـمـا وبـالـفـعل لم يـبـلغ الـطـفل سـنـة
واحدة حـتى طـلبت مـنه أن يـغادر الـبـيت ولم يعـد زوجـها وأن الـطفل
باق مـعها . لم يكن لـوسام أي خيار سـوى اخلروج من البيت وفراق

أبنه الذي لم يشعره باألبوة ولم يحن قلبه كثيرا عليه .
كانت دموع وسـام تنهـمر وهو يـشاهد من شاشـة التلـفزيون احتالل
امـريكـا لـلـعـراق رغم انه كان يـكـره نـظـام حزب الـبـعث وصـدام لـكنه
شعـر باحلـزن عنـدما دخـلت القـوات االمريـكيـة الى بغـداد وفِي نفس

الوقت بدأ يفكر في السفر للعراق لللقاء اهله بعد فراق سن
عــام 2004 جــاء الى الـــعــراق ووصل الى بـــغــداد عن طــريق االْردن
وكانت مفاجأة لشقيقـته عندما فتحت الباب فاذا وسام أمامها كانت
صــيــحـة فــرح وشــوق . اجـتــمع حــوله اآلخـوة واالخــوات ونــظـر الى
احلـائط فوجـد صورة والـدته وبـجانـبهـا صورة والـده وعـليـها قـماش
أسـود فـعــرف أنه غـادر احلـيــاة . الـتـفت لــهم مـتى تــوفى أبي . قـبل
اذا نـخبرك يا وسام وانت اذا لم تـخبروني ! و سنـوات يا وسام ! و

في الغربة ال تستطيع اجمليء فلماذا نعذبك ونزيد من همومك?
سؤول احلزبي في بعد أسـبوع من وجوده في بغداد شـاهد وسام ا
كـلـيـة الــهـنـدســة يـخـرج من مــقـر احـد األحـزاب االسـالمـيـة واصـبح

مسؤوال رفيعا فيها وحتول من رفيق الى موالي
لم يعجبه هذا الوضع مطلقا فلم يتحمل هذا اخلراب في بغداد وقال
لـشـقيـقه " چـان صـدام واحد " هـسه صـار عدنه 100 صـدام ! خلي
ارجع لهـولندا احـسن هوايـة قرر مغـادرة بغداد فـلم يبق شيئ غـاليا
لــديه هــنــا فــوالــدتـه رحــلت ووالــده ايــضــا غــادر احلــيــاة وأشــقــاؤه
وشقـيقاته مـشغولون بـالدنيـا واألبناء وشعـر انه حقا غـريب فالذهاب

الى هولندا هو احلل الوحيد.
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اخلــلــيج الــتـاســعــة بــالــريـاض وفي دورة
اخللـيج العـاشرة بالـكويت عام  1990وفي
الـــدوحـــة عـــام  1992وفي ابـــوظـــبـي مــرة
أخــــــرى عــــــام  1994وشــــــاركـت في دورة
سـقط وحزت على اخلـليج الثـالثة عـشرة 
رة لقب أفـضل حارس مـرمى ثالث مرات ا
األولى عــام  1976في الــدوحــة عــبــر دورة
اخلـلـيج الـرابــعـة ونـلت الــلـقب مـرة أخـرى
عــام  1990في دورة اخلـــلـــيـج الـــعـــاشــرة
وفــزت به لــلــمــرة الـثــالــثــة واألخــيــرة عـام
 1992بـــالــدوحــة.وســـبق أن حــقـــقت لــقب
أفـضل حـارس مـرمى عـلى مـسـتـوى الـقارة
اآلســيـويـة عـام  1990عـنـدمــا قـدت فـريـقي
احملرق الى نهـائي كأس أندية آسـيا أبطال
الـكــأس وخـسـرنـا الـلـقب من أمـام بـيـروزي

االيراني ( / 1صفر).
 { متابع جيد للكرة العراقية كيف تراها األن 
- الــكـرة الــعــراقـيــة والدة وفِي كل بــطــولـة
يــبــرز عــدة جنــوم ولــكـن لم أر مــنــذ فــتــرة
ستوى يونس محمود وحس مهاجم 
ســعـيــد وأحـمــد راضي وعــلي كـاظم وفالح
حـسن وال اعـرف الـسـبب وأتـمـنى أن توجه
ســؤالك لــلــمــدربــ الـعــراقــيــ النه نــحن
كـمــتـابــعـ نــتـمــنى أن نـرى دائــمـا الــكـرة

قدمة العراقية في ا
نـتخب الـعراقي من { انت في الـكـويت وتابـعت ا

هو الالعب الذي لفت نظرك?
راوغ  - بـصراحـة العب الـوسط القـصيـر ا
الالعب حـــســ عـــلي فـــهــو العب مـــهــاري
ـتـلك كل وأتــوقع له مـسـتـقـبل بـاهـر فـهـو 

مواصفات الالعب العصري
{ مـاذا يـقـول لـلـجـمـهور الـعـراقي وهل نـراك في

بغداد ?
- أقـــول لــهـم " أحــبـــكم " واتــمـــنى لـــلــكــرة
زيد من االنـتصارات وبغداد في العراقـية ا

