
 يبحث فريق الوحدات االردين عن تعزيز �صدارته 
يف املجموعة الثالثة من كاأ�س االحتاد اال�صيوي، 
حني يحل �ص��يفًا على فريق �ص��حم العماين، فيما 
ي�ص��عى فريق املحرق البحريني لت�ص��ييق اخلناق 
على �ص��دارة املجموعة الثالثة وموا�صلة مالحقة 
الوحدات عندما يواجه النجمة اللبناين يف اجلولة 
الرابعة من البطولة. بعثة فريق الوحدات االأردين، 
االأح��د؛  ام���س االول  اإىل م�ص��قط، م�ص��اء  و�ص��لت 
تاأهًبا ملواجهة �ص��حم العماين، على اإ�صتاد جممع 
ال�ص��لطان قابو�س ببو�رش. وحظيت بعثة الوحدات 
با�ص��تقبال جماه��ري كب��ر، يف مط��ار م�ص��قط، 
حي��ث اأكدوا التفافهم، خلف الفريق خالل املباراة 
م��درب  حم��د،  عدن��ان  العراق��ي  كان  املرتقب��ة. 
الوحدات، قال يف ت�رشيحات �صحفية اإنه "ي�صعى 
لقي��ادة الفريق للفوز على �ص��حم، وح�ص��م التاأهل 
، به��دف التفرغ ب�ص��ورة اأك��ر لبطولت��ي الدوري 
الوح��دات،  ويت�ص��در  االأردن".  وكاأ���س  املحل��ي، 
ترتي��ب املجموع��ة الثالث��ة ب�7 نق��اط، وكان فاز 
ذهاًب��ا على �ص��حم يف عمان )1-2(. و�صي�ص��عى 
اجله��از الفني، اإىل رفع احلال��ة املعنوية لالعبني 

قب��ل املباراة، بع��د التعادل اأم��ام االأهلي )1-1( 
ببطول��ة ال��دوري، ال��ذي اأفق��د الوح��دات، فر�ص��ة 
املحافظة على ال�صدارة. و�ص��مت بعثة الوحدات، 
املهند�س علي خليفه رئي�صا للوفد، وزيد اأبو حميد 
اإدارًيا، واملن�ص��ق االإعالمي ب�صام �ص��لباية، ومدير 

الفريق حممد جمال، واجلهاز الفني للفريق.
كما �صمت البعثة 20 العًبا، هم:

عام��ر �ص��فيع، تام��ر �ص��الح، حمم��د اأب��و نبهان، 
ط��ارق خطاب، �صبي�صت�ص��ان، با�ص��م فتحي، حممد 
الدم��ري، عم��ر قندي��ل اأده��م القري�ص��ي، رجائي 
عاي��د، فادي عو�س، منذر اأبو عمارة، اأحمد ماهر، 
ليث الب�صتاوي. باالإ�ص��افة اإىل ح�صن عبد الفتاح، 
بهاء في�ص��ل، عامر ذيب، ح��امت اأبو خ�رشة، اأحمد 
اليا���س، توري���س، فيما تخل��ف عن مرافق��ة الوفد 
حممد م�ص��طفى، وعبداهلل ذيب؛ ب�ص��بب االإ�صابة، 
املب��اراة  اجلاهزي��ة. ويف  لع��دم  ه�ص��ام  واأحم��د 
االخرى، ي�ص��عى املحرق لتكرار فوزه على النجمة 
اللبناين، عندما يلتقي��ه اليوم الثالثاء، يف اجلولة 
الرابع��ة م��ن دور املجموع��ات بكاأ���س االحت��اد 
االآ�ص��يوي، يف مباراة تق��ام على ا�ص��تاد البحرين 

الوطن��ي. وكان املح��رق ح�ص��م مواجه��ة اجلول��ة 
الثالثة التي اأقيمت بني الفريقني ل�صاحله بتغلبه 

بنتيجة 1-2، يوم 13 مار�س/ اآذار اجلاري على 
ملعب �صيدا الدويل. ويحتل املحرق املركز الثاين 

يف املجموع��ة الثالثة بر�ص��يد 4 نق��اط، متخلفا 
بفارق 3 نقاط عن ال�صدارة، التي يحتلها الوحدات 
االأردين. ويدخ��ل النجمة اللقاء وهو متذيل ترتيب 
املجموعة بر�ص��يد 3 نقاط، مت�ص��اويا مع �ص��حم 

