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النسور لفريق رئيس أول مع الذكريات صفحة

§الماحوز- عباسالعالي

[لورجعنا بصفحةالذكرياتإلىمطلع الخمسينات
فإنها ستشهد والدةأكثرمنعمالقرياضيبدايةبإشهار
السلة، القدم، كرة على ألعاب أشرف رياضي اتحاد أول

الطائرةواليد.
النسور فريق  إشهار  قاطبة الــوالدات أبــرز بين ومن 
الطالب الالعبين من صغيراً بضم نخبة فريقًا بدأ الذي
أصبح ثم  الثانوية، المنامة مدرسة في يدرسون الذين 
القدم ــرة  ك قطبي ــد أح المحرق فريق  مع  يمثل عمالقا

البحرينية.
حمزة محمد النسور لفريق رئيس أول هو محدثنا
األهلي النادي فريق في تلعب مجموعة كنا «إننا يقول:
والفنية الثقافية بالنواحي كبيرة ــورة ــص ب المهتم
تكوين نحو جميعًا الحماس دفعنا لذلك واالجتماعية
ويرعى كبيرة بــدرجــة بنا يهتم ــاص خ ريــاضــي كيان 

مواهبناالكروية فاتفقنا جميعاعلىذلك».

والدةالنسور
اتفقنا أن «بعد النسور: فريق  إشهار في حمزة يقول
في اجتمعنا ريــاضــي كيان  لنا  يكون أن على جميعا
أن على واتفقنا الفاضل) (فريق في الكائن بيتنا مجلس
أترأسهذا الفريقويتولىأخيعبداهللا حمزةأمانة السر

كماأوكلناإلىساميتقياألمانةالمالية».
وتابع«ولميكنالهدفمنتكويناإلدارةسوى رعاية
فريقكرة القدم وهوالحلم األكيد-بالنسبةإلينا-آنذاك.
فريقنا. على (النسور) اسم االجتماع هذا في وأطلقنا 
 3 من الفريق شعار اختيار تم فقد االسم لهذا  واستكماال 
الحالي الشعار أما بعضا. بعضها مع متالصقة نسور
عبداهللا حينما وضع أخي صممه فقد األهلي يحمله الذي

نسراًكبيراًوتحتهاسماألهلي».

المعاودةمدربًاللفريق
تدريجيا يكبر الفريق بــدأ «وحينما حمزة: ويقول
ويصبحكيانًا كرويًا تتابعمبارياته الكثير منالجماهير
الفريق تدريب على  يشرف  ــدرب  م لنا يكون أن قررنا
تدريب على يشرف كان الذي المعاودة جاسم فاخترنا
ونجح الثانوية، المنامة  مدرسة في الالعبين  غالبية

بعض تدخل إلى دفع ما كبيرة بصورة معنا المدرب هذا
المعاودة جاسم المدرب على  الضغط في الشخصيات
لكييدربفريق المحرق إلىجانب النسور إالأنالمدرب
وأصبح الموسم التالي المحرق في االستمرار مع رفض

معنايمثلعلمًامن أعالمفريقالنسور».

مشكلةالملعب
واجهتنا التي المشكالت وأهم أبرز «وكانت  وأضاف
وجود عدم - حمزة يقول كما  - الفريق  إشهار بداية في
بعض هناك  أن وخصوصا الفريق عليه يتدرب ملعب 
عن انفصالنا تكن تؤيد لم المعروفة آنذاك الشخصيات
الطويل البحث وبعد  بنا.  خاص كيان  وتكوين  األهلي

لقصر المقابلة  األرض اختيار  على  ــر األم بنا استقر 
الثانوية المنامة  مدرسة خلف تقع التي حمد  الشيخ
يحاذيها زراعــيــة رمــلــيــة  ارض مــجــرد كــانــت  ــي  ــت وال

بعد إعدادها  من يمنعنا لم إصرارنا أن إال مائي مجرى
تم وحينما التخطيط. وإجراء المقاسات بوضع قمنا أن
إحدى علينا اعترضت عليها التدرب  في وبدأنا إعدادها
موافقة إال ذلــك من تنقذنا ولــم المعروفة الشخصيات
السماح على بلغريف آنذاك البحرين حكومة سكرتير

لناباستخداماألرضملعبًالفريقالنسور».

المنافسةعلىالدوري
في الفريق ــارك  ش حيث للنسور فريق أول ويتذكر
بإشراف   1957  -  1956 موسم أقيم رسمي دوري أول
والمحرق النسور ــرق: ف ومشاركة البحريني االتحاد
وخسرنا واالتفاق والنهضة... وجلوستان والفردوسي
بفارق المباراة حكم من جائر بقرار البطولة ألقاب أول

نقطةواحدة عنالمحرق!

فريق السالملكرةالسلة
الــمــبــاراة حكم ـــرار ق ــن م والــظــلــم  بالغبن  وشــعــرنــا 
من االنسحاب وقررنا التمييز هذا ورفضنا فاعترضنا
لكرة  فريق 58 - 59 وتشكيل في موسوم الدوري العام
الرياضي االتــحــاد موافقة  عــدم من خوفًا ولكن السلة 
باسم الفريق تسمية  قررنا معه خــالف على كنا الــذي
أن بعد اختفت ما سرعان التسمية هذه أن إال «السالم»
ذلك ومنذ فريق النسور. هو هذا الفريق أن الجميع عرف

القدم كرة بطولة على المنافسين أقوى من كنا التاريخ
وأبطاًالفيكرةالسلةسنينًاكثيرة.

أوللقاءخارجي
التي الخارجية اللقاءات في الكثير حمزة ويتذكر
أما والبصرة، وقطر السعودية  في  النسور فيها لعب
مباراة فهي الذاكرة في عالقة مازالت التي اللقاءات ابرز
في أقيمت التي  السعودي  النهضة فريق  مع  الفريق

الدمام وخصصريعهالصالحضحايااالعتداءالثالثي
الفوز من وتمكن النسور مدينة بورسعيد. في مصر على

فيهذهالمباراةوالحصولعلىدرعالجهيني.

الدمجفيالعاصمة
صفراء قلعة  وأصــبــح النسور فــريــق  كبر وحينما 
محبيه ومساعدة أبنائه بسواعد بني مقر له وأصبح
وجدنا كما طموحاتنا من بكثير  أقل  المقر هذا أن وجدنا

طموحاتنا كل لتنفيذ تسعفنا  ال المادية إمكاناتنا  أن
األهلي  النادي مع االندماج 1982 العام في قررنا لذلك
واخترنا مجلس إدارة كنت أنا أمينه المالي أول وتشكيل
بعد ولكن الدمج بعد للنادي كتسمية «العاصمة» اسم
«لماذا لي: وقال الدرازي نظير جاءني وجيزة فترة مرور
فوافقته أفضل؟»، األهلي فاسم العاصمة اسم اخترتم
فريق ــاء  ــض أع توقيعات بتجميع وقــمــت ــك ذل ــل  ك ــي  ف

النسورونجحنافيتغييراالسمإلى األهلي.

حمزة محمد النسور لفريق رئيس أول مع الحديث وألن ]
المتحدث خاللها كــان طويلة فترة واستمر ومتشبع طويل
قمنا فــقــد  ــا، ــام ع خمسين ــن م أكــثــر  عليها ــر  م حـــوادث  يــتــذكــر 
محمد فيها التي  المرتبطة غير  المقتطفات بعض  بتسجيل

حمزة:
اهللا رحــمــه - الجشي جميل ــح رش مــن هــو  النسور  فــريــق   *
بعد القدم لكرة البحريني االتحاد إدارة مجلس لعضوية -
بعض ــرض ــت واع ــروت. ــي ب فــي  ــه ــت دراس استكمال مــن  عــودتــه 
الجشي يكون أن من خوفا  الترشيح هذا على  االتحاد أعضاء 
على يمنع  المسابقة في النظام كان إذ النسور، فريق في عضوا 

آخر. فريق في وعضوية االتحاد عضوية بين يجمع أن  الفرد
أكفأ من ذلك بعد الجشي أصبح إذ الترشيح هذا في ونجحنا
القدم كــرة على بصمتها تركت التي الرياضية الشخصيات 

واآلسيوية. والخليجية  البحرينية 
مباراة في االنجليزي الجيش  فريق لمقابلة  نستعد كنا *
فوجئنا أننا إال النسور  فريق ملعب على ستقام  كانت ــة ودي

بالمياه مملوء الملعب  أن بساعات المباراة قبل  أخبرنا بمن
الشخصيات إحدى  أن  ذلك بعد وعرفنا مطر، يسقط  أن  دون من
انفصالنا رفضها بسبب ذلك بفعل  قامت  البلدية في المسئولة
ملعب إلى المباراة  بنقلنا  المشكلة هذه وتالشينا  األهلي عن

آخر.
الرسمي اللباس يكن لم النسور  فريق  تشكيل بداية في *
الحاليان، اللونان وهما واألسود األصفر اللونين يحمل للفريق
جاسم الــمــدرب إحــضــار بعد ولكن ــون ل مــن بأكثر لعبنا  فقد 
اسم حملت انجلترا من  للنسور رسمية بدلة  أول المعاودة

للفريق. واألسود األصفر اعتماد تم  االنجليزية باللغة الفريق
الالعبين اشــتــراكــات على تــقــوم الــفــريــق ــة  ــوازن م كــانــت   *
وعلي الــوزان علي أمثال:  الشخصيات من  الكثير ومساعدات

هوزي». «الهوزي تنظيمنا مدخول إلى باإلضافة أجور
المدرب حين سفر الفريق تدريب على اإلشراف أتولى كنت *
 3 يستمر طويل سفر في عمته  يرافق ــذي  ال المعاودة  جاسم

أشهر.

الحوار من مقتطفات

الصفراء القلعة األهالوية جمعتهما والعاصمة اسمان النسور

النسور لفريق أول رئيس  حمزة محمد


