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حسين ن��م��ي��ر   : اع�����داد   

م��ن��ط��ق��ة  يف  ول�������د 
ال��ك�����س��رة يف ب��غ��داد 
و���س��ط   1927 ع���ام 
ع���ائ���ل���ة ري���ا����س���ي���ة 

)ن������وري  ان  ح���ي���ث 
حكمًا دوليًا، واإ�سماعيل 

العبًا متميزًا، واإبراهيم بطل 
املنتخبات  بعميد  ي�سمى  القفز(... 

النقاد  عليه  اطلق  كما  ال��ع��ايل  و�سدها  العراقية 
واملعلقون الريا�سيون ... فهو الدفاع املنيع الذي 
اأحد  الهجوم... وجمويل  كان كال�سد امام العبني 
موؤ�ّس�سي  من  فهو  اجلي�ش  لكرة  امل�سحني  قدامى 
موؤ�س�ش  وع�سو  اجلي�ش  لريا�سة  االأوىل  اللبنات 
ملنتخب العراق بعد ت�سكيله ر�سميًا واعتماده يف 
اأبو  وحمل   1950 ع��ام  )الفيفا(  ال��دويل  االحت��اد 
ع�سام �سارة كابنت املنتخب منذ بداية تا�سي�سه يف 
وكان  املا�سي  القرن  من  وال�ستينات  اخلم�سينات 
الالعبني  اأك��ر  وه��و  الدفاع  قلب  مركز  يف  يلعب 
مدًة يف رفع �سارة الكابنت. حتى اعتزاله يف عام 
1966 وهو اأول العب تقام له مباراة اعتزالية... 
وهو اأول العب ان�سا له متثال من الربونز �سنعه 
قائد  من  بدعم  ال�سعدي  م��ران  الفنان  له  تكرميًا 
ملعب  قبال  ون�سب  )عرمي(  يومها  الثالثة  الفرقة 
هو  وجمويل  والدت��ه  حملة  الك�سرة  يف  الك�سافة 
الالعب الوحيد الذي ح�سل على رتبة مالزم وقد 
كرمه امللك في�سل بنف�سه برتبة املالزم عندما اأدخله 
ومنحنه  )الليفي(  زمانها  يف  ي�سمونها  دورة  يف 
فيها رتبة مالزم يومها قال له امللك )مننحك رتبة 
مالزم لي�ش للعبك الذي نعرف متيزك فيه ومبالعبه 
مالزم  رتبة  على  ح�سل  كما  العالية(  الأخالقك  بل 
اأول وذلك عام 1955 نتيجة الأداه الرائع للبطولة 
اإيران ويف يوم االأربعاء املوافق  التي اقيمت يف 
الله بعد  اإىل رحمة  6 متوز 2005 انتقل جمويل 
واليبقى  الع�سال  مر�ش  مع  و�سراع  طويل  عناء 
�سراعه  ويحكي  واجنازاته  لتاألقه  خملدًا  متثاله 

وامله الذي كان يعانيه من مر�سه.

جمويل وتدرجه الكروي 
والإجنازات

ول���د جمي���ل عبا����ش ع���ام 1927 يف بغ���داد ولعب 
الكرة الول مرة مع اأبناء حملته يف الك�سرة �سارع 
جمي���ل الزهاوي ث���م مثل فريق مدر�س���ة الع�سكري 
االبتدائي���ة يف العيوا�سي���ة بعده���ا ان�سم يف عام 
1946 اإىل نادي االعظمية الريا�سي ليلعب بعدها 
يف ع���ام 1949 م���ع فريق احلر�ش امللك���ي لي�ستمر 
مع���ه ثمانية �سن���ني حتى ع���ام 1957 بعدها انتقل 
لفري���ق الفرقة الثالثة ليمثله ت�سع���ة �سنني من عام 
1957 ولغاية اعتزاله عام 1966 وكانت م�سرته 
م���ع منتخبنا الوطن���ي واالأندية الت���ي مثلها مليئة 
بابداعات���ه حي���ث اخت���ر يف ع���ام 1951 �سم���ن 
ت�سكيل���ة اأول منتخ���ب عراق���ي لع���ب يف تركي���ا... 
كما ق���اد منتخب احلر�ش امللكي الفائز عدة موا�سم 
ببطول���ة اجلي����ش على ح�س���اب مناف�س���ة التقليدي 
م���ع  الق���وة اجلوي���ة... ويف ع���ام 1955 �س���ارك 
منتخبنا يف بطولة اجليو�ش االآ�سيوية يف طهران 
ونظ���رًا للم�ست���وى الرائ���ع ال���ذي قدمه من���ح رتبة 
مالزم ث���اين... كما �س���ارك يف اأول بطولة ر�سمية 
وهي الدورة العربية الثانية يف عام 1957 والتي 
اقيم���ت يف ب���روت... ويف ع���ام 1959 �سارك مع 
منتخ���ب اجلي����ش يف جولته امل�سه���ورة اإىل اقطار 
ال�س���رق االأق�س���ى وبالتحدي���د ع���ام 1959 حي���ث 
�ساف���ر �سمن منتخب اجلي����ش يف اأول جولة يقوم 
به���ا العبون من )بالد ما ب���ني النهرين(اإىل ال�سرق 
االأق�س���ى يف �سف���وح �س���ور ال�س���ني العظي���م ويف 
فيتن���ام وكوري���ا ال�سمالي���ة وم���ن ث���م يف االحت���اد 
ال�سوفيت���ي وكان اب���رز الالعبني يف لق���اء العراق 
وم�س���ر يف الك�ساف���ة يف 30/ 1/ 1955 كم���ا ق���اد 
منتخبن���ا يف ع���ام 1960 ال���ذي خا����ش ت�سفي���ات 
اوملبي���اد روم���ا و�س���ارك ع���ام 1964 يف مباريات 
الت�سفي���ات املوؤهلة اإىل اوملبي���اد طوكيو... بعدها 
ق���اد منتخبنا للفوز بنف�ش الع���ام باملركز االأول يف 
بطولة كاأ�ش العرب الت���ي اقيمت يف الكويت ويف 
ع���ام 1966 �ساه���م للح�س���ول عل���ى اللق���ب الثاين 

للبطول���ة التي اقيم���ت يف بغ���داد... لينهي بعدها 
جمويل م�سواره الكروي الرائع مبباراة اعتزالية 
ج���رت يف 12 ني�س���ان م���ن نف����ش العام ب���ني فريق 
الفرق���ة الثالث���ة ومنتخب مثل الالعب���ني العرب... 
ليعت���رب اأول العب عراقي تقام ل���ه مباراة اعتزالية 
نتيجًة الأبداعاته واجنازاته االتي �ساهم بها للكرة 
العراقي���ة حي���ث �س���ارك يف م���ا يق���ارب 80 مباراة 
ودية ور�سمية ال نن�سى منها عام 1950 التي كانت 
�سد اأول فريق اجنبي يزور العراق وهو باك�ستان 
والتي انتهت بالتع���ادل 1-1 و�سجل هدف العراق 

الوحيد يومها �سالح فرج .

جمويل ومباراة العتزال
بع���د  ق���رر جم���ويل االعت���زال وتودي���ع املالع���ب 
م�س���وار طويل مع الكرة العراقية ... ملبيًا دعوات 
ال�سحاف���ة التي  يف حينها طالبته كثرًا باالعتزال 
وهو يف قمة عطائه... وهذا ما ح�سل وجاء القرار 
بع���د ا�ستيائ���ه م���ن ا�ساع���ة �سرب���ة ج���زاء مبرمى 
ن���ادي رو�ست���وف ال�سوفيت���ي حينه���ا كان جمويل 
املتخ�س����ش رق���م واحد بتنفي���ذ �سرب���ات اجلزاء 
وكان ذل���ك ع���ام 1965 حي���ث خ�سر فريق���ه الفرقة 
الثالثة بنتيجة 2-�سفر... ومل تكن مالعبنا تعرف 
مباري���ات التك���رمي واالعت���زال حت���ى ع���ام 1966 
حيث فك���ر امل�سوؤولون باقامة مباراة وداع لالعبنا 
الكبر جميل عبا�ش جمويل تكرميًا وامتنانًا لُه ملا 
قدم���ه من جهد رائع للكرة العراقية حيث ُاقيمت له 
مباراة اعتزالية بني منتخب العرب وفريق الفرقة 
الثالثة يف 12/ 4/ 1966 حيث ان الدورة الثالثة 
التي اقيمت يف بغداد عام 1966 قد �سهدت اعتزاله 
اإذ ان���ه يف تل���ك الدورة مل يكن ب���ني قائمة الالعبني 
الذين مثل���وا منتخب العرق الفائ���ز بكاأ�ش الدورة 
وكانت مباراة االعت���زال رائعة وقدم فيها جمويل 
م�ست���وى متمي���زا حي���ث ب���داأت بهج���وم للمنتخب 
العرب���ي بوا�سطة الدولة والع�سف���ور من الكويت 
ولك���ن ت�س���د جم���ويل له���ذا الهج���وم م���ع العبينا 
باملقاب���ل �س���ن فريق الفرق���ة الثالثة هجوم���ًا ت�سد 

ل���ه مرزوق وبا�س���ل مهدي وح�س���ل حممود ح�سن 
على ع���دة كرات �سانح���ه للت�سجيل بع���د متريرات 
رائع���ة من �سدراك يو�سف وكوركي�ش وعلي عطية 
لك���ن حمم���د ثامر حار����ش مرمى املنتخ���ب العربي 
كان له���ا باملر�س���اد و�س���ن العربي بعده���ا هجمات 
خطرة بوا�سطة الدول���ة والع�سفور وعادل خارج 
و�سددوا ع���دة كرات ت�سدى حار�سن���ا املبدع اأنور 
م���راد الأثنني منه���ا بينما ذهب باق���ي الكرات بعيدًا 
ع���ن اله���دف ويف الدقيق���ة الثالث���ني م���ن ال�س���وط 
االأول �سدد ح�س���ام كرة قوية ارتطم���ت بالعار�سة 
وكاد ان يكمله���ا ع���ادل داخل املرم���ى لي�سيع هدف 
حمقق للمنتخب العربي ويف ال�سوط الثاين �سدد 
جم���ويل كرتني م���ن �سربة حرة لك���ن دون جدوى 
وا�ستم���ر املباراة عل���ى هذا النح���و... وقبل نهاية 
املب���اراة ا�ستب���دل ثام���ر الإ�سابت���ه بع���د ا�سطدامه 
مبحم���ود ا�سد ولكن ه���ذا مل يوؤد اإىل تغير جمرى 

املباراة لتنتهي بالتعادل
وق���د مث���ل املنتخ���ب العرب���ي يومه���ا حمم���د ثامر 
وبا�س���ل مه���دي وط���ارق ارزوق���ي وحمم���د جن���م 
م���ن الع���راق وح�سام وعام���ر من فل�سط���ني وعادل 
وزغلول من االأردن وعدنان من البحرين و�سدراك 
وكوركي����ش  ا�س���د  وحمم���ود  ون���وري  وط���رزان 
اإ�سماعيل يومها ادار املباراة احلكم ممدوح حزمه 
من االأردن ونوري عبا����ش وفا�سل االن�ساري من 
الع���راق وح�سر املب���اراة ما يع���ادل اخلم�سة اآالف 
من اجلماهر ونقلت حمطت���ا االذاعة والتلفزيون 
املب���اراة وعل���ق عليه���ا يومه���ا ح�سني عل���ي النوح 
ويف النهاية مت تكرمي جمويل يومها قدم له �ساعة 
يدوي���ة ومبل���غ ق���دره خم�س���ة دنان���ر وان الفت���اة 
ال�سغ���رة الت���ي قدمت ل���ه باق���ة الورد ه���ي ابنته 

ال�سغرة �سهر.

وفاة جمويل 
انتق���ل جم���ويل اإىل ج���وار ربه بعد �س���راٍع طويل 
م���ع مر�سه الع�سال... ومل يبق �سوى متثاله الذي 
�سنع���ه له حمب���ني الك���رة احلقيقي���ني... و�ستبقى 
م�ست�سف���ى النعمان التي رقد فيها اأبو ع�سام تبكي 
ب�سم���ت على االإهم���ال الذي عاناه حي���ث رقد فيها 
اأ�سهرا كث���رة وحالته كانت يف تده���ور دائم امام 
اع���ني ا�سحاب ال�س���ان والبداية ع���ام 2004 حيث 
ا�سي���ب جم���ويل بجلطت���ني يف الدم���اغ... جعلت 
م���ن ال�سع���ب عليه ال���كالم وقبل �سه���ر ون�سف من 
وفات���ه و�سل���ت احلال���ة به عل���ى ع���دم مقدرته يف 
االرت���كاز على رجلي���ه وكان �سبه فاق���د الوعي يف 
اأَغل���ب االأحي���ان ومت نقله اإىل مدين���ة الطب وتبني 
ان���ه م�ساب بعج���ز يف القلب وبعد ع���دة ايام وقع 
يف انتكا�سه اأخ���رى... و�سخ�ش مر�سه هذه املرة 
بالعج���ز بالكليت���ني وارتف���اع اليوريا فت���م ارقاده 
م���ره اأخرى يف م�ست�سفى النعم���ان ثم مت نقله اإىل 
م�ست�سف���ى تخ�س�س���ي باأمر م���ن االأطب���اء وبعدها 
خرج منها ورقد حبي�ش الفرا�ش.. حتى جاء اليوم 
االألي���م عل���ى الكرة عراقي���ة... وهو ي���وم االأربعاء 
املواف���ق 6 مت���وز 2005 الذي انتق���ل فيه جمويل 
اإىل رحم���ة الله بعد عناء طويل مع املر�ش عن عمر 
يناه���ز ال����� 78 عام ليعم عراقن���ا احلبيب ومنطقته 
لك�س���رة التي ن�ساأ فيها احل���زن واالأمل لفقدانها هذا 

النجم الكبر .
عن الوكيبيديا بت�صرف

جميل عبا�س ..جمويل.. 
امللقب بال�سد العايل!

له���ذه  واحرتام���ًا  وحمب���ة  اعت���زازًا   
االجتماعي���ة  الريا�سي���ة  ال�سخ�سي���ة 
املرموق���ة  واملتميزة باملوهبة  الكروية  
ا�سافت���اُ اىل  دماث���ة اخلل���ق   وال���ذي - 
ن�سب  له - وبا�ستحقاق – متثال - النه 
))جّمويل((  كما يحلو ملحبيه  وع�ساق 

لعبه ت�سميته ....
مهم���ا يكتب عن �س���رة الراح���ل جميل 
عبا����ش ) جمويل ( فانه ي�ستحق االكر 

!
ان���ه �سخ�سي���ة ن���ادرة  جمع���ت  �سفتني 
وهم���ا االخ���الق النموذجي���ة الفا�سل���ة 
وموهب���ة الف���ن الك���روي املتمي���ز، ان���ه 
حقا ي�ستح���ق  الذكر الطي���ب واال�سادة 
بتاريخ���ه ب�سكل م�ستم���ر،  ليكون قدوة 
لالجي���ال الريا�سي���ة  احلالية والالحقة 
نعطي���ه  ومل  فقدن���اه  ال���ذي  فالتوثي���ق 
اهميت���ه  بال�سكل املطل���وب  مع اال�سف 
ه���و نربا����ش و ج���زء م���ن احل�س���ارة  
والتاريخ والوفاء ملن ي�ستحق الوفاء .

 رغبة  حتققت
يف منت�سف ال�ستينيات كنت احد العبي 
فريق مدار����ش ال�سرطة الذي كان ميثل 
ال�سرط���ة وه���و الفري���ق الوحي���د الذي 
يلع���ب اآنذاك بال���دوري  وم���ن بعد تلك  
الفرتة ا�سبح لل�سرطة ثالثة فرق تلعب 
�سمن فرق الدوري منها القوة ال�سيارة 
وااللي���ات والنج���دة، ..  وم���ن �سم���ن 
منه���اج ال���دوري كان لفريقن���ا مدار�ش 
ال�سرطة مب���اراة مع الفرقة الثالثة التي 
كان يقودها الكاب���نت املرحوم جمويل، 
ويف نف�ش ي���وم املباراة التي كان مقرر 
له���ا ان تقام يف ملع���ب الك�سافة ع�سرا،  

وللحقيق���ة ب���دات ا�سعر بالقل���ق ب�سبب 
اهمي���ة الباراة بالن�سبة يل ال�سيما وانا  
كن���ت يف بداي���ة امل�س���وار الك���روي يف 
اول دوري ممت���از ... وراودتن���ي عدة 
اف���كار منه���ا ، يف حال���ة م�ساركتي كيف 
�ساأواج���ه ه���ذا الالع���ب الكب���ر ال�سيما  
وان مرك���زي يف الفريق ان���ذاك مهاجم  
وهويف مركز �سب���ه و�سط ... ولغر�ش 
الق�س���اء عل���ى ه���ذا الوق���ت  الع�سيب، 
ق���ررت ان اذهب مبك���را اىل  دار زميلي 
يف الفري���ق الالع���ب العزي���ز فانو����ش 
اال�س���دي ال���ذي كان ي�سكن ق���رب ملعب 
الك�ساف���ة يف منطق���ة الك�س���رة ، لنذهب 
�سويًة اىل امللعب من هناك، ولله احلمد 
�سارت املباراة ب�سكل طبيعي  وبنتيجة 
التعادل بع���د ان �سيَّع املرحوم جمويل 
يف تل���ك املب���اراة  �سربة ج���زاء  بعد ان 
ارتطم���ت  الك���رة بالعام���ود واعت���ربت 
النتيجة  مك�سب���ا لفريقنا وذلك ملا كانت 
ت�سّمه الفرقة الثالثة من العبني بارزين 
عل���ى م�ست���وى املنتخ���ب الوطني ويف 
مقدمتهم املرح���وم  - جمويل – وانور 
م���راد وط���رزان ول�سن  وحمم���ود ا�سد  
وخ���ري عب���د احل�س���ني  وعل���ي عطية 
ون���وري ذي���اب و �سام���ل فلي���ح، وق���د  
�سارك���ت يف تل���ك املب���اراة يف �سوطه���ا 
الث���اين وه���ي اول  م�سارك���ة يل   يف 
مباراة ر�سمية  طرفها العمالق  جمويل 
... وكان���ت بالن�سب���ة يل فر�س���ة كبرة 
ورغب���ة حتقق���ت ب���كل �س���رف  وال زلت 

اعتز بها ...
ويف ع���ام 1972 كلفت ومع���ي الالعب 
املعروف املرحوم جليل �سهاب  بتدريب 
منتخب ال�سب���اب الع�سك���ري وهو اول 
فريق يتم ت�سكيله على م�ستوى القوات 
امل�سلحة وقد اخرتنا الالعبني انذاك من 

ال�سرطة  وكنا نتدرب على ملعب  �ساحة 
مدر�س���ة التدريب الريا�س���ي الع�سكري  
التابع���ة اىل مديري���ة الع���اب اجلي����ش 
...... ان  تواجدنا اليومي يف املدر�سة  
لغر����ش التدريب  قد ات���اح يل الفر�سة 
املرح���وم  بالكاب���نت  امل�ستم���ر  لاللتق���اء 
ال�سب���اط   اح���د  كان  حي���ث   ، جم���ويل 
مدر�سة التدريب البدين  وغالبا يح�سر 
تدريب���ات الفري���ق،  وكن���ت  اأ�ستاأن����ش  
بارائ���ه وخربته  الريا�سي���ة والكروية 
فيم���ا  يخ�ش الالعب���ني والفريق ب�سكل 
عام وقد ا�ستف���دت من خربته كثرا ...  
وم���ن خ���الل احاديثنا اليومي���ة خا�سة 
بعد انتهاء الوح���دة التدريبية  ، �سالته 
اك���ر من مرة عن �سبب عدم جلوئه اىل 
التدريب  بعد اعتزال���ه الكرة ملا ميتلكه 
من خربة ودراية وا�سعة يف جمال كرة 
الق���دم  اأ�ساف���ة اىل �سعبيت���ه و�سمعت���ه 
الطيبة الو�سط الريا�سي واالجتماعي 
، مم���ا ت�ساهم  تل���ك اال�سمات  يف جناح 
.....فاجابن���ي  التدريبي���ة  مهمت���ه  
بهدوئ���ه وتوا�سع���ه املع���روف  ، قائ���ال  
...ال اج���د يف نف�س���ي امكاني���ة امل���درب 
ولي����ش كل العب جن���م وم�سهور  ميكن 
ان  ينج���ح يف مهمت���ه التدريبي���ة  الن 
التدري���ب رغب���ة وموهبة  وهك���ذا بكل 
ب�ساط���ة وتوا�س���ع  يق���ول اف�سل العب 
ع�س���ره  وجيل���ه  ال اأمتل���ك املقدرة على 

التدري���ب !!   وتط���رق اىل م�ساأل���ة يف 
غاي���ة االهمي���ة عندم���ا ا�س���اف ...  ان 
على  اجلهات املعني���ة الريا�سية �سواء 
وزارة ال�سب���اب او اللجن���ة االوملبية اأو 
االحت���ادات الريا�سية ان ت�سع �سروطًا 
دقيق���ة  جدا خا�سع���ة الختبارات مهنية 
بعي���دا  املدرب���ني  الأختي���ار  ومدرو�س���ة 
كل البع���د ع���ن املجام���الت الن امل���درب 
الكفوء علميا وتربويا �سي�سع اال�س�ش 
الر�سين���ة لبناء قاع���دة ا�سا�سي���ة ، الن 
الريا�س���ة مقبل���ة عل���ى اآف���اق وتطلعات 

علمية  بحتة....
ويف حديث اأخر معه يرحمه الله والذي 
�ساركن���ي في���ه  زميل���ه  يف املنتخب���ني 
الع�سك���ري والوطن���ي  الالع���ب القدير 
جليل �سه���اب الذي �سغل مرك���ز املدافع  
االي�س���ر ، قل���ت  ل���ه ي���ا اأبو ع�س���ام ملاذا 
اعتزل���ت واغلب املتابع���ني ونحن منهم 
ن���رى ان���ك كن���ت ت�ستطي���ع  اال�ستمرار 
باللعب حلفاظ���ك على م�ستواك  البدين 
والفن���ي؟؟ ،  وقد اي���دين  بذلك املرحوم 
بثق���ة  اج���اب  ان���ه  اال   ، �سه���اب  جلي���ل 
وم�سداقي���ة  - نع���م  - كن���ت ا�ستطي���ع 
ان  رغب���ت  ولكن���ي    ..... اال�ستم���رار 
اعط���ي املجال  للغر  ويف نف�ش الوقت 
وال���كالم ل���ه اتطل���ع ان تبق���ى �سورتي 
نا�سع���ة  يف ذه���ن حمب���ي وم�سجع���ي 
جمهورن���ا العراق���ي اال�سي���ل واعتق���د 

ان هن���اك الع���ب ميك���ن ي�سغ���ل مركزي 
باأقتدار وثقتي به كبرة ...

وكان يق�س���د الالعب جب���ار ر�سك الذي 
�سغ���ل مرك���ز �سب���ه الو�س���ط يف الفرقة 
الثالثة واملنتخبني الع�سكري والوطني 
ولالمان���ة كان الكابنت جبار ر�سك العبا  
موهوب���ا وميتلك مق���درة مهارية فردية  
وذهنية وتوقي���ت منا�سب يف اخلروج 
على اخل�س���م وابعاد الك���رات اخلطرة 

يف اللحظة املطلوبة ،

  جمويل ياأمر بجلو�س  50  
- األف متفرج !

�سم���ن بطولة الع���امل الع�سكري���ة بكرة 
القدم التي جرت يف تركيا بني املنتخبني  
العراق���ي الع�سك���ري واملنتخب الرتكي 
الع�سك���ري  وال���ذي ح�سره���ا جمه���ور 
غفر يقدر بخم�س���ني الف متفرج وكان 
الفريق الرتكي ي�سم نخبة من الالعبني 
الالع���ب  �سمنه���م  وم���ن  املقتدري���ن  
املع���روف وامل�سه���ور ان���ذك - ج���ان  - 
وكان يلع���ب يف مرك���ز املهاجم  ويعترب 
م���ن الالعب���ني ذو املواه���ب ويجيد فن 
اىل  ا�ساف���ة   - -املراوغ���ة  املح���اورة  
خطورته يف منطقة اجلزاء ومن احدى 
احل���االت  مررت له الك���رة وهوباأجتاه 
اله���دف وقب���ل ان  ي�س���دد الك���رة وه���و 
التهدي���ف وق���ف اجلمه���ور   يف موق���ع 
فرح���ني  ال عتقادهم انه الهدف ال حمال 
ويف اللحظ���ات االخ���رة ابعد جمويل 
الك���رة من بني اق���دام الالعب الدويل  - 
جان  - و�سط ذه���ول اجلمهور الرتكي 
ال���ذي  اج���رب عل���ى اجللو����ش ب�سب���ب 
امله���ارة التكنيكية العالي���ة البعاد الكرة  
اخلطرة من قب���ل العبنا الكبر جمويل  
....ولذل���ك اطلقت ال�سح���ف عناوينها 
الب���ارزة ومنه���ا  .....كاب���نت منتخ���ب 
الع���راق )جميل عبا����ش( ياأمر بجلو�ش 
خم�س���ني ال���ف متف���رج   ه���ذه  اح���دى 
امكانيات���ه وابداعات���ه املهاري���ة العالية 

...
      

رغم بع�س الظروف التي 
مربها  مل ي�سكو وبقى  ابي 

النف�س ؟؟؟
 �سخ�سي���ا كن���ت  متاأثرا ج���دا بالكابنت 
وخلق���ه  الكروي���ة  ملوهبت���ه  جم���ويل 
املث���ايل  ، لذل���ك كن���ت متاب���ع الخب���اره 
ف���اذا مل التقي���ه  فم���ن  خ���الل اخوان���ه 
الت���ي تربطن���ي عالق���ات وا�سع���ة معهم 
ومنه���م االخ نوري عبا����ش  الذي عملنا 
�سوية فرتة طويلة يف احتاد كرة القدم  
و�سقيق���ه  ا�سماعي���ل عبا����ش زميلي يف 
كلي���ة ال�سرطة ومنتخ���ب تربية العراق 
املدر�س���ي   كالعبني  ، لذلك كنت  اعرف  
املعا�سي���ة   ، وظروف���ه  اخب���اره  اأغل���ب 
ال�سعب���ة وعندما كن���ا نب���ادر كان ياأبى 
طل���ب امل�ساعدة  ومل ا�سمع منه يف  يوم 
�سكوى او تذم���ر ...حقا كان االمنوذج 

لعبا وخلقا وكرامُة .

جمي��ل عب��اس ) جمولي ( مس��يرة حافلة 
باالنجازات الرياضية

ذكرياتي مع االوفي��اء :جميل عباس .. 
جمولي

 الذكريات...روافد تصب يف مسار الحياة...يسقط منها 

ما قد يؤثر سلبا يف املسار ...ويرتسب منها يف وعاء 

الذاكرة ما يؤثر ايجابا يف مسارنا الطويل  فيتحقق ما 

يقوله الشاعر ان الذكريات هي معنى العمر يف هذه 

الحياة .....ويف سواقي الذاكرة رجال ساهموا بهذا 

القدر او ذاك يف بناء  الرياضة العراقية وتحديد نهجها 

وافاق تطورها ....فهؤالء االرواد يستحقون ان نرفعهم 

يف بيارق الذاكرة وفاء لهم وملا قدموه ....هذا الوفاء 

هو الرابط االنساين الذي يبقى يذكرنا بكلمة الرسول 

العظيم صىل الله عليه وعىل اله وصحبه ان من علمني 

حرفا ملكني عبدا .....اىل هؤالء جميعا احني رايس اجالال 

واىل ذكراهم اقدم لهم كلاميت التي يحكيها القلب 

والضمري عرب مجلة الكاردينيا  ...

زي��ن��ل ال���ق���ادر  ع��ب��د   . د 
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اأحببت النهر منذ الطفولة الأن والدي كان ي�ستعني 
مبياه����ه ومباكين����ة اأ�سح����اب امل����زارع لي�سقي لهم 
ب�ساتينه����م ، كن����ت اأقف اإزاء نه����ر دجلة يف املنطقة 
التي حتاذي اليوم ج�سر ال�سرافية واأتاأمل ، كانت 
حتركني اأ�سياء كثرة ، االأمواج مثال جتعلني اأفكر 
بامل�ستقب����ل ..م�ستقبل جمهول يف مكان فقر .. اإال 
اإنني من خالل طفولة حية كنت اأت�سلل اإىل منطقة 
�س����ارع الزه����اوي الألع����ب م����ع اأوالد اأم����ني العمري 
األعاب����ا خمتلف����ة منها كرة الق����دم والرك�ش واألعاب 
الطفول����ة املعروف����ة اآن����ذاك ، وكان اأوالد العم����ري 
يرتدون االأحذي����ة الريا�سية املنا�سبة واأنا ) حايف 
القدمني ( الأنني كنت اأخ�سى على حذائي من التلف 
الأن اأبي فقر ال ميتلك القدرة على �سراء غره بني 
ف����رتة واأخ����رى .. دخلت م����ع �سبية احل����ارة اإىل ) 
امل����ال ( وكان اأ�سم����ه �سيد حي����در ، ال اأحبه وال اأحب 
تعليمه وم�سيت اأهرب من����ه حتى األعب يف �ساحة 
الك�ساف����ة اأو املنطقة القريب����ة لبيت اأوالد العمري . 
يف البداي����ة متي����زت عن زمالئ����ي بال�سربة القوية 
والرك�����ش ال�سريع واأنا ح����ايف القدمني يف اللعب 
، كن����ت ال اأطي����ق لب�ش احلذاء حيث اإن����ه ي�سايقني 
حت����ى يف امل�سي ، ومرت االأيام وانتقلنا اإىل �سارع 
الزه����اوي بع����د اأن تعاون اأبي مع عم����ي ومت نقلنا 
م����ن منطقة خان احل����اج حم�س����ن ، وبذلك اقرتبت 
اإىل ملع����ب الك�ساف����ة واإىل زم����الء الطفول����ة اأوالد 
العم����ري ... وم����ن هنا تب����داأ ق�ست����ي ورحلتي مع 
كرة القدم ..يف البداية اتفقنا على �سناعة كرة من 
ال����ورق ) ومربوطة ( بقما�ش مت����ني ولكن �سرعان 
ما كانت تتم����زق ون�سنع غرها وهكذا ، ثم تطور 
احل����ال واأخذنا ن�سن����ع كرة القما�����ش التي تو�سع 
داخل ) فردة ج����وارب( اإىل اأن و�سلت الرغبة عند 
اأوالد العم����ري اأن ي�سرتوا لن����ا جتهيزات ريا�سية 
ومالب�����ش ومنه����ا الك����رة ال�سغرة الت����ي ت�ستعمل 
للتن�����ش اليوم .. اأول لقب ح�سلت عليه من اأقراين 
كان لق����ب ) الطي����ارة ( وه����ذا اللق����ب ج����اء ب�سب����ب 
�سرعتي باجلري م����ع الكرة وبدونها .. وذات يوم 
جاء املال ال�سيد حي����در ي�سكو الأهلي انقطاعي عنه 
وح�سلت يف حينها على توبيخ من اأمي وعلقة من 
اأبي واتفقنا على اأن ال اأغيب عن املال .. ولكن حب 
الك����رة ملك كل جوانحي مما جعلني ال اأبر بوعدي 
و�ساقتن����ي قدماي مللعب الك�سافة من غر اأن اأ�سعر 
!! واأخذ ال�سيد حيدر يراقبني اإىل درجة اإنه ت�سلل 
يف اأحد االأيام من على جدار ملعب الك�سافة للجهة 
املحاذي����ة ملنطق����ة الك�س����رة ودخل امللع����ب ، وما اأن 
راأيته هربت من خويف وتركت ) الد�سدا�سة ( التي 
كن����ا ن�سنع منها عوار�ش لله����دف ومل اأقف اإال عند 
باب املعظم اأمام متو�سط����ة الغربية واأنا بالفانيلة 
وال�سروال الق�سر !! فاأخذ املال الد�سدا�سة وذهب 
به����ا اإىل البي����ت ليوؤكد لهم خمالفت����ي وهروبي من 

درو�سه وتعاليمه. 
مرت ال�سن����ون وحان موعد الدخ����ول اإىل املدر�سة 
ومت قب����ويل مبدر�س����ة الع�سك����ري االبتدائي����ة ع����ن 
ميالد �سجل خطاأ بزيادة �سنتني بينما �سن والدتي 
يف االأ�س����ل ه����ي �سن����ة 1927 .. وطبع����ا دخل����ت 
املدر�س����ة واأنا العب معروف عل����ى م�ستوى االأزقة 
واحل����ارات املتداخل����ة فيم����ا بينها يف ذل����ك الوقت 
، ومل األع����ب لفري����ق املدر�س����ة يف البداية خوفا من 
اأهل����ي ولك����ي ال ت�سيع ال�سن����ون كم����ا �ساعت عند 
)امل����ال ( ال�سي����د حي����در ، ومل يطل ب����ي الوقت حتى 
اأجربين معلم الريا�سة باللعب مع فريق املدر�سة، 

وج����اءت م�سكلة احلذاء فاأن����ا ال اأمتكن من ارتدائه 
وال يج����وز اللع����ب بدون ح����ذاء مع ف����رق املدار�ش 
اأن ي�س����رتي يل ح����ذاء  فاأ�سط����ر معل����م الريا�س����ة 
م�سنوع����ا م����ن القما�����ش ) ي�سبه الكي����وة القدمية ( 
ولعب����ت يف فري����ق املدر�س����ة بهذا احل����ذاء ، اأما يف 
حملت����ي فلعب����ت بدون����ه وعندم����ا كن����ت اأع����ود اإىل 
البي����ت كنت اأغطي قدمي مبالب�سي لكي ال يكت�سف 
اأهل����ي اجل����روح والكدم����ات التي ت�سيبن����ي جراء 
اللعب بدون ح����ذاء ، ولكنني مل اأبال يوما بها ومل 
اأ�س����ك الأحد اآالمها .. لعب����ت مبركز خارج ي�سار يف 
املدر�سة ومتيزت باللعب اجليد وازدادت �سرعتي 
وتط����ورت موهبتي وباتت ك����رة القدم تتحكم بكل 
ت�سرفات����ي حتى �س����رت اأدخل ملع����ب الك�سافة وال 
اأخرج منه حتى غروب ال�سم�ش واأحيانا نلعب يف 
الظ����الم ، ولوال احلار�ش الليل����ي و�سرامته لبقينا 

حتى منت�سف الليل يف امللعب.
كان اأهل����ي يب����دون اهتمام����ا زائدا باأخ����ي م�سعود 
الأنه ) �ساط����ر ( وال ير�سب يف االمتحانات ، وكنت 
اأع����اين من هذا احلب واالهتمام به لكن حب الكرة 
جعلن����ي ال اأبايل بحب غرها فهي الغادة احل�سناء 
الت����ي ال اأ�سكو جراحها .. يف منطق����ة الك�سرة برز 
حميد جرب وزوده وهما الالعبان اللذان ال يح�سنا 
ارت����داء حذاء اللعب اأي�س����ا فان�سممت اإليهما وكنا 
ن�سم����ى ب ) حف����اة الك�س����رة ( !! ومن ق����وة اأقدامنا 
تعلمنا ال�سربة القوية املتقنة وكانت بع�ش الفرق 
املعروفة يف ذلك الوقت يطلبون منا اأن نقف خلف 
اله����دف حت����ى نعي����د الك����رات اإىل امللع����ب .. كانت 
ال�سع����ادة تغمرين متاما عندما يتدرب فريق القوة 
اجلوي����ة وغالبا م����ا اأتربع بالوق����وف خلف الهدف 
الأعي����د لهم الكرات .. ويف اأح����د االأيام اأقرتب مني 

املالزم مع����روف �سابط األعاب القوة اجلوية وهو 
الع����ب يف الفريق اأي�سا وعر�����ش علّي فكرة اللعب 
معه����م مقابل خم�س�سات نقدي����ة الأنه اأعجب كثرا 
بق����وة �سربتي وطريقة توجيهه����ا ، لكنني رف�ست 
على الرغم من �سي����ق اليد واأت�ساع حجم عائلتنا ، 
والوالد بال معني يف حني كنت اأقتل الوقت باللعب 
، حتى باملدر�سة توقف����ت عند ال�سف ال�ساد�ش اإىل 
اأن ج����اء موع����د �سوق����ي للخدمة الع�سكري����ة !! لكن 
والدي باع معظم حاجي����ات البيت ليدفع يل البدل 
النق����دي ، وهك����ذا اأعفيت م����ن اخلدم����ة الع�سكرية 
لكنن����ي مل اأ�ستفد م����ن فر�سة معاون����ة اأبي وذهبت 
ثاني����ة اإىل ملع����ب الك�ساف����ة واأزداد �سغفي بنجوم 
الق����وة اجلوية وتعلق����ت كثرا باملرح����وم طه عبد 
اجلليل ونا�سر جكو وهادي عبا�ش وغازي وتوما 
وغرهم من اأف����ذاذ الكرة يف تلك الفرتة ..واأخذت 
اأرقب حتركاتهم خ�سو�سا املرحوم طه عبد اجلليل 
حيث كان متميزا بالقوة وقطع الكرة بالراأ�ش وله 
اإمكانية عالي����ة ال�سيطرة و�سرب����ات اجلزاء وكان 
رحمه الله ماردا �سخما يخ�ساه الالعبون كثرا .. 
بعد اأن مت اإعفائي من اخلدمة الع�سكرية طلب مني 
االأ�ستاذان �سعدي الدوري واإبراهيم حلمي ح�سن 
اأن األعب لفرق نادي االأعظمية ، يف البداية �سعرت 
باالنكما�����ش ولكنن����ي ا�ستجب����ت للطل����ب بع����د اأن 
تعهدوا يف م�ساعدت����ي وكانت تلك هي بدايتي يف 
اللع����ب مع الفرق املنظم����ة ، وبنادي االأعظمية ذاع 
�سيتي واأخذنا نالعب الف����رق الع�سكرية املعروفة 
، ومن خ����الل هذه املباريات كان هناك الكثر ممن 
ير�س����د حتركات����ي بامللع����ب حتى ج����اءين العر�ش 
اجلدي����د للدخول اإىل اجلي�ش مع املغريات الكبرة 
.. فرف�ست واأنا اأفكر باأين اأجربت اأهلي اأن يبيعوا 

اأع����ز حاجياتهم حتى يدفعوا البدل النقدي وها اأنا 
الي����وم اأذه����ب برجلي لك����ي اأتط����وع باجلي�ش ..!! 
�سخ����رت من نف�سي وق����ررت اأن ال اأ�ستجيب للطلب 
.. مل ت�ستاأثر العرو�ش املغرية اهتمامي لكي اأن�سم 
للقوة اجلوية اأو فريق احلر�ش امللكي الأن ظروف 
وطريقة دفع البدل النقدي بعد اأن خ�سر اأهلي اأعز 
لوازمهم البيتية كانت جتعلني وكاأنني اأتنكر لذلك 
املعروف ال�سخي !! ..لكنني عن طريق من اأعرفهم 
مت تعيين����ي معتم����دا لتوزي����ع الكت����ب الر�سمية يف 
وزارة ال�سوؤون االجتماعية اآنذاك .. مل تنفك عني 
مالحقة م�س����وؤويل الف����رق الع�سكرية فت����ارة ياأتي 
ال�سابط بنف�سه واأخرى يبعث بو�سيط اأو مندوب 
الأجل اإحراجي وا�ستغ����الل خجلي وقد بذل ال�سيد 
�سعدي جا�سم والالعب �سابر لطيف جهودا كبرة 
الإقناع����ي بالع����دول ع����ن ه����ذا االإ�س����رار واملقاطعة 
بااللتحاق ل�سف����وف الفرق الع�سكري����ة .. ولكنني 
كنت اأرف�ش دائم����ا !!.. انتقلت اإىل ال�سحة العامة 
بنف�����ش اال�ستخدام ال�سابق ، ولكن �سرعان ما كنت 
اأذهب بع����د عودتي من الدائرة اإىل �ساحة الك�سافة 
و�س����رت اأرقب طريق����ة تدريب امل����درب االنكليزي 
) ري����ر ( املنت����دب للعم����ل بالعراق يف ذل����ك الوقت 
.. وري����ر يعم����ل مدرب����ا باملعه����د الع����ايل للرتبي����ة 
الريا�سي����ة وطالب����ه اإ�سماعي����ل حمم����د واإ�سماعيل 
حمودي وعلي حم�سن وحممود القي�سي وغرهم 
م����ن الرعيل االأول للريا�سي����ني البارزين يف املعهد 
الع����ايل ، وق����د عه����د مبهم����ة تدري����ب املنتخ����ب اإىل 
ري����ر واألتح����ق زمي����ل الطفول����ة حمي����د ج����رب اإىل 
�سفوف املنتخب وكن����ت اأعي�ش املتعة واأنا اأ�ساهد 
تدريباته����م يف �ساح����ة الك�ساف����ة والأول م����رة يف 
حيات����ي الريا�سي����ة اأتاب����ع بدق����ة طريق����ة التدريب 
احلديث����ة يف ذل����ك الوق����ت ، فنح����ن ع�سن����ا ولعبنا 
على الفطرة واملوهبة ومبثل ما كان نبات االأر�ش 
يت�س����ع مب����ا و�سعت كان����ت عيونن����ا ت����زداد روؤيتها 
حجما وم�سافة ملالحقة وم�ساهدة كل ما هو جديد 
يف ع����امل اللعبة التي اأ�سبح����ت زادنا لرحلة العمر 

وامل�ستقبل املجهول ..  
بل����غ االإحل����اح درجة ال تط����اق م����ن امل�سوؤولني لكي 
اأدخ����ل �سفوف اجلي�ش حت����ى و�سلت املالحقة من 
البي����ت اإىل الدائرة اإىل احلارة اإىل �ساحة الك�سافة 
!! وعندم����ا �ساق����ت ب����ي امل�سال����ك اإ�ساف����ة اإىل قل����ة 
االأجور التي كن����ت اأتقا�ساها مما جعلني اأ�ست�سلم 
لالأمر الواقع ودخلت اجلي�ش برتبة جندي مطوع 
بع����د اأن دفعنا البدل النقدي ع����ن اخلدمة االإلزامية 
 4 ي����وم  امللك����ي  احلر�����ش  بفري����ق  التحق����ت   ..!!
�سب����اط 1947 ولعبت اأي�سا مبرك����ز خارج الي�سار 
و�س����ادف يف ف����رتة التحاق����ي اأن اأقيم����ت مب����اراة 
الكاأ�����ش بني ن����ادي االأعظمي����ة الذي كن����ت األعب له 
وفري����ق ال�سينما والتمثي����ل ، وكان يلعب معنا يف 
ن����ادي االأعظمية على ما اأتذك����ر اإ�سماعيل حمودي 
وعدن����ان اأم����ني زكي وعب����د الودود خلي����ل واأخوه 
�سمي����ع واحمد عبد ال����رزاق وها�سم عبد اجلليل .. 
ولكن امل�سوؤولني عن فريق احلر�ش مل ي�سمحوا يل 
باللع����ب مع ن����ادي االأعظمي����ة ، ومت رجاء املرحوم 
ناظم الطبقجلي من قبل م�سوؤويل نادي االأعظمية 
فوافق ولعبت مع االأعظمية ولكننا خ�سرنا الكاأ�ش 
اإىل فري����ق ال�سينما والتمثيل !!.. انقطعت عالقتي 
بن����ادي االأعظمية وبداأت احلي����اة اجلديدة تبت�سم 
يل واأزداد تف����اوؤيل بع����د اأن �سمعت اأك����ر من راأي 
خب����ر يتحدث عن امل�ستقبل الكبر الذي ينتظرين 

الأنن����ي اأجم����ع ب����ني املوهب����ة والتعل����م ال�سريع مع 
الطاع����ة و�سب����ط النف�����ش !!.. يف البداي����ة تعرفت 
عل����ى الو�سي����ط الذي ب����ذل جهودا كب����رة الإقناعي 
الالعب �سابر لطيف وكان هن����اك اإ�سماعيل مهدي 
وحممد مره����ون وعلي اإح�س����ان وبعد اأي����ام قليلة 
األتحق فخري حممد �سلمان املعروف باأبي ليلى .. 
وا�سلت تدريبي امل�ستمر يف فريق احلر�ش امللكي 
باإ�س����راف االأ�ستاذ اإ�سماعيل حمم����د وانتقلت ملركز 
�سب����ه الي�سار الإ�سابة اأحد العبين����ا واأديت واجبي 
بالتم����ام يف هذا املرك����ز ..وذات مرة اأ�سيب العبنا 
ح�سن ج����واد الذي كان ي�سغل مرك����ز �سبه الو�سط 
عن ج����دارة فلعب����ت يف هذا املرك����ز يف عام 1949 
وهذا التاريخ ح����دده بال�سبط االأ�ست����اذ اإ�سماعيل 
حممد ومن����ذ ذلك الوقت وحتى ي����وم اعتزايل عام 
1966 مل اأتخ����ل ع����ن ه����ذا املركز وبرع����ت يف اأداء 
املهم����ة ب����ه ويف حينها ق����ال االأ�ست����اذ اإ�سماعيل اإن 
جم����ويل ي�سل����ح للع����ب يف جميع املراك����ز .. ويف 
ع����ام 1950 زار بغ����داد منتخ����ب الباك�ست����ان لكرة 
القدم ليلعب مع فريق احلر�ش امللكي مباراة ودية 
ويومه����ا كنا ن�سمع عن م�ست����وى الباك�ستان اجليد 
فا�ستع����ان فريقن����ا بالالعب����ني نا�سر جك����و وعادل 
ب�سر .. ويف يوم املباراة فوجئنا بنزول الالعبني 
الباك�ستاني����ني ) حف����اة ( وم����ن غ����ر اأحذي����ة للعب 

وكانوا يربطون اأم�ساط اأقدامهم ب ) لفاف (.. 
م����رت االأي����ام وتعر�����ش فريقن����ا احلر�����ش امللك����ي 
اإىل هزمي����ة قا�سي����ة اأم����ام الفري����ق الع�سك����ري يف 
كرك����وك حي����ث خ�سرن����ا ويف ملعبنا به����دف واحد 
مقاب����ل ال�س����يء ، واأث����ارت ه����ذه الهزمي����ة حفيظة 
النق����اد و املراقب����ني الأنه����ا غريبة ومفاجئ����ة .. الأن 
م����ن ال�سعب اأن نعط����ي خ�سارة مع فري����ق اأقل منا 
�ساأن����ا وم�ستوى فقد تاأث����ر امل�سوؤولون عن الفريق 
تاأث����را بالغ����ا وتزعزع����ت الثق����ة بن����ا وكان����ت نكبة 
وكبوة مثقلة باالأمل .. واملباراة التي اأحدثكم عنها 
كان����ت �سمن بطولة اجلي�����ش ال�سنوية ومبارياتها 
كان����ت تقام على طريق����ة الت�سقيط املزدوج ، فالذي 
يخ�س����ر مرتني يخرج من البطولة .. وعليها عندما 
خ�سرن����ا �سممن����ا اأن نه����زم جميع الف����رق االأخرى 
ونالعب فريق كركوك عل����ى الكاأ�ش .. وحل موعد 
املب����اراة اخلتامي����ة وم����ع حل����ول موعده����ا اأطلقت 
االإ�ساعات ع����ن خ�سارتنا ثاني����ة واإن الالعب عادل 
عب����د الل����ه من كرك����وك م�سم����م على ت�سجي����ل اأكر 
م����ن ه����دف برغم وج����ود جم����ويل يف الدف����اع !!.. 
خ�سنا املباراة بعزمية را�سخة وت�سميم لكي نثار 
لهزميتنا ال�سابقة ون����رد اعتبار فريقنا ويف �سوء 
االإ�ساع����ات ق����ررت اأن األقي القب�����ش على عادل عبد 
الله الأمنعه من الو�سول اإىل الهدف وفعال و�سعت 
احلواجز ال�سعبة اأمامه و�سجلنا يف مرمى فريقه 
�ست����ة اأه����داف نظيف����ة مقاب����ل ال�سيء له����م .. وبعد 
ه����ذا الفوز تاأك����د للجميع اإن املب����اراة االأوىل كانت 
حت����ت تاأث����ر ظروف غام�س����ة ال تلتق����ي والنتيجة 
الت����ي حققه����ا الفريق يف مب����اراة اخلت����ام .. كانت 
روح التفاه����م ال����ودي ه����ي ال�سائع����ة يف عالقاتنا 
واأتذكر م����رة ويف اإحدى املباري����ات املحلية �سجل 
�سدنا فريق الكلية الع�سكرية هدفا مبكرا و�سريعا 
اأثار ده�سة احلا�سري����ن ، وقبل اأن ن�سع الكرة يف 
اللع����ب ال�ستئناف املب����اراة هم�ست يف اأذن الالعب 
اجلماه����ري املعروف عمو بابا وقل����ت له ) عندما 
تعاد الك����رة يل من حركة البداي����ة انطلق اأنت بكل 
طاقت����ك و�سرتى الكرة اأمام����ك ( .. وبالفعل انطلق 
عمو باب����ا واأعيدت الك����رة يل فرفعته����ا عالية اأمام 
منطقة اجلزاء وهن����اك األتقي بها عمو بابا وقذفها 
قوي����ة �سريع����ة لي�سجل هدف����ا ثاأريا خ����الل اأقل من 
30 ثاني����ة ، وكان ه����ذا الهدف ميث����ل ذروة التفاهم 
ويوؤك����د ج����دارة عم����و باب����ا يف ا�ستغ����الل الفر�ش 
وت�سجيل االأه����داف .. ومع اأح����داث الكرة املثرة 
وم����ع همومه����ا واأفراحه����ا رزقت ال�سي����دة قرينتي 
مبولودتن����ا االأوىل ) مها ( وقد م����الأت علّي حياتي 
، وكان����ت مه����ا وجه����ا خ����را حليات����ي الريا�سي����ة 

ولنجاحاتي يف امل�ستقبل..
جملة ) االذاعة والتلفزيون ( ل�صنة 1977

حينم���ا ن�ستذك���ر ا�ساط���ر الك���رة العراقية 
يف ف���رتة رونقها وتاألقها ترجع بنا الذاكرة 
قلي���ال لل���وراء واىل بداي���ة تاأ�سي����ش ك���رة 
الق���دم وقاعدتها واحتاده���ا يف العراق من 
موؤ�س�سيه���ا النج���وم الكب���ار ويف مقدمتهم 
اال�سطورة وال�س���د العايل للك���رة العراقية 
جمي���ل عبا�ش ) جم���ويل( والتي بنيت على 
اكتافه���م اللبن���ة االوىل له���ا واول منتخ���ب 
عراق���ي وطني . هذا النج���م الكبر ولد يف 
عام 1927يف منطقة الك�سرة احدى احياء 
العا�سم���ة احلبيب���ة بغداد ه���ذا احلي الذي 
خ���رج من���ة العدي���د م���ن جن���وم منتخباتنا 
الوطني���ة لعب ك���رة القدم م���ع ابناء حملتة 
وكذل���ك مار�سها اثن���اء درا�ست���ة االبتدائية 
..الكبر…الكبر جمويل عا�ش يف و�سط 
جو عائلي ريا�سي ..لقب بال�سد العايل  من 
خالل املعلقني والنقاذ الريا�سيني وال�سحف 
كان اال�سط���ورة جم���ويل �س���دا منيع���ا امام 
مهاجم���ني اخل�سوم لتح���ق ب�سفوف نادي 
االعظمية ع���ام 1946وبعدها لعب للحر�ش 
امللكي ع���ام 1949 لي�ستمر معة ل)8(اعوام 
فف���ي ع���ام 1957 انتق���ل ل�سف���وف الفرق���ة 
الثالثة العريق ولي�ستمر معة ملدة )9( اعوام 
اي لغاي���ة ع���ام 1966 . اال�سط���ورة الكبر 
جم���ويل كان كم���ا ذكرت يف بداي���ة حديثي 
احد املوؤ�س�سني لريا�سة اجلي�ش واي�سا من 
اوائل الالعب���ني امل�ساركني يف اول منتخب 
عراقي مت ت�سكيلة ر�سميا واعتمدة االحتاد 
الدويل )الفيفا( ع���ام1950 واول من حمل 
�سارة الكابتنية يف منتخب ا�سود الرافدين 
كن ذل���ك يف بداية خم�سيني���ات و�ستينيات 
الق���رن املا�س���ي ..اال�سطورة جم���ويل كان 
قلب الدفاع الناب�ش ملنتخب ا�سود الرافدين 
الوطن���ي والع�سكري و�سدها املنيع ..كانت 
م�سرته م���ع املنتخبات غني���ة باالجنازات 
ومثمرة حيث اختر ع���ام 1951 قائد اأول 

منتخب يلعب يف تركيا وقبلها قاد منتخب 
احلر����ش امللكي يف بطول���ة الدوري ولعدة  
موا�س���م وبطول���ة اجلي����ش اي�س���ا  ..ويف 
ع���ام1955 �س���ارك مع املنتخ���ب الع�سكري 
الت���ي  اال�سيوي���ة  اجليو����ش  بطول���ة  يف 
اقيمت يف طهران وكذلك قاد منتخب ا�سود 
الرافدي���ن يف اول م�سارك���ة عربية للعراق 
يف بطول���ة الدورة العربي���ة الثانية والتي 
ج���رت يف يف ب���روت ع���ام 1957 واي�سا 
�سارك ع���ام 1959 مع املنتخ���ب الع�سكري 
يف جول���ة �سرق او�سطي���ة �سملت ..ال�سني 
..االحتاد  ال�سمالي���ة  ..كوري���ا  …فيتن���ام 
ال�سوفيت���ي كان���ت رحل���ة طويل���ة و�ساق���ة 
جت���اوزت )70( يوم���ا حتت قي���ادة املدرب 
عزي���ز احلجي���ة . واي�س���ا ق���اد اال�سطورة 
ت�سفي���ات  يف  الرافدي���ن  ا�س���ود  جم���ويل 
ق���اد  وكذل���ك   1960 ع���ام  روم���ا  اوملبي���اد 
منتخب الع���راق يف مباراة مثرة و�سعبة 
ذل���ك  الكب���ر يف  ال�س���وري  املنتخ���ب  م���ع 
الوق���ت .. كان املنتخ���ب ال�س���وري مرعب���ا 
وبعبع���ا جلمي���ع   من يلعب مع���ة ملا يحملة 
م���ن ا�سماء وجن���وم يلعبون ل���ة ذو �سمعة 
كب���رة يف ذلك الوق���ت منتخبنا خ�سرها ب 
2-1 رغم تقدمة خ�سرها بالدقائق االخرة 
للمب���اراة .. اي�س���ا ق���اد منتخبن���ا عا1964 
يف الت�سفي���ات املوؤهل���ة الوملبي���اد طوكيو 
.وكذل���ك ق���اد ا�س���ود الرافدي���ن يف بطول���ة 
كا�ش الع���رب التي اقيمت يف دولة الكويت 
ال�سقيقة ع���ام 1965 وظفر منتخبنا املركز 
االول به���ا ..واي�س���ا �ساه���م يف احتف���اظ 
ا�س���ود الرافدي���ن ببطولتها للم���رة الثانية 
عل���ى التوايل يف ع���ام 1966الت���ي اقيمت 
يف بغ���داد ال�س���الم وعل���ى ملع���ب الك�سافة 
العتي���د ..ميت���از ا�سطورة الك���رة العراقية 
و�سده���ا الع���ايل جمويل باله���دوء والذكاء 
املي���داين والقي���ادة يف ا�سع���ب الظ���روف 

والق���وة وال�سالب���ة والطول الف���ارع الذي 
الهوائي���ة  الك���رات  ا�سطي���اد  يف  �ساع���ده 
براأ�سه واي�سا بقوة ت�سديداتة على املرمى 
..قرر اال�سط���ورة الكبر جمويل االعتزال 
يف منت�س���ف ع���ام 1966 حي���ث اقيم���ت لة 
مب���اراة اعتزالي���ة وتكرميي���ة ب���ني فريق���ة 
الفرقة الثالثة ومنتخب  العرب ..وكان من 
اوائل الالعب���ني العراقيني تقيم لهم مباراة 
اعتزالي���ة يف الع���راق وذل���ك مل���ا قدم���ة من 
اجن���ازات وخدمات جليلة للك���رة العراقية 
اعت���زل ويف جعبتة من املباري���ات الدولية 
التي خا�سها على مر م�ساركاتة مع املنتخب 
الوطني والع�سكري بح���دود )80( مباراة 
.وخلدمات���ة الكب���رة للك���رة العراقية اقيم 
له متث���ال امام بوابة ملع���ب الك�سافة وهو 
الالعب الوحيد الذي حظي بهذا التكرمي يف 
تلك الفرتة ..ومن الطرائف التي حدثت له 
اثناء م�سرت���ة الكروية كانت اثناء مباراة 
بني   منتخب احلر�ش امللكي وبني املنتخب 
الباك�ست���اين الق���وي يف تلك الف���رتة حتى 
منتخب احلر����ش امللكي ا�ستعان بالالعبني 
نا�سر جك���و وعادل ب�سر ملجابهة املنتخب 
الباك�ست���اين القوي حي���ث فوجهو  بنزول 
املنتخ���ب الباك�ستاين حفاة كانوا يربطون 
ام�ساط اقدامهم )بلفاف( كان موقف غريب 
وعجي���ب وظري���ف .. تعر����ش اال�سطورة 
جمويل يف اخر ايامة الأزمة �سحية الزمتة 
وا�ستم���رت طويال ولعدة �سن���وات ولغاية 
مغادرت���ة للكرمي ع���ام 2005بع���دة دخولة 
لع���دة م�ست�سفي���ات يف بغ���داد ومل تتح�سن 
حال���ة ال�سحي���ة لك���ن زمالئ���ة وا�سدقائ���ه 
وحمبي���ة مل يرتكوة لك���ن العتب كل العتب 
على م�سوؤويل الريا�سية يف هذة الفرتة مل 
ميدوا يد العون وامل�ساعدة رغم املنا�سدات 
مل يحرك���وا �ساكنا رحال من بني ايدينا كما 
رح���ل االن العدي���د م���ن ا�ساط���ر وابط���ال 
الريا�سي���ة العراقي���ة به���دوء .مل ميدوا يد 
الع���ون ل���ة جوب���ة باالهم���ال ه���ذا ال�سرح 
الكبر كزمالئه ال���رواد من قبلة ومن بعدة 
بالرغم من خدماتة الكبرة للكرة العراقية 
والعربية اهمل كما متثالة االن اهمل ..لكن 
زمالء االم�ش زمالء م�سرته مل يرتكوة بل 
يتوا�سلون معه با�ستمرار وحتديدا رابطة 
االعبني ال���رواد واالبطال برئي�سها املتمثل 
بالنجم ال�سابق موؤيد حممد �سالح وامينها 
العام طارق عزي���ز �ساحب الرا�ش الذهبية 
با�ستم���رار  ي���زوره  كان  الف���رتة  تل���ك  يف 
با�س���م الرابطة وكزم���الء امل�سرة .. تويف 
اال�سط���ورة وال�س���د العايل بع���د ان جاءت 
�ساع���ة لقائة  مع اجللي���ل الكرمي ورحل من 

بيننا بهدوء عام 2005.

الالع��ب  طرائ��ف م��ن مذك��رات 
الدولي جمولي عباس

اساطير الكرة العراقية 

جمولي الس��د العالي ..والجدار 
الصلب للكرة العراقية
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 ع���م���ار ع��ل��ي ال��ص��اف��ي 

ع���ب���د ال����ج����ب����ار خ��ل��ف

ه�����ش�����ام ال���س���ل���م���ان

الالع���ب   ق���رر 
جمي���ل  ال���دويل 

عبا����ش امللق���ب  جم���ويل 
االعت���زال وتودي���ع املالع���ب بعد 

م�سوار طويل  مع الكرة العراقية... ملبيًا دعوات 
ال�سحاف���ة التي حينه���ا طالبته كث���رًا  باالعتزال 
وه���و يف قم���ة عطائ���ه... وه���ذا ما ح�س���ل وجاء 
الق���رار بع���د ا�ستيائ���ه م���ن  ا�ساعة �سرب���ة جزاء 
مبرمى ن���ادي رو�ست���وف ال�سوفيت���ي حينها كان 
جم���ويل  املتخ�س�ش رقم  واح���د بتنفيذ �سربات 

اجلزاء .
 وكان ذل���ك ع���ام 1965 حيث خ�س���ر فريقه الفرقة 
الثالث���ة بنتيج���ة 2-�سف���ر... ومل تك���ن مالعبن���ا 
تع���رف مباري���ات التك���رمي واالعت���زال حتى عام 
1966 حي���ث فك���ر امل�سوؤول���ون باقام���ة مب���اراة 
جم���ويل  عبا����ش  جمي���ل  الكب���ر  لالعبن���ا  وداع 
تكرمي���ًا وامتنانًا لُه ملا قدمه م���ن جهد رائع للكرة 
العراقي���ة حي���ث ُاقيمت ل���ه مب���اراة اعتزالية بني 
منتخ���ب الع���رب وفري���ق الفرقة الثالث���ة يف 12/ 
4/ 1966 حي���ث ان ال���دورة الثالث���ة التي اقيمت 
يف بغ���داد ع���ام 1966 قد �سه���دت اعتزال���ه اإذ انه 
يف تل���ك ال���دورة مل يك���ن ب���ني قائم���ة الالعب���ني 
الذين مثلوا منتخب الع���رق الفائز بكاأ�ش الدورة 
وكان���ت مباراة االعتزال رائعة وقدم فيها جمويل 
م�ست���وى متميز حي���ث ب���داأت بهج���وم للمنتخب 

العربي بوا�سطة الدول���ة والع�سفور من الكويت 
ولك���ن ت�س���د جمويل له���ذا الهج���وم م���ع العبينا 
باملقاب���ل �سن فري���ق الفرقة الثالث���ة هجومًا ت�سد 
له م���رزوق وبا�سل مه���دي وح�سل حممود ح�سن 
على عدة ك���رات �سانحه للت�سجي���ل بعد متريرات 
رائعة من �سدراك يو�سف وكوركي�ش وعلي عطية 
لك���ن حممد ثام���ر حار�ش مرم���ى املنتخب العربي 
كان له���ا باملر�س���اد و�سن العرب���ي بعدها هجمات 
خط���رة بوا�سطة الدولة والع�سفور وعادل خارج 
و�سددوا عدة كرات ت�س���دى حار�سنا املبدع اأنور 
م���راد الأثنني منها بينما ذه���ب باقي الكرات بعيدًا 
ع���ن اله���دف ويف الدقيق���ة الثالث���ني م���ن ال�سوط 
االأول �س���دد ح�سام كرة قوي���ة ارتطمت بالعار�سة 

وكاد ان يكمله���ا عادل داخ���ل املرمى لي�سيع هدف 
حمقق للمنتخب العربي ويف ال�سوط الثاين �سدد 
جم���ويل كرتني من �سربة ح���رة لكن دون جدوى 
وا�ستم���ر املباراة على هذا النح���و... وقبل نهاية 
املب���اراة ا�ستب���دل ثام���ر الإ�سابته بع���د ا�سطدامه 
مبحم���ود ا�سد ولكن هذا مل يوؤد اإىل تغير جمرى 

املباراة لتنتهي بالتعادل .
وق���د مث���ل املنتخ���ب العرب���ي يومها حمم���د ثامر 
وبا�س���ل مه���دي وط���ارق ارزوق���ي وحمم���د جنم 
م���ن العراق وح�س���ام وعامر م���ن فل�سطني وعادل 
البحري���ن  م���ن  وعدن���ان  االأردن  م���ن  وزغل���ول 
ا�س���د  وحمم���ود  ون���وري  وط���رزان  و�س���دراك 
وكوركي����ش اإ�سماعيل يومه���ا ادار املباراة احلكم 

مم���دوح حزمه من االأردن ونوري عبا�ش وفا�سل 
االن�س���اري من العراق وح�سر املب���اراة ما يعادل 
اخلم�س���ة اآالف م���ن اجلماه���ر ونقل���ت حمطت���ا 
االذاع���ة والتلفزيون املباراة وعل���ق عليها يومها 
ح�سني علي النوح ويف النهاية مت تكرمي جمويل 
يومها ق���دم له �ساع���ة يدوية ومبلغ ق���دره خم�سة 
دنان���ر وان الفتاة ال�سغرة الت���ي قدمت له باقة 

الورد هي ابنته ال�سغرة �سهر.
انتقل جمويل اإىل جوار ربه بعد �سراٍع طويل مع 
مر�س���ه الع�سال... ولن يبق���ى �سوى متثاله الذي 
�سنع���ه له حمبني الك���رة احلقيقي���ني... و�ستبقى 
م�ست�سفى النعمان التي رقد فيها اأبو ع�سام تبكي 
ب�سمت عل���ى االإهمال الذي عان���اه حيث رقد فيها 
اأ�سهر كث���رة وحالته كانت يف تده���ور دائم امام 
اع���ني ا�سحاب ال�سان والبداي���ة عام 2004 حيث 
ا�سي���ب جمويل بجلطت���ني يف الدم���اغ... جعلت 
م���ن ال�سعب علي���ه الكالم وقبل �سه���ر ون�سف من 
وفات���ه و�سل���ت احلالة به عل���ى ع���دم مقدرته يف 
االرت���كاز عل���ى رجليه وكان �سب���ه فاقد الوعي يف 
اأَغل���ب االأحيان ومت نقل���ه اإىل مدينة الطب وتبني 
انه م�س���اب بعجز يف القلب وبع���د عدة ايام وقع 
يف انتكا�س���ه اأخ���رى... و�سخ����ش مر�س���ه ه���ذه 
امل���رة بالعج���ز بالكليت���ني وارتف���اع اليوري���ا فتم 
ارق���اده مره اأخ���رى يف م�ست�سف���ى النعمان ثم مت 
نقل���ه اإىل م�ست�سف���ى تخ�س�سي باأم���ر من االأطباء 
وبعدها خرج منها ورق���د حبي�ش الفرا�ش.. حتى 
جاء اليوم االألي���م على الكرة عراقية... وهو يوم 
االأربع���اء املوافق 6 مت���وز 2005 الذي انتقل فيه 
جم���ويل اإىل بعد عناء طويل م���ع املر�ش عن عمر 
يناه���ز ال�� 78 عام ليع���م عراقنا احلبيب ومنطقته 
لك�سرة الت���ي ن�ساأ فيها احلزن واالأمل لفقدانها هذا 

النجم الكبر.

ح����ني التقيته يف بيته ع����ام 2000، كانت 
ذاكرت����ه متوقدة بالرغم م����ن ال�سيخوخة 
الت����ي اأخذت منه ماأخذه����ا، طلبت منه اأن 
يبح����ث يل يف اأرج����اء حياته ع����ن يوم له 
مكان����ة مميزة يف عم����ره ومل ين�سه اأبدا؟ 
عل����ى الف����ور اأجابن����ي: اأنه ي����وم املباراة 
الت����ي اطلق علي فيها لقب )ال�سد العايل( 

وهو اليوم االأقرب اإىل نف�سي.
وع����ن هذا اليوم قال جنم الكرة العراقية 
الكبر جميل عبا�ش ال�سهر ب� )جمويل( 
)1927 – 2005(: اأن����ه ي����وم مل اأن�س����ه 
ط����وال اأي����ام حياتي الأنه اأث����ار يف نف�سي 
�سع����ادة كب����رة، �سع����رت بحالوتها حتى 
واأن����ا �سي����خ عج����وز. كان ذل����ك يف ع����ام 
1962 يف مدين����ة حل����ب ال�سوري����ة، يف 
مب����اراة املنتخب العراقي �س����د املنتخب 
امل�سري ال�سقيق يف اطار اللقاء الثالثي 
للمنتخب����ات الع�سكرية )الع����راق وم�سر 
و�سوريا(، وكان املنتخب امل�سري ي�سم 
اأب����رز جنوم الك����رة امل�سرية اآن����ذاك مثل 

يكن ورفعت الفناجيلي والظظوي، وقبل 
ب����دء املب����اراة كان اجلمه����ور واملتابعون 
�سيخرتقن����ي  الظظ����وي  اأن  يقول����ون 
و�سي�سج����ل اأربع����ة اأو خم�سة اأهداف يف 
مرمانا ال����ذي كان يحر�س����ه اآنذاك موفق 
عب����د املجي����د، فق����د كان الظظ����وي العب����ا 

موهوبا ولي�ش هنالك مهاجم مثله.
يق����ول: بداأت املب����اراة، واجلميع يرتقب 
دف����اع  يف  املهاج����م  ه����ذا  �سيفعل����ه  م����ا 
املنتخ����ب العراقي الذي اأن����ا اأحد العبيه، 
يف  يخرتقن����ي  اأن  الظظ����وي  وح����اول 
اأوىل حماوالت����ه فل����م يتمك����ن، ورك����زت 
كل اأهتمام����ي علي����ه، ب����ل اأنن����ي مل اأجعله 
يتح����رك وكان يجدين اأمامه اينما يذهب 
واإذا م����ا اأتته الك����رات عالية يجدين اقفز 

اإليها قبله.
ويتاب����ع جمويل قائال: يف ه����ذه املباراة 
تنق����ل  املب����اراة  – 1( وكان����ت   2( فزن����ا 
مبا�سرة ب�سوت املعلق امل�سري املعروف 
الكابنت لطيف وهو الذي اطلق علّي لقب 

)ال�سد الع����ايل(، اإذ كان يقول يف تعليقه 
عل����ى املب����اراة )عندن����ا يف م�س����ر ال�س����د 
العايل ويف العراق الكابنت جميل عبا�ش 
هو ال�سد الع����ايل( فتلقفت ال�سحافة هذا 
اللق����ب م����ن تعلي����ق الكابنت لطي����ف على 
املب����اراة ومن ثم �سار اجلمهور يناديني 

به وهو ما اأعتز به كثرا.
ا�سرتاح الكابنت جمويل قليال ومل تفارقه 
االبت�سامة برغم التعب ثم فقال: لذلك اأنا 
اأعتز جدا به����ذا اليوم، ودائما ما اأتذكره 
وه����و يوازي عندي الي����وم الذي ن�سبوا 
يل في����ه متثاال اأم����ام ملع����ب الك�سافة يف 

حملة الك�سرة.
)جم����ويل(  عبا�����ش  جمي����ل  والالع����ب 
ه����و املداف����ع العني����د يف فري����ق احلر�ش 
امللك����ي ومن ث����م الفرقة الثالث����ة والعديد 
م����دى  عل����ى  العراقي����ة  املنتخب����ات  م����ن 
�سن����وات طويل����ة متت����د اإىل االأربعين����ات 
واخلم�سينات وال�ستينات، وهو �ساحب 

اأول متثال يقام لالعب كرة قدم عراقي.

من جيل الكبار
و�سف����ه  الالعب الدويل ال�ساب����ق الراحل  طارق 
عزي����ز فيقول :  ان الالع����ب الدويل جميل عبا�ش 
كان واح����دا م����ن الالعب����ني الكبار الذي����ن حفروا 
ا�سمائه����م يف ذاك����رة الك����رة العراقي����ة من خالل 
عطائهم وجهدهم يف �سبيل حتقيق نتائج مميزة 
للك����رة العراقية خالل فرتة ال�ستينيات من القرن 

املا�سي
وي�سي����ف عزيز ان الالعبني جم����ويل وعمو بابا 
م����ن اك����ر الالعبني الذي����ن قدموا خدم����ات للكرة 
العراقية ولهذا الزال اجلمهور العراقي يتذكرهم 

كثرا يف اغلب املنا�سبات الريا�سية
وقال كان يحلو للعراقيني مناداته بلقب جمويل 
بينما اطلق عليه امل�سريون لقب ال�سد العايل يف 
اخلم�سيني����ات وم����ا زال هذا اللق����ب يرافقه اأينما 

ذكر ا�سمه.

قلب الدفاع 
وي�س����ر طارق عزي����ز  اىل ان جميل عبا�ش امتاز 
ع����ن اأقران����ه م����ن الالعبني باأن����ه اف�س����ل من لعب 
مبرك����ز قل����ب الدف����اع وحم����ل �س����ارة الكابنت يف 

جمي����ع املباريات التي لعبها حتى ا�سبح �ساحب 
الرق����م القيا�سي يف حمل �سارة الكابنت يف الكرة 

العراقية
وق����ال ان جم����ويل يحم����ل م����ن االخ����الق العالية 
الكثر وكان كثرا م����ا يدافع عن الالعبني �سواء 
يف املباري����ات او يف الوح����دات التدريبية وكان 
املدرب����ون الذين ي�سرفون عل����ى تدريب املنتخب 
العراقي يثن����ون عليه ومينحونه متيزا عن بقية 

الالعبني.
واو�س����ح ان الالع����ب جميل عبا�����ش كان يحرتم 
جدا قرارات احل����كام وال يعرت�ش عليها بال�سكل 
املث����ر ولذلك فانه تواج����د يف املالعب طيلة ربع 
ق����رن كان فيه����ا مث����اال لالعب امللت����زم واحلري�ش 
عل����ى ان يقدم م�ستوى ي����وازي متثيله للمنتخب 

الوطني 
 

متثال الك�سافة 
و جميل عبا�ش ) جمويل ( هو اأول العب عراقي 
يق���ام له متث���ال يف بوابة ملع���ب الك�سافة اال انه 
كان قد طلب قبل وفاته ان يرفع من مكانه وينقل 
اىل م���كان اخر ب�سب���ب تعر�سه لالإهم���ال وعدم 
�سيانت���ه االمر الذي جعله ال يلي���ق بالعب كبر 
مثل جمويل ويعد ملع���ب الك�سافة اثرا تاريخيا 
يحك���ي ق�س���ة الك���رة العراقي���ة من اي���ام احلكم  
امللكي يف الع���راق ، وينت�سب عند مدخل ملعب 
الك�سافة متثال الأحد ا�سهر العبي الكرة العراقية 
كابنت املنتخب العراق���ي جميل عبا�ش املعروف 
ب�)جم���ويل( ال���ذي اعت���زل يف ملع���ب الك�ساف���ة 
بع���د انتهاء بطولة كا�ش الع���رب  يف ني�سان عام 

.1966

ابن الك�سرة 
ول���د جم���ويل يف ع���ام 1927 ولع���ب الك���رة يف 
منطقة الك�سرة و�سط بغداد وكان ملعب الك�سافة 
مكان���ا لالإف�ساح عن موهبته حت���ى اعتزاله يوم 
العا�سر من ني�سان ابريل �سنة 1966 بعد انتهاء 
بطول���ة كا����ش الع���رب الت���ي اقيم���ت يف بغ���داد 
وح�س���ل املنتخ���ب العراق���ي على لق���ب البطولة 
بقيادة املدرب العراق���ي عادل ب�سر وكان يحلو 
للجماه���ر العراقي���ة ت ان تن���ادي جميل عبا�ش 
بجم���ويل او ال�س���د الع���ايل وه���و اللق���ب ال���ذي 
اطلقه علي���ه املعلق امل�س���ري الراحل حممد عبد 
اللطي���ف، وامت���از جم���ويل بقدرت���ه العالية يف 
مرك���ز قل���ب الدف���اع وحم���ل �س���ارة الكاب���نت يف 
املنتخب العراقي يف جميع املباريات التي لعبها 
للع���راق وكان اول العب عراقي يف تاريخ الكرة 
العراقي يحمل �سارة الكابنت للمنتخب العراقي 
بع���د ان لع���ب ط���وال رب���ع ق���رن كان فيه���ا العبا 
مميزا وخلوقا ومل ي�سهر بوجهه اأي كارت ملون 
االنذار او الطرد ب���ل رفع على اكتاف اجلماهر 
يوم اعتزاله وهو الالعب العراقي الوحيد الذي 
عم���ل له ن�سب ت���ذكاري و�س���ع يف بوابة ملعب 
الك�سافة والزال اىل اليوم ،  وتويف جمويل يف 

ال�ساد�ش من متوز يوليو من عام 2005

ذك��رى رحي��ل االالع��ب الدول��ي 
جميل عباس ) جمولي(

عندما اعتزل جمول�ي المالعب س�نة 1966

يوم منح جمولي لقب ) السد العالي(

متر ذك��رى رحيل رحي��ل الالعب 

عب��اس  جمي��ل  الرائ��د  ال��دويل 

)جمويل(  وس��ط صم��ت اعالمي 

ورس��مي يث��ري االس��تغراب بعد 

ان مرت قبل اش��هر ذك��رى وفاة 

عمو  العراقيني  املدرب��ني  ش��يخ 

باب��ا بالطريقة ذاته��ا ومل تحرك 

س��اكنا   الرياضي��ة  املؤسس��ات 

لنقوم  بتذكري الوس��ط الريايض 

بأحد عاملقة خط الدفاع العراقي 

يف الستينيات , وجمويل من اوائل 

الالعبني العراقيني الذين تواجدوا 

يف تشكيلة اول منتخب عراقي يف 

عام 1951 تح��ت ارشاف املدرب 

ضياء حبيب.



�ساركن���ا   1957 الع���ام  ويف 
يف بطولة الدورة العربية يف 

بروت وفيه���ا تعر�سنا للحوادث 
واالإ�ساب���ات وال�سرب ب�س���كل مل تاألفه 

ال���روح الريا�سية وال م�ساع���ر الود واالأخوة .. 
وعل���ى اأثر ذلك قررن���ا االن�سحاب م���ن البطولة وكان 
علين���ا اأن نخو����ش اأوىل مبارياتن���ا بكرة الق���دم اأمام 
املنتخ���ب املغرب���ي ال�سقي���ق .. وعندم���ا علمن���ا بقرار 
االن�سح���اب من ال���دورة ذهبن���ا اإىل املدين���ة لن�سرتي 
بع����ش احلاجي���ات والهداي���ا .. ولكن بغ���داد يف تلك 
الف���رتة مل تر����ش باالن�سح���اب واأبل���غ رئي����ش الوفد 
االأ�ست���اذ اأكرم فهم���ي اأن ت�ستمر الف���رق يف مبارياتها 
والذي ال ي�سرتك �سوف يتعر�ش للح�ساب الع�سر .. 
ويف �سوء هذا االأم���ر مت جمع الالعبني من االأ�سواق 
ا�ستعدادا للمباراة االأوىل و�سط حتفظهم وامتعا�سهم 
له���ذا االأج���راء واإن كان العديد من اإخوانه���م اأع�ساء 
لوفد العراقي الريا�سي يرقدون يف اأ�سرة امل�ست�سفى 

جراء اإ�ساباتهم البليغة !!..  
وقد ح���اول االأ�ست���اذ اأكرم فهم���ي اأن ي�س���رح لالعبني 
الظ���روف غ���ر الطبيعية التي تعر����ش لها و�سرورة 
اال�ستجاب���ة للع���ب خوف���ا م���ن العواقب .. وق���د قلت 
لالأ�ستاذ اإ�سماعيل حممد مدرب الفريق اإنني اأعرت�ش 
كرئي����ش للفري���ق على ه���ذه املب���اراة اأو الع���ودة اإىل 
اللع���ب الأن الالعبني يف و�سع �سيء ال ي�ساعدهم على 
اأداء دوره���م ومهمته���م بهذه املب���اراة .. ولكن ال�سيد 
امل���درب كان يع���اين كم���ا نعاين وق���ال ال مف���ر �سوى 
اال�ستجاب���ة واللع���ب ، وكان���ت مهمتنا �سعب���ة للغاية 
الأن الفري���ق املغربي كان م�سهورا جدا وقد ح�سر اإىل 
لبن���ان لكي يحمل كاأ�ش كرة القدم .. يوم مباراتنا مع 
املغ���رب كان م�سهودا ، واحلديث الذي دار بني االأمر 
احل�س���ن واالأ�ستاذ اأكرم فهمي يف يوم املباراة ما زال 

حا�سرا يف ذهني ..
يف ع���ام 1959 تقرر اأن يخو����ش منتخبنا الع�سكري 
ال���دول اال�سرتاكي���ة يف كوري���ا  م���ع  لق���اءات ودي���ة 
وفيتن���ام وال�س���ني واالحت���اد ال�سوفيت���ي ، وكان���ت 
رحل���ة طويلة جدا مكثنا خالله���ا قرابة ال�سبعني يوما 
وحظينا باح���رتام وا�ستقبال اجلماه���ر بتلك الدول 
الت���ي نزوره���ا الأول م���رة يف تاريخن���ا الريا�س���ي .. 
ب���داأت املباري���ات وفزن���ا وخ�سرن���ا وتعادلن���ا ولك���ن 
مباراتنا اأمام منتخب اجلي�ش ال�سيني كانت من اأكر 
املباري���ات اإثارة وغراب���ة حيث متكنا خ���الل ال�سوط 
االأول اأن ن�سج���ل ثالث���ة اأه���داف يف مرم���ى الفري���ق 
ال�سين���ي واالأه���داف الثالثة �سجلها مبف���رده الالعب 
اجلماه���ري املعروف عم���و بابا فده����ش ال�سينيون 
و�س���اروا يلقبون���ه ب ) علي باب���ا ( ارتباطا بق�س�ش 
األ���ف ليلة وليلة ، وكان عمو حم���ط اأعجاب اجلمهور 
ال�سين���ي الذي الجقه يف فرتة اال�سرتاحة اأينما ذهب 
. ولك���ن يف الوقت الذي كان اجلمهور ال�سيني يبدي 
اإعجاب���ه كان امل���درب ال�سيني ي�س���ع اخلطة املنا�سبة 
الإيق���اف ن�ساط الالعب عمو باب���ا وفعال متكن الفريق 
ال�سين���ي م���ن ت�سجي���ل ثالث���ة اأه���داف مبرمان���ا يف 
ال�س���وط الث���اين وخرجن���ا متعادل���ني بثالث���ة اأهداف 
..لق���د وجدن���ا اأنف�سنا يف ال�سني خط���اأ حيث كان من 
املق���رر اأن نح���ط لرح���ال يف فيتن���ام وم���ن ث���م نذهب 
لل�س���ني ..وقد لعبنا يف ال�سني ثالث مباريات اأبرزها 
كان���ت اأم���ام منتخب اجلي����ش ال�سين���ي .. ونحن يف 
ال�س���ني جاء وفد م���ن فيتنام يحمل ر�سال���ة �سخ�سية 
اإىل رئي�ش الوف���د االأ�ستاذ اإ�سماعي���ل اأرزوقي رئي�ش 
اللجن���ة االأوملبية ال�سابق م���ن الزعيم الراحل هو�سي 

من���ه تطلب من رئا�سة الوفد اأن ال يعترب خطاأ الطريق 
�سبب���ا ال يحاول بعده الوفد العراقي من زيارة فيتنام 
ويق���ول املبع���وث الفيتنام���ي اإن الزعي���م هو�سي منه 
تواق لزي���ارة الفريق العراقي وه���و يعتربها فر�سة 
كبرة لفيتن���ام اأن تلتقي بفريق عرب���ي الأول مرة يف 
ربوعها ، وبالرغم من حراجة وبعد الطريق ا�ستجاب 
ال�سي���د رئي�ش الوف���د وذهبن���ا اإىل فيتن���ام وفزنا يف 
املباراتني اللتني لعبناهما م���ع االأ�سدقاء الفيتناميني 
، وبالرغم م���ن فوزنا على فرقهم كانت اأيديهم ال تكف 
ع���ن الت�سفي���ق والتحية اعت���زازا بزيارتن���ا لهم ويف 
املقدم���ة الزعي���م الراح���ل هو�سي من���ه .. ويف كوريا 
خ�سرنا مباراة وفزنا بثانية بعدها اأقفلنا الرحيل اإىل 
االحت���اد ال�سوفيتي ومل اأمتكن من اللعب يف مو�سكو 
الإ�سابتي بتمزق وقد لعبنا يف مو�سكو مباراتني فزنا 
وخ�سرنا .. اإن هذه الرحلة الطويلة ال�ساقة كانت من 
اأ�سع���ب امله���ام الريا�سية التي ع�سن���ا اأحداثها خارج 
ح���دود الوط���ن ، وق���د عان���ى االأ�ستاذ عزي���ز احلجية 
م���درب الفريق بذلك الوق���ت من االإ�ساب���ات واملر�ش 
لالعبني ب�سب���ب اختالف الطعام واملن���اخ وال�ساعات 
الطويل���ة يف الط���ران التي مل ناألفها م���ن قبل بحيث 
نط���ر مثال ع�س���ر �ساعات ب���دون انقط���اع ون�سرتيح 
�ساع���ة واحدة نوا�سل بعدها الرحيل ل�ساعات طويلة 
ه���ذا ناهيك عن اإن���ك تعاين من �سخون���ة مناخ فيتنام 
بينم���ا ت���رى الثل���ج يف �س���وارع مو�سك���و ..!! فكانت 
نتائجن���ا ال تر�س���ي الطموح .. بتل���ك الرحلة الفريدة 
م���ن نوعه���ا الأنن���ا الأول مرة تط���اأ اأقدامن���ا اأر�ش هذه 

الدول اال�سرتاكية .  
ويف اأعق���اب عودتن���ا كان علين���ا اأن نالع���ب منتخ���ب 
لبن���ان ال�سقي���ق يف ت�سفي���ات دورة روم���ا االأوملبي���ة 

ببغ���داد وب���روت .. وج���رى اللق���اء االأول يف بعداد 
وفزنا ب�سهولة على اللبنانيني 8-�سفر ولكن يف لقاء 
ب���روت مل نتمكن من ت�سجيل �سوى ثالثة اأهداف يف 
مرمى الفريق اللبناين .. وعلى ذكر اللقاءات العربية 
زارنا منتخب توت�ش لكرة القدم ، وتون�ش من الفرق 
العربي���ة اجلي���دة ، ولعبنا يف ملع���ب االدارة املجلية 
يف املن�س���ور ،وكانت مباراة �ساخنة جتلت فيها روح 
الندي���ة والدفاع والهجوم ولكنن���ا يف النهاية ح�سلنا 
عل���ى هدف���ني مقابل هدف واح���د للفري���ق التون�سي ، 
واجلدي���ر بالذك���ر بهذه املب���اراة الهدف ال���ذي �سجله 
الالعب عم���و بابا وقد متكن عمو م���ن ت�سجيل اأغرب 
واأ�سعب ه���دف يف تلك املباراة حي���ث ا�ستقبل الكرة 
عالي���ة وهي باله���واء وكان ظه���ره اإىل مرمى الفريق 
التون�سي وبحرك���ة بهلوانية وبتقاطع �سربة املق�ش 
اأودع عم���و بابا الك���رة يف مرمى تون�ش و�سط ده�سة 
اجلماهر بعد اأن تعانق ال�سوت الهادر من جماهرنا 
املحت�س���دة م���ع �سدى اأج���واء امللع���ب ومل نعد ن�سمع 
�سيئ���ا ..وهذا الهدف هو االأول م���ن نوعه يف مالعب 

الكرة العراقية . 
ومن الذكري���ات الكروية اجلميلة الت���ي احتفظت بها 
ول���ن اأن�ساه���ا يوم لق���اء الع���راق وتركيا ع���ام 1961 
.. خ�سرن���ا م���ع االأت���راك 1-4 و�سج���ل هدفن���ا اليتيم 
الالعب ي���ورا مبجهود فردي ، لقد كان���ت تركيا ت�سم 
العب���ا دوليا معروف���ا ا�سمه جان ويلق���ب ) بو�سكا�ش 
تركي���ا ( اعت���زازا مب�ست���واه ال���ذي يق���ارب م�ست���وى 
بو�سكا�ش املجري �ساحب االأقدام الذهبية .. وح�سل 
يل حادث م���ع هذا الالعب العم���الق حيث متكنت من 
اإلغ���اء هدف اأكي���د كاد اأن ي�سجل���ه يف مرمانا لي�سيف 
الأهداف���ه هدف���ا اأخ���را و�س���اأروي لكم ه���ذه احلكاية : 

ح�س���ل الالعب الرتك���ي جان على الك���رة من حماولة 
مرتدة وهرب به���ا م�سرعا وهو �سريع للغاية وحلقت 
به وق���ررت اأن اأ�سل اإليه مهم���ا كان الثمن ووقف 60 
األ���ف متفرج بامللع���ب لي�سهدوا اله���دف اجلديد جلان 
ولكنني اأمرتهم باجللو����ش واأنا األعي الهدف من بني 
اأق���دام الالعب الرتكي واأرم���ي الكرة اإىل اخلارج بعد 
اأن وق���ف منده�س���ا ملحاولت���ي وقال عقب املب���اراة اإن 
كاب���نت العراق فاج���اأين بالظهور وكاأن���ه خرج يل من 
باطن االأر�ش ..وجان يقد�س���ه اجلمهور الرتكي فهو 
�سخ�سي���ة جذابة يكفي مروره باأي �سارع من �سوارع 
اأنقرة حتى يجتمع حول���ه النا�ش ..و�سمعت بعد ذلك 

باأن البلجيكيني قد اأ�سرتوه مببلغ كبر جدا .  
اإن املباري���ات واأحداثه���ا البع�ش منه���ا ميثل ) زادنا ( 
لرحل���ة العمر والبع�ش االأخر مرارة ) مرة ( ملا نعاين 
م���ن ظ���روف اللع���ب ومفارق���ات النتائ���ج .. فبني عام 
1960 -1963 زارنا الفري���ق ال�سوري ال�سقيق لكرة 
القدم وكان ي�سم اأ�سهر جنوم �سوريا بتلك الفرتة من 
اللذين ذاع �سيتهم على امل�ستوى العربي ،كذلك لعبنا 
مب���اراة �ساخنة جتلت بها امله���ارة واملجابهة والندية 
وقد �سجل منتخبنا هدفا يف مرمى ال�سوريني وبقينا 
متقدمني عل���ى �سوريا 1-�سفر حت���ى الدقيقة 85 من 
املب���اراة وبق���ي خم����ش دقائ���ق عل���ى انتهائه���ا ، ومن 
فر�ست���ني جاءتا عن طريق الزاوية �سجل ال�سوريون 
هدف���ني متتالي���ني يف مرمانا لنخ���رج خا�سرين و�سط 
العناء والع���ذاب النف�سي و�ستائم املتفرجني ، وكانت 
مباراة قا�سية عذبتني كثرا وبقيت مرارتها اإىل هذه 

اللحظة .

م . االذاعة والتلفزيون 1977

جّمولي..  دفاع عن اسم العراق ..
من ذكريات مبارياتنا الدولية