العماين، �صحاب املركز الثالث.
ويعي���س املحرق ف��رتة جيدة حملي��ا القرتابه من 
�ص��دارة الدوري البحرين��ي اإذا ما فاز يف مباراته 
املوؤجل��ة، على عك���س فريق النجمة، الذي اأق�ص��ي 
من بطولة كاأ�س لبنان بنتيجة كبرة من ال�صفاء، 
قبل اأن يخ�رش من املحرق يف اجلولة املا�صية يف 
البطولة االآ�ص��يوية. الفوز يف هذه املباراة �صيقرب 
املح��رق م��ن التاأه��ل لل��دور الث��اين، واحتمالي��ة 
ال�صعود ل�ص��دارة املجموعة اإذا ما حقق الوحدات 
نتيج��ة �ص��لبية �ص��د �ص��حم، ول��ن تتقل���س اآمال 
املح��رق يف التاأهل اإذا خ���رش املباراة، كونه ميلك 
مباراتني قادمتني ي�ص��من التاأهل اإذا حقق الفوز 

فيهما.
وعل��ى اجلان��ب االآخر، ف��اإن النجمة ي��درك اأنه اإذا 
خ���رش املب��اراة فه��ذا يعن��ي تعقيد مهمت��ه، حيث 
يف  االأخ��رى  الف��رق  بنتائ��ج  م�ص��ره  �ص��رتبط 

املجموعة.
وو�ص��لت بعثة النجم��ة يوم االحد، اإىل العا�ص��مة 
البحريني��ة املنامة خلو���س مباراة االإي��اب اأمام 

املحرق.
ويع��اين النجم��ة اإ�ص��ابات يف �ص��فوفه ق��د تبعد 
هداف��ه اأكرم مغربي وجناحه خالد تكه جي، الذي 

يعاين من اآالم يف الظهر.
ويبتعد ع��ن الفريق قائده بالل جنارين الأ�ص��باب 
�صخ�صية، واحلار�س ربيع الكاخي لنف�س االأ�صباب، 
م��ا يقل�س اخلي��ارات املتاحة اأم��ام املدير الفني 
جم��ال احلاج. واختار املدير الفني للنجمة جمال 
احل��اج 21 العب��ا كاالآتي: حرا�ص��ة املرمى: اأحمد 
تكت��وك، وربي��ع الكاخ��ي، وحمم��د عب��د امل��وىل، 
الدفاع: قا�ص��م الزين، وم�ص��طفى ك�ص��اب، وماهر 
�ص��را، وبي��رت بالنيت���س، وعل��ي همدر، وح�ص��ني 
���رشف الدي��ن، الو�ص��ط: ن��ادر مط��ر، وعبدال��رزاق 
احل�ص��ني، وح�صن وا�ص��وا، وح�ص��ن العنان، وحممد 
حمود، ويو�ص��ف احل��اج، الهجوم: ح�ص��ن املحمد، 
وخال��د التك��ه ج��ي، واأك��رم مغرب��ي، ونيكوال�س 

كويف، ومازن جمال، وحممود �صبليني.

كأس االتحاد اآلسيوي

نقص سرب النوارس اليقلق مدربه في موقعة الجيش السوري اليوم
وعد مدرب فريق الريان القطري، الدمناركي مايكل الودروب، برد 
االعتب��ار اأم��ام فريق ال�ص��د يف حالة مواجهته ببطول��ة كاأ�س قطر 
التي ي�ص��ارك فيها اأ�ص��حاب املراكز االأربع��ة ببطولة دوري جنوم 
قطر. وطالب الودروب بعد املباراة ب�رشورة ن�صيان اخل�صارة التي 
تعر���س له��ا الفري��ق بنتيجة 4-1 يف كال�ص��يكو الك��رة القطرية، 
والتفك��ر يف املباراة املقبلة اأمام العرب��ي، ثم بعدها التحول اإىل 
اإيران ملواجهة بروزي يف دوري اأبطال اآ�صيا.  وب�صوؤاله عن روؤيته 
الأداء الفريق اأمام ال�ص��د، قال الودروب لل�صحافيني عقب املباراة: 
"اأعتق��د اأن ال�ص��د ب��داأ املباراة ب�ص��كل اأف�ص��ل من فريقي وح�ص��م 
املباراة بعد اأن متكن من ت�ص��جيل 3 اأهداف يف ال�صوط االأول، كما 
اأن البطاق��ة احلم��راء التي تعر�س لها الع��ب الفريق دانييل جومو 
ه��ي التي غرت جمرى املب��اراة". وق��ال الودروب: "رمبا العودة 
بعد التوقف الطويل كان لها االأثر ال�صلبي، حيث اأن الريان يف اآخر 
مباراة اأمام ب��روزي االإيراين قدم مباراة كبرة ولكن تراجع اأداء 
الفريق، ويجب الفوز يف املباراتني القادمتني حتى ي�صمن الفريق 

مكانا له يف املربع الذهبي".

