
بغداد/ املدى
تقي���م اجلمعي���ة العراقية ال�سويدي���ة الريا�سية وبالتن�سي���ق مع وزارة 
ال�سب���اب والريا�س���ة دورة تدريبي���ة ملدربي كرة الق���دم لأندية الدوري 

املمت���از والدرج���ة الأوىل �ستفتت���ح ي���وم الأربع���اء امل�س���ادف 
الثال���ث ع�سر من ال�سهر احلايل على نادي الكرخ الريا�سي 

يف بغ���داد و ت�ستمر لغاي���ة التا�سع ع�سر من���ه. ذكر ذلك 
ح�سن البي�ساين ع�س���و اجلمعية العراقية ال�سويدية 

فرع بغداد ال���ذي اأكد: ان �سروطا و معايري  و�سعت 
ل�سرتاك املدربني يف هذه الدورة واأبرزها ان يكون 
حام���ًا تر�سيحًا من ناديه وعل���ى ان يكون عمره ما 
ب���ني 30-40 �سنة واأي�سًا عل���ى ان يكون التح�سيل 
الإعدادي���ة،  الدرا�س���ة  امل�س���رتك  للم���درب  العلم���ي 

وتاب���ع  �سيخ�س���ع املدربون امل�سارك���ون ملحا�سرات 
نظرية وتطبيقات عملي���ة من اجل رفع مقدرة وكفاءة 

امل���درب املحلي، واأ�س���ار اىل ان ال���دورة �سيحا�سر فيها 
الدكتور �سباح ر�سا الذي �سيكون مديرًا للدورة التدريبية 

وباإ�سراف حمي���ي دواي التميمي و �سيحا�سر فيها املدرب اأنور 
ج�س���ام والدكتور علي احل�س�ن���اوي والدكتور �سب���اح قا�سم والدكتور 

كاظم الربيعي والاع���ب الدويل ال�سابق ب�سام روؤوف والدكتور قا�سم 
لزام واحلكم الدويل ال�سابق �سبحي رحيم.

واأو�س���ح البي�ساين: ان امل�ساركني �سيجه���زون بتجهيزات ريا�سية 
وم���ازم وكور�س���ات وكتب لا�ستف���ادة منه���ا، م�سيفًا: ان 
اجلمعي���ة �سكل���ت جلن���ة لتقيّي���م املدرب���ني امل�سارك���ني 
نظ���ري  وامتح���ان  عمل���ي  لختب���ار  واإخ�ساعه���م 
و�ستمن���ح على اأثرها �سهادت���ان تدريبيتان حملية 
واأخ���رى �سويدي���ة مل�ست���وى الفئ���ات العمري���ة، 
العراقي���ة  اجلمعي���ة  ان  البي�س���اين  واأك���د 
م���ن  بالعدي���د  �ستق���وم  الريا�سي���ة  ال�سويدي���ة 
الن�ساط���ات والفعالي���ات التي �ستع���ود بالفائدة 
على الريا�سيني حي���ث يوا�سل رئي�س واأع�ساء 
اجلمعي���ة �س���واء املق���ر الرئي�س���ي يف ال�سويد او 
فرع العا�سمة بغداد التن�سي���ق والعمل على اإقامة 
عدد من الن�ساطات جلمي���ع الألعاب الريا�سية اأهمها 
دورات تدريبية وم�س���اركات خارجية لبطولت الفئات 
العمري���ة، ف�سًا ع���ن تهيئة مع�سك���رات تدريبي���ة ملنتخباتنا 

الوطنية يف الدول ال�سكندينافية.
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طه كمر

مازال امل�شوار.. ياقيثارة!

ب�ضمة احلقيقة

اأ�سبح���ت ق�سي���ة ن���ادي ال�سرطة م���ادة د�سم���ة لاإع���ام بعد ان 
طفت عل���ى �سطح الأحداث، فبالأم�س كان ن���ادي ال�سرطة ميتلك 
لعب���ني جله���م من الوج���وه ال�سابة ما ع���دا ها�سم ر�س���ا وماهر 
حبي���ب املخ�سرمني ومن���ذ البدء مت تغيري م���درب الفريق ملجرد 
انه تعر����س اىل خ�سارتني او ثاث خال الأدوار الأولية لتاأتي 
اإدارة الفري���ق باملدرب رحيم حميد بدل م���ن في�سل عزيز نزول 
عند رغبة جمهور الفريق وحمبيه ليعدهم حميد ان ما �سيزرعه 
يف ه���ذا املو�سم �سوف يثمر يف املو�س���م القادم ليرتكوا التفكري 
يف املو�س���م املن�سرم وين�سب اهتمامهم على املو�سم املقبل واذا 
مباكن���ة املو�س���م اجلديد ت���دور بع���د ان عمل حمي���د على تغيري 
ج���ذري �سم���ل اكرث من ثلث���ي الفري���ق ب�سمنهم ر�س���ا الذي عاد 
لفريق���ه ال���ذي ن�ساأ فيه لريد ل���ه الدين وحبيب ال���ذي كان اأف�سل 

لعبي الفريق يف املو�سم املا�سي ليكون م�ساعدا للمدرب.
 وعلى ما يبدو ان حبيب قبل املهمة على م�س�س لياأتي باعبني 
من اأ�سحاب اخلربة الدولي���ة عّلقت عليهم جماهري القيثارة كل 
ح ذلك م���ن خال املباريات  الآم���ال خلطف ال���درع الأغلى وتو�سّ
التجريبية الت���ي خا�سها الفريق قبل انط���اق الدوري وحدثت 
املفاج���اأة فم���ا ان دارت رح���ى املناف�س���ة واذا بال�سرطة يقبع يف 
موؤخرة ف���رق جمموعته بنقاط���ه الثاث التي جمعه���ا من ثاثة 
تع���ادلت م���ع فرق �سع���دت ت���ّوًا لل���دوري املمتاز وظه���ر لعبو 
ال�سرط���ة يف اأعلى درجات الياأ����س، وبوؤ�س حالهم الفني هو من 

يتحدث عنهم.
ق���د ي�س���األ �سائ���ل: مل���اذا و�سل���ت الأمور به���ذا الفري���ق اىل هذا 
احل���ال واين تاأثري الأموال التي دفع���ت مقابل ا�ستقطاب هوؤلء 
الاعب���ني غري القادرين على هز �سب���اك اخل�سوم، فماذا �سيفعل 
م���درب الفريق ولعبوه عندم���ا يقابلون ف���رق الطلبة والنجف 
وكرب���اء واملين���اء ونفط اجلن���وب والنفط وغريه���ا من الفرق 
اذا كان���ت �سباك احل���دود والكرخ واحل�سنني ع�سي���ة عليهم مع 
ج���ل الحرتام له���ذه الأندية الكبرية يف عطائه���ا والتي �سحبت 
الب�س���اط م���ن حت���ت اأق���دام الف���رق اجلماهريي���ة وجردته���ا من 
خطورتها فمبارك لها هذا امل�ستوى الفني الرائع الذي يدل على 

�سحة م�سارها ونهجها الذي خطته بايديها.
اي مراق���ب عندما يراقب عن كثب ك���رة ال�سرطة �سيوؤ�سر تدخل 
اجلمهور وا�ستعجاله الأمور ونرج�سيته العالية التي تدل على 
عدم ثقافت���ه ريا�سيا خ�سو�سا يف املب���اراة الأخرية التي لعبها 
الفري���ق �س���د فري���ق احل�سن���ني وكان متاأخ���را بهدف���ني وح�سل 
قائ���د الفريق �سامال �سعيد على البطاق���ة احلمراء وغادر امللعب 
والفريق باأم�س احلاجة اىل خدماته فما كان من جمهور الفريق 
ال ان يوج���ه �سيًا جارفًا من عب���ارات ال�سب وال�ستم اىل مدرب 
الفري���ق مطالبينه بال�ستقالة ون�سوا ت�سجيع الفريق والوقوف 
معه يف هذه املحنة ليدخل الفريق يف ال�سوط الثاين الذي اثبت 
حنك���ة حميد و�سام���ة ت�سرفه وح�سن قيادت���ه للفريق وجناحه 
بامتياز يف الختبار بعدما �سجل لعبوه الذين يعانون النق�س 
الع���ددي هدفني، ورد قائ���م احل�سنني هدفا ثالث���ا ليعود جمهور 

الأخ�سر وي�سفق حلميد مرة ثانية .
 ب�سراح���ة ان و�سع ال�سرط���ة يدعو اىل ال�ستغ���راب والده�سة 
وم���ن هن���ا يج���ب عل���ى ان�س���ار القيث���ارة ان يتحل���وا بال�س���رب 
وان يدع���وا امل���درب يعمل ب�سم���ت دون التاأثري عل���ى عمله فهو 
امل�س���وؤول عن نتائ���ج الفري���ق وان يرتكوا الاعب���ني يتنف�سون 
ال�سع���داء ويخفف���ون م���ن وط���اأة ال�سغ���ط النف�س���ي عليهم كي 
يواكبوا امل�سرية وي�سمدوا جراحهم ويلملموا اأوراقهم جمددا 
ليعي���دوا اىل الذه���ان ذلك العزف ال�سجي ك���ي يتغنى به حمبو 

القيثارة اخل�سراء فمازال امل�سوار طويًا.
Taha_gumer@yahoo.com

كربالء/ املدى
اأع����رب مهاجم فري����ق كرباء ومنتخ����ب �سباب العراق 
بك����رة القدم م�سطفى جودة عن ر�ساه التام مبا حققه 
فري����ق كرباء م����ن نتائج طيبة وم�ست����وى جيد معربًا 
ع����ن اأمله باأن ياأخذ فر�سته الكامل����ة يف ت�سكيلة فريق 

كرباء هذا املو�سم.
وقال ج����ودة: ان م�ساألة وج����وده اأ�سا�سيا يف ت�سكيلة 
الفري����ق او �سم����ن قائم����ة الب����دلء يع����ود اىل قناع����ة 
ووجهة نظر املدرب بذلك، مربرًا اإن عدم ا�سرتاكه يف 
املب����اراة الأوىل للفريق يف دوري الك����رة املمتاز اأمام 
فري����ق النفط يعود اىل قناعة امل����درب عبد الغني �سهد 

بالت�سكيلة التي خا�س بها اللقاء.
واأعرب املهاج����م ال�ساب م�سطفى ج����ودة عن �سروره 
بع����د ت�سجيل����ه هدفني من اأه����داف فريق����ه الأربعة يف 
مرمى فريق ال�سماوة يف املباراة التي فاز بها كرباء 
بنتيج����ة اأربع����ة اأهداف مقاب����ل هدف واح����د، اآما ان 

ي�سجل املزيد من الأهداف يف املباريات املقبلة.

بغداد/ خليل جليل
ي�سع����ى كل من القوة اجلوي����ة واأربيل حل�سم 
عندم����ا  الأوىل  املجموع����ة  ترتي����ب  �س����دارة 
يتقابان اجلمعة مع امل�سايف و�سامراء على 
الت����وايل يف اإطار مناف�س����ات اجلولة الرابعة 
التي ينتظ����ر فيها الزوراء مهم����ة �سعبة على 
ملع����ب م�سيف����ه �س����اح الدي����ن يف املجموعة 

ذاتها. 
يف املب����اراة الأوىل يخو�����س اجلوي����ة عل����ى 
ملعب ال����زوراء مباراته اأمام امل�سايف وتبدو 
للوهل����ة الأوىل ان نق����اط املب����اراة كاملة تكاد 
تك����ون الأق����رب اىل اجلوي����ة قيا�س����ا لف����ارق 
اخل����ربة وامله����ارات ومل����ا ي�سمه م����ن عنا�سر 
اأثبتت كفاءتها يف اجل����ولت الثاث املا�سية 
وخ�سو�س����ًا يف لقائ����ه الأخ����ري اأم����ام بغ����داد 
عندما تغلب علي����ه بهدفني مقابل هدف واحد 
بعدما كان متاأخرًا بهدف حتى الدقائق الع�سر 
الأخ����رية م����ن املب����اراة لك����ن خ����ربة وجتربة 
املخ�سرم رزاق فرح����ان وزمائه متكنوا من 

قلب التاأخر اىل فوز ثمني. 
ويقود لقاء اجلوية وامل�سايف طاقم حتكيمي 
موؤل����ف م����ن عاء عب����د القادر وح�س����ني تركي 

وعلي فاروق وحيدر جبار. 
ويت�س����در ترتي����ب املجموع����ة الأوىل اربي����ل 

بر�سي����د ت�س����ع نق����اط متقدم����ا عل����ى اجلوية 
اللق����ب ان  بف����ارق الأه����داف وياأم����ل حام����ل 
يع����ود م����ن �سام����راء يف ه����ذه اجلول����ة بفوز 
ثم����ني يع����زز ب����ه �سدارت����ه ويبق����ى مرتبع����ا 
عليه����ا رغ����م اإن مهمت����ه �ستكون لي�س����ت �سهلة 
عل����ى ملع����ب م�سيف����ه ال����ذي ياأم����ل با�ستثمار 
اأر�س����ه واأن�ساره للخ����روج بنتيجة طيبة يف 
ه����ذه اجلولة وم����ن املوؤكد اأي�س����ًا اأن �سامراء 
�سيعمل عل����ى ا�ستجماع كل ق����واه واإمكاناته 
لهذه املواجهة املرتقبة التي يحت�سنها ملعب 
�سام����راء ال�سبت املقبل ويقوده����ا طاقم ي�سم 
كا م����ن كاظم ع����ودة ولوؤي �سبح����ي وجواد 

عبد الكاظم وعمر عثمان. 
وي�ستق����ر �سام����راء يف املركز الراب����ع بر�سيد 
�ست نقاط من فوزين مقابل خ�سارة واحدة. 
يتقاب����ل  الرابع����ة  اجلول����ة  مباري����ات  وم����ن 
يف  اجلمع����ة  ده����وك  �سيف����ه  م����ع  املو�س����ل 
مواجه����ة لي�ست �سهلة على ال�سيوف ويرغب 
فيها �ساحب الأر�س بفوز ثالث على التوايل 
ويبدو ان هذه املواجهة �ستكون يف متناوله 
لأك����رث من عام����ل فن����ي ي�س����ب يف م�سلحته، 
واأ�سن����دت مهم����ة قي����ادة املب����اراة اىل كل م����ن 
�سب����اح عبود وحممود خلف وعدنان قحطان 
وحممد ح�سني �سيخ. ويتقابل اجلمعة اأي�سًا 

دياىل مع الرم����ادي على ملعب الأول ويدخل 
�ساح����ب الأر�����س املب����اراة مبعنوي����ات فوزه 
ال�سابق على ح�ساب م�سايف اجلنوب بتغلبه 
عليه بثاث����ة اأهداف لواحد ويقود هذا اللقاء 
كل من اآزاد ح����امت ونوزاد حمه واحمد قا�سم 

وجبار �ساح.
بغ����داد  املرحل����ة  ه����ذه  يف  زاخ����و  وي�سي����ف 
اجلمع����ة يف مب����اراة مرتقب����ة للطرفني يرغب 
فيها ال�سي����وف بتعديل وتعوي�����س خ�سارته 
ال�سابقة اأمام اجلوية بهدفني لواحد يف حني 
ياأم����ل �ساح����ب الأر�����س بح�سد نق����اط اللقاء 
كاملة بعد ان اثبت جدارة يف اجلولة املا�سية 
اأمام م�سيفه الزوراء وجنح يف انتزاع نقطة 
ثمين����ة منه بعدما فر�س علي����ه التعادل بهدف 

ملثله على ملعبه واأمام اأن�ساره. 
ويح����ل م�س����ايف اجلن����وب يف ه����ذه املرحلة 
يف  اأي�س����ًا  اجلمع����ة  الكهرب����اء  عل����ى  �سيف����ا 
ان  بع����د  ال�سي����وف  عل����ى  �سعب����ة  مواجه����ة 
املا�سي����ة  اجلول����ة  يف  م�سواره����م  ا�ستهل����وا 
بخ�س����ارة ثقيل����ة اأمام دي����اىل بثاث����ة اأهداف 
لواحد.  ويبحث كركوك يف هذه املرحلة عن 
تعوي�س خ�سارته ال�سابقة اأمام اأربيل بلقائه 
اأم����ام �سيفه ال�سرقاط ال�سب����ت اأي�سًا وي�سغل 
ال�سرق����اط املرك����ز الثامن بر�سي����د اربع نقاط 

وملناف�س����ه نقط����ة واح����دة يف املرك����ز احلادي 
ع�س����ر واأ�سندت مهمة قي����ادة اللقاء اىل �سياء 
جا�س����م وبا�سل داود وح�سن باق����ر واإبراهيم 

�سعيد. 
ويتقاب����ل بري�س مع الهندية ال�سبت اأي�سًا يف 
مب����اراة يقوده����ا نظام ي����اور و�سبه����ان احمد 

وفار�س عنيد و�سريوان فاروق. 
وتقام اجلمعة خم�س مباريات متكافئة �سمن 
املجموع����ة الثاني����ة يف ه����ذه اجلول����ة يلتقي 
فيها احل����دود مع امليناء عل����ى ملعب ال�سرطة 
ويح����اول فيه����ا امليناء تعوي�س م����ا فاته اأمام  
نف����ط اجلنوب ال����ذي تغلب علي����ه بهدف دون 
رد ويح����ل نف����ط مي�س����ان �سيفا عل����ى الكوفة 
ال�ساع����ي للتعوي�����س يف ه����ذه املواجهة التي 
�سق����ط يف �سابقتها اأمام مي�سان بهدف نظيف 
ويق����ود مواجهة الكوفة ونفط مي�سان كل من 
اجمد �سبحي وم�سطفى عبا�س ومهند مهدي 

وثامر مو�سى. 
ويلتق����ي النفط  الذي يواجه اأ�سواأ مو�سم له، 
ومي�س����ان يف هذه اجلولة عل����ى ملعب الأول 
بقي����ادة �سي����اء عب����د احل�س����ني وعب����د ال�ستار 

جابر وحممد مكي وحممد حامت. 
رحل����ة  يف  كرب����اء  اىل  ال�سرط����ة  ويتوج����ه 
حمفوف����ة باملخاط����ر يف ه����ذه اجلول����ة حيث 

يخو�����س هن����اك مب����اراة مهم����ة ي�سع����ى فيه����ا 
�ساح����ب الأر�س لنق����اط جديدة بينم����ا ياأمل 
ال�سي����وف بف����وز لتعدي����ل امل�س����ار وت�سحيح 
النتائ����ج التي م����ا زال����ت بعيدة ع����ن تطلعات 
اأن�ساره بعدما خرج بثاثة تعادلت اىل الآن 

جاءت مع احلدود واحل�سنني والكرخ. 
ويق����ود هذا اللقاء كل م����ن �سباح عبد وجليل 

�سيفي وجناح رحم وخليل �سوين با�سوز. 
وي�سيف النج����ف النا�سرية يف هذه اجلولة 
اجلمع����ة اأي�س����ًا ويلع����ب ال�سناع����ة �سد نفط 
اجلنوب ال�سبت على ملعب الأول يف مباراة 
يرغب فيها ال�سيوف بفوز رابع على التوايل 
وموا�سلة �سدارة ترتي����ب املجموعة الثانية 
بينم����ا ي�سع����ى �ساح����ب الأر�����س اىل نتيج����ة 

مماثلة لتح�سني اأو�ساعه. 
وطاقم حتكيم هذه املواجهة يتاألف من اأحمد 
عب����د الله وجه����اد عطية و�سام����ي علي وعاء 

جواد جا�سم. 
ويتقابل الكرخ م����ع الديوانية ال�سبت بقيادة 
�سم����ري �سبيب وحكي����م حميد وربي����ع م�سافر 
ور�سيد ح�س����ني، وي�سيف احل�سن����ني الطلبة 
يف هذه اجلول����ة والربيد ب�سياف����ة ال�سماوة 
وطاق����م التحكي����م ي�س����م علي عبا�����س واجمد 

�ساكر ولفته حميد وعاء اأكرب.

يف اجلولة الرابعة من دوري الكرة املمتاز

اجلوية واأربيل ي�شعيان حل�شم �شدارة املجموعة الأوىل.. 
ومهمة �شعبة للزوراء على ملعب �شالح الدين

بغداد/ يو�ضف فعل
اأك���د �سب���اح الكرع���اوي رئي����س الهيئ���ة 
الإداري���ة لن���ادي النج���ف الريا�س���ي ان 
الن���ادي مي���ر باأزم���ة مالي���ة خانق���ة لعدم 
غ���ري  لاأندي���ة  ال���كايف  الدع���م  وج���ود 
املرتبطة باملوؤ�س�سات احلكومية لتم�سية 
امورها وتلبي���ة احتياجاته���ا الريا�سية 
ل�سيم���ا ان ارتفاع اقي���ام عقود الاعبني 
اثقل كواهل اغلب ميزانيات تلك الأندية 
ومنه���ا نادين���ا الطام���ح للمناف�س���ة عل���ى 
اح���راز لق���ب دوري الكرة املمت���از ف�سا 
ع���ن ان عملي���ة التمويل الذات���ي ل ت�سري 

ب�سورة �سحيحة.
وق���ال الكرع���اوي يف حديث���ه ل�)املدى(: 
ان ال�سيا�س���ات اخلاطئة لادارة ال�سابقة 
كان���ت من اه���م ا�سباب ح���دوث التدهور 
الكب���ري يف اجلان���ب القت�س���ادي ال���ذي 
يعي�س���ه الن���ادي حالي���ا لأنه���ا مل متتل���ك 
الروؤي���ة الوا�سح���ة مل���ا تري���د تنفيذه من 
ان  حي���ث  عمله���ا،  يف  حم���ددة  اأه���داف 
عملي���ة ال�ستثم���ار يف الن���ادي مل تك���ن 
بال�س���ورة الت���ي تخ���دم م�س���رية النادي 
املبال���غ  ت�سلم���ت  ال�سابق���ة  الإدارة  لن 
مقدم���ا مل���دة خم����س �سن���وات م���ا جعلنا 
نبحث عن م�سادر اأخرى للتمويل. وعن 
الدعم املادي املق���دم من جمل�س حمافظة 
ي���وازي  ان���ه ل  ق���ال:  للن���ادي   النج���ف 
طموح���ات الإدارة ول ي�س���د احتياجاتها  
لقلته ل�سيم���ا ان عقود الاعبني ارتفعت 
ب�س���كل كبري عن املوا�س���م ال�سابقة ف�سا 
عن ان فريقن���ا اأ�سبح مطالب���ا باملناف�سة 
على �س���دارة ال���دوري يف كل مو�سم  ما 
يتطل���ب التعاقد م���ع الاعب���ني القادرين 
عل���ى حتقيق اأمنيات اجلماهري والإدارة 
لتعوي�س م���ا ح�سل يف نهائ���ي الدوري 
للمو�س���م املا�سي الذي اأح���رز لقبه فريق 
اربيل بع���د ان كنا قاب قو�س���ني او اأدنى 

من خطفه.
وعن اأه���م املعوقات التي يعانيها النادي 
غ���ري املادي���ة ق���ال: يف املو�س���م ال�ساب���ق 
الك���رة  احت���اد  اأع�س���اء  بع����س  ح���اول 
باأخ���رى  او  بطريق���ة  التاأث���ري  املنح���ل 
لاإطاح���ة بالهيئ���ة الإداري���ة احلالي���ة او 
اأث���ارة اجلماه���ري �سدها ب�سب���ب تبنينا 
امل�س���روع الوطني لإنق���اذ الكرة والدفاع 
عن افكاره وطروحات���ه، وكنا نتوقع ان 
اإبعاد ال�سخ�سي���ات ال�سابقة يف الحتاد 
املنحل يك���ون نقطة ال�س���روع لبناء كرة 
قدم متطورة ودوري منظم ولكن الأمور 
مازالت ت�سري يف دوامة املجامات، لذلك 
ف���ان امل�سروع الوطني قائم وينتهي متى 
م���ا طبقت اأهدافه بح�سن النوايا والعمل 
عل���ى نك���ران ال���ذات وتف�سي���ل امل�سلحة 
العام���ة عل���ى امل�سال���ح ال�سخ�سية حيث 
انن���ا اأقمن���ا امل�س���روع ووفرنا ل���ه الدعم 
اللوج�ستي وابتعدن���ا لأننا ل نبحث عن 

الكرا�سي.
وعن البداية اجليدة لفريق كرة القدم يف 
الدوري قال الكرعاوي: ان فريق النجف 
يع���د م���ن الأندية اجلماهريي���ة الطاحمة 
اىل اإحراز لقب الدوري للمو�سم احلايل 
والبداية القوية له تعك�س رغبة الاعبني 
وامل���اك التدريبي بع���دم التفري���ط باأية 
نقط���ة يف الأدوار الأوىل حل�س���م م�ساألة 
التاأه���ل مبك���را اىل الأدوار النهائي���ة ثم 

التفكري بجدية للظفر بكاأ�س الدوري. 
حم���ل الكرع���اوي اأع�س���اء احت���اد الكرة 
املنح���ل م�سوؤولية ع���دم م�ساركة الفريق 
ب�سب���ب  الآ�سي���وي  الحت���اد  كاأ����س  يف 
التم�سك باملنا�سب وقال ان غياب فريقي 
اربي���ل والنج���ف م���ن البطول���ة القارية 
�سابق���ة خطرية يف عم���ل الحتاد املنحل 
عل���ى  ال�سخ�سي���ة  امل�سال���ح  لتف�سيل���ه 

م�سلحة اللعبة.

�شباح الكرعاوي: الأزمة املادية م�شتمرة وامل�شروع الوطني قائم

دورة تدريبية ملدربي املمتازة والأوىل يف بغداد

بغداد/ املدى
وكي����ل  الدي����وان  ع�س����ام  بح�س����ور 
احتف����ت  والريا�س����ة  ال�سب����اب  وزي����ر 
الزميل����ة جري����دة )ريا�س����ة و�سب����اب( 
باختيار اأف�س����ل الحتادات الريا�سية 
�سم����ن  والإعامي����ني  والاعب����ني 

ا�ستفتائها ال�سنوي لعام 2009.
  واألقى فهمي العامري رئي�س جمل�س 
اإدارة اجلريدة كلم����ة باملنا�سبة رحب 
فيه����ا بال�سيوف واأ�ساد باجلهود التي 
بذله����ا الريا�سي����ون لتحقي����ق اأف�س����ل 
العربي����ة  ع����د  ال�سُ عل����ى  الجن����ازات 
تل����ك  ان  برغ����م  والعاملي����ة  والقاري����ة 
الجنازات مل تكن مب�ستوى الطموح 
، ف�سا عن ان عملية ال�ستفتاء جاءت 

لتكون حافزًا ودافعًا جلميع العاملني 
يف احلقل الريا�س����ي وبذل املزيد من 
اجلهود لدفع عجلة احلركة الريا�سية 
عراقي����ة  ريا�س����ة  لبن����اء  الأم����ام  اىل 

متطورة مبنية على اأ�س�س �سليمة.
ع����ن  ال�ستفت����اء  نتائ����ج  واأ�سف����رت   
اختي����ار احت����اد األع����اب الق����وى للق����ب 
واحت����اد  ريا�س����ي(  احت����اد  )اأف�س����ل 
امل�سارع����ة )اأف�س����ل اإجن����از ريا�سي(، 
واللجنة الباراوملبية جلائزة )ح�ساد 
)اأف�س����ل  كاظ����م  ور�س����ول  الأو�سم����ة( 

ريا�سي(.
فيم����ا ح�سل����ت املدين����ة الريا�سية يف 
�س����رح  اأه����م  جائ����زة  عل����ى  الب�س����رة 
ريا�س����ي واختري ن����ادي اأربيل اأف�سل 

ن����اد، والاعب �سعيد حم�س����ن )اأف�سل 
القادر)اأف�س����ل  عب����د  وع����اء  لع����ب(، 
حك����م(، وفريق النج����ف )اأف�سل فريق 
لك����رة الق����دم( وح�س����ن احم����د )اأف�سل 

مدرب حملي(.
 ويف اجلان����ب الإعام����ي مت اختي����ار 
القناة العراقية الريا�سية اأف�سل قناة 
متابع����ة لاأح����داث الريا�سي����ة واأم����ري 
الداغ�ست����اين )اأف�س����ل �سحفي مثابر( 
وبرنام����ج ق�سي����ة يف الريا�س����ة لقناة 
احلري����ة ال����ذي يقدم����ه الزمي����ل ثائ����ر 
)اأف�س����ل برنامج ريا�سي(،  املو�سوي 
واأحمد عب����د الكرمي )اأف�سل اإعامي(، 
ومت حج����ب جائ����زة اأف�س����ل �سخ�سية 

ريا�سية.

بغداد/ املدى
ق���ررت الهيئ���ة املوؤقت���ة لإدارة �سوؤون 
كرة القدم هب���وط نادي���ي ال�سليمانية 
و�س���ريوان اىل دوري الدرجة الأوىل 
وذل���ك لن�سحابهما من بطولة الدوري 

املمتاز قبل انطاقها بيوم واحد.
وق���ال اأمني �س���ر الهيئة املوؤقت���ة با�سم 
جم���ال: كان���ت الهيئ���ة وا�سح���ة من���ذ 
البداي���ة وهددت بتنزي���ل ومعاقبة اأي 
فريق ين�سح���ب من البطول���ة وتنزيل 
ال�سليماني���ة و�س���ريوان اىل الدرج���ة 

الأوىل اأمر طبيعي.
وكان ال�سليماني���ة و�سريوان قد اأعربا 
عن ع���دم قدرتهم���ا عل���ى امل�ساركة يف 
امل�سابق���ة لأ�سب���اب مالية ح�س���ب راأي 
النادي���ني وق���ررا الن�سحاب  اإدارت���ي 

قبل النطاق.

هبوط ال�شليمانية و�شريوان اىل الدرجة الأوىل

جودة يطمح بت�شجيل املزيد من الأهداف لكربالء

)ريا�شة و�شباب( حتتفي باأف�شل الريا�شيني لعام 2009

املهاجم الواعد م�صطفى جودة

ال�صليمانية اىل الدرجة االوىل

كرة النجف تواجه ازمات حادة


