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ــــــــواسم  مـــــــا فـي بـــــــعــــــــض ا
لديــــها.
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قـاد حمـادي  احـمد فـريق اجلـوية
الى  الفوز  على  الكهرباء ويعود
لـهـوايتـه مرة اخـرى  بـهـدفه الذي
ــبــاراة وخـطف ســجـله د59 من ا
كامل نقاطها  ليرفع الرصيد  الى
سـبع نـقاط فـي الوصـافـة  محـقـقا
الـفوز الـثاني  مـؤقتـا فيـما جتـمد
رصـيـد الــكـهـربـاء  بــخـمس نـقـاط
مـتـلـقـيـا اخلـسـارة  األولى بـعـدما
قــدم مــا عـــلــيه في مــبــاراة شــهــد
شـوطـهـا األول سـيــطـرة مـتـبـادلـة
ــلـعب واالســتـحــواذ عـلى عـلى  ا
الكرة لكن دون جدوى بعدما عجز
 الـفـريـقان من الـتـسـجـيل  قبل ان
يـشــكل الـكــهـربـاء مــنـافـســا قـويـا
وشكـل ندا ولـيقـدم نفـسه من هذه
األوقــات احـد الـفــرق الـراغـبـة في
منـافسات قـوية وفي موسم مـثمر
ـدرب واغـلب اخـر بـقـيـادة نـفس ا
ــــوسم األخــــيــــر من من مــــثــــلـه ا
الالعــــبــــ ويــــامل في حتــــقــــيق
أشيـاء هامـة  بعـد الدخـول القوي
فـي  اجلـــــــوالت الـــــــثـالث  األولى
عـنــدمـا عــاد بـتــعـادل من الــنـجف
ومن ثـم الــــفـــوز عــــلى زاخــــو في
ملعـبه والتعـادل مع اربيل قبل ان
يظهـر بشكل مـقبول وحـضر بقوة
في الــلــقـــاء الــرابع الــذي خــاضه
بشـكل واضح وأحرج اجلـوية في
بــعض األوقــات ومـهـم  ان يـظــهـر
بــهــذه الــروحــيــة  ويــجب تــقــد
اإلشــــادة لــــلــــفــــريـق  الـــذي  ادى
مـــبــاراة مــهــمــة  بـــفــضل الــتــزام
الالعب بـطريقة اللـعب  وتطبيق
الواجبـات  وسط طموحـات الفوز
   الـذي كان يـنشـده اجلـوية  عـبر
مـجمـوعـة اسمـاء األخـرى التي لم
تــتـــمــكن مـن الــتــســـجــيـل   عــبــر
مـحاوالت  كـانت بحـاجـة للـتركـيز
ولم يــنـجح أي مـنـهـمـا في  عـكس
قـوته الـهــجـومـيــة   عـنـدمـا واجه
نافس العبو اجلـوية قوة دفـاع  ا
وإحـبـاط  مـحـاوالتـهم في الـشوط
االول فـيـمـا عـجـز هـجـوم اجلـويـة
من الــتــعـــامل مع االمــور بــعــدمــا
اســتـــمـــر يــلـــعب بـــحـــذر قــبل ان
يـــخــــرجـــا لالســـتـــراحـــة من دون

اهداف .
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ــذكــور عــلى الـكــهــربـاء والــفـوز ا
عـكس شيء من اسـتـقـرار الـفـريق
رغم انه لم يـــاتي بــســهــولــة لــكن
تبـقى العبـرة بالـنتيـجة واخلروج
بـــــكـــــامل الـــــنـــــقـــــاط  وســــــــــط
ترحـــــــــيب األنصار  الذين مؤكد
ابـدوا ثـقـتـهم بـالالعـبـ والـفريق
بــــعـــــــــــد اخلـــروج مـن مـــحـــطـــة
الـــكــــــــــــهـــربـــاء الــتـي أوقـــفـــهــا
حـمــادي  الــســاعي الى ان يــكـون
الورقة الـرابحة مثلـما كان الى ما
قــبل عــدة مــواسم  األهم الــعــودة
ـــوســــــــــم احلـــالي مع مـــطـــلع ا
ويــدعم فـريـقــــــــــه بــرغـبـة الـفـوز
الــذي فــشــلت  كــان بــاالمــكــان ان

تــظــهـر مــبــاريــات اخلـروج مــنــهـا
صــعـبـة وتـلـحق إضـرارا بـالـفـريق
الـذي يـريـد الـفـوز الــنـتـيـجـة الـتي
تـمـنح الـفـريـق  دفـعـة كـبـيـرة والن
الرهان يبقى على مباريات األرض
 وهـو  مــا يــنـطــبق عــلى اجلــمـيع
وبـالعـودة الى اخر مـباراتـ  قدم
ــقــبــول امـام احلــدود الـعــروض ا

الــشــرطــة وكــذلك مع األمــانــة  الن
غـيــر الـفــوز الـيــوم يـعـنـي  ظـهـور
ـشـاكل مـبـكــرا وهـو مـا سـيـعـمل ا
عليه حسن احــــــــــمد الذي يحمل
تــصـورا عن فـرق الـعــاصـمـة الـتي
تـركـهـا مـــــــــتـوجـهـا لـلـنــــــــــجف
بـعـد فـترة عـمل نـاجـحـة مع الـنفط
يــأمل ان تــمـتــد وتــســتــمـر مـــــــع
الفريق احلالي الذي كان قد تعادل
مع الـكـهربـاء وحـقق الـنتـيـــــــــجة
الطيبة بقـهر زاـخو في ملعـــــــــبه
ويـــــــهـــــــدف مـع الـالعــــــــــــــــبــــــ
لـكــــــسب نـقاط  لـقـاء اليـوم  التي
ـناسـبة يـكون حـضر له الـطريـقة ا
واألمل  في حــصـد نــقـاطـه كـامــلـة
من خـالل حتـــشـــيـــــــــــــد جـــهـــود
الالعـــبـــ الـــذين اــــــــــــنـــتـــدبــوا
ـــــــــــدرب واخـــتـــيــــروا من قـــبل ا
ـطــالب في ان يـقــدم اــــــــلــفـريق ا
بــالــشــكل  الــذي تــتــاح لـه فــرصـة
ــــــــــــا يـــتــنـــاسب ـــنــافـــســـة   ا
وسـمــعــته  كــأحـــــــــد الـــــــــــفـرق
ـشاركة  وقــــــــدمت التي واكبت ا

الــتـقــلــيــدي   البل الــغـائـب  الـتي
هم يبدو انهـا تعيش في الوهم  ا
عـودة احـد اقـطـاب الـكـرة احملـلـيـة
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وسيقـوم الطالب  باستـقبال  نفط
اجلــنـوب فـي مـهــمــة يــأمل احــمـد
خضـير ان يـقدم الالعـب اجلانب

ـــقــنع   والــلــعب الــفــني واألداء ا
بــطـمــوحــات الـفــوز  حتت أنــظـار
أنصاره   الذين يـترقبون ان تأتي
الـــنـــتـــيـــجـــة االيـــجــابـــيـــة األولى
لـلـتـخـفـيف عن مـعـانـاتـهم وفي ان
يـكـون فريـقـهم  بـعيـد  عن مـشاكل
الـــنـــتـــائج  الـــتي نـــالت مـــنه  في
مـــشـــاركـــاته األخـــيـــرة والـــذهــاب
درب  ب فترة وأخرى ليتغيـر ا
ــــــدرب احلـــــالـي وصف  حــــــتـى ا
ـهـمــة بـاجملـازفـة  لــكن مـؤكـد ان ا
اشـيـاء كـثـيـرة سـتـتـغـيـر لـو خرج
الطالب بكامل الـعالمات في مهمة
غـيـر سـهـله في ظل الـظـروف التي
مــر بـهــا الــفــريق الـذي يــكــون قـد
جــــمـع شـــتــــاتـه وسط  مــــخـــاوف
الالعــبـــ في ان  تـــعــجــز اإلدارة
مرة أخرى في تـام مستـحقاتهم
ـشـاركـة التـي يأمل و مـتـطـلـبـات ا
عـشــاق الـفــريق ان تـأتـي نـتــيـجـة
ـبـاراة األولى  عـبـر الـتـعـامل مع ا
األمــور  اجلـيـدة  فـي عـودة  يـأمل