اأعلن االحت��اد الكوري اجلنوبي لكرة القدم، ع��ن اإقامة مباراة 
ودي��ة م��ع املنتخ��ب الوطن��ي يف دبي حت�ص��راً ال�ص��تعدادات 
الفريقني للت�ص��فيات املوؤهلة ملونديال رو�ص��يا 2018. وقال 
االحت��اد الك��وري اجلنوب��ي لك��رة الق��دم يف بي��ان ر�ص��مي اإن 
"املب��اراة الودية مع العراق �ص��تقام ي��وم 8 حزيران/ يونيو 
يف دبي، وذلك قبل خم�ص��ة اأيام من املواجهة مع قطر �ص��من 
ت�ص��فيات كاأ�س الع��امل". ويطمح منتخ��ب كوريا اجلنوبية يف 
التاأهل للمرة التا�ص��عة على التوايل اإىل نهائيات كاأ�س العامل، 
وه��و يحت��ل حاليًا املرك��ز الث��اين يف املجموع��ة االأوىل، بعد 
خ�ص��ارته يف اجلولة ال�صاد�ص��ة اأمام ال�صني 1-0 ثم فوزه يف 
اجلولة ال�ص��ابعة على �صوريا 0-1. يف املقابل يحتل املنتخب 
الوطن��ي املركز اخلام�س يف املجموع��ة الثانية، بعدما تعادل 
م��ع اأ�ص��رتاليا 1-1 ثم خ���رش اأم��ام ال�ص��عودية 1-0. وكانت 
املواجه��ة االأخ��رة بني الفريق��ني يف قبل نهائي كاأ�س اآ�ص��يا 
2015 يف اأ�ص��رتاليا، حي��ث ف��ازت كوريا اجلنوبي��ة بنتيجة 
0-2. يذك��ر ان املنتخ��ب الوطن��ي فق��د فر�ص��ة التاأه��ل اىل 
مونديال رو�ص��يا عقب خ�صارته االخرة امام ال�صعودية بهدف 
دون رد، وكان��ت ه��ي الهزمية اخلام�ص��ة ال�ص��ود الرافدين بعد 
الهزمية من ا�ص��رتاليا وال�ص��عودية ذهابًا واليابان واالمارات، 
يف ح��ني تغلب عل��ى تايلند برابعة اه��داف نظيفة وتعادل مع 

ا�صرتاليا ايابًا بهدف ملثله. 

 �ص��من مباريات ثمن نهائ��ي كاأ�س خادم احلرميني 
ال�رشيف��ني وعلى ملع��ب اجلوهرة ا�صت�ص��اف االهلي 
�ص��يفة املتوا�ص��ع وج متذيل ترتي��ب دوري الدرجة 
االوىل وح�ص��م االهلي اللق��اء بنتيجة ثقيل��ة قوامها 
�ص��تة اأهداف مقابل ال�ص��يء، و�ص��ط م�ص��اركة مميزة 
لنج��م املنتخ��ب الوطن��ي �ص��عد عب��د االمر. ال�ص��وط 
االول م��ن اللقاء بداأه االأهالويني بق��وة ، حيث اأهدر 
عم��ر ال�ص��ومة ركلة جزاء يف مطلعه، النجم ال�ص��وري 
ع��اد �رشيعًا لي�ص��حح خطاأئه وي�ص��جل الهدف االول 
لالهل��ي يف الدقيق��ة 28 ، ليع��زز بع��د ذل��ك جن��م 
منتخبن��ا الوطني �ص��عد عب��د االآمر التق��دم بالهدف 
الث��اين يف الدقيق��ة 35 لينتهي ال�ص��وط االول بتقدم 

ا�ص��حاب االر�س بثنائية نظيفة. ويف ال�صوط الثاين 
ب�ص��م ال�ص��ومة على الهدف الثاين له والثالث لفريقه 
عن��د الدقيق��ة 49 واح��رز الالع��ب �ص��لمان املوؤ���رش 
اله��دف الراب��ع لالهل��ي يف الدقيق��ة 59 ، لي�ص��جل 
ح�ص��ني املقهوي الهدف اخلام�س لالهلي يف الدقيقة 
69، ويختت��م بعدها اليوناين فيتفا �ص��جل االأهداف 
بالهدف ال�ص��اد�س يف الدقيقة 71 لتنتهي املواجهه 
بانت�ص��ار اهالوي عري�س تاأهل به اىل الدور ن�صف 
النهائي من امل�ص��ابقة. جنم و�ص��ط املنتخب العراقي 
واالآهلي ال�ص��عودي �ص��عد عبد االآمر �ص��ارك اأ�صا�صيًا 
وقدم مب��اراة كبرة كذلك متكن من ت�ص��جيل الهدف 

الثاين لالخ�رش.

اأج��رت القناة االأوىل للتلفزيون االأملاين لقاًء مطواًل مع 
اأمني �ص��ندوق النادي االأهلي امل�رشي كامل زاهر، يف 
اإطار اهتم��ام القناة باإعداد فيلم ت�ص��جيلي عن النادي 

�صمن احتