
6

WO{U¹d « W¹b½_« rEF  dNI¹ ¡«—Ëe « ’UÒM  nÝu¹

”—«uM « a¹—Uð w  l ô r$

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

دعـا عـدد من اخملتـصـ االحتاد الـعـراقي لكـرة الـقدم بـتـأجيل مـبـاراة العـراق وإيـران بعـد قرار
ـبـاراة من البـصـرة الى العـاصـمة األردنـيـة عمـان. وسـوغ هؤالء دعـوتـهم بالـقرار (فـيفـا) بـنقل ا
نـتخب الوطني والسيمـا انه جاء بوقت متأخر فاجئ لـالحتاد الدولي الذي سيؤثـر سلبا على ا ا
كـن البـحث عن بـدائل للـجـذع النـخـلة ـديـر الفـني لـلفـريق في حـ  ا يـربك حـسـابات ا جـدا 
داخل الـعـراق مـثل مـلـعب فـرانـسـو حـريـري في أربـيل الـذي  رفع احلـظـر عـنه. وكـان االحتاد
الـدولي لـكـرة القـدم قـد قرر في وقت سـابق قـد أبـرق لالحتاد الـعـراقي عن قـراره بنـقل مـباراتي
ـظــاهـرات ـنــتـخب الــوطـنـي امـام ايــران والـبــحـرين بــداعي ســوء األوضـاع األمــنـيــة نـتــيـجــة ا ا

باريات الدولية بحسب خطابه. واالعتصامات التي ال تتوافق مع استضافة ا
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نــادي الـــســكك وفـــيــمــا بـــعــد نــادي
الــزوراء هـذا الــنــادي الـعــريق الـذي
احــتــضن العــبــ مــوهــوبــ الــذي
ـالحم الــــكــــرويــــة ســــطــــروا اروع ا
احمللية والـعربية وظهـر منهم بشكل

ـنـتخـبات مـلفت لـلـنظـر والـذي رفد ا
الـوطـنـيـة بالعـبـ بـارعـ وحـفـروا
اسمـاءهم في صـفحـات تأريخ الـكرة
الــــعـــراقــــيــــة في ســــجالت الـــدوري
الـعراقي ومـبـاريات الـعـراق الدولـية
والـتصـفيـات االسيـويـة وعلى نـطاق

واسع في فـــتـــرة انـــتــعـــاش الـــكــرة
الـعـراقيـة والـعـصر الـذهـبي لـها ....
وقــد أجنـب هــذا الـــنــادي الـــكــثـــيــر
ـوهــوبـ والــكــثـيــر من الالعــبــ ا
الـــذين جــــعـــلـــوا وســــائل االعالم ال
تــنـسى مــا قـدم هـؤالء الـالعـبـ من
مهارات وسجل حافل من االجنازات
من امـثـال حـازم جـسـام وعلـي كاظم
وفـالح حـــــسن وعـــــادل خـــــضـــــيـــــر
وابــــراهـــيم عــــلي وثــــامــــر يـــوسف
ومـنـاضل داود وسـعد عـبـد احلـمـيد
وكـر صدام واحـمـد راضي ونـعيم
صــدام وابــراهــيم عــبــد نــادر ورائـد
خــلـيل ومـحــمـد جــاسم وجالل عـبـد
الــرحــمن وقــاسم ابــو حــمــرة ولـيث
حــســ وغـــيــرهم هــذه الـــكــوكــبــة
الذهـبـية وغـيرهـا .... والتي امـتعت
اجلــمـاهــيـر الـريــاضـيـة في عــراقـنـا
احلـبــيب لــســنـوات طــويــلــة ونـحن
نسترجع جزء من تأريخ هذا النادي
الــعـــريق البـــد ان نــذكـــر بــاحـــتــرام
ثـابر ثامر واجالل الالعب الهداف ا
يوسف الـذي بذل سـنوات عـمره في
هـذا الـنــادي الـذي احـتـضـنه والـذي
ـواهب الـكـرويـة الـتي ال جـعـله من ا
تـنـسى والـيـوم نـسـلط الـضـوء عـلى

جزء من مسيرة هذا الالعب اخللوق
ــــتــــألق .... ولـــــد الالعب ثــــامــــر وا
يوسف الياس في بغداد سنة 1953
وبـدأ مــســيــرتـه الـكــرويــة فـي نـادي
الــســـكك ســنــة  1967حتت أشــراف
ـرحـوم جرجـيس الـياس ... درب ا ا
ـستـوى الفت لـلنـظر وبـعد ظـهوره 
ـا دفع لـلـمدرب ـتـازة  وامـكـانـية 
جــرجـيس الى تــرحـيـله الـى الـفـريق
االول للنـادي سنة  1970بالرغم من
ان عــمـــره كــان  17ســنـــة آنــذاك ....
حــيث كــانت مــشــاركــته االولـى ضـد
فريق الـقوة الـسيـارة وهو أحـد فرق
الشـرطة حـ شارك في الـربع ساعة
االخـيرة من الـلـقاء بـعدمـا  تـغيـير
اسـم الـــنــادي الـى نــادي الـــنـــقل من
ؤسسات شاركـة في دوري ا خالل ا
ســـنــة  1972وقـــد شــارك ثـــامــر في
ـباراة الـنـهائـيـة لهـذا الـدوري ضد ا
فــريق ألــيــات الـشــرطــة الــعـريق ....
ــبـاراة 3-1 حـيـث كــانت نــتــيــجــة ا
لــصــالـح الــنــقـل الــتي ســـجل ثــامــر
يوسف هـدف بـاإلضافـة الى الهدف
الــثـالث الـذي ســجـله زمــيـله الالعب
سـعـد عبـد اجلـمـيـد.. في حـ سجل
هـدف الـيـات الـشـرطـة الالعب مـنـعم
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درب حيث أحيت ذكرى مولده في داره اثناء حياته aOA∫ (الزمان) اثناء احتفالها بذكرى ميالد شيخ ا « Èd –
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يــصـادف شـهــر تـشــرين الـثـاني 1934
درب الـعراقي الـراحل عمو يوم والدة ا
بابـا الذي توفي في الـ  27من تشرين
الثاني  2009وعاش طـوال حيـاته ب
ـــــرض االلــــــقـــــاب واالجنــــــازات والم ا
وغــربـته في الـوطن بـعــيـدا عن عـائـلـته
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ولــد عـــمـــا نــوئـــيل داود في الـ  27من
تـشـرين الـثـاني عام  1934وهـو مدرب
كـــــرة قــــدم عـــــراقي والعـب ســـــابق في
صــفـوف مـنـتـخب الـعـراق لـكـرة الـقـدم
ولـد وتـرعرع في مـديـنـة احلبـانـية (98
كـيـلـومــتـرا غـرب بـغــداد) وبـدا حـيـاته
الـريـاضـيـة بـعـيـدا عن كـرة الـقـدم فـكان
بــطل الــعـراق في  400مــوانع (ألــعـاب
ضرب 1  قوى) وبطل الرصافة بكرة ا
وكان أول من اكتـشف موهبـته الكروية
ــشــهــور ــعــلق الــريــاضي ا ــدرب وا ا

إسماعيل محمد ففي عــــــــام .1950
ـنــتـخب الــعـراقي في قـاد عــمـو بـابــا ا
مـــبـــاراة دولـــيـــة ووديـــة وحـــقق 123
ـيدالـية الـعديـد من اإلجنازات بـينـها ا
الذهبية في دورة األلعاب اآلسيوية في
الـــهــنـــد عــام  1982م ولـــقب بـــطــولــة
اخلـــلـــيج الـــعـــربي ثـالث مـــرات وهــو
ـــــنــــتــــخب صــــاحـب أول هــــدف دولي 
الـــعـــراق في عــام  1957م في شـــبــاك
ـغــرب أثــنـاء بــطـولــة كـأس مـنــتــخب ا
الـعـرب الـثـانـيـة  وأول من نـفـذ ضـربـة
( (double kickفـي الــعـــراق اعـــتــزل
الـلـعب مـبـكـراً نــتـيـجـة إصـابـة وتـوجه
نحو الـتدريب في عام   1966مع نادي
ــواصالت الــعــامـة في بــغــداد ثم قـام ا
بتدريب منتخب العراق العسكري لكرة
القدم وقاد الـفريق للحـصول على كأس
الـعـالم الـعسـكـريـة لكـرة الـقـدم لألعوام
وتـــســلم مــهــمــة 1977  1977  1972
تدريب مـنتـخب العراق لـكرة الـقدم عام
وفـاز الــفــريق فـي تــلك الــســنـة  1979
بــكــأس اخلـلــيج الــعــربي لــكــرة الــقـدم
ــنــتــخب إلى حــمل لــقب 1979 وقـــاد ا
كــأس اخلـلــيج الـعــربي لألعـوام 1979
و 1982و 1984والـــــــــــوصــــــــــول إلـى
ـبيـة ثالث مرات نهـائـيات األلـعاب األو
أعوام  80و 84و  88وإلى احراز كأس
العرب وذهبية دورة األلعاب اآلسيوية.
درسـة الكرويـة التـابعة وأشرف عـلى ا
لـالحتـاد الـعــراقي لـكــرة الـقــدم وأكـبـر
إجناز له هـو قيادة مـنتـخب العراق في
ــبـاراة األخــيــرة فــقط أمــام مــنــتـخب ا
ؤهلة إلى نهائيات سوريا للتصفيات ا
كـأس العـالم لـكرة الـقـدم عام  1986في
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وجه عـمـو بـابـا نـداء استـغـاثـة بـعـدما
أضـطر األطـبـاء لبـتر أصـابع قـدميه في
أحـد مــسـتــشــفـيــات األردن مـتــأثـرا من
تــفــاقم مـرض الــسـكــري حــيث وحـسب
تـعــبــيــره "أدار اجلــمـيـع من مــسـؤولي
الرياضـة في بالده له ظهـره بالرغم من
قـضاءه  56عـامـا في خـدمـة كـرة الـقدم
الـعـراقـيـة" وقـد اثـارت هـذه االسـتـغـاثة
اســتـغـرابـا من قـبـل الـشـارع الـريـاضي
العراقي حيث ان عمو بابـا يعتبر علماً
مـن أعالم كــرة الـــقــدم فـي الــعــراق و
تغطية تكـاليف العالج من قبل الرئيس
مــــســــعــــود بـــــارزاني رئــــيـس إقــــلــــيم
كـــوردســـتــــان الـــعـــراق ورئـــيس دولـــة
اإلمـــارات مع اهــــمـــال واضح مـن قـــبل
حـكومـة العـراق مع الـعلم ان عـمو بـابا
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بـية قـفـزة كبـيرة نـحـو إقرار قـانـون جديـد لـلجـنـة األو
ـاضـيـة بـعـد ان رفـعت احلـكـومـة حتـقـقـت في األيـام ا
مـسودة التشريع الى مجلس النواب ايذانا بعهد اخر
سـتقـبل حقـيقـي ال مكـان فيـها لـلفـساد ـا يبـشـر  ر
ــفـســدين حـيث الــعـمـل الـتــطـوعي اجملــاني حـسب وا
ـوقف فـالـرياضـة احلـلوب ـبي هـو سـيد ا ـيـثاق األو ا
الــتي نــفــد ضـرعــهــا في بــطـون الــدخالء والــطــارئـ
وشـذاذ االفــاق لن تـدر اال في سـبـيل اإلجنـازات لـكي
يعود العراق الى مكانه الطبيعي في احملافل الدولية.
بـية لن يسـمح للمـتخلـف واجلهـلة من تبؤ قـانون األو
ــكـــتب الــتـــنــفــيـــذي ويــفـــعل دور اخلــبــراء مــقـــاعــد ا
بـية الى شواطئ واخملـتص فـي توجيه الـسفيـنة األو
شورة األمـان فهو يعـبد الطريق الى الرأي الـعلمي وا
ــيــة فـي االرتــقــاء بــواقع تــراجع حــتى المس االكــاد
الـقاع أصبح فـيه الفشل مـزمنا واالخـفاق دائمـا فيما
ـكن اسـتدراكه او جتـذر اخلـطـأ وأضحى بـنـيويـا ال 

إصالحه.
ـقـابل تـشـريع الـقانـون يـعـد اخلـطـوة األولى لـعودة بـا
ـبي بــعـد ان أصــابه اخلـراب احلــيـاة الى الــبـيـت األو
بـسبب السـياسات اخلاطـئة والنزق اإلداري وتـسخير
ـا جتـربة ـنـاصب لـذا ر األمـوال خلـدمـة الـبـقـاء في ا
جلـنـة الـقـرار ســتـكـون درسـا مـفـيـدا تـسـتـخـلص مـنه
الــعــبــر وجتــعل الــقــادمــ عــبــر صــنـاديـق االقــتـراع

يخططون لرياضة سليمة ال هدر فيها وال تكتالت.
وتــبــقى الـريــاضــة عـاجــزة رغم هــذه اخلــطـوة األولى
فـاألنــديـة واالحتـادات الـريـاضـيــة أيـضـا بـحـاجـة الى
ـبية وتـتناغم تـشريعـات جديـدة تتكـامل مع قانون األو
طـلوب دولـيا فـيـما بـينـها إلنـتـاج واقع خالق يسـايـر ا
وال يـتقـاطع مع الـقوانـ احمللـية الـنـافذة لـيكـون لديـنا
ـستقبل وفق اطـر متميزة سـلة قوان مـتميزة ترسم ا
ـواقع وتـكون تـسـمح ألهل الـريـاضة مـن النـفـاذ الى ا
ناصب ألغراض شخصية. طاردة للمدع وطالب ا
ولــعل الـعــراق بــحـاجــة حـالــيــا بـعــد سـنــوات اجلـدب
الـريـاضي الى قـيـادات شـابـة جـديـدة حتـمل مـؤهالت
عـلميـة عالـية في اجملال الـرياضي تتـحدى نفـسها في
تــغـيــيــر ثـقــافــة الـفــسـاد واالخــفــاق والـســفــر وتـضع
ية إسـتراتيجية شاملة تستند على أبرز التجارب العا
تـعمل على الـنهوض بـالقاعـدة وتنمـية الفـئات العـمرية
ــكن حتـقــيـقـه دون تـعـاون جــاد ومـثــمـر مع وذلك ال 

اجلهات الرسمية الراعية للرياضة.
ولـكن مـا نلـمـسه االن يتـناقض مـع ذلك فال نعـرف ما
ســر تـخـلـي وزارة الـشـبــاب عن مـســتـشــارهـا حـسن
احلـسناوي والرجل معروف بخبرته ونزاهته وعلميته?
هل هي احملــاصـصــة الـبــغـيـضــة? هل تـبــنى األوطـان
بــأقــصــاء الــكـفــاءات وتــهــمــيــشــهــا? وزيـر
الــشــبــاب يـفــتــرض ان يــفــسـر ذلك
والسـيـمــا بـعـد الـتـسـريـبـات الـتي
تـــتــحــدث عن أســـبــاب مــغــادرة
وقعه في الوزارة?  احلسناوي 

حسن.. وبناء على ذلك  استدعاءه
ـسـتـوى رائع في مـهـارة لـظـهــوره 
تــســـجــيل االهـــداف الى تــشــكـــيــلــة
مـنتـخب الـعـراق الوطـني لـلمـشـاركة
في بـطــولــة كــأس فـلــســطــ والـتي
اقـيـمت في لـيـبـيـا عام  1973والتي
ركـز الرابع حـصل منـتخـبنـا فـيهـا ا
بـعـد ان خـسـر مـنـتـخـبـنـا الـلـقـاء مع
مــنــتـخـب اجلـزائــر بــفـارق ضــربـات
اجلزاء الـترجيـحيـة.. واما اجنازاته
فــــشـــارك فـي احــــراز لـــقـب الـــدوري
الـــــعـــــراقي ثـالث مـــــرات مع نـــــادي
نتخب الوطني الزوراء وشارك مع ا
في  37مــــبـــاراة وســـجل  3أهـــداف
دولـيـة وشــارك في بـطـولـتي الـكـأس
والـــدوري لــعــدة ســـنــوات مع نــادي
الزوراء وسـجل أكثر من  100هدف.
خالل مسيرته الـكروية .... لعب اخر
مـــبـــاراة لـه مع نـــادي الـــزوراء ضــد
فـريق نـادي الـطـلـبـة واعـتـزل الـلـعب
سـنة  .... 1987واجلديـر بـالـذكر ان
الـالعب ثــامـــر يــوسف الـــيــاس كــان
أفـــضل العـب في الـــدوري الــعـــراقي
يـجـيد تـنـفيـذ ضـربـة اجلزاء بـنـجاح
العب خالل فــــتــــرة تــــواجـــده فـي ا

العراقية.
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الـرياضـة العـراقيـة حتتـفظ لنـفسـها بـخزين ال يـنضب
واهب والشباب صعودا من الـرياضي االبطال من ا
ـتـقدمـ وفي كـافة االلـعـاب الريـاضـية وهـكذا الى ا
كـانت تشارك في مخـتلف الفعـاليات وحتقق اجنازات

مشهودة سواء في االلعاب الفردية او اجلماعية.
وسـابـقـا كانت وزارة الـشـبـاب هي الراعـبـة احلـقيـقـية
لــلـريــاضـة الــعـراقــيـة  ,قــبل ان تــتـحــول الى الــلـجــنـة
ـا ـبــيـة وطـبــعـا الـرعـايــة لـيـست بــاالسم فـقط وا االو
شاركات تـغيرات الواردة على  ا مـتابعة جادة لكل ا
ـنـتـخـبـات الـعـراقـية والـبـطـوالت الـتي تـتـواجـد فـيـهـا ا
ـعـرفـة اسـبـاب االخـفاق ان حـصل ومـتـابـعـة وتـعـزيز
ـتـحـققـة فـانـتـعـشت الـريـاضـة الـعـراقـية الـنـجـاحـات ا
وبـرزت منها اسماء الزالت تخلدها الذاكرة الرياضية
ألنـهـا حفـرت لـها اجملـد بـالتـعب والـعرق واجلـهد دون
ان تــكــون فـي ذلك مــجــامالت او تــزويــر او مــصــالح
ا هـو عمل ريـاضي خالص الـغايـة منه شـخصـيـة وا

رفع اسم العراق عاليا اوال واخيرا.
الـيـوم تـغــيـر كل شيء ولم يـعـد هـنـاك انـاس يـعـمـلـون
بـذات االسـلـوب الـذي كـانت عـليه الـريـاضـة الـعـراقـية
يــوم حـــقق  الـــربــاع عــبـــد الــواحـــد عــزيـــز الــوســام
الــبــرونـزي وهــو  االول واالخــيـر لــلــعـراق  في دورة
بـيـة عام   1960وايـضـا مـا حقـقه الـعداء االلـعـاب االو
طـالـب فـيـصل من وسـام في دورة االلـعـاب االسـيـويـة
فـي طـهـران عام 1974واجنــازات اخـرى عـلى صـعـيـد
الكمة والكرة الـطائرة وكرة السلة وكرة ـصارعة وا ا
ــكــســيك الــقــدم فـي الــتــأهل الى كــاس الــعـــالم في ا
عـــــــــام  1986والـــتـــأهل اربع مـــرات الى نـــهـــائـــيــات
بية وغيرها الكثير من اجنازات تعد وال الـدورات االو
تواضع ـالي  ا حتـصى  حتققت بـالرغم من الدعم ا
العب والـقـاعـات الريـاضـيـة على خالف ونـقص في ا
الـيوم الذي تـعيش فيه الريـاضة العـراقية طفـرة نوعية
ـفتـوح للـريـاضة وتـوفر عـدد البأس من خالل الـدعم ا
به مـن مالعب وقاعـات ريـاضـيـة فضال عن االمـكـانـية
ي سواء في درب العا الـكبيرة للتعاقد مع افضل ا
لـعبة كرة القدم او االلعاب الرياضية االخرى ومع كل
ــواهـب وغــابت ذلك تـــراجـــعت الـــنــتـــائج واخـــتــفـت ا
االجنــازات وتـأخـر الـعـراق عن كــاس الـعـالم واصـبح

بياد من االحالم. الصعود الى االو
سـؤولـ الريـاضـي يـعـرفون الـغـريب في االمـر ان ا
فـقط مــفـردة الـتـكـر وتـسـلـيم الـهـدايـا
 وال يــعــرفـون ومــصــافـحــة الالعــبـ
كــيـفـيـة مــتـابـعـة االخــفـاق والـوقـوف
عـنده وتشـخيص اسبـابه ومعاجلته
للحيلولة دون تكراره الستم معي?
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 - افتتاح النسخة الرابعـة لبطولة كاس افريقيا في1963
ثله في غانا وتعادل منتـخبها مع نظيره الـتونسي بهدف 

باراة االفتتاحية.  ا
ـصـريــة وهـداف الـنـادي  1986 - مـصـرع جنم الــكـرة ا
االسـمـاعـيـلي مــحـمـد حـازم بـحــادث سـيـر اودى بـحـيـاته

وجرح فيه عدد من زمالءه.
 1995 - الطلـبة يـهزم مـنافـسه بهـمن االيراني في مـلعبه
وامام جـماهـيره بـهدف دون رد سـجـله صبـاح جعـير في

إطار منافسات بطولة االندية االسيوية ابطال الدوري.
 1995 - الـزوراء يــحــقق فــوزا كــبـيــرا عــلى اجلــويـة في
الدوري قوامه خمـسة اهداف مـقابل هدف واحد سـجلها
عصام حمد  2وياسر عـبد اللـطيف وحسـام فوزي ونزار
على فيما سجل هدف الشرف للجوي صادق سعدون.
 1996 - فوز الـزوراء علـى الريـان القـطـري بهـدف دون
ـباراة رد سجـلـهمـا مـؤيد جـودي ومحـمـد جاسم فـسي ا
الـتي جـرت في الـدوحـة ضـمن مـنـافـسـات بـطـولـة االنـدية

االسيوية.
 1996 - اجلويـة يخـسر نـهائي بـطولـة كلكـتا الـتي جرت
في الهـند حلـسـاب منـافـسه بونـاكام الـهـندي بـهدف دون

رد ويحتل مركز الوصافة.
 2001 - اجلوية يودع منـافسات بطولـة االندية االسيوية
ابـطــال الــكــؤوس بـفــارق االهــداف رغم فــوزه في مــلـعب
الشعب الـدولي على االقصى الـفلسـطيني بـأربعة اهداف
مقابل ثالثة سـجلها احـمد خضيـر وصباح جعـير وماهر
حبيب وهيثم كاظم وذلك لـفوز االقصى ذهابا بهدف دون

رد.
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جنم الزوراء ثامر يوسف أيام تألقه مع الزوراء

وصـخب ألقـابه  فمـالئ الـدنيـا وشاغل
الـنـاس بات حـاشـيـة في نص الـتاريخ
ــؤســسـات عــقه تالمــيــذه وجــحــدته ا
الراعية للرياضة ونسيه االعالم بشكل
ضـطجع غريب ال يـليق بـذلك الـكبيـر ا
خلف نـصب األسود بـعد ان دفن حيث
أحب لـــيــكــون الـــشــعب شـــاهــدا عــلى
بـطــوالته لــكن يـبــدو ان هــذا الـشــاهـد
ــر مع ان الــفــراق لم أصــيب بــالــزهــا
يـتـجاوز بـضـعـة اعوام. هـكـذا هـو حال
عظـيم الكرة الـعراقيـة وسفرهـا اخلالد
رغم العهود والتصـريحات الزائفة عبر
االثــيــر وفي صـفــحــات اجلـرائــد الـتي
ترددت كثيرا بعد رحيله وال غرابة فقد
كــان الـشـيخ مــعـبـرا في جــمـيع مـراحل
ا تـغزلوا حيـاته للـمسـؤول الذين طـا
به وتـــقـــربـــوا مـن خالله الى الـــشـــارع
الريـاضي عبـر هبـة او منـحة او وعود
نـوعـة من الصـرف.  نتف مـؤجلـة او 
صغـيـرة واخبـار في زوايا مـهلـة كل ما
تـبــقى مـن ذكـرى عــمــو بــابـا فـال حـفل
تـأبــيــني او نــدوات او حـتى جــلــسـات
صـغـيـرة يـعـقـدهـا الـعـشـاق واحملـبـون
يـسـتــذكـرون خاللـهــا ايـامه ويــلـهـا من
ايام حـيث كان الـشيخ جنـما المـعا في
سـمـاء الـكـرة الـعـراقـيـة وعالمـة فـارقـة
طـبعت حـقبـها اخملـتـلفـة ولعل شـهرته

ــســتــلــزمــات الــتي تــســاعـد عــلى كل ا
ـــومــــتـــهـــا وتــــواصـــلـــهــــا في رفـــد د
مـنـتـخـبـاتـنـا الـوطـنـيـة وفـرق انـديـتـنـا
ـدرسة ـوهوبـ ألن هذه ا بالالعـب ا
قد أسـست بـشكل صـحيح جـداً وحتمل
اســمـاً هــو اســتـاذ واب ومــدرب ألغـلب
الــذين مــارســوا لــعــبــة كــرة الــقــدم في
العـراق. وناشـد القـائمـون على مـدرسة
ـعـنـيـ بـشـؤون الـريـاضة عـمـو بـابـا ا
الــعــراقــيـة بــضــرورة االهــتــمــام بـتــلك
درسة خـصوصاً فيـما يتعلـق بتوفير ا
مـلـعب خـاص لـلـمـدرسـة الـتـي أسـسـها
وأنـشـأهـا الـراحل عـمـو بـابـا في مـلعب
الــــشــــعـب الــــدولي خـالل الــــســــنـــوات
لعب يؤدي الى السابقة. وعدم توافر ا
قـتل مـواهب الـكـثـيـر من العـبي مـدرسة
عـمـو بـابـا وعددهـم حوالي  300العب
ـــــــواهب لـم تـــــــزل في أول ألن هـــــــذه ا

مشوارها مع كرة القدم.
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ـيالد عمو وسبق لـلزمان ان احـتفلت 
بــابـا عـنـدمـا زارته هـيـئـة الـتـحـريـر في
بـــيــــته وقـــدمت لـه بـــاقـــة من الـــزهـــور
واحتـلقت مـعه بإطـفاء الـشمـوع  وعلى
الــرغم من مــرور أعــوام مــحــدودة عـلى
رحيل الشـيخ اال انه ال يلتـفت اليه احد
لــتــخــلــيــد تــراثـه رغم ضــجــيج أيــامه

. درب يلقب بشيخ ا
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تـــــــوفـي في  27تــــــشـــــــرين  2009في
مسـتشـفى دهوك للـطوار بـعد أن طرأ
تـغــيـيــر مـفــاجئ عـلى صــحـتـه وشـهـد
تـشـييـع جثـمـانه حـضورا رسـمـيـا على
ــســتـويــات امـتــنـانــاً له كالعب أعـلى ا
ومدرب كبير واجريت مراسيم جنازته
في كـاتـدرائيـة مـر الـعذراء لـلـكنـيـسة
ــة بـبــغــداد وقـد دفن الــشـرقــيــة الـقــد
حسب وصـيـته في ملـعب الشـعب الذي
شــهــد تــألــقـه كالعب ومــدرب بــعــد أن
عــاش حــيـــاة الــغــربـــة في الــوطن إثــر
هــجــرة عــائــلــته فــيــمـا رفـض مــغـادرة
الـعراق وبـقي وحـيـدا في بـيته رغم الم
ـــرض ووطــأة الـــفــراق. كـــان لـــشــيخ ا
ـدربـ الـعـراقـيـ الـراحل عـمـو بـابـا ا
ــدرسـة الــدور الــكــبــيـر فـي تــأسـيـس ا
الـكــرويـة الـتي حتـمـل اسـمه وهي تـعـد
أول مــدرســة كـرويــة حــقــيــقــيـة حــيث
ــــدرســـــة في تــــزويــــد جنــــحت تـــــلك ا
نتخبـات الوطنية اخملتـلفة بالالعب ا
ــثـلـون اآلن ـتــمـيـزيـن الـذين بــاتـوا  ا
الـركــيـزة االسـاســيـة لـتــشـكـيــلـة أسـود
الــرافـدين. وكـان يــفـتـرض عــلى جـمـيع
ـعـنــيـ بـالـكــرة الـعـراقـيــة االهـتـمـام ا
درسة عـمو بابا الـكروية وتوفـير لها

كالعب فـاقت سمـعته كـمدرب لـوال ظلم
ـيــديــا فال قــنـوات الـتــاريخ وغــيــاب ا
فـضـائــيـة تـنـاقــلت إبـداعـاتـه الـكـرويـة
لـيــظل تـألــقه أسـيــر الـعــراق ال يـبـارح
حـــــدوده وآفــــاقـه. فــــهـل نــــحـن شــــعب
ـأسي في ضــعـيف الــذاكـرة? ام كـثــرة ا
ارض السواد جـعلتـنا ال نحـفل بصناع
جرد االجناز وننـسى عظمـاء الوطن 
ـــؤســـســـات الــــرحـــيل? ان تـــغــــاضي ا
الرسميـة واألهلية وجتـاهلها بوعي او
بـدونه ال يـعــفـيـهــا من الـلــوم والـعـتب
فـهي تــهــدر مـا تــهـدره عــلى نـشــاطـات
وفـعـالـيـات وسـفرات عـبـثـيـة وال تـعـير
اهــــمــــيــــة الـى رمــــوز كــــبــــيــــرة دونت
ـكن انــتـصـارات بـحــروف من نـور ال 
ان تـمـحـوهـا سـوداويـة الـتـجـاهل. لـقـد
تـــوالـت احلـــقب واألزمــــان وعـــصـــفت
أعـوامـهـا الـعـجـاف بـبالد الـرافـدين اال
ان عـمو بـابـا ظل رمزا وطـنـيا خـالدا ال
يـــخــتــلـف عــلى حـــبه الــعـــراقــيــ مع
اخـتالف أطـيـافـهم الــديـنـيـة والـعـرقـيـة
واالثـنــيـة وذلك مـا جتـلى اثـنـاء وبـعـد
مــراســـيم تــشــيـــيــعه حــيـث أقــيــمت له
والـنــســيــان مـجــالس عــزاء في مــعـظم
احملافـظات بكـنائسـها وجوامـعها في
ســابـقــة حتــدث ألول مــرة لـشــخــصــيـة
وطـنـيـة عـاصـرت عـهــود مـخـتـلـفـة بـكل

تــنـاقــضـاتــهــا. لم يـســتــثـمــر أحـد ارث
الـــشــيـخ رغم ثــرثـــرة الــتـــصــريـــحــات
ـؤجـلة فـاإلجـراءات غـائـبـة والـوعـود ا
بحاجة إلى تـرجمة احيـاء لتراث خالد
وحفـاظا عـلى مجد تـليـد وإذا كان هذا
حـال من تـغـنى اجلـمـهـور بـاسـمه عـلى
مـــدى عـــقـــود فـــمـــاذا عن زمـالءه ايــام
الزمن اجلـمـيل? فقـراء عاشـوا وغادروا
هذه الدنيـا الفانية ولم يـسألوا الناس
احلــافـا فـطـارق عــزيـز صـاحب الـراس
الـذهـبـيـة تـمـر ذكـراه ايـضـا دون بـارقـة
امل فـي االحــتـــفــاء بـه ولــو بـــجــلـــســة
بسيـطة من قـبل ناديه الشـرطة رغم ما
بـذله وقـدمـه من رحـيق شـبـابه. أتـخـيل
الشـيخ اليـوم ساهـرا في قبـره واضعا
رأسه بـ رجـلـيه يـنـدب احلظ ويـلعن
اجلــفــاء وعــدم الــوفــاء وهــو يــشــاهـد
أبـنـائه الـعـاقـون وتـاريـخه الـتي تذروه
الــريـاح لـكن كم هـو كــثـيـر إلنه وحـده
وكم هـم قـــلــــة ألنـــهـم هـــامـش في مـــ
ــا عــزاءه ان شــمــسه الــتي عــطــائه ر
سـطـعت ذات ربـيع كـروي بـددت حـجب
الهزائم وجعلت اسمه عنوانا بل امال
ن يــحــلم بــإعــادة الــعــنــفـوان شــرود 
قهورة ومجد الوطن للذات العراقيـة ا
الــذي غــدا مــجــرد نــشــيــد.. وخــيــمــة..

وكلمات باهتة على الورق. 