ستقبل. القلب وأكيد سأزورها في ا

يكفـي أن تذكر أسمه أمـام أي مشجع كروي
ـرمى فـيـأتي اجلـواب " أنه أفـضـل حراس ا
ـاضـية " في اخللـيج خالل الـثالثـ سـنة ا
اختير أحـسن حارس مرمى ثالث مرات في
بطوالت اخلليج . لكن حظه دائما سيّء مع
ـهـاجم ـنـتــخب الـعـراقـي  والسـيـمــا مع ا ا
الـراحل عـلي كــاظم الـذي سـجل في شـبـاكه
 15 هـدفـا ومن مـخـتـلف االجتـاهات وبـكال
الـــقـــدمــ . الـــتــقـــيـــته صــدفـــة في فـــنــدق
الــشــيـــراتــون في الــكــويت أثــنــاء بــطــولــة
اخلليج االخيرة وسألته عن الكرة العراقية
ــعــجـبــ بــالــكـرة فــقـال لي أنــا من أشــد ا
الـعـراقـيـة وجنـومهـا الـكـبـار مـنـذ أن شارك
نتخب العراقـي ألول مرة ببطولة اخلليج ا
الـرابـعـة في قـطــر وأعـطـيـتم نـكـهـة خـاصـة
ـنـتخب لـلـبـطولـة ومن يـومـها وأنـا أتـابع ا

العراقي
{  أبرز النجوم العراقي الذين عاصرتهم ?

ـنتـخب الـعـراقي جنـوم كـبار - كل العـبي ا
اذكــر مــنـهـم الـهــداف الــنــجم الـراحـل عـلي
كاظم الـذي كانت تربـطني عالقة طـيبة معه
وكذلك فـالح حسن وحـسـ سـعيـد وأحـمد
راضـي وال انــسى احلــارس الــعــمالق رعــد
ـدافع الــصــلب عـدنــان درجـال حـمــودي وا
ونـاظم شـاكــر وعـذرا أذا نـسـيت أحـدا فـكل

الالعب جنوم.
{ مـتى بدأ مشوارك مع منـتخب البحرين وماهي

ابرز احملطات الكروية? 
-بدأت حـياتي الـكـروية مـطلع الـسبـعيـنات
مع مــنـــتـــخب الــبـــحــريـن في دورات كــأس
اخلـلــيج ابـتــداء من عـام  1976في الـدورة
الرابعة في الـدوحة وفي بغداد عام 1979
وأبــوظـبي عـام  1982ومــسـقط عـام 1984
بيـنمـا لم اشـارك في دورة اخللـيج الـثامـنة
عام  1986الـتي أقيـمت في بالده لالصـابة
وعــدت لـــلـــمــشـــاركـــة عــام  1988في دورة
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تحدة لشؤون الالجئ ١- تعلن مـنظمة انسانية الـتي تعمل بشراكة مع مفوضـية اال ا
اعالن منـاقصة  p4/6/2018 مشـروع نصب خـيم كمـدارس في مخـيم حمـام العـليل ١ عدد

١٠ مخيم حمام العليل ٢ عدد ١٠ مع اعمال تكميلية للمدارس/ محافظة نينوى.
ناقصة االتصـال بالهاتف ٠٧٨١٥٠١٥٧٢٨ او مراسـلتنا عبر فعلى الـراغب باالشتراك بـا

.relief1group@yahoo.com البريد االلكتروني
٢- استالم تنادر وجداول الكميات التفصيلية والدعوات الرسمية.

نـاقصـــة اجـور نشـــــر االعالن لـلفتــــــــرة من ٣- تتحـمل الشركـة التي ترســــو عليــــها ا
٢٢ / ٢ / ٢٠١٨ لـغايـة ١ / ٣ / ٢٠١٨ ويكـون اخـر يوم السـتالم العـطاءات ١ / ٣ / ٢٠١٨
قبل الساعة الثالثة بعد الظهر بعد اكمال مراسلتنا على البريد االلكتروني الرسمي اعاله

طلوبة. وتقد كافة الوثائق ا
٤- يرجى االلتزام الكامل بفقرات الدعوات الن كل دعوة مستلمة غير كاملة ستهمل .

انـحة او وقع او اخـتيـار محـافظـة اخرى من قـبل اجلهـة ا WE?Šö:- في حـالـة تغـييـر ا

احملافظة يرجى القبول بذلك.

ـركـزي الـعـراقي / بـغـداد عن اجـراء مـزايـدة عـلـنـية لـبـيع يـعـلن الـبـنك ا
ـوجب قـانون بـيع وايـجار رقم (21) ((مكـائن عـد وفـرز ورزم العـمـلة)) 
زايـدة العلنـية احلضور الى لسنة 2013. ويدعو الـراغب االشـتراك با
صادف ركزي العراقي / شارع الرشـــــــيد ليوم االربعاء ا بناية البنك ا
  28 / 2/ 2018  الــســـــــاعــة الــعـاشــــــــرة صــبــاحــا وفق الــشــــــروط

االتية:

بلغ (1.260.000) مليون ركزي الـعراقي  1. صك مـصدق المر البـنك ا
ثل 20 % من مبـلغ الـقيـمة ومائـتان وسـتون الـف دينـار عراقي والـذي 

زايدة بدون تقد تأمينات . قدرة للمكائن وال يسمح بدخول ا ا
صورة للمزايد. ستمسكات الثبوتية االصلية وا 2. ا

ـزايـدة اجـور نـشـر االعالن واجـور داللـيـة 3. يـتـحـمـل من تـرسـو عـلـيه ا
بنسبة %2. 

?d© طـلـبـا U?½ 5? ?Š wK?Ž® ـدعي قـدم ا
يــروم فــيه تــســجــيـل (لــقب) من (فــراغ) الى
(االنــــبـــاري)  فـــمن لـــديـه االعـــتـــراض عـــلى
ــديـريـة خالل مـدة الـدعـوى مــراجـعـة هـذه ا
اقصاهـا (عشرة ايـام) وبعـكسه سوف يـنظر
ادة (24) ثـانـيا من بالـدعـوى وفق احـكـام ا
قـانــون الـبــطــاقـة الــوطـنــيـة رقم (3) لـســنـة
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