ان تكون ميسورة.
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تـخـتـتم مـبـاريات اجلـولـة الـرابـعة
من مــنـافــسـات مــســابـقــة الـدوري
متاز بكرة القدم بإقامة مبارات ا
وسم في عنـدما يـستهـل الطالب ا
ـــوقف اول مـــبــــاراة لـــهـم بـــعــــد ا
الـــصـــعـب الـــذي  مـــر بـه بـــســـبب
إدارتـه الــتـي تــكـــون قــد تـــعـــلــمت

الـــدرس وان تـــؤمن  مـــتــطـــلـــبــات
شـاركة الـتي  الزالت مـعلـعلة اذا ا
مـــا اســـتـــمــرت بـــنـــفس عـــمـــلـــهــا
ـمل ويـجب عـلـيـها ان الـتـقـلـيدي ا
ـواجـهة تـبـحث في ايـجـاد مـنـافـذ 
ـالـيـة   الـتي تـقـدرها الـتـحـديـات ا
ـتـوقع ان تـظـهـر  بـسـرعـة امـام وا
حــالـــة اإلفالس الــتـي يــعـــيــشـــهــا
الـنــادي  الـذي نـعـم عـودته مــهـمـة
ومـؤثــرة  لــكن ان تــأتي بــاالجتـاه
الـصـحيح وسط اهـتـمام جـمـهوره
ـشـهـودة  وطرق صـاحب الـوقـفة ا
كل األبواب  من اجل عودة الفريق
 الـذي عـاش أسوء فـتـرات الـعالقة
مع  اإلدارة  وبالكـاد   عاد للدوري
والـفـضل يـعـود  لــوزيـر الـريـاضـة
والـشبـاب الذي تـبـنى األمور اكـبر
من اإلدارة نـفــســهـا ووصـل فـيــهـا
لـــلــحــلـــول الــتي  فـــتــحت  أبــواب
العـودة للـدوري   وعلى اإلدارة ان
تـســيـطـر عــلى االمـور او تـتــركـهـا
لــغــيــرهـا بــعــد الــذي حــصل  ومـا
جــــرى  عـــكـس واقع عــــمل اإلدارة
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اعلن نادي اربيل وصول مـدرب اللياقة البدنية الكرواتي سان لوسياني تمهيداً لالنضمام الى الكادر
وسم احلالي 2020 /2019. التدريبي للفريق في ا

ستقيل درب الكـرواتي رادان ياسان لقـيادة الفريق خـلفاً للمـدرب ا ونـادي اربيل كان قد تـعاقد مع ا
اكـرم سلـمـان.وذكر الـنادي في بـيـان صحـفي وصل الى مديـنـة اربيل مـدرب كرواتـي سانـ لوسـياني
ـمــتـاز لـكـرة ـشـارك في دوري الــعـراقي ا مـدرب لـيـاقــة الـبـدنــيـة لـغـرض االلــتـحـاق بــصـفـوف فــريق ا
نـتخب الكرواتي الـقدم.واضاف أن سـان سبق وأن درب العـديد من األنديـة الكرواتيـة و كذلك درب ا
للفئات الـعمرية و أيضا عمل في نادي النصر السـعودي كمدرب لياقة البدنية في فريق حتت 21 سنة

و يحمل شهادة (بروفيشنال) من االحتاد األوروبي.
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ـشـاركـة في هـذه فـيـمـا سـتـكـون ا
الـــــنــــســـــخــــة هي ال24 لـــــكل من
منـتخبي الـكويت وقطـر اللذين لم
يغـيبـا عن البطـولة في أي نـسخة
ـقـابل سـتـشـهـد حـتـى اآلن.وفي ا
ـشاركـة اخلامـسة هـذه النـسخـة ا
عـشـرة لـلـمـنــتـخب الـعـراقي الـذي
شاركة في تعرض لـلحرمـان من ا
الـبـطـولـة بـداية من 1992 وحتى
2003. ويـــــرفع الـــــســـــتـــــار غــــدا

األربـــعـــاء عن الـــشــكل الـــنـــهــائي
لــفـعـــــــالـيـات الـنـسـخـة الـ24 من

البطولة بإجراء القرعة.
وجترى مراسم سحب القرعة غدا
بأحـد فـنـادق الـعـاصـمـة الـقـطـرية
باريات الدوحـة لتحديـد ترتيـب ا
في هــذه الــنـســخــة الـتي ســتــقـام
عـلى سـتـاد "خـلـيـفـة الـدولـي" أحد
ـالعب الـتي تـسـتـضـيف بـطـولـة ا

كأس العالم 2022.
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رغم غـيــاب ثالثـة مــنـتــخـبـات عن
فعاليات النسخة الـ 24من بطولة
كأس اخلليج لكرة القدم ستشهد
هذه النسخة تـنافسا هائال ب 4
أبــطــال ســابــقــ جـمــعــوا فــيــمـا

بينهم 18 من 23 لقبا سابقا.
وتـسـتـضـيف قـطـر فـعـالـيـات هذه
النـسخة من 27 نوفـمبـر/ تشرين
ثــان إلى الــتــاسع من ديــســمــبـر/

. قبل كانون أول ا
وتــغـيب مــنــتـخــبـات الــسـعــوديـة
واإلمـــارات والـــبــحـــرين عـن هــذه
النسخة ورغم هـذا سيكون هناك
18 لقبا حاضـرا في هذه النسخة
من خالل منتخبات الكويت وقطر

والعراق وعمان.
ـنــتـخـب الـكــويـتي ويــسـتــحــوذ ا
(األزرق) عـــلـى الـــرقم الـــقـــيـــاسي
لــــعــــدد مـــرات الــــفـــوز بــــالــــلـــقب
اخلـلـيـجي بـرصـيـد عـشـرة ألـقـاب
من بـــيــنــهـــا لــقب الـــنــسخ األربع
األولى لـلبـطـولـة في أعوام 1970
و1972 و1974 و 1976فيما كان
أحـدث ألـقاب األزرق في الـبـطـولة

Æ2010 عام
ـــــــــقــــــــابـل تـــــــــوج كـل من وفـي ا
ــنــتـخــبــ الـعــراقي والــقــطـري ا
بـالـلـقب ثالث مـرات سـابـقـة ولكن
أحـدث ألقـاب أسـود الرافـدين كان
في 1988 فــيـــمــا تــوج الـــعــنــابي
بـلــقـبه الــثـالث في الــبـطــولـة عـام

Æ2014
ـــنــتـــخب الــعـــمــاني ويـــخــوض ا
(األحمر) فـعاليـات البطولـة سعيا
لـــلــدفـــاع عن لــقـــبه والـــبــحث عن
الــتـتـويج الـثـالث له في الـبـطـولـة
حـيث كــان لـقـبه الـثـاني من خالل

ـــــاضــــيـــــة الــــتي الـــــنــــســـــخــــة ا
استضافتها الكويت عام 2017.
ـنـتـخب الـعـمـاني كـمـا سـيعـادل ا
من خالل هــــذه الـــنـــســــخـــة عـــدد
ـــنــتـــخــبــات مـــشــاركـــات كل من ا
الـثالثـة الـغـائبـة عن الـبـطـولة في
هـــذه الــنـــســـخـــة حــيـث ســيـــرفع
ـــشــاركــات إلى 22 رصــيــده من ا
بــــالـــتـــســــاوي مع مـــنــــتـــخـــبـــات
السعودية واإلمارات والبحرين.

يـــتــقـــاسم الـــنــقــــــــــــطـــتــ عـــبــر
جـــهـــــــود  مــفـــارز الــكـــهــربــاء في
حتقيـــــــــقه البل االقـــــــــتراب منه
حــيث الـتـعــادل الن  ذلك لـو حـصل
ــــــــــهم  الن يــــعـــد بـــالــــشـــــــيء ا
اخلـروج بـنــقـطـة من اجلــويـة يـعـد
ـــــــــكن بالـعمل  الـواضح  ولو ال
الــتـــــقـلـيل مـن شـان الـفــــريق رغم

خسارته  .
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واسـتــعـادت األمــانـة نــغـمــة الـفـوز
والـعـودة لـسـكـة االنـتـصـارات بـعـد
الـفــوز عـلى صـاحب األرض الـكـرخ
ـته بــثالثـيـة نـظــيـفـة تـنـاول وهـز
عـلى تـسـجـيـلهـا  مـصـطـفى كر د
 10و 55ومهم مالخ د87 محققا
النتيجة االيجابية األولى من ثالث
مواجهات خسر األولى من اجلوية
بهدف وتـعادل مع احلدود قبل ان
 يخرج بفوائد اللقاء الثالث ويرفع
رصــيــده الى  4 نــقــاط في مــهــمــة
غـايـة في الـصـعـوبـة قـبل ان يـقـهـر
ـضـيف بــالـنـتـيـجــة لـكـبـيـرة لـتي ا
تـعـرض لـهـا من فـتـرة طـويـلـة وهو
الـذي حـجـز مـلـعـبه لـنـفـسه وحـقق
فيه أفـضل النـتائج قـبل ان يوقـفها
أوالد الـعــاصـمـة  وتـأمل إدارته في
ان يـــتـــابع مـــبـــاريـــاته  ويـــحـــسن
مـستـواه في قـادم األيام  ويـقدم
ــــطـــــلــــوب من اجل ــــردود ا ا
تــعــزيــز الــنــتــائج وحــاصل
الــنــقــاط  والــرغــبــة في ان
ـــنــافس يـــكــون الـــفــريق ا
الـــقــوي كـــمــا كــان عـــلــيه
ـوسم األخـير األمـر في ا
عــنـدمــا غــيـره تــمــامـا
عـــــصــــــام احلـــــمـــــد
وانــــتـــــشـــــاله من
ـؤخرة مواقع ا
 وفـي احـــــــــد
واسم التي ا
ســــجــــلت في
ذاكـرة الـفـريق
الـــــقــــــادر عـــــلى
الـعـودة والـظـهور

الـــــــســـــــريـع ضـــــــمن
ـنـافـسات  عـبـر مـجمـوعـة العـب ا
ــســتــوى واخلــروج بــدأت تــقـــدم ا
بـفـوز كـبـيـرمن مـلـعب صـعـب شـهد
سـقـوطـا لـلـكبـار  لـكن األمـانـة ظـهر
بشكل واضح وجيد من خالل  اداء
الالعـــبــ  الــذين يــجــمــعــون بــ
الـنـخــبـة والـشـبـاب تــلـعب بـجـديـة
درب الذي منح وتنفـذ توجيهـات ا
ثـقة االدارة لـلـموسم الـتـالي وتأمل
ـهــمــة كـمــا يـجب وان ان يــقـوم بــا
يكون مؤثرا على الالعب والفريق

وقيادته باالجتاه الصحيح .
من جــانــبه  بــدا الــكــرخ مـخــتــلــفـا
عــنـدمـا تـلــقى اخلـسـارة األولى ون
هـــذه األوقـــات  لـــيــــســـجل بـــدايـــة
مـرتـبـكـة ويـبـدو ان األمـور التـظـهـر
ـدرب كر كـمـا كانـت عنـد  نـفس ا
سلمان الـذي  اعتمد عـلى مجموعة
العـبـ من خـارج العـاصـمـة انـهوا
فـــتــــرة الـــتــــوقف اإلجـــبــــاريـــة في
درب مـناطـقهم  بـعيـدا عن أنظـار ا

ــوسم األخـيـر انـتــقـلـوا الى فـرق ا
اخــرى   قـبل ان تـكـشف الـنـتـيـجـة
ــذكـورة  هـشـاشـة الـفـريق  الـذي ا
قديتـعرض  لنـكسات أخـرى بعدما
فـقـد الـسـيـطـرة عـلى مـواقعـه التي
شهدت التحول الكبير بعد العودة
للدوري  وفي موسم يـبدو سيكون
صــعـبـا  ومـتـوقع ان يـواجه فـيـهـا
درب مشاكل  اذا ما أتت النتائج ا
عــكس مـــا يــخـــطط له الــذي
فـــشـل مـــرة أخــــرى في
حتــقــيق الــفــوز بــعـد
تعادل  مع الـسماوة
 أي خــــســـر خـــمس
نــــــــــقــــــــــــــــــاط مـن
جولت وهذا بدوره
ســيـــتــرك أثـــاره عــلى
ــنــافـســة الـتي مـهــمـة ا
تــــعـــتـــمــــد دومـــا عـــلى
الــبــدايــة واحلــصــول
عـــــلى الـــــنـــــقـــــاط من
مـبـاريـــــــــاتـهـا  وهي
الــتي تـــشـــكل األســاس
فـي الـــــــــبـــــــــقـــــــــاء وسط

نافسات . ا

من جـانـبه يـأمل اجلـنـوب فـي قـهر
الــطالب وان يـشـكل خـطـرا عـلـيـهـا
عبر اللعب بشعار الفوز الذي يريد
الــعـودة بــأول وتــدارك صــعــوبـات
مـبـاريات الـذهـاب الـتي كانت وراء
ـوسم األخـيـر  وإتـبـاع تـراجـعه   ا
الــطــريـقــة  الــصــحــيـحــة  من اجل
تــــغـــيــــر مــــســــار األمــــور من اجل

الــــتــــوازن فـي مــــبــــاريـــات األرض
وخــارجـــهــا  عـــبــر األفـــكـــار الــتي
درب في ان يـقود الفريق لكـها ا
طـلوب ويـجب ان يتـدبر بـالشـكل ا
ـــبــــاريـــات األمــــور ومـــتــــابـــعــــة ا
ـسـتـقـبل والـنـتـائج  لـتـعــلق ذلك 

وموقع الفريق.
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ويـسـتقـبل احلـدود بنـقطـة الـنجف
بأربع نـقـاط وكله امل في ان يـفتح
ســجل االنـتـصــارات عـلى  حـسـاب
ضـيـفه الـغـيـر سـهل  بـعـد خـسـارة
الـشـرطـة وتـعـادل مع األمـانـة  رغم

ان  اللقاء يشكل التحدي.
ـهـمة مـظفـر جـبار في الـعـمل على
تعديل األمور قبل ان تأخذ االجتاه
عـاكس والصعب والـذي قد يربك ا
ــؤكــد ان الــكل احلــســابــات ومن ا
يـسـعى الى ان يـكـون الـفـريـق قادر
عـلى مـواجــهـة صـعـبــة لـلـحـصـول
عــــلى كـــامل الـــعـالمـــات في لـــقـــاء
يـحتـاج الى عـمل مـهم وكبـيـر إمام
فـرصة الـلعب في الـعاصـمة عـندما

الـذي يـكـون قـد وقع في الـفـخ بـعد
تـلـقي الـنـتيـجـة الـثـقـيـلـة  ويـعـجز
الـفــريق عن الــدفـاع عـن مـبــاريـات
معلـعله الذي كرسه لـنفسه قبل ان
يـسقط فـي النـتيـجة الـكـبيـرة التي
ـــدرب مـــراجـــعـــة األمـــور تـــلـــزم ا

بــســرعــة بــعــدمــا
خـــســر عــدد
من عـنـاصـر

حمادي احمد 
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لم يـكن العــبـا مــعـروفــا ومـزاوال
لـكـرة الـقـدم حـتى عـلى مـسـتوى
ـحافظة فرق مديـنة النـاصرية 
ذي قــار الــشــعــبـيــة الــتي كــانت
تـشـكل مـرتـكـز اللـعـبـة لـكـنه بقي
مــــصــــدر دعم جملــــامـــيـع تـــزاول
هــوايـتــهـا في األزقــة والـشـوارع
ن كانـت تمـارس اللـعب ضمن
ا يـتـيـسـر لـها من مـجـمـوعـات 
ـقـدمـة جتـهـيـزات ريـاضـيـة في ا
ــزقـة واألغـلــبـيــة تـلـعب كـرات 
حــفـــاة إقــدام الن األغــلـــبــيــة من
عــــــوائل فـــــقــــــيـــــرة إذا لـم تـــــكن
مـعدومـة وبالـكـاد تتـناول وجـبة
ـرحوم اكل واحـدة بـالـيـوم انه ا
احلـاج حسـ عـلي الذي ودعـنا
الـى مــثــواه األخـيــر وجــوار ربه

قبل 48 ساعة.
قـد ال تــعـلـمــون مـا ذا كــان يـقـدم
ـــرحــــوم من عــــمل لـــلــــنــــاس   ا
ريــاضي   يــشــكل مــصــدر راحـة
عـنـدما يـلتـقي بـتلـك اجملمـوعات
متنقال عبر دراجته الهوائية من
ــــــديـــــنـــــة دون مــــــوعـــــد وسط ا

وإطـراقــهـا الـعــاجـة بــهـواة كـرة
الــــقــــدم عــــنـــدمــــا كــــانت اغــــلب
شـوارعـهـا عـريـضـة وتـرابـيـة مـا
ــــارســـة تــــلك يـــؤمـن فـــرصــــة 
اجملــمــوعــات لــهــوايــتــهم ألنــهـا
الــوسـيــلـة الــوحـيــدة لـهم مــنـهم
إلشــــبـــاع الـــهــــوايـــة واآلخـــرون
لـــقـــضـــاء الـــوقـت لـــكـــنه طل من
ــلــعــونــة نــافــذة كــبــيــرة عـــلى ا
وسـارقة الـقلـوب كرة الـقدم وفي
عــمل اســـتــثـــنــائـي الــقـــلــيل ظل

يعرفه.
ومؤكدان قراء الزمان  ينتظرون
 مـــعــرفـــة  ســـر تـــلك الـــظـــاهــرة
الـــنــادرة  ومـــا  عالقـــة   احلــاج
حـسـ بــاألمـر  والـشــهـرة الـتي
فاق فـيهـا حتى  بـعض الالعب
ـدرب عـنـدمـا كان واحلـكـام  وا
يـدعم تـلك اجملـموعـات من خالل
ـمزقة تأهـيل  الكـرات اجللـدية ا
مـن خالل ( اخلــــيـــــاطــــة) حــــيث
عــــمــــلـــيــــة  ربط اجــــزاء الــــكـــرة
بـــاخلـــيـــوط بـــعــمـــلـــيـــة يـــدويــة
وبـحـرص شـديـد  عـلى اجنـازها
لـو تـطـلب االمـر السـهـر  لـسـاعة

ــــــكن ان مــــــتـــــــأخــــــرة  ألنـه ال 
يـــخـــالـف مـــوعــــدا امـــام اجنـــاز
عملية خياطة الكرات وتسليمها
ألصـــحــابـــهـــا واعـــادتـــهــا  لـــهم
بــأقـــصى ســـرعـــة  لــيـــمـــارســوا
هوايـتهم  الـتي تأخـذ كل وقتهم
ـكن وصف  شـعـور  حجي وال 
حـسـ  القـريب مـني ومـنه جدا
وسـعـادته  عنـدمـا يـعيـد  تـأهيل
ـمـزقـة ألصـحـابـهـا من الــكـرات ا
دون مقابل  وألنه ال يوجد شيء
 يــقــوم به الــشــبــاب آنـذاك فــقط
ـارســة كــرة الـقــدم في إحــيـاء
وشـــــــــــــــوارع كـــــانـت فـــــارغــــة
يـسـتـمـر الـلــعب فـيـهـا طـيــــــــلـة
سـاعـات الـنـهار ومـنـهـا لـليل من
خالل   اسـتـخـدام مـــــــــصـابيح
وغـــــــيــــــر هـــــــا مـن الــــــوســـــــائل

تـــــــــاحة. ا
وبعـد اشعر انـا بأريـحية عـندما
اسـتـعـرض سـيــرة انـسـانـا بـقي
مـجـهـوال بـكل مـا تـعـنـيه الـكـلـمة
وخـــطى خــــطـــوات كـــبــــيـــرة في
عـالقــــــاتـه اإلنــــــســـــــانــــــيـــــــة مع
الـفـــــــــــقـراء عــنــدمـا بــقي ألخـر

ـــــواد االيـــــام يــــــــــــوزع لــــــهم ا
الغذائية اخملتلفة عندما يحصل
عــلى األمـــوال حــتى ولـــو كــانت

بسيطة.
ويــشـرفــنـي ان اكـون قــد زامــلت
احلـــجي مـن فـــتـــرة تــزيـــد عـــلى
أربـعــة عـقــود وأكــثـر حــتى يـوم
وفـاته وتــوديــعه من قــبل ابــنـاء
الناصريـة حيث اهله وأصدقائه
ومحـبيه رحم الـله احلجي الذي

يستحق دمعة حزن.
الــــصـــديق االخـــر حــــمـــزة غـــني
القـريب من حجي حسـ اتفقت
مــعه لــزيـارة احلــجي في مــنـزله
ــرض لـــكن وهـــو عـــلى فـــراش ا
ارادة الله واحلق كانت االسرع.
الي شخص كان ويقول ها نحن
نــودع انـــســانــا بـــــــــــقـي قــلــبه
يــــفــــيض بــــاحملــــبــــة  والــــوفـــاء
واإلنـــســانـــيــة وريـــاضــيـــا عــمل
بــصــمت   من دون انــفــعــال ولم
يـــــــســـــــبـب أي مــــــتـــــــاعـب   ولم
يــــــــبدو الضـجر عليه حتى في
ايــام مـرضه لــكن االمــر مــتــعـلق

باحلق وحده.
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أثنى مـدرب أمانـة بغداد عـصام حـمد على أداء
العــبـيه فـي مـبــاراة الـيــوم أمــام الـكــرخ والـتي
ــصـلــحــة بـغــداد بـثالثــيـة دون رد في انــتـهت 

اجلولة الرابعة من الدوري.
وقـال حــمـد في تــصـريح صــحـفي الــفـريق قـدم
مـبـاراة مثـالـيـة الـيـوم وحقـقـنـا الـنـقـاط الثالث

يزة. بنتيجة 

وأشار إلى أن الفـريق بدأ يحـقق االستقرار من
مــبــاراة إلى أخــرى مــضــيــفــا ان الــفــوز الـذي
يز مثـل فريق الكرخ حتقق الـيوم على فـريق 
يـدل على أن أمـانـة بغـداد بدأ يـستـعيـد عافـيته

بعد بداية متعثرة أمام القوة اجلوية.
وبيّن استـقرار الفـريق جاء بعد أن أخـذنا وقتا
كـافـيا لإلعـداد مـستـغـل تـوقف الـدوري الذي
صـب في مــصـــلــحـــتــنـــا تــمـــامــا إذ انـــســجم 

احملـترفون تـمامـا مع الفـريق بعـد أن التـحقوا
بصفوفه في وقت متأخر.

ــزيـــد من وأوضح أن أمـــانـــة بــغـــداد يـــطــمـح 
تـميزة بعد العـودة بقوة أمام الكرخ النتائج ا
مردفـا ان عليـنا التـركيز لـتعويض مـا فاتنا في

اجلوالت األولى لنتقدم إلى مركز يليق به.
ـركز اخلامس بـرصيد 4 ويحـتل أمانة بـغداد ا

نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق.
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