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زخرت مدينـة الموصـل عبـر تاريخهـا الحـديث المعاصـر بحـضارتها               

ومعالمها الحضارية وأدائهـا ومفكريهـا وعلماؤهـا ومؤرخيهـا وبـاقي رجالهـا              

في االختصاصات المختلفة، وقد اشترك أبنـاء هـذه المدينـة فـي بنـاء مفاصـل         

، ولم يدخر أبنـاء الموصـل جهـداً فـي           ١٩٢١الدولة العراقية التي تأسست سنة      

ـ            ق األمـر  سبيل أعالء اسم العـراق وشـأنه بـين دول العـالم، وعلـى قـدر تعل

بالحركة الرياضية تعـد مدينـة الموصـل مـن المـدن العراقيـة العريقـة التـي                  

مارس أبنائها الفعاليات الرياضية على مختلـف أنواعهـا، كمـا تمـرس أبنائهـا               

 تمرسـوا   – والذين سبقوا غيـرهم فـي ممارسـة الرياضـة            –من رواد الرياضة    

  . ي هذا لمجال على إدارة وتنظيم الفعاليات الرياضية واكتسبوا خبرة ف

واشتهر عدد من هؤالء بإدارته وقيادته للحركـة الرياضـة فـي الموصـل              

والعراق على حد سواء، كما عرف عنهم اإلخـالص فـي العمـل اإلداري والدقـة                

  . في تنظيمهم لهذا المجال 

                                         
 .جامعة الموصل/ كلية االداب/ قسم التاريخ/ مدرس  *
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يتناول البحث سيرة اثنين من هؤالء الـرواد الـذين قـدموا عطـاء كبيـرا                

حـسين علـي النـوح وشـاهين        : ركة الرياضة وهمـا     في مجال تنظيم وإدارة الح    

  . يحيى شاهين 

The Impact of Mosullian Sport Pioneers on 

 Leading the Iraqi Sports: 

Hussein Ali Al-Farah & Shaheen Yahya Shaheen 

As a Sample 

Lect. Dr. Raad A. Ameen Al-Taa'ee 

Abstract 

Through the modern and contemporary history, Mosul 

City has been characterized by its civilization, literators, 

thinkers, historians and scholars with various fields of 

knowledge. In 1921, Mosullians did their best to promote the 

name of Iraq among the World States. As for athletic activities, 

Mosul is one of the Iraqi major cities whose citizens used to 

practice various types of sports. Nevertheless, they were the 

pioneers in practicing sports and component in managing and 

organizing athletic activities since they had acquired a huge 

experience in this field. Many of them were famous in 

organizing and leading the athletic movement in Mosul and 

Iraq evenly.  

This research tackles the biography of two of those 

pioneers who submitted  great services in such field, like 

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(

 



 >>  

  

)٦٣( 

 

managing and organizing the athletic movement. They are 

Hussein Ali Al-Farah & Shaheen Yahya Shaheen. 

 
 فـي  الرياضـية  الحركـة  تلعبـه  الـذي  الـدور  أهمية على اثنان يختلف ال

 فـي  الـبالد  تطـور  مـدى  وإظهـار ،  قابليـاتهم  وتنميـة  الـشباب  مواهب تطوير

 المختلفـة  الرياضـية  الفعاليـات  خـالل  مـن  إليـه  وصلت وما المختلفة المجاالت

، العـالم  دول لـف مخت فـي  الخارجيـة  المناسـبات  في البلد لذلك وممثلة كسفيرة

 الرياضـة  شـؤون  وتنظـيم  أدارة صـعوبة  بمـدى  الجميـع  يقر ذاته الوقت وفي

 أدارة صـعوبة  علـى  دليـل  وخيـر ،  خـاص  بشكل المختلفة وفعالياتها عام بشكل

  األخيـرة  العـشر  الـسنوات  فـي  ولمـسنا  بل،  وسمعنا شهدنا ما الرياضي الملف

 خيمـة  تحـت  والمنـضوية ،  العراقيـة  الرياضية واإلدارات القيادات في ضعف من

 األلعـاب  لمختلـف  األخـرى  القطـر  محافظات وباقي بغداد في المركزية االتحادات

 والخالفـات  الـصراعات  كـذلك ،  األخـرى  بالفعاليـات  وانتهـاء  القدم بكرة وبدءا

 األشـخاص  مـن  العديـد  أوصـلت  والتـي ،  عـام  بـشكل  العـراق  في الرياضية

، العـراق  فـي  وإدارتـه  الرياضـي  مالهـر  قمة إلى الرياضة على خطأ المحسوبين

 الحركـة  وانجـازات  نتـائج  علـى  سـلبا  أنعكـس  مما عملهم في فشلهم ثبت وقد

 سـتينيات  منـذ  والموصـل  العـراق  شـهد  .  عـام  بـشكل  العراق في الرياضية

 نـشاط لل أدارتهـا  فـي  للنظـر  ملفـت  وبشكل عديدة أسماء بروز العشرين القرن

 عليـه   .عديـدة  رياضـية  العـاب  وفـي  سواء حد على والمحلي العراقي الرياضي

 أدارة موالتـس  ممـن  الموصـلية  الرياضـة  رواد مـن  أثنـين  يتنـاول فأن البحث   

 وهمـا  عديـدة  لـسنين  والموصـل  العـراق  فـي  ومختلفة  عديدة رياضية ملفات

ونظـرا لمـا قدمتـه هـاتين         ٠ شـاهين  يحيـى  وشـاهين  النـوح  علـي  حسين

ما الرياضـية فقـد اثـر       الشخصيتين من عطاء وجهـد بـارزين خـالل مـسيرته          

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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الباحث ان يقدمهما كـأنموذج ألقـرانهم الـرواد الـذين عاصـروهم فـي حقبـة                 

  .الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين

 
       يعد حسين علي النوح أحد أشهر قادة الحركة الرياضية في العراق، السـيما             

ي، وتأتي شهرته هذه من خالل عمله فـي أكثـر       الحركة الرياضية في الجيش العراق    

من محفل من محافل الحركة الرياضية في العراق، ومن الطريف أن نقـول أن هـذا              

الرياضي لم يمارس الرياضة على مستوى متقدم، بل مارسها في مدارس الموصـل             

حين كان تلميذاً فيها، إال أنه أصبح األكثر شهرة بين زمالئـه وأقرانـه الرياضـيين     

ذين عاصروه، وهذا كله بالطبع لم يأتي من فراغ بل كان النخراط هذا الرجل فـي                ال

كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد في منتصف الخمسينيات من القرن العـشرين    

سبباً لتعلقه المستمر فيما بعد بكل مفاصل الحركة الرياضـية، فقـد تنـوع نـشاطه       

تجاهات منها اإلدارية ومنها اإلعالميـة      الرياضي بعد هذه الفترة وتوزع على عدة ا       

  . ومنها الثقافية والفنية كما سنرى 

 
 تشرين ١٩      ولد حسين علي النوح في مدينة الموصل في محلة رأس الكور في            

، وهي محلة موصلية عريقة أنجبت العديد من أبطـال الرياضـة            ١٩٣٤الثاني سنة   

 وطـارق   )٢(، ومحمد طاهر البطـل      )١(ماعيل الحجار   وروادها في الموصل أمثال إس    

  .  وغيرهم )٤( وهيثم نديم )٣(أديب الحلبي 

     بدأ دراسته في مدارس الموصل االبتدائية ثم المتوسطة واإلعدادية، دخل كليـة            

، إلتحـق   )٥( ١٩٥٨ وتخرج فيها سـنة      ١٩٥٤التربية الرياضية جامعة بغداد سنة      

من جامعة بغداد ليبدأ مع العمل اإلداري فـي تـشكيالت   بالجيش العراقي بعد تخرجه  

 واسـتمرت  ١٩٦٠الجيش كضابط العاب متخصص، وفي هذه الفترة التي بدأت سنة   

حتى بداية السبعينيات من القرن الماضي، شغل النوح مناصب عدة إدارية وقياديـة             

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى شاهينو النوح علي حسين(

 



 >>  

  

)٦٥( 

 

 شغل منـصب الـضابط اإلداري فـي         ١٩٦٤في مفاصل الجيش العراقي، ففي سنة       

رية العاب الجيش، وقد استطاع من خالل منصبه هذا أن يبدي تفوقاً فـي اإلدارة             مدي

والتنظيم وحنكة يتطلبها هذا العمل مما جعله ذو مكانة عالية لدى المسؤولين والقادة             

العسكريين، فضالً عن امتالكه روحاً مرحة وشخصية محبوبة لدى من تعامـل معـه             

 تسلم مسؤوليته كضابط أللعـاب كليـة   ١٩٦٥في حياته العامة والخاصة، في السنة   

الضباط االحتياط، وهنا أيضاً وكعادته أجاد في التعامل مع الجميع وقام ببذل جهـود              

كبيرة لتطوير األلعاب والفرق الخاصة بالكلية من خالل تنظيمه وإدارته لمهام األلعاب        

ت الخاصـة  في الكلية، وقد برز العديد من الرياضيين في الكلية من خـالل البطـوال         

 عاد إلى مديرية العـاب      ١٩٦٦وفي سنة   .بالكلية وبطوالت الجيش العراقي األخرى      

الجيش، وهذه المرة تسلم آمرية جناح الرياضة في المديرية، ولم يكن تسلمه هـذه              

المسؤولية اعتباطية، وإنما جاءت بعد أن لمس المسؤولون في الدولة وبالذات فـي             

تمتع به هذا الرجل من دراية وخبرة في إدارة الحركة          قيادات الرياضة العسكرية ما ي    

الرياضة وبطوالتها بشكل عام، واستطاع أن يطور من مفاصل هذا الجنـاح وذلـك              

بمبادرات عديدة منها رياضية بحته ومنها إعالمية تخص الرياضة، فقد أصدر جريدة       

تي يقـوم   خاصة باأللعاب وأسماها جريدة الجناح الرياضي، تضمنت كل النشاطات ال         

بها رياضيو هذا الجناح، فضالً عن لقاءات صحفية مع أبطال المديرية بـشكل عـام               

وأبطال الجناح الرياضي كذلك، وسلطت هذه الجريدة الضوء على البطوالت التي تقام       

   . )٦(في المديرية، وفي الوحدات العسكرية األخرى 

قومات وأسـباب النجـاح       ومن األمور التي ال غنى عن ذكرها، وكانت أحد أهم م     

لمديرية العاب الجيش والتدريب البدني، وتطور الحركة الرياضية في الجيش العراقي        

وانعكاسه بااليجاب على كل مفاصل الحركة الرياضية في العراق هو وجود مجموعة            

من الضباط الكفوئين كضباط العاب في مديرية العاب الجيش وفي طليعـتهم عـادل              

علي النوح وتفاهم هذين الرجلين والتنسيق العالي بشكل تـام          بشير الحاتم وحسين    

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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مع ضباط العاب الجيش العراقي آنذاك، وماسهل التفاهم وقرب وجهات النظـر بـين       

   . )٧(هؤالء جميعاً إنهم جميعاً منحدرون في مسقط رأس واحد هو مدينة الموصل 

بط الفنـي    منصب الضا  ١٩٦٩ – ١٩٦٧    شغل حسين علي النوح ما بين عامي        

في مديرية العاب الجيش، وبذلك يكون النوح قد عمل في جميع األجنحة التي تتكون              

منها المديرية، وكعادته فقد كان عمله هذا مكمالً لسلسلة أعماله في بـاقي مفاصـل            

   . )٨(المديرية بنجاح 

مديريـة  (  شغل منصب مدير الشعبة الثالثة في المديرية ذاتها          ١٩٦٩    وفي سنة   

واستطاع بأفكاره ومبادراته المتعددة أن يطور مـن هـذه الـشعبة            ) اب الجيش   الع

وبشهادة العديـد   . وتكون في عهده من الشُعب التي نالت رضا المسؤولين والقادة           

من الذين عملوا معه منهم المتقاعد عبد االله محمد حسن،وفي أوائل السبعينيات من             

قة الخامسة، وكانت هذه الفرقـة فـي        القرن العشرين شغل منصب ضابط العاب الفر      

عهده تزخر بفرقها الرياضية والعبيها في مختلف الفعاليات الرياضية، إال أن فتـرة             

عمله في الفرقة الخامسة لم تطل إذ عاد منقوالً إلى مديرية العاب الجيش مرة أخرى              
)٩( .   

ان حسين علـي          أما على صعيد عمله الرياضي واإلداري إقليمياً ودولياً، فقد ك         

النوح خالل فترة عمله في المناصب اآلنفة الذكر مشهوراً على النطـاق الخـارجي              

كضابط العاب متميز وكان له أدواراً طيبة ضمن وفود العراق في بطوالت المجلـس              

الدولي للرياضة العسكرية، فقد كان عضواً دائماً ضمن الوفد العراقي لدى المجلـس             

 حتى بدايـة الـسبعينيات مـن القـرن     ١٩٦٢ة ومنذ سنة الدولي للرياضة العسكري 

ومن خالل عمله في هذا المجلس فقد حـصل علـى عـضوية الـشرف               . العشرين  

الفخرية فيه، ويعتبر النوح ثاني شخصية عراقية نال هذه المرتبـة بعـد إسـماعيل           

ارزوقي احد رواد الرياضة العراقية ومدير التدريب البـدني والعـاب الجـيش فـي              

   . )١٠(ت القرن العشرين ستينيا

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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      ذكرنا بأن حسين علي النوح من الشخصيات البارزة التي أثبتت قـدرتها فـي              

 –العمل اإلداري الرياضي، فضالً عن خدماته اإلدارية في العاب الرياضة العسكرية              

تولوا مناصب مهمـة كونـه       وهو من اإلداريين االكفاء الذين       –المشار إليها سابقاً    

ومختلفة في االتحاد العراقي المركزي أللعاب الساحة والميدان، ويعـد ايـضا مـن              

 وأنضم االتحاد سنة ١٩٤٨الرواد العاملين في هذا االتحاد باعتبار أن أسس في سنة    

 أنـضم  ١٩٧٣ إلى االتحاد الدولي أللعاب الساحة والميدان للهواة، وفي سنة      ١٩٥١

 أنضم إلى االتحـاد     ١٩٧٥ألسيوي بالعاب الساحة والميدان، وفي سنة       إلى االتحاد ا  

العربي أللعاب الساحة والميدان، أما حسين علي النوح فتمتد فترة عمله فـي ذلـك               

 وحتى منتصف السبعينيات من القرن العشرين، وقد شـغل          ١٩٥٨االتحاد منذ سنة    

دة مناصب ومـسؤوليات     ع – التي تزيد على العقدين من الزمان        –خالل تلك الفترة    

 كان حسين علي النوح عضواً فـي االتحـاد   ١٩٥٨ففي سنة . في اتحاد اللعبة هذه  

ضمن التشكيل االتحادي الثالث لهذا االلتحاد الذي كان يترأسه في تلك الدورة سـالم              

  ) . احد الشخصيات الرياضية  في العراق ( الجسار 

 خالل التشكيل االتحادي الرابـع      ، ومن ١٩٦٣ وحتى سنة    ١٩٦٠      أما في سنة    

فقد تسلم النوح مسؤولية سكرتارية االتحاد، وهذا المنصب يتطلب من صاحبه الكثير            

   )١١(. من العمل المباشر مع الفرق الرياضية والالعبين 

     على ضوء ما قدمه النوح من عمل ناجح وخبرة في العمل فـي اتحـاد العـاب            

 رئيساً لذلك االتحاد الذي ضم شخصيات ١٩٦٦ سنة   الساحة والميدان، فقد اختير في    

احد ( كفوءة ولها مقدرة على العمل في هذا االتحاد فكان نائب الرئيس ثامر محسن              

وسـكرتير االتحـاد فـائق الجـسار        ) المدرسين المشهورين بكرة القدم في العراق       

   )١٢(. وعضوية ماجد الكحلة وصبحي عبد الرحيم 

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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ان حسين علي النوح بعيداً نوعاً ما عـن اتحـاد الـساحة              ك ١٩٦٩     وفي سنة   

والميدان بسبب انشغاله بالرياضة العسكرية وارتباطه بالمجلس الـدولي للرياضـة           

العسكرية، وكان االتحاد في حينها برئاسة خالد توفيق الزم، وعاد النـوح السـتالم              

 آخر منصب   ، وهو ١٩٧٤ حتى نهاية سنة     ١٩٧٣رئاسة هذا االتحاد في بداية سنة       

   )١٣(. تواله في االتحاد 

 
      لم يكتف حسين علي النوح بما أملته عليه المناصب والمسؤوليات التي توالها            

في المواقع اإلدارية وتنظيم المسابقات الرياضية، بل كان له نشاطات متعددة تـدخل             

هذا المجال الذي تميز بقلـة عـدد   في نطاق اإلعالم الرياضي، ويعد النوح من رواد        

الذين يعملون فيه، فقد كان شأنه شأن اآلخرين القلة الـذين كتبـوا فـي الـصحف                

والمجالت حول فوائد الرياضة وعن تعدد فعالياتها وأبطالها، أما النوح فقد ركز فـي        

العديد من المقاالت الرياضية التي نَشَرها في صحف ومجالت عدة ركز فيهـا علـى            

ة في الجيش العراقي ودورها في تطوير قابليات المقاتلين والقطاع الرياضي            الرياض

من خالل المدارس والفرق العسكرية التي بعدها المؤسسة األكثر فضالً على الرياضة       

العراقية بشكل سنة، ومن خالل تواجده المستمر وتواصله مـع المجلـس الـدولي              

في جميع الفعاليات التي يتبناها هـذا  للرياضة العسكرية، فقد دعا إلى إشراك العراق   

المجلس وقد نجح النوح في إدخال العراق في مسابقات عديدة من بطـوالت العـالم               

الرياضة والجيش في العراق    ( العسكرية المتعددة ومن مقاالته التي تدعو لذلك مقال         

جيش ضباط األلعاب في ال   : ( ، ومقال   )١٤() البغدادية(الذي نشر في جريدة الملعب      ) 

) الرياضة العسكرية واالهتمـام بهـا   ( ،  ومقال )١٥(في جريدة الجمهور الرياضي  ) 

في مجلة الرياضة العسكرية ، وغيرها من المقاالت األخرى التي تدخل ضمن السياق         

ذاته، ومن نشاطاته اإلعالمية كان النوح من أشـهر مقـدمي البـرامج الرياضـية               

خاص يقدم من إذاعة القوات المسلحة العراقية       ، فقد كان له برنامج رياضي       ةاإلذاعي

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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، يقوم من خالله بتقـديم      )الرياضة في أسبوع    ( يوم االربعاء من كل أسبوع بعنوان       

أخر المستجدات على الساحة الرياضية الدولية من بطوالت عربية وعالمية ومحلية،           

 وإجراء مقابالت شخصية مع الوجوه الرياضية فـي العـراق، وإجـراء تحلـيالت             

  )١٦(. واقتراحات بشأن تطوير الرياضة في العراق عامة 

     ولم يكتف بذلك بل كان من أشهر المعلقين الرياضيين، حيث يقوم بالتعليق على             

المباريات التي تقام في العراق بخاصة تلك المهمة وفي مباريات كرة القـدم وكـرة               

   . )١٧(يش السلة في نطاق الدوري العام في العراق وبطوالت دوري الج

     ولكون حسين علي النوح واسع اإلطالع على الشؤون الرياضـية فـي العـالم              

وكثير القراءة والمتابعة ألمور عديدة فهو اجاد اللغة االنكليزية، وشيئاً مـن اللغـة              

االلمانية والتركية، فضالً عن لغته العربية، واستطاع ان يوظف ثقافته هذه في خدمة             

 فقد قام بترجمة العديد من الكتب والمؤلفات التـي تـدخل فـي              بلدِه والرياضة فيه،  

اختصاص عالم التدريب والتحكيم الرياضي لتكون منـاهج دراسـية يعتمـد عليهـا         

الرياضيـون والبـاحثون والمدارس الرياضية في الجيش العراقـي، منهـا كتـاب            

دليـل   (  وكتـاب  )١٩()األلعاب الرياضـية  ( وكتاب   )١٨())سباقات األركاض السريعة  ((

  . )٢٠()التحكيم في كرة القدم

 
      خالل مسيرة حياته الرياضية، قام حسين علي النوح بتدريب العديد من الفرق            

الرياضية في الفرق والوحدات العسكرية وأعداد تلك الفرق للبطوالت المختلفة ومنها          

من خالل موقعه كضابط العاب قام بتدريب       بطوالت الجيش العراقي ودوري الجيش، ف     

أو اإلشراف على تدريب فرق في فعاليات مختلفة، إال أن تركيزه كان منـصباً علـى            

كرة السلة والعاب الساحة والميدان كونه على دراية وخبرة كبيـرتين فـي هـاتين               

  .)٢١(الفعاليتين
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 الـسلة والقـدم        وقام من خالل مسيرته بقيادة عدة مباريات محليـة بفعاليـات         

والطائرة في دوري العراق العام ودوري الجيش، كما أنـه حكـم بالعـاب الـساحة               

، إال أن كـرة الـسلة       )٢٢(١٩٥٥ االتحاد العراقي للعبة سنة      والميدان معتمد من قبل   

بالذات أخذته بعيداً عن باقي االلعاب كونه حكماً دولياً فيها، وحكم معتمد مـن قبـل                

، فضالً عما تقـدم فهـو حكـم         )٢٣(١٩٦١كزي بكرة القدم سنة     اقي المر االتحاد العر 

، كذلك اجتيازه بامتياز دوره     )٢٤(١٩٦٣الطائرة نال شهادتها في سنة      اتحادي بالكرة   

الدراسات األفريقية التي نظمها االتحاد االفريقي لكرة السلة وبالتعاون مـع االتحـاد          

رة الدولية أمثـال طـارق      الدولي للعبة، وأصبح ثامن حكم عراقي يحصل على الشا        

، وفضالً عن أنه حكم دولي بكرة السلة نـال    )٢٥()٢٠٠٩ – ١٩٣٢(حسن وطه حمو    

شهادتها من خالل اجتيازه الدورة التحكيمية والتدريبية بكرة الـسلة التـي سـميت              

بدورة البحر األبيض المتوسط والتي نظمها االتحاد الدولي لكرة الـسلة وبإشـراف             

  .)٢٦(١٩٦٧سنة ) االسكندرية(مصر العربية االتحاد في جمهورية 

     أما في التدريب فقد أنيطت به واجبات تدريبية عدة، فضالً عن دوره كمدرب في             

الفرق العسكرية التي كان فيها ضابطاً اللعابها ومنها العاب الفرقة الخامـسة التـي              

  .)٢٧(أشرف على العابها وتدريب فرقها في سبعينيات القرن العشرين

  وقد سبق له أن كلف بتدريب منتخب الجيش العراقي بالعاب الساحة والميـدان                

 والمشارك في بطولة العالم العسكري بالعاب الساحة والميـدان والتـي            ١٩٦١سنة  

المنتخـب  (أقيمت في بروكسل في بلجيكيا، كما أشرف على تدريب منتخب الجـيش             

لعـالم العـسكرية سـنة      بكرة السلة والمـشارك فـي بطولـة ا        ) العراقي العسكري 

٢٨(١٩٦٢(.  

     لقد قدم حسين علي النوح خدمات جليلة لبالده في تختصص عملـه كعـسكري              

ورياضي، وقد تحدث العديد عن هذا الرجل في مجال إنصافه وتقييمه، فقد قال عنـه           

كنا معجبين به في طفولتنا     : ((االستاذ الدكتور ابراهيم العالف في احدى مقاالته عنه       

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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وكـان  .. وكنا في المحلة نعجب به وبمالبسه العـسكرية         ...  يسبقنا عمراً    فهو... 

يؤمن بأن الجيش يصلح ألن يكون مدرسة للرياضة في العراق، ويـذهب إلـى حـد        

اعتبار المؤسسات العسكرية رائدة للحركة الرياضية في العراق، وكان يـدعو إلـى             

رحمه ...ي العالم إلى العراق     تطوير الرياضة العسكرية وإدخال جميع أنواع االلعاب ف       

  .)٢٩())اهللا وجزاه خيراً على ما قدم لوطنه وأمته

    أما رأي الرياضي الرائد طه حمو سليمان في حسين علي النوح فيـتلخص بمـا           

يرويه عنه من صدق وأصالة وإخالص في العمل وصراحة وشجاعة فـي المواقـف         

 الصفات المذكورة يلخص طـه      التي تتطلب ذلك ومحبة تنبع من قلـب سليم، وبهذه        

  .)٣٠())زولية كاشان((حمو تقييمه للنوح ويقول عنه بأنه 

 Hiury) هنري تومـاس (    أما ما قاله ممثل المجلس الدولي للرياضة العسكرية 

Tomas  فقد بين فيه جهود هـذا  ١٩٦٨أثناء بطولة كأس العالم بكرة السلة سنة ،

 ووضـح دوره فـي   – أي العراق –بالده الرجل في بناء قاعدة رياضة عسكرية في     

ترصين وإغناء المجلس الدولي للرياضة العسكرية بتجاوب ومبادرات كان لها األثر           

  .)٣١(الفعال واإليجابي في تطوير مناهج وبرامج المجلس

    وخالل فترة حياته نال حسين علي النوح عدة مكافئات وكرم من قبل مؤسـسات              

عد وفاته، كان إحداهما تكريمه من قبل ممثليـة         وشخصيات ومجالس رياضية عدة ب    

واخرها تلك التي جرى    ، )٣٢(٢٠٠٥اللجنة األولمبية الوطنية العراقية في نينوى سنة        

فيها تكريمه على هامش االحتفالية التي اقامها في بغداد االتحاد العراقي لكرة السلة             

ن المال وتم فيهـا      ونال فيها شهادة تعزيزية مع درع الممثلية ومبلغ م         ٢٠٠٩سنة  

تكريم عدد من الرياضيين أبرزهم أكرم فهمي رئيس االتحاد العراقي المركزي لكـرة             

 وحسين علي النوح الذي مضى على حصوله الـشارة الدوليـة            ١٩٤٨السلة سنة   

سنة آنذاك وعدد آخر من رواد وحكام كرة الـسلة          ) ٢٥(بتحكيم كرة السلة أكثر من      

  .)٣٣(في العراق
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م توفي حسين علـي     ١٩٨٠ أيار   ٢٦ - هـ   ١٤٠١من رمضان سنة     ٢٧    وفي  

  .)٣٤(النوح وهو في قمة عطائه ونشاطه وقد ناهز عمره ستة واربعون عاماً

 
، مختلفـة  مجـاالت  وفي والموصل العراق في الرياضةالسوح به    رجاالت من      

 تـاريخ  أمتد إذ الرياضية، الحركة االتمج في عمله فترة بطول أقرانه بين تميز وقد

 يومنا ولحد ١٩٥٣ سنة الموصل لمنطقة المعارف منتخب مع العبا بدأ أن منذ عمله

 فـي  القـدم  لكـرة  االتحـاد  رئـيس  منصب اآلن يتولى حيث ،٢٠١٣من سنة    هذا

  .)٣٥(نينوى

 الكور رأس محلة الموصل ولد في مدينة  ،  ألنجماوي شاهين يحيى شاهين هو       

 ألـى  ومنهـا ،تمام أبي مدرسة في١٩٣٩ سنة االبتدائية المدرسة ،دخل١٩٣٣ سنة

 يسجل طالب أول شاهين وكان،  األولى التأسيسية سنتها في وهي،  الحدباء متوسطة

 وهـو  للمدرسـة  مـدير  أول بذلك أخبره وقد ١٩٤٥ سنة المتوسطة تلك في أسمه

 مكـان  بنايتهـا  وكانت،  يةالمركز اإلعداديةب والتحق المتوسطة أنهى،  توحلة محسن

 فـي  الحلية بنايتها إلى انتقلت ثم،  الثانية سنتها في وهي،  الحالية الشرقية اإلعدادية

 سـنة  المركزيـة  اإلعدادية في تخرج،  القديمة خانة البارود قرب سنجار باب منطقة

 وتخرج فيها ضابطاً برتبة     العراقية الملكية العسكرية بالكلية ألتحق فتره ،وبعد١٩٥٦

  .)٣٦( ١٩٥٨مالزم ثاني 

 
 فـي  طالبـا  وكـان ،  ١٩٥٣ سنة للرياضة ممارسته شاهين يحيى شاهين بدأ       

 فريـق  مثل الفترة تلك وفي،  الرياضية بالمواهب تعج كانت التي المركزية األعدادية

 الالعبـين  ومـن ،  اللعبـة  بنفسو  في الموصل  المعارف فريق،  السلة بكرة المدرسة

، كامـل  االله عبد،  هادي نوري محمد،  الجراح شريف مسعود آنذاك عاصرهم الذين

 مـدرب  بقيادة،  األسود محمود وأبراهيم،كساب وزهير أنيس،جميل طارق،أيوب سالم

 تعتمـد  األساسـية  وتـشكيلته  المعـارف  منتخب وكان،  سليم عوني آنذاك   الفريق

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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 مـن  الفريـق  تـألف  حيث،  يةوالمركز الشرقية الثانوية العبي على خاصة بصورة

، اكحينذ الموصل في إعدادية مدارس سواهما يكن لم اللتين المدرستين هاتين العبي

 خيـرة  يـضم  كان الذي بغداد كلية منتخب ضد مباراة أول وخاض منتخب المعارف و

 نقطة ١٣ بفارق المياراة الموصل معارف وخسر،  آنذاك العراق في السلة كرة العبي

 اللواء متصرف قام أثرها وعلى مقارنة بقوة الفريق الخصم،    داـج جيدة نتيجة وهي

 معارف منتخب بتمثيل شاهين أستمر،  عينية بهدايا الفريق بتكريم  )٣٧(،ماهر مزاحم

  .)٣٨( ١٩٥٦ سنة العسكرية الكلية دخوله حتى الموصل

 
 بالكليـة  شـاهين  ألتحـق ،  ١٩٥٦ سـنة  المركزيـة  اإلعدادية من تخرجه بعد     

 تخرجه حتى معه واستمر،  السلة بكرة فريقها بتمثيل وبدأ،  السنة نفس في العسكرية

 شـريف  مـسعود  بـالفريق  زمالئه من معه وكان،  ١٩٥٨ سنة العسكرية الكلية من

 الكليـة  منتخـب  مـع  العبين بوصفهم ورئيسية جيدة أدوارا لهما كان وقد،  الجراح

 الكليـة  فـرق  فيهـا  تشترك التي العراقي الجيش بطوالت في السلة ةبكر العسكرية

 للكليـة  الـسلة  كـرة  بفريـق  آنذاك بغداد صحف من العديد أشادت وقد،  العسكرية

 بعـض  عليـه  أطلقـت  الـذي  شريف ومسعود شاهين وبالذات وعناصره العسكرية

  .)٣٩(خصومها فرق سحقت التي) الكلية دبابة (لقب الصحف

 
 وبعـد  ،١٩٥٨ سنة ثاني مالزم برتبة العسكرية الكلية من يحيى شاهين تخرج      

، تموز ١٤انقالب   أثر العراق في الجمهوري النظام أقيم يوما عشرة بخمسة تخرجه

 بعض ومعه العبا السلة رةبك فريقها ومثل،  كركوك في المشاة الثانية الفرقة إلى نقل

 الـسلة  كـرة  تكن لم وحينها،  محمد الكريم وعبد جاسم غازي منهم االحتياط الضباط

 ومعهـا  انتشارا األكثر اللعبة القدم كرة كانت بل،  كبير شكل على كركوك في معروفة

 المـذكورين  الالعبين من معه الذين وبعض شاهين جهود خالل ومن،  الطائرة الكرة

 فـي  واضح بشكل تنظم الودية المباريات وبدأت،  أوسع مدى تأخذ اللعبة بدأت،  آنفا

 رعد احمد امين الطائي. د.م



 >>  

  

)٧٤( 

 

 علـى  ومنهـا ،  هناك القليلة الرياضية النوادي بعض في ثم ومن ،العسكرية المواقع

 ومالعبه،  بالرياضيين يعج كان الذي كركوك نفط شركة نادي الحصر ال المثال سبيل

 فـي  وزمالئـه  لـشاهين  السلة كرة لعبة نشر على األمر سهل مما،  للجميع مفتوحة

، السلة بكرة خاصة فرق بتشكيل المحافظة في والمدارس األندية وبدأت،  كلها كركوك

 اللعبة نشر أمر سهل مما هناك تقام التي المباريات أغلب بتحكيم يقوم شاهين وكان

  .)٤٠(  خالله من الدولية وقوانينها

 
 الثانية الفرقة تشكيالت في العسكرية خدمته يقضي شاهين كان الذي تالوق في      

 مبارياته في السلة بكرة وفريقه الموصل نادي يمثل الوقت نفس في كان،  كركوك في

 سـنة  تأسيسه منذ النادي هذا مثل وقد،  االعتيادية إجازاته فترات خالل تجري التي

 ورفعـت  نـادر  داؤد طـارق  فريقال في زمالئه ومن،  تلتها اللتين والسنتين ١٩٥٧

 سـنة  وحتـى  ١٩٦٠ سـنة  هتأسيس منذ الفتوة لنادي شاهين لعب كما )٤١(سلطان،

 ألعـاب  مديرية من توجيهات صدور أثر على اللعب معتزال السلة كرة ترك إذ ١٩٦٣

 ورغم،  )٤٢( لألندية المدنية الفرق ضمن اللعب من العسكريين الالعبين تمنع الجيش

 كمـسئول  تكليفه عبر السلة كرة من قريبا ظل أنه إال،  األندية فرق عم اللعب اعتزاله

  .)٤٣(نذاكحن الفتوة نادي في اللعبة عن

 القـائمين  المـسئولين  أحد وهو(الصفار علي تواجد وخالل،  ١٩٦٤ سنة في        

 شـاهين  بتكليـف  قام الموصل في رسمية بمهمة ) العراق في السلة كرة لعبة على

 يكـون  أن وأوصـى ،  المحافظة في السلة لكرة الفرعي اإلتحاد يلبتشك شاهين يحيى

 فـي  السلة لكرة إتحاد أول تشكيل تم ذلك على وبناءا ،)٤٤(اإلتحاد لهذا رئيسا شاهين

 ،)٤٥(الحـسو  وثـامر  محمـد  فيصل وعضوية شاهين يحيى شاهين برئاسة الموصل

 الجمهـور  لحـب  كوذل عالية وبفعالية سريع بشكل تظهر اإلتحاد هذا أعمال وبدأت

 لكـرة  حـبهم  حتـى  يفوق كبير بشكل السلة كرة للعبة الرياضية واألندية الموصلي

 فـي  الـسلة  كـرة  رياضة ونشطت العمل، على الجديد اإلتحاد ساعد ما وهذا القدم،

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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)٧٥( 

 

 فـرق  تـشكيل  فيهـا  والمؤسسات األندية من العديد وتبنى،  الفترة تلك في الموصل

 بكرة البطوالت من العديد بإقامة الجديد اإلتحاد شجع ما وهذا ،)٤٦(اللعبة بهذه خاصة

 الموصلي الجمهور حب - السلة لكرة إتحاد أول رئيس - شاهين لنا ويصف،  السلة

 يوم في مباريات ثالث يقيم اإلتحاد كان :" هقولب،  يوصف ال الذي بالكبير السلة لكرة

 نـادي  في والثانية،  العمريناظم   دورة قرب الموصل نادي في تجري األولى واحد،

 فـي  الدواسة في) الهومنتمن (األرمن نادي في تقام والثالثة الجديد، باب في الفتوة

 إذ المباريـات،  كل مشاهدة على كبير بشكل يحرص الجمهور وكان متفاوتة، أوقات

 ليقـول  بالحديث ويسترسل ،"...المباريات تلك ليشاهد الثالثة المواقع هذه بين ينتقل

 سـلة  يمثل إذ،  الموصلية السلة لكرة الذهبي العصر بمثابة كانت لفترةا تلك ان ..."

 سـلطان  ورفعـت  أيوب وطه عربو محمد أمثال آنذاك بعطائهم كبار العبين الموصل

 شاهين يحيى شاهين وكان،  )٤٧(وغيرهم يزنيك وكركين أوميد وأسدور حسين وعلي

 المركـزي  اإلتحـاد  وائحل في والمعتمدين الموصل في السلة لكرة الحكام أوائل من

 ومـدن  الموصـل  في جرت التي المباريات من العديد قيادة في أشترك وقد،  العراقي

  .)٤٨( أخرى عراقية

 وفـي ،  ١٩٦٨ سنة حتى الموصل في السلة إلتحاد رئيسا بعمله شاهين أستمر      

 تحاداإل رئاسة ذنون غانم تسلم تموز ١٧تغيير نظام الحكم     بعد وبالتحديد السنة هذه

 مـع  العمل وترك السلة إتحاد في العمل شاهين وترك،آنذاك الحاكم الحزب من بقرار

 وكان،  العسكرية الوحدات في الرياضي العمل إلى واتجه واالتحادات الرياضية األندية

  .العراقي الجيش في نقيب برتبة حينذاك

 
 تـشكيالت  أحـدى  العسكرية الهندسة كتيبة فرق هينشا تسلم ١٩٦٨ سنة في      

 أثمرت كبيرة جهود ببذل شاهين قام وقد،  أللعابها كضابط الموصل في الرابعة الفرقة

 البطـوالت  أقامة خالل من الالعبين وانتقائه الوحدة في الرياضية الفرق تشكيل عن

 شـقيقه  كلـف  وقد األلعاب، مختلف وفي،  نفسها الهندسة بكتيبة الخاصة المصغرة

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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)٧٦( 

 

 فقـد  هو أما،  في العاب عدة   للكتيبة الرياضية الفرق بتدريب  )٤٩(يحيى خيري محمد

 فرقـه  اشـتركت  وقد،  مباشر يشكل تدريبه على شرفوأ،  السلة كرة فريق على ركز

 الفرقـة  بطولة يحرز أن واستطاع ،   طيبة بنتائج وجاءت الرابعة الفرقة بطوالت في

  .)٥٠( ١٩٦٩ سنة السلة بكرة الرابعة

 الفرقـة  وهـذه  -الثالثـة  المدرعة الفرقة إلى شاهين أنتقل ١٩٧١ سنة في       

 إذ  -المختلفـة  وفعالياتهـا  الرياضة أنواع بكل األبطال استقطاب مركز بأنها معروفة

 علـى  نتائجـه  أبرز وكانت للفرقة، والميدان الساحة العاب مع العبا شاهين أشترك

 الطفـر  فعاليـة  فـي  الفرقة مهرجان في الثالث المركز على حصوله ألفرقه مستوى

  .)٥١(اهللا عبد مؤيد الفعاليتين بهاتين الفرقة بطل وكان، الثالثية في وكذلك، العريض

 إحـدى  وهـي ،  والمطـارات  الطـرق  كتيبة إلى شاهين انتقل ١٩٧٤  سنة في    

 نقـل  إذ،  ١٩٧٦ سنة حتى فيها وبقي،  بغداد في العسكرية الهندسة مديرية تشكيالت

 الوحـدة  تلـك  وفـي ،  راونـدوز  قـرب  باسفيار تدعى منطقة في العراق شمال إلى

 للواء آمرا آنذاك وكان،  العرس شرهان فيصل وهو،  الرياضيين بأحد التقى العسكرية

 مـديرا  بعـد  فيمـا  أصبح وقد،  شاهين إليها انتسب التي الثالثة للفرقة التابع الثامن

 آمـر  كلفـه  الوحـدة  تلك في شاهين وجود ةفتر وفي،  العسكرية والرياضة للتدريب

 وتنظيم عدة فرق بتشكيل فقام،  الوحدة في االلعاب الرياضية    بتنظيم المذكور اللواء

 الفرقـة  قيادة إلى بنقله أمرا صدر إذ١٩٧٨ سنة حتى التشكيل بذلك خاصة بطوالت

 محدثا هافرق مع كبيرة جهودا باذال فعاليتها الرياضية،  إدارة واستلم،  عشرة الحادية

 كـرة  الخـصوص  وجه وعلى،  الرياضية لفرقها الفنية المستويات في سريعا تطورا

 عقـرة  موقع إلى عسكري بأمر  يحيى شاهين العقيد نقل ١٩٧٩ سنة في .)٥٢(السلة

 كبير دور لشاهين كان عقرة قضاء وفي،  )٥٣( عليه آمرا مسئوليته وتسلم،  العسكري

 الموقـع  إمكانيـات  بتسخير قام إذ،  القضاء اهذ في الرياضية الحركة تطور في جدا

 فـي  نوعيـة  طفـرة  أحدث فقد،  المنطقة في الرياضة لخدمة مفاصله بكل العسكري

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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 وانتقـاء ،  عقـرة  فـي  الرياضية الفرق وتشكيل،  المالعب إنشاء خالل من الرياضة

 الرياضـية  الفرق بين محوري بدور قام كذلك،  عقرة قضاء منتخب لتشكيل الالعبين

 بيـنهم  المباريـات  وتقـام ،  بمساعدته تشكلت التي عقرة وفرق الموصل نةمدي في

 والرياضـيين  للفرق كثيرة خدمات المذكور العسكري الموقع قدم وقد،  معه بالتنسيق

 لنقلهـا  الفرق هذه خدمة في وضعت قد وسياراته الموقع آليات كانت إذ ،عام بشكل

  .)٥٤(المباريات إجراء عند وبالعكس الموصل إلى عقرة من

 التقاعـد  على إحالته يوم حتى العسكري عقرة لموقع آمرا بعمله شاهين استمر     

 أنهـى  وبـذلك ،  عقيد برتبة ١٩٨١ سنة من الثاني تشرين شهر من الثالث يوم في

 خـدم  مواقف له سجلت التي الحية الشواهد من بالعديد  حفلت التي العسكرية حياته

  .)٥٥(هومدينت بلده في الرياضة خاللها من

 
 لقاءاته مكثفا عاد،  الجيش من التقاعد على إحالته على قليلة أيام مرور بمجرد     

 سـالم  مـع  لقاءاته أحد وفي،  الموصل يـف الرياضية اإلدارة نـع المسئولين مع

 األخير عرض،  نينوى في العراقية ةاألولمبي اللجنة ممثلية رئيس نائب   )٥٦(الصراف

 مـن  بإيحاء ذلك وكان،  القدم لكرة المحافظة في الفرعي اإلتحاد لرئاسة تكليفا عليه

 قادة بعض مع واالتفاق عربو المحسن عبد حينذاك نينوى في األولمبية اللجنة رئيس

 مالقـد  كـرة  إلتحـاد  رئيسا شاهين تعيين تم وبالفعل،  المدينة في الرياضية الحركة

 غـزال  شـكري  وعضوية،  ١٩٨١ سنة األول كانون من الثالث في نينوى لمحافظة

 مـن  بدال سلطان حاجم حل وجيزة فترة وبعد ،)٢٠٠٥ – ١٩٣٥ ( محمود وتحسين

 أي ،١٩٩٢ سـنة  حتى ١٩٨١ من المذكور لإلتحاد شاهين رئاسة دامت،  )٥٧(األخير

، والقطر المدينة ستوىم على ورائعة كبيرة بإنجازات زخرت وقد،  سنة عشرة أحدى

 فـي  الفرعيـة  االتحادات أنشط من الفترة هذه في نينوى في القدم كرة اتحاد وكان

 الرياضـة  وتطوير تنشيط عن أثمرت كبيرة جهودا وزمالئه شاهين بذل وقد،  العراق

 صـعود  عهده في تحققت التي اإلنجازات ومن،  خاص بشكل القدم وكرة ، عام بشكل

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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 بطولـة  وإحرازه،  ١٩٨٢ سنة القدم بكرة األولى الدرجة مصاف إلى الموصل نادي

 نينوى محافظة منتخب إحراز كذلك،  )٥٨(السنة تلك الثانية للدرجة العراق أندية دوري

 ألكثـر  القدم لكرة المركزي العراقي اإلتحاد يقيمها التي الجمهورية بطولة القدم بكرة

 القـدم  بكرة العراق شباب بطولة نينوى محافظة شباب منتخب وإحراز،  )٥٩ (مرة من

 القـدم  بكـرة  نينوى محافظة مالعب كانت أيضا عهده وفي،  )٦٠(١٩٨٢ سنة لموسم

 مباريـات  المالعب تلك استضافت وقد،  المستمرة وبطوالتها والعبيها بفرقها زاخرة

 تلـك  على جرت التي الودية المباريات عن فضال،  والعرب القطر مستوى غلى كبيرة

 جامعة ملعب مرت على ،  ١٩٨٢ سنة ففي،  عريقة ونوادي نبيةأج فرق مع المالعب

 فرانكفـورت  ونـادي  القـدم  لكرة الموصل نادي فريق بين وديتين مبارتين الموصل

 إذ،  الضيوف أمام جيد وأداء جميلة صورة يقدم أن الموصل نادي واستطاع،  األلماني

 محمـد  سـجل  ذصفر،إ ـ٢ الثانية في وفاز،  صفر صفرـ األولى المباراة في تعادل

   )٦١(الموصل لفريقه هدفين فتحي

 فلسطين بطولة (للشباب العرب بطولة مجاميع إحدى الملعب ذات جرت على  كما    

 العربيـة  والمملكة والجزائر اليمن من كال منتخبات المجموعة تلك وضمت،  )١٩٨٠

 رئاسـة ب المحافظة في الفرعي اإلتحاد عليه أشرف إذ،  جيدا التنظيم وكان،  السعودية

  .)٦٢(حينها في اإلتحاد أعضاء بها يتمتع التي الخبرة وعكس، شاهين

 لخـال  المحافظـة  في الرياضية الحركة خدمت عديدة مواقف يحيى لشاهين كان    

 التـي  األزمة في تدخله المواقف هذه ومن،  )١٩٩٢-١٩٨١  (لالتحاد رئاسته فترة

 أجـزاء  بهدم فيها الموصل وبلدية نينوى محافظة قرار أثر على الموصل في ظهرت

 يختـرق  حيـوي  شارع افتتاح لغرض ١٩٨٦ سنة وذلك،  المحلية اإلدارة ملعب من

 رسـمية  لجهات بمخاطباته شاهين موقف تمثل وقد،  المذكور الملعب أرضية مساره

 مناشـدة  هـي  محاوالته آخر وكانت،  الدولة في كبار مسئولين مع ولقاءاته،  عديدة

 المركـزي  العراقي اإلتحاد ورئيس،  العراقية الوطنية لمبيةاألو اللجنة ممثلية رئيس

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية ةالرياض رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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 وجـاءت ،  إحدى الـصحف الرياضـية       عبر إليه أرسلها مفتوحة برسالة القدم لكرة

 الملعـب  هذا أن شاهين فيها بين وقد،   "الموصل ملعب أنقذوا "عنوان تحت الرسالة

 ازدهارا تشهد مل الموصل في الرياضة وأن،  المحافظة لرياضيي الوحيد المتنفس هو

 تأخير أو المحافظة قرار عن بالعدول هذه برسالته ناشده وقد،  الملعب هذا بفضل إال

 رئيس استجاب وقد،  )٦٣(سابقا بناؤه المقترح من كان جديد ملعب إنجاز لحين الهدم

 موقفه وشكر ،بالموضوع االهتمام على حرصه وثمن،  شاهين لطلب العراقي اإلتحاد

 بـشكل  والعـراق  المحافظة في مهمة شريحة تهم عامة قضية ةخدم منه قصد الذي

 ١٩٩٠ سـنة  ذلـك  كان المحافظة في الرياضة لصالح له آخر موقف وفي،  )٦٤(عام

 العـراق  ألندية النهائية المرحلة تصفيات في المشارك ـ الموصل نادي تعرض حين

 في  القدم رةلك المركزي العراقي اإلتحاد من لقرار ـ األولى الدرجة لمصاف للتأهل

 آنـذاك  فنية لمخالفة) ٣ -صفر (األربيلي برايتي نادي أمام خاسرا اعتبر فيها  بغداد

 علـى  تحامل إذ محله في شاهين تدخل كان وهنا،  )صفر-١ (المباراة في تقدمه رغم

 مناقشات في ودخل بغداد إلى وسافر،  خفيفة قلبية نوبه به ألمت حيث ونفسه مرضه

 عـن  بالعـدول  إقناعهم استطاع حتى وأعضاءه برئيسه ركزيالم اإلتحاد مع طويلة

 معبرين غامر بفرح الموصليون استقبله الذي األمر،   الموصل نادي بخسارة قرارهم

  .)٦٥( هذا موقفه على لشاهين وامتنانهم شكرهم عن

 شؤونه بكل الرياضي العمل تاركا المحافظة في القدم كرة اتحاد عن شاهين ابتعد   

 نـادي  ومـدرب  العب محمد حارس وبين بينه حدثت مشكلة أثر وذلك،  ١٩٩٢ سنة

 زوجتـه  وفاة عن فضال،  القدم بكرة العراقي الوطني المنتخب والعب آنذاك الموصل

  .)٦٦(األيام تلك في

 
 منـذ ،  سنة رعش أحد الرياضية والواجهات المالعب عن شاهين انقطاع استمر      

 بعد الرياضية باالتحادات الخاصة االنتخابات بدأت إذ ،٢٠٠٣ سنة حتى ١٩٩٢ سنة

، نينـوى  فـي  القدم كرة اتحاد لرئاسة شاهين رشح وقد،  للعراق األمريكي االحتالل

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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 تموز من الخامس يوم نينوى في االولمبية اللجنة ممثلية قاعة في االنتخابات وجرت

 ناظم : من كال وعضوية،  االتحاد برئاسة يحيى شاهين:  من كال فيها وفاز،  ٢٠٠٤

 أعلـى  علـى  فاضـل  نـاظم  وحصل،  أحمد وهادي سالم وعالء بديع ومحسن فاضل

 أمـين  منصب وشغل محله حل الذي رفعت لمحمد فوزه عن تنازل أنه إال،  األصوات

 يـونس  ضـياء  محلهمـا  حل،  بديع ومحسن سالم عالء على االعتراض وبعد،  السر

  .)٦٧( الرحمن عبد مينأ ومحمد

 الموصـلية  الرياضـة  شؤونفي للعمل االتحاد مع جديدة برحلة شاهين بدأ          

 والتقاطعات الخالفات من بالعديد المرحلة هذه اتسمت وقد،  سواء حد على والعراقية

 فـي  قويـا  كـان  شـاهين  أن إال،  المحافظـة  في عديدة وإدارية رياضية جهات مع

 العراقـي  االتحـاد  من تصدر التي التعليمات تطبيق في حازما وكان،  تلك مواجهاته

 االنتخابيـة  الدورة جرت ٢٠٠٩ سنة وفي،  سعيد حسين برئاسة بغداد في المركزي

 جديـد  مـن  فيهـا  وفـاز ،  للعراق األمريكي االحتالل بعد الرياضية لالتحادات الثانية

 ألياس صالح إليهم وأضيف،  السابق اتحاده أعضاء أغلب مع االتحاد برئاسة شاهين

 شـاهين  مـازال  الـسطور  هذه كتابة وحتى ، )القدم بكرة نينوى حكام ممثل ( قاسم

 .)٦٨(نينوى في لالتحاد رئيسا

 
 المـؤتمرات  مـن  العديد في نينوى ومحافظة الموصل لمدينة تمثيله عن فضال      

 لشاهين كان فقد،  العراق داخل أقيمت والتي،  المختلفة الرياضية والدورات والندوات

 ومنهـا  إقليميـة  منها عديدة مناسبات في والمحافظة العراق تمثيل في عديدة أدوارا

 االتحـاد  قبـل  مـن  شاهين كلف ١٩٨٣ سنة ففي،  مختلفة إدارية وبصفات،  دولية

 للفريـق  إداري بصفة العراقي الجيش نادي مع بالسفر  القدم لكرة المركزي العراقي

 في جيد دور له وكان،  الهند في والمقامة الدولية بنكلور بطولة في العراق مثل الذي

 الهنـدي  والجمهـور  المـشاركة  الوفود أمام الجميلة الرياضية العراق صورة إبراز

 إلـى  كأسـها  وجلـب  البطولـة  إحراز من العراقي الجيش نادي استطاع وقد،  هناك

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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 للمنتخبـات  القدم بكرة أسيا غرب بطولة أقيمت حينما ١٩٨٦ سنة وفي ،   )٦٩(بغداد

 البطولـة  في المشارك العراقي المنتخب وكان،  أيضا الهند في بومباي في المشاركة

 كـرة  رواد أحـد  (  زوية قاسم وفده ترأس الذي العسكري العراقي بالمنتخب ممثال

، للوفد اإلداري المسئول شاهين وكان ) راقالعستينيات القرن العشرين في      في القدم

 وعلي هاشم وناطق سعيد حسين : البطولة تلك في العراق مثلوا الذين الالعبين ومن

 إحـراز  مـن  العسكري العراقي المنتخب واستطاع،  وغيرهم أرويض وهاشم حسين

 المـشاركين  أحـد  شـاهين  كـان  ١٩٨٩ سـنة  وفي،  )٧٠( آنذاك آسيا غرب بطولة

 والتـي  الرياضيين القادة دورة في القدم لكرة المركزي العراقي االتحاد من وبترشيح

 االتحـاد  مـن  مباشـر  وبإشراف،  )الفيفا (القدم لكرة الدولي االتحاد  تنظيمها تبنى

 فـي  المتفوقين أحد شاهين وكان،  بغداد في أقيمت وقد،  القدم لكرة المركزي العراقي

 رئـيس  مـن  بتوقيع عليها ومصادق،  ازامتي بدرجة تقديرية شهادة منح وقد الدورة

 الوفد شاهين ترأس ٢٠٠٥ سنة وفي،  )٧١ ( )سامارانش ( القدم لكرة الدولي االتحاد

 أقيمـت  والتي آسيا غرب بطولة في والمشارك،  القدم بكرة الوطني للمنتخب العراقي

  .)٧٢(طهران اإليرانية العاصمة  في

 
 االتحـاد  وهذا،  الموصل في القدم لكرة اتحاد أول تأسيس منذ سنة ٥٤ طيلة        

 البـدايات  فمنـذ ،  االسـتقاللية  صفة تكسبه به مستقلة وبناية أ مقرا يوما له يكن لم

 المدارس بنايات يستغلون أعضاؤه كان،  )٧٣ (١٩٥٧ سنة االتحاد هذا لتأسيس األولى

 التربويـة  المؤسـسات  فـي  العـاملين  مـن  أغلبهم أن كون المختلفة مالجتماعاته

، المحافظـة  فـي  الرياضـية  األندية من عدد تأسيس وبعد الموصل، في  والتعليمية

 يستخدمون كانوا الغرض ولنفس،  اجتماعاتهم عقد في األندية هذه بنايات استخدموا

 اسـتخدموا  وكذلك،  طويلة اتولفتر نينوى في العراقية األولمبية اللجنة ممثلية بناية

 الـشعبية  الرياضـية  الفرق ومقرات الشعبية المقاهي وحتى،  وغيرها الشباب مراكز

 استـضافة  فـي  كبير نصيب لها كان مدينة الموصل  من عديدة مناطق في المنتشرة

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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 حلم يراوده شاهين وظل،  )٧٤( طويلة لسنوات واجتماعاتهم وأعضائه القدم كرة اتحاد

 شخـصية  وبجهـود ،  الحلم هذا تحقق حتى الموصل في باتحاده خاص مقر بتأسيس

 بناء استطاع إذ،  المحافظة في الرياضية الشخصيات من عدد وبمساعدة،  منه كبيرة

 صـحي  ومجمـع ،  الدوريـة  لالجتماعات لإلدارة بغرفتين تمثل متواضع صغير مقر

ـ  الجانـب  في المالية حي منطقة في يقع صغير ملعب وبجانبه،  متكامل  مـن  سراألي

 وكان الرياضية الشخصيات من العديد ضمت باحتفالية رسميا المقر وافتتح،  المدينة

 القـدم  لكـرة  المركزي العراقي االتحاد رئيس حمود ناجح السيد الحضور رأس على

 ضـمن  من وكان،  ٢٠١١  ايار١٢ بتاريخ ذلك وكان،  المسئولين من عدد وبصحبته

 الرياضية واالتحادات األندية ورؤساء اريينواإلد والحكام الالعبين من عدد الحضور

 جميـع  فـي  فرعـي  إلتحـاد  مقـر  أول بساطته على المقر هذا ويعد،  المحافظة في

 .)٧٥(محافظات

وما زال شاهين يحيى مستمرا بعطائه الرياضي واإلداري عبر مسؤوليته رئيـساً          

ـ    ات االتحـاد  لالتحاد الفرعي لكرة القدم في الموصل، وحضوره بشكل دوري اجتماع

المركزي العراقي لكرة القدم في بغداد ممثالً للموصل فيه، فضال عن إشـرافه علـى            

مباريات دوري أندية النخبة العراقي في كرة القدم بتكليف من االتحاد العراقـي فـي       

  . لكرة القدم 

  اخلامتة 
مما تقدم في بحثنا هذا يتبين لنا عراقة الحركة الرياضية في العـراق وفـي               

صل على وجه الخصوص، ويتبين لنا بوضوح اهتمام المـسئولين فـي الدولـة      المو

 بالحركة الرياضة، وشكل ذلك الهـاجس       ١٩٢١العراقية منذ تأسيسها الحديث سنة      

عالمة بارزة لدى رواد الرياضة في مدينة الموصل، وتعرفنـا علـى مـدى عراقـة      

 بأنها من أوائل المدن     الحركة الرياضة في هذه المدينة التي لمسنا ومن خالل البحث         

العراقية التي مارس أبناؤها الفعاليات الرياضية، واألهم من كل ما تقدم هو أن رواد              

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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الرياضة الموصلية استطاعوا كسب خبرات كبيرة في مجال إدارة وتنظـيم الحركـة             

الرياضية بمختلف فعالياتها وأنواعها، وقد قدم هؤالء جهودا كبيرة وعطـاء متميـز         

الله العبين وفرق عراقية رياضية إلى مستوى النجومية مـن خـالل            أوصلوا من خ  

 –اعتالئهم منصات التتويج والفوز، وكان دور الشخصيتين الرياضيتين الموصليتين          

 مثاالً حيا على فطنة وحكنه رياضي الموصل في قيـادة الحركـة             –موضوع البحث   

  . الرياضية في العراق 

 ولقاءاتـه المتعـددة مـع العديـد مـن       من خالل بحثه –أخيرا تبين للباحث    

 مدى شـهرة هـاتين      –الشخصيات العامة ورواد الرياضة في مختلف أنحاء العراق         

الشخصيتين واعتراف نسبة عالية من الرياضيين بفـضلهم ودورهـم فـي تطـوير         

  . الحركة الرياضية وانتشارها في مدن العراق من شماله حتى جنوبه 

 
، ومن أبطال رفع األثقال فيها،      ١٩٠٦ر، من مواليد الموصل     إسماعيل علي الحجا   )١(

كان يملك مقهى رياضي في شارع الفاروق وسط الموصل تقام عليه بطوالت برفع 

األثقال، ويرتاده أبرز الرياضيين في مدينة الموصل، قتل على يد مـسلحين فـي              

   . ١٩٦١ / ٣ / ١٧ في ٣١٢، جريدة فتى العراق، العدد ١٩٥٩احداث الموصل 

 ٢٣ في ٢٤٣، جريدة الحدباء، العدد "محمد طاهر البطل " طالل صفاوي العبيدي،   )٢(

 /٢٠٠٥ / ٣ . 

، جريـدة النهـضة     "طارق األديب، مسيرة الحديـد والـذهب        " رعد أحمد أمين،     )٣(

  . ٢٠١٠ / ٤ / ١٣ في ٧الموصلية، العدد 

ة، أحد  ، شارع الفاروق محلة الزوي    ١٩٥٦هيثم نديم يعقوب، من مواليد الموصل        )٤(

أبطال العراق والعرب في األركاض السريعة، اغتيل على يد مسلحين في الموصل            

  . ٢٠١٢ / ٦ / ٢٢، مقابلة شخصية للباحث مع عائلته في الموصل ٢٠٠٧سنة 

  ١٩٧٦ / ٣ / ٢٣ في ٣٧٢٢جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، الكتاب المرقم  )٥(

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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 ٦٩٥، العـدد  )البغدادية ( ط الرياضي من ذاكرة الرياضة العسكرية، جريدة النشا     )٦(

  . ١٩٦٦ / ١٢ / ١٧في 

فـي داره   ) عسكري متقاعد   ( مقابلة شخصية للباحث مع عبد االله محمد حسن          )٧(

  . ٢٠١٢ / ٧ / ١٢بالموصل بتاريخ 

إبراهيم العالف، حسين علي النوح وترصين الركائز األساسية للحركة الرياضـية          )٨(

، ملتقى أبناء الموصل، مدونة     )االنترنيت  ( لية  في العراق، شبكة المعلومات الدو    

 . إبراهيم العالف 

عبد االله محمد حسن، مطويات أبو الهزائم، مخطوطة غيـر منـشورة، بحـوزة       )٩(

  . ١٨كاتبها في الموصل ، ص 

 .  العالف، المصدر السابق  )١٠(

 ضياء المنشيء، موسوعة العاب الساحة والميدان، األسرع، األعلى، األقـوى           )١١(

  . ٧١، ٦٨، ص ص  )٢٠٠٨ –بغداد ( ، مطبعة شركة المنجد ١اق، طفي العر

  . ٧٢ المصدر نفسه، ص  )١٢(

بتـاريخ  ) استاذ جامعي   (  مقابلة شخصية للباحث مع علي حسين علي النوح          )١٣(

٢٠١٢ / ٣ /١٦ .  

  . ١٩٦٦ / ٩ / ٢٦ في ٣٢١، العدد )البغدادية (  جريدة الملعب  )١٤(

  . ١٩٧١ / ٨ / ٢٣ في ٧٢٢، العدد )البغدادية (  جريدة الجمهور الرياضي  )١٥(

  . ١٩٧٣ محلة الرياضة العسكرية، العدد األول، السنة األولى، آذار  )١٦(

  . ١٩٦٩ شباط ١٢، االربعاء ٥٨٦، العدد )البغدادية (  جريدة الملعب  )١٧(

( مطبعـة األديـب،   ) ترجمة (  حسين علي النوح، سباقات األركاض السريعة،    )١٨(

  ) ١٩٧٧ –بغداد 

 –بغـداد   ( مطبعة األديب،   ) ترجمة  ( نوح، األلعاب الرياضية،     حسين علي ال   )١٩(

١٩٧٩ . (  

بغداد ( مطبعة األديب،) ترجمة (  حسين علي النوح، دليل التحكيم في كرة القدم  )٢٠(

– ١٩٧٧ . (  

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين وحالن علي حسين(
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 بتاريخ) استاذ جامعي (  مقابلة شخصية للباحث مع علي حسين النوح،  )٢١(

         ٤/٢٠١٢ /١٦ .  

 تمـوز  ٢ فـي  ٣٦كتـاب المـرقم   لعاب الساحة والميدان، الاالتحاد العراقي ال   )٢٢(

١٩٦٦. 

بغداد ( االتحاد العراقي لكرة القدم، شهادة حكم اتحادي باسم حسين علي النوح،          )٢٣(

  ) ١٩٦١ أيار –

االتحاد العراقي للكرة الطائرة، شهادة تحكيم اتحادي باسم حسين علي النـوح،          )٢٤(

  ) .١٩٦٣ آذار –بغداد (

 . ابق العالف، المصدر الس )٢٥(

 ل كـانون األو   ٤، االثنـين    ٢٠، العـدد    )البغدادية  ( جريدة النشاط الرياضي     )٢٦(

١٩٦٧. 

 . العالف، المصدر السابق  )٢٧(

  . ٢٥٧المنشيء، المصدر السابق، ص  )٢٨(

 .  العالف، المصدر السابق  )٢٩(

 بتاريخ) متقاعد متوفي (  مقابلة للباحث مع العقيد طه حمو سليمان  )٣٠(

           ٢٠٠٩ / ٥ / ١٦ .  

)٣١(  C . i . z . m . magazine , NO . 41 , son , 1968 . p . 8         

  ) . ٢٠٠٥ –الموصل ( ممثلية اللجنة االولمبية، نينوى، شهادة تقدير، )٣٢(

  ) . ٢٠٠٩ –بغداد (  ممثلية اللجنة االولمبية العراقية، بغداد، شهادة تقدير،  )٣٣(

  . ٢٠١٢ / ٣/  ٢٦) استاذ جامعي (  مقابلة للباحث مع حسين علي حسين  )٣٤(

 بمنـصب رئاسـة     ٢٠٠٣ فاز في الدورتين األخيرتين اللتان جرتا بعد سـنة           )٣٥(

 علـى قاعـة     ٢٠٠٤/ تمـوز    / ٥االتحاد الفرعي لكرة القدم، األولى جرت في        

االجتماعات في مقر اللجنة االولمبية العراقية فرع نينوى، والثانية جـرت علـى             

، جريـدة الـرأي   ٢٠٠٩/ أب  / ١٣قاعة سرجون في فندق نينوى الدولي فـي        

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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/  ؛ كذلك االتحاد العراقي لكرة القدم ٢٠٠٤/ تموز  / ١٢، االثنين ٦السنة، العدد  

 ) ٢٠٠٩ – أب –الموصل ( فرع نينوى، محضر اجتماع المؤتمر االنتخابي الثاني، 

 مقابلة شخصية للباحث مع السيد شاهين رئيس اتحاد كرة القدم فرع نينـوى              )٣٦(

  . ٢٠١٢ / ٥ / ١٦تاريخ في مقر االتحاد ب

 عبد الجبار محمد جرجيس، دليل الموصل السنة منذ تأسيسها حتـى الـسنة              )٣٧(

  . ٥٦، ص  )١٩٧٥ –الموصل ( ، مطبعة الجمهور، ١٩٧٥

 في  ٧٢ وزارة الدفاع، الكلية العسكرية الملكية العراقية، هوية انتساب بالقرم           )٣٨(

 . ، بحوزة صاحبها بالموصل ١٩٥٨ / ٥ / ١٢

  . ١٩٧٣رياضية العسكرية، العدد األول، السنة األولى، آذار  مجلة ال )٣٩(

  . ١٩٥٨ / ١ / ١٣ في ٢١٦ جريدة فتى العراق، العدد  )٤٠(

، من العبي الموصل ومنتخباتها والعب نادي ١٩٣٧ وهو من مواليد الموصل     )٤١(

الموصل الرياضي والفرقة الرابعة بكرة السلة، استشهد على يد قوات االحـتالل            

  . ٢٠٠٥نة األمريكي في س

 / ٧ / ٢ فـي    ٢١٣١ وزارة الدفاع، مديرية العاب الجيش، الكتـاب بـالرقم           )٤٢(

١٩٧١ .  

 بتكليف شاهين يحيى شـاهين      ١٦ نادي الفتوة الرياضي، كتاب النادي بالرقم        )٤٣(

  . ١٩٦٣ / ٣ / ١٦باإلشراف على لعبة كرة السلة في النادي، 

بل كـان هنـاك لجنـة     لم يكن قبل ذلك في الموصل اتحاد خاص بكرة السلة،    )٤٤(

تسمى لجنة كرة السلة في الموصل برئاسة السيد محمود داود الصفار وعضوية            

 . عبد الستار حسين وعبد العزيز الطالب 

 ممثلية اللجنة االولمبية الوطنية العراقية في نينوى، االتحاد العراقـي لكـرة             )٤٥(

الموصل ( نوى   نينوى، كراس االحتفالية الكبرى التحاد كرة السلة في ني         –السلة  

  . ٥، ص  )٢٠١١ – ٤ – ١١ –

 .  من هذه األندية، الفتوة، الموصل، الهومنتمن، االنتصار، اليرموك وغيرها  )٤٦(

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(

 



 >>  

  

)٨٧( 

 

مقابلة شخصية للباحث مع السيد شاهين يحيى شـاهين فـي داره بالموصـل               )٤٧(

 .٢٠١٢تموز  / ٢٦بتاريخ 

 / ٢ / ٢٣ فـي    ١٦٢٢ االتحاد العراقي لكرة السلة فرع نينوى كتاب بـالرقم           )٤٨(

 ) . تسمية حكام ( ، وموضوعه ١٩٦٥

، مدرس رياضـة متقاعـد،      ١٩٤١ محمد خيري شاهين، من مواليد الموصل        )٤٩(

 . وحكم درجة أولى بكرة القدم سابقاً 

، كراس بطولة الفرقة الرابعـة      )االلعاب  (  وزارة الدفاع، قيادة الفرقة الرابعة       )٥٠(

  . ١٣، ص  )١٩٦٩ –الموصل ( بكرة السلة، مطبعة الهدف 

، أحد الناشطين في اتحادات نقابـات  ١٩٤١مؤيد عبد اهللا، من مواليد الموصل      )٥١(

العمال، تولى منصب رئيس اتحاد نقابات العمال في نينوى ثم رئيساً التحاد نقابات  

العمال في العراق ثم رئيساً التحاد نقابات العمال العرب فـي ثمانينـات القـرن               

 . الماضي 

، أمر بتكليف المقدم شاهين يحي شاهين بتـشكيل  ١١  وزارة الدفاع، قيادة فق   )٥٢(

  . ١٩٧٨ / ٦ / ١٢ في ٨٢٦الفرق الرياضية، الكتاب ذي الرقم 

/  س   ٢٢رقم  ) سري  (  وزارة الدفاع، قيادة التعبئة العسكرية العامة، الكتاب         )٥٣(

  . ١٩٧٩ / ٦ / ٢٦ في ١١٣

د شـاهين   ما زال العديد من قدامى الرياضيين في عقرة و دهوك يذكرون جهو            )٥٤(

في تطوير ونشر الحركة الرياضية في القضاء في تلك الفترة، وقد قابل الباحـث              

 . العديد من هؤالء وهم اعضاء في اتحادات رياضية في اقليم كردستان حالياً 

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية، مديرية تقاعد محافظة نينـوى، الكتـاب            )٥٥(

  . ١٩٨١ / ١١ / ٣ في ١١٧٢بالرقم 

وري الصراف، أحد أبطال العراق والموصل برفع األثقال، من مواليـد            سالم ن  )٥٦(

، واحد قادة وداعمي الرياضة في المحافظة، تـوفي فـي سـنة             ١٩٣٦الموصل  

اياد محمد عبد اهللا، سالم الصراف في ذمة الخلود، جريدة          : ، للمزيد أنظر    ٢٠٠٩

  . ٢٠٠٩ في أيلول ٦١٨فتى العراق، العدد 

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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)٨٨( 

 

رعية لأللعاب يتم تكليفها بالعمل من قبل المسؤولين وليس          كانت االتحادات الف   )٥٧(

 . باالنتخابات كما هو الحال عليه اآلن 

  . ١٩٨٢ / ٦ / ٢٢ في ٣١٠العدد ) الموصلية (  جريدة الحدباء  )٥٨(

  . ١٩٨٦/ أب  / ٢٣ في ١٢٥٣، العدد )البغدادية (  جريدة الثورة  )٥٩(

 / ٩ / ٢٦ فـي    ١٠١٢قـم    االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، الكتـاب ر        )٦٠(

 ) . شكر وتقدير (  وموضوعه ١٩٧٢

  . ١٩٨٢ / ٩ / ٦ في ٣٩٢، العدد )الموصلية (  جريدة الحدباء  )٦١(

  . ١٩٨٢ / ١٠ / ٢٢في  ) ١٢٥١، العدد )البغدادية (  جريدة الرياضي  )٦٢(

 شاهين يحيى شاهين، انقذوا ملعب الموصل، جريدة البعث الرياضي، الـسنة            )٦٣(

عبـاس، المحـور    :  ؛ كذلك    ١٩٨٦ كانون األول    ١ الثالثاء   ٧٧٨الثالثة، العدد   

 . ، جريدة البعث الرياضي العدد نفسه "قول على قول " الرياضي، 

 كانون األول ١٦ / ٦١١٣ كتاب االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم ذي الرقم     )٦٤(

١٩٨٦ .  

 ،"جهود مشكورة لرئيس اتحاد كرة القـدم فـي نينـوى       "  المحرر الرياضي،    )٦٥(

  . ١٩٩٠ / ١٣/٢، ١٠٢١جريدة الحدباء، العدد 

 ) ١٠٠٠(  كان االتحاد الفرعي في المحافظة قد وعد نادي الموصـل بمبلـغ             )٦٦(

دينار في حال فوزه على نادي السالم ضمن بطولة أندية القطر وإن خـسر فلـن           

يحصل على شيء، وبعد خسارة النادي في المباراة، أصر حارس محمـد مـدرب      

ي نفس الوقت على صرف المبلغ مما أثار مشكلة بـين حـارس     الفريق والعبه ف  

ورئيس االتحاد شاهين، نقالً عن شاهين في مقابلة شخصية للباحث معه بتـاريخ           

 في داره بالموصل، وكان ذلك احد أسباب ترك شاهين العمـل            ٢٠١٢ / ٥ / ٢٣

 . في االتحاد، فضالً عن وفاة زوجته في تلك األيام أيضاً 

، انتخابات اتحاد كرة القدم في الموصل، جريدة الرأي السنة،           رعد أحمد أمين   )٦٧(

  . ٢٠٠٤ تموز ١٦ في ٧العدد 

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية اضةالري رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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)٨٩( 

 

 محضر المؤتمر االنتخابي التحاد كرة القدم فرع نينوى، موقع من قبل رئيس             )٦٨(

المؤتمر المشرف على االنتخابات السيد طارق احمد، النائب الثاني لرئيس اتحـاد      

  . ٢٠٠٩/  اب  /١٣كرة القدم العراقي بتاريخ 

بغـداد  (  االتحاد الدولي لكرة القدم، شهادة مشاركة باسم شاهين يحيى شاهين    )٦٩(

– ١٩٨٩ . (  

  Olimpic Solidarity Sport Leadership Course , Baghdad 8-11-

une , 1989 .      

 / ٨ / ١٢ فـي    ٣٢٦ االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، الكتـاب المـرقم           )٧٠(

١٩٨٣ .  

  . ١٩٨٦ / ٥ / ٢٦اد العراقي المركزي لكرة القدم، الكتاب المرقم في  االتح )٧١(

  . ٢٠٠٥ / ٥ / ٢٢ االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، الكتاب المرقم في  )٧٢(

، وكان  ١٩٥٧سنة  ) الموصل  (  تأسس أول اتحاد كرة قدم في محافظة نينوى          )٧٣(

يونس وغازي احمد أول رئيس لهذا االتحاد وهو محمد سليم البير وعضوية حيدر 

  . ١٩٥٧ / ٢ / ١٦ في ٣٢٢، جريدة فتى العراق، العدد ...

حكم ومـدرب وإداري سـابق فـي    (  مقابلة شخصية للباحث مع محسن بديع   )٧٤(

  . ٢٠١٢ / ٦ / ٢٦، ملعب الموصل بتاريخ )االتحاد 

 ١٢ عرضت االحتفالية بافتتاح المقر على قناة الموصلية الفضائية يوم االثنين        )٧٥(

  . ٢٠١١ / ٥ / ٢٢، ٦٩ ؛ جريدة ومضات جامعية، العدد ٢٠١١ / ٥/ 
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