
في الـســادس االعــدادي كـان لي صــديق في نــفس الـصـف .. من عـائــلـة
فقيرة تسكن في حي العامل والده متوفى منذ ان كان طفال وترك أمه مع
ثالثة شقيـقات في بيت صغير ومتـواضع .. أحمد صديقي كان يعمل في
درسة لـكي يساعد أهله نصور بعـد ان ينتهي دوام ا أحد االسـواق في ا
درسة رغم ضيق وقته في الدراسة في لقمة العيش .. أجتـهد كثيرا في ا
ولـكـنه مصـمم عـلى الدخـول الى الـكلـيـة العـسـكريـة ويـصبح ضـابـطا رغم
اخملـاطـر من اسـتمـرار احلـرب الـعـراقيـة االيـرانـية وقـوافل الـشـهـداء التي
التنـتهي .. يـحب الشـعر ويـحفظ الـكثـير من قـصائـد نزار الـقبانـي ومغرم
ـطـرب قحـطـان الـعـطـار .. وفي يـوم مـن االيـام جاءنـي فـرحـا جـدا وهو بـا
يقـول ( أنا أسـعد انـسان ) قـلت له هل جاءك ارث قـال كال . . هل ربحت
ــاذا انت فــرحــان .. قــال الــيــوم جــائـــزة قــال كال .. أخــبــرني يــااحـــمــد 
صـارحت نـوران بــحـبي لـهــا .. كـنت اعــلم انه يـحب نــوران تـلك الـطــالـبـة
نصـور حيث شاهدها احـمد بالصدفة اجلمـيلة في أعدادية الـتجارة في ا

ركزي في ظهيرة صيف الهب  في السوق ا
.. حب ايــام زمــان جـمــيل حـب عـذري وتــشــعــر بـطــعــمه ان كــان صـادق
ـشـاعـر .. حاول احـمـد مـرات عديـدة الـتـكـلم معـهـا وكل مـحـاوالته باءت ا
بـالـفـشل .. فنـوران جـمـيلـة اجلـمـيالت طولـهـا رائع مع شـعـر أسود يـغـفو
على ضـفاف دجلـة وع عسلـية تسـحر النـاظرين  وعنـدها كبـرياء المثيل
له .. وكثـيرا ما قلت الحمـد انك خسران في هذا احلب .. أسـتطاع احمد
ا في قلبه أن يجذب انظار نوران واستطاع ان يتكلم معها ويصارحها  
ـشاعر .. ومع مـرور االيام يـستسـلم قلـبها لـكلـمات  احـمد التي تـدغدغ ا
تواضع وتـبادله نفس الشعـور .. تكلم بوضـوح عن حياته وفقره وبـيتهم ا
وتـكـلم بـفخـر عن حـبه لهـا .. فـارق كبـيـر بيـنـهمـا كـان .. نوران من عـائـلة
غنـية والدها طبيب وأمـها مدرسة لغة عربـية وبيتهم فخم وكـبير في منطقة
ـلـك حـصـانا الـقـادسـيـة كـيف تـسـتـطـيع اقـنـاع اهـلـهـا بـفـارس احالم ال 
والسـيـفـا بـتــارا كل مـؤهالته له قـلب عــاشق سـيـتـبـاهئ بـه عـنـدمـا يـتـقـدم
خلطـبتـها .. يسـتمر حـبهـما اكثـر من ثالث سنـوات ويصبح أحـمد ضابط
في اجلـيش ويـستـلم سـيـارة مـالـيـبـو وقطـعـة ارض في الـغـزالـيـة بنـى بيت
جـمـيل كـان يظن  أنه لـنـوران  .. ولـكنه لم يـتـقدم خلـطـبـتهـا ويـفتـخـر امام
اهلـها انه عـاشق لـها ولـوطنـهـا وعنـده بيت وسـيـارة .. لقـد أخدته االرض
منهم جميعا من عائلته وحبيبته نوران فقد تزوج من تراب ارضه الطاهرة
في شـرق الـبـصـرة  ونـام قـريـر الـعـينـ .. أمـا نـوران فـالـله أعـلم مـن هو
سعـيـد احلظ الـذي اصبح زوجـهـا وفارس احالمـهـا بـعد أن تـرجل أحـمد

عن فرسه.
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نتـخبات الوطنية  ,وفي إبعادي عن ا
ــــنـــتـــخب عـــام  1977كــــنت ضـــمن ا
العسكري الذي دخل مـعسكرا تدريبيا
اسـتـعـدادا لـنـهــائـيـات بـطـولـة الـعـالم
الــعـســكـريــة الـتي جــرت في دمـشق ..
كـان هـنـاك مـن ال يـرتـاح لـوجـودي مع
الفـريق لـذلك كانـوا اليـتعـاونـون معي
عندمـا ألعب معهم ويـحاولون إبعادي
عن الــتـــشــكـــيــلــة األســـاســيـــة أثــنــاء
الــوحـــدات الــتــدريــبــيــة .. وذات يــوم
حـــدث احــتـــكــاك بـــدني بـــيـــني وبــ
الالعـب فالح حـــسن أثـــنـــاء الـــوحــدة
الـــتــدريـــبــيــة  ,وبــدال من أن يـــحــاول
ــــوقـف تــــدخل اآلخــــرون احـــــتــــواء ا
بـعـضـهم بـشـكل غـيـر حـيـادي لـصـالح
ذلك الالعب  –رغم إنــنـــا جـــــــمـــيــعــا
ــرحـوم عـمــو بـابـا زمالء  – وتـدخل ا
لـيزيد الـط بلـة ..وبعدهـا  إبعادي
ـنتـخب الـعسـكري وحـرماني من عن ا
اللعب مدى احلياة بدون سبب مقنع ,
لكن احتاد الكرة رفع عقوبتي بعد أقل

ظلوميتي . عرفة اجلميع  من عام 
{ سـمـعت انك قـدمـت طـلـبـا إلجـراء مـباراة

اعتزال ورفض هذا الطلب? 
- نــعـم قــدمت مــرتــ طــلــبــ لــعـدي

وضوع ضـده هل لديك معلومات عن هذا ا
وعن سبب اخلسارة ?

- بكيت كثـيرا بعد خسارتـنا البطولة
وذهـاب الكـاس الى الكـويت ويتـحمل
اخلـسارة بـالـدرجـة االولى عـمـو بـابا
ومـحـمــد ثـامــر الـذي كـان في وقــتـهـا
مـدرب حـراس مــرمى فـاالثـنـان تـآمـرا
عـلى دانـي مـاكـلن ! فـهـل يـعـقل يـقـوم
عــمــو بــابــا ومـحــمــد ثــامــر بــايــقـاظ
الالعبـ في منـتصف الـليل إلبالغهم
ــكــرمــة الــرئــيس الــبــكــر دون عــلم
ـدرب داني مـاكـلن الـذي كـان نـائـمـا ا
في غــرفــته !? كــيـف يــتــصــرفــان هـذا
ــدرب الــذي الــتـــصــرف بــدون عـــلم ا
أمتعض كـثيرا عندمـا علم باخلبر في
ـبـاراة الـيـوم الـثـاني ! وايـضـا قـبل ا
أختلف عمـو بابا وداني ماكلن وألول
مرة يـذهب الـفـريق بسـيـارتـ بعض
ـؤيـدين لعـمـو بابـا ذهـبوا الالعبـ ا
مـعه . والالعـبـون الـذين بـعـيـدين عن
ـشاكل وانـا من ضـمـنـهم ذهـبـنا مع ا

داني ماكلن 
شـاكل بـحيث  حـرمانك { كـنت كـثيـرا ا

من اللعب مدى احلياة..
- تـنـهـد قـلـيال وقـال : كـانـوا يـريـدون
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ـــنــتـــخب مـن بــعـض الالعـــبـــ في ا
وجـمــيـعـهم اصـبـحـوا ضـدي وكـانـوا
ــنــتـخب يـخــشــون من وجــودي في ا
خشية ان يـفقدوا مراكزهم . حتى انه
ــدرب في بـــعض األحـــيـــان لم يـــكن ا
ـنـتخب صاحب الـقـرار في تـشكـيـلة ا
وهـــــؤالء مـــــعـــــروفـــــون في الـــــوسط

الرياضي
ــقــايــيس أريــد نــبـذة { أنت جنم فـي كل ا
مـختصرة عن مسيرك الرياضي الن اجليل

احلديث قد ال يعرف الكثير عنك 
- مـثـلت فــريق كـلـيــــة الـشـــــرطـة من
عــام 71 الى عــام 74 وعــنـــدمــا دمج
ـؤسسـات الـرياضـة أصبـحت ضمن ا
فريق نادي الشرطة الشرطة وأحرزت
معهم لقب هـداف الدوري مع الشرطةً
وسـجـلت 18 هـدف وبـعـدهـا أنـتـقـلت
لـنــادي اجلـيش وأحـرزت مــعـهم لـقب
هـداف الــدوري وســجـلت 13 هـدف .
ومثـلت منـتخـبنـا الوطـني في بطـولة
اخلـلـيج العـربي الـرابـعـة واخلـامـسة
نتخب في دورة وأيضا شـاركت مع ا
األلعاب اآلسيوية في بانكوك عام 78
ولـعـبت للـمنـتخب الـعسـكري وفِي كل

هذه الفرق قدمت مستوى جيد
{ افـضل مبـاراة دولية ومـحلـية وأي فريق

سجلت أجمل أهدافك 
- افضل مـباراة دولـية ضمن مـنتخب
الـكـويت في دورة األلـعـاب اآلسـيـويـة
في بــانـكـوك عـام 78 وسـجـلت اجـمل
هــــدف في مــــرمـى احلــــارس احــــمـــد
الطرابلسي . اما اجمل مباراة محلية
فـــكل مــبـــاريــاتي ضـــد الــزوراء كــنت
ـــيــــزآ في االداء وأجــــمل االهـــداف

أيضا كانت في مرمى الزوراء
{ هل هـنـاك مدافع كـنت تـخشـاه وحتسب

له حساب ?
- بال غرور لم اخش أي مدافع بل هم
كــانـوا يـخــشـونـني الني كــنت ألـتـحم
مـعهم فـي أي كرة مـشـتـركـة وأتـعامل
ستوى دافع بنفس ا مع جميع ا

{  عـلى ذكر بطولة اخلليج العربي الرابعة
فـي الدوحة عام 76 هـناك من يقول حدوث
ــدرب اإلســكـتــلــنـدي داني مــؤامـرة ضــد ا
نـتخب وكـانوا يعـملون مـاكلن إلبـعاده من ا

علي حس

حسام حس ولي
مدير عام شركة مصافي اجلنوب/ وكالة
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وجـدت جــدة تـبـلغ من الـعـمـر  72 عـامـاً احلب مع مـراهق أصــغـر مـنـهـا بـ  53 سـنـة إذ
ـيـدا من غاري هـاردويك في عام  2016 بعـد أسبـوع فـقط من اجتـماعـهما في تزوجت أ

جنازة ابنها روبرت.
دة  43 عامًا لكنـها اعترفت في فيـديو جديد على موقع يدا قد تزوجت من قبله  وكانت أ
"يـوتـيوب" أن األمـور مع غـاري مـخـتـلـفـة.وقـالت "تـزوجــــت مـنذ  43 عـامـا ولم يـكن هـناك
ــتــقــلــبــة والـعــابــرة... ال رومــانــســيــة" في اشــارة الى عـالقــتــهـا الــكــثــيــر من االشــيــاء ا
االولى.وأضـافت: ""عالقتي احلـالية أشـبه بإعـصار نحن نـستـمتع بعالقـتنـا. عندمـا تقابل
ثالي عندها تعرف أنك ال تريد أن تفقد هذا الشعور". والالفت أن اجلدة هذا الشخص ا
حتدثت بكل إطـراء عن عالقتهـا احلميمة بـزوجها البـالغ من العمر  19 عاماً. وجاء حديث
يدا خالل إطالق برنامجها احلــــــــــواري اجلديد " "Girl’s Talk حيث تقدم النصائح ا

ألفراد اجلمهور.

باالمـس أوصلت ولـدي حسن الى
مــدرســته الـســويـديــةً حــيث لـديه
دروس خـصـوصـيـة رغم أن بـقـيـة
الطلبة مازالوا يـتمتعون بالعطلة
الصيفية التي لم تنته بعد وأثناء
عــودتي  بــالـــســيــارة الى الــبــيت
شـاهـدت شــابـ تـدل مالمـحـهـمـا
عـلى أنــهـمــا عـرب قــام  أحـدهــمـا
بـرفع يده مـحـاولة مـنه أن يصـعد
مـعي . فـقـلت مع نـفـسي  ألتـوقف
عـسى أن يـكـون فعـال يـحتـاج الى

مساعدة . 

تـوقــفت بـالـقـرب مـنـهـمـا وفـتـحت
شباك السيارة 

فقال لي . هل أنت عربي 
فـــــقـــــلت .نـــــعـم أني عـــــربـي ومن

العراق .
فأبـتـسم وشـعر بـاالرتـياح عـنـدما
عـرفـني أنـا عـربي وقـال لي " الـله
يعـطـيك العـافـية نـحن من سـوريا
ـو بعد وصـلنا االن الى مـدينـة ما
عــشـــرين يـــومـــا من الـــســيـــر في
ـهـرب ـشي خـلف ا الغـابـات  وا
حـــتى وصــلــنــا الى هــنــا ومن ثم

تـركـونا واالن نـريـد أن نذهب الى
دائـرة الــهــجـرة الــسـويــديــةً لـكي
نسـلم أنـفسـنـا ونقـدّم طـلب جلوء
أنــسـاني ..  فـقــلت لـهــمـا اصـعـدا
معي فـي السيـارة وأثنـاء الطريق
عــرفت انـــهــمــا من مــديــنــة حــلب
الـــســوريـــة وقـــد هــربـــا من شــدة
الـقـتـال وأن احـدهم الـذي يـجـلس
بــــقــــربـي وأســــمـه " بــــاسل " قــــد
أستـشهـد كل أهله بعـد أن سقطت
قذيفـة هاون على بيـتهم وهو كان
الناجي الـوحيد . كان يـتكلم معي

واحلـزن بـاديـآ عـلى وجـهه ولو ال
اخلـجل ألنهـمرت دموعـه كالشالل
. بـعـد ربع ساعـة أوصـلتـهـما الى
دائرة الـهجرة ونـزلت معهـما لكي
أوصـلـهم الى بـاب الـدائـرة وقـلت
لـهم أدخـلـوا من هـنـا وأذهبـا الى
اإلستـعالمـات سـتـجدان مـتـرجـما
عــربـيـا وهــو الـذي يـســاعـدكم في
مــسـألــة طـلب الــلـجــوء . شـكـرني
بــاسـل وقــام بـــإخــراج نـــقــود من
جــيــبه وقــال " كـم مـبــلـغ األجـرة "
ضـحكـت من كل قلـبي وقـلت له يا
بــاسـل أنــا لــسـت ســائق تـــكــسي
ـدرسة ـا أوصـلت أبـني الى ا وا
وعـائد الى الـبـيت وشـاهـدتـكـما .
رأيت دمــوعه تـنــزل عـنــدمـا سـمع
كالمي وقـال الـله يعـطيك الـعافـية
مــا أحـلى اآلخـوة الـعـربــيـة لـعـنـة
الله على  من وضع احلدود بيننا
وفــرقـنـا ومن ثم دخل مع صـديـقه
ــبــنى وأنــا عـدت الى الى داخل ا
سيـارتي أردد نـشيـد حـفظـته مـنذ

أن كنت طالبا في االبتدائية 
" بالدُ الـعُربِ أوطـاني. منَ الـشّـامِ
. ومن جندٍ إلـى يَمَـنٍ. إلى لـبـغـدانِ
. فـال حـدّ يـباعدُنا. مِصـرَ فـتطوانِ
وال ديــن يـفـــرّقـنــا. لـســان الـضَّـادِ

يجمعنا بغسّانٍ  وعدنانٍ.

 ¡U M « Vz«dſ
 1-اوصت زوجـــة امــــريـــكـــيـــة
اســــمــــهــــا مــــارى كــــوهــــيــــري
بـدوالرين لـزوجـهـا بـعـد مـوتـها
ــبــلغ فى بــاســتـخــدام نــصف ا
شـراء حـبل لـيــشـــــــــنق نـفـسه

به.
 2- الـــرقم  13يـــعــتـــبــر رقـــمــا
ســــعـــيــــدا ويــــجـــلـب احلظ في
ايــطــالــيــا وتـــتــزين الــفــتــيــات
بـــــطالسم تـــــبــــرز هـــــذا الــــرقم

للحمايه من الشر وطرده .
 3- اطول قـبلة منفـردة سجلها
الـــــتـــــاريخ بـــــ رجـل وامــــراة
بـرازيلـي سـببـا عرقـلة حلـركة
الـــســـيـــر فى عـــام 1964م ح
ارادا تـبـادل بـوسه سـريـعـة فى
سـيـارتـهمـا فـتاشـبـكت دعـامتي

. عدني اسنانهما ا

  4- تــلـــقت شــرطــة مــديــنــة   
ة مـانـشـستـر في انـكـلـتـرا مـكـا
غـريـبـة طارئـة من رجـل غاضب
قـال : ان زوجته حتـتجـزه رغماً
عـــــنه بـــــاخـــــفـــــائــــهـــــا ســـــاقه

االصطناعية.
 5- الشك في أن أتـــعس إمــرأة
فـي الـــعـــالم هـي فـــرانـــكـــفـــوت
فـرولـ فـإنـهـا قـد خـلـقت ولـهـا
لـسـانـان ولـكنـهـا ال تـسـطيع أن
تــتـــكــلـم كــلـــمــة واحـــدة ألنــهــا

خرساء.
 6-قــطـــعت احملــظــيــة (لــيــون)
األثــيــنـيــة لــســـــــانـهــا لــتــمـنع
نـــفـــســـهـــا عن إفـــشـــاء أســـرار
ـــــؤامــــرة الـــــتي جـــــرت بــــ ا
(هـــــــــــــــيـــــــــــــــرمـــــــــــــــوديـس) و
(أرسـتـوجـيـتـوس) وقـد أقـامـوا

لـهـا تـمــثـاالً عـلى شـكل
لـــــــــبــــــــؤة إكـــــــــرامــــــــا

لتضحيتها .
       7- أدريــان إمــرأة
  ذات حلـــيـــة كــثـــيـــفــة
ظـهــرت في "لـونـابـارك"

في باريس.
 8 - يـبلغ طـول رموش
(كــالـــيـــســـنج) عـــشــرة
ســنــتــيــــــمـتــرات وهي
فــــتــــاة صــــــيــــنــــــــيــــة

حسناء.
 9- مـــــاجـــــدولـــــيـــــنــــا
ســــــتــــــرومــــــر زوك من
روسـيــا كـان ثـداهـا في
ظـــــهـــــرهـــــا ورضـــــعت
أوالدهــــــــا الــــــــثـالثـــــــة

كالعادة ???

∫ ÎUIÐUÝ V ²M*«Ë WÞdA « rłUN  5 Š wKŽ l  Í—U½ —«uŠ

العب اليـشق لـه غـبـار تــألق في نـادي
الـشرطة واجلـيش . أحرز لـقب هداف
الـــدوري أكــــثـــر مـن مـــرة . أبــــدع في
ـــنـــتـــخب رغـم مـــحـــاربــة صـــفـــوف ا
هارة تاز بـالسرعـة وا البـعض له . 
العـالـية ويـجـيد ألـعـاب الرأس بـشكل
يـز بـاالضـافة الى سـرعـته وغـيرته
ــلـعـب . تـعــرض لـلــظــلم كـثــيـرا في ا
وتــــمت مـــحــــاربـــتـه من قـــبـل بـــعض
ـدرب والالعـب غادر سـؤول وا ا
الــعــراق من الــظــلم الــذي وقع عــلــيه
ولـيـتنـفس احلريـة كمـا يقـول . ضيف
ـنتخب الـزمان جنم نـادي الشـرطة وا
سـابــقــا الـكــابـ عــلي حـســ فـاهال

وسهال بك
{ جـمـهور الـشـرطـة يسـأل أين حل الـدهر

بنجمنا احملبوب 
- في الــبـدايـة أشـكــر جـريـدة الـزمـان
على هذا اللقـاء والشكر موصول لك .
أنـا مقـيم في هـولنـدا منـذ عام 98 مع
زوجــتي واوالدي " رامي . رافـد . رفل
. حسن . وأقـول جلمهور الـشرطة أنا
مـوجــد واتـابع اخـبــار الـنـادي وأنـتم

في القلب دائما
{ هل مارست التدريب في هولندا 

- نــــعم مـــارسـت الـــتـــدريـب مع فـــرق
األشـبال والـنـاشـئـ مـنـذ عام 2002
الى عــام 2004 وبــعـــدهــا أبـــتــعــدت
نهائيا بسبب مرض زوجتي ويتطلب
مـني ان اكـون بـالـقـرب مـنـهـا دائـمـا .
لـــكن في كل األحـــوال كـــانت جتـــربــة
ــتـعــة في نـفس الـتــدريب مـفــيـدة و

الوقت
ـهاجم عـلي حس { هـناك من يـقول أن ا

العب  أجبر على االعتزال واالبتعاد عن ا
- بـالـضـبط هـذا صـحـيح  اجـباري
عـلى االعـتزال وأرغـمت بـاالبتـعاد عن
العب ومعـشـوقـتي كـرة القـدم بـأمر ا
ــســوؤلــ الــريــاضــيـ من بــعض ا

درب وباالتفاق مع بعض ا
{ هل أسـتطـيع القـول أن علي حـس ظُلم

درب  من ا
- نعم هذا صحيح أكثر العب تعرض
ـدرب لــلـظـلم هـو انــا وال سـيـمـا من ا
عمـو بابا الذي حـاربني كثيـرا بتأثير

صـدام عن طريـق االخ العـزيز االسـتاذ
احمد عبـاس لكنه رفض اجراء مباراة
اعــتــزال وأرسل مــعه هـديــة االعــتـزال
وكان مبلغا ماليا قدره " 500" دينار
ــاذا رفـض طــلـــبك بــخـــصــوص { بــرأيـك 

مباراة االعتزال ?
درب - سوء عالقتي مع الالعـب وا
سؤول هي السبب الرئيسي فأنا وا
كـنت مـحـاربـا عـنـدمـا كـنت العـبـا فـهل
يـــعـــقل هـــؤالء الـــذين يـــحـــاربــونـــني
يـــوافــــــــــقـــون عــلـى أجـــراء مـــبــاراة

اعتزال
{ كنتو احد جنوم الشرطة وهدافهم االبرز
لــكـنك تــخــلــيت عن الــنـادي وذهــبت لــنـادي

اذا? اجليش 
- كـنت مـفـوضـا في الـشـرطـة ومـفـرغا
لـلــعب لـلــنـادي وفي عـام  1980صـدر
أمــر ( رئـاسـي ) بـإنــهـاء خــدمـاتي في
سلك الشـرطة وإحالتي لوظـيفة مدنية
في وزارة الشـباب وذلك لـكون والدتي
ـغضوب من األكراد الـفيـلية وهم من ا
وقد عـلـيـهم مـن قـبل الـنـظــام الـبـائـد ,
صدر أمر بتسـفير عائلتي إلى إيران ,
رغم إنـنـا عـائـلـة عـراقـيـة أبا عـن جد ,

لكن.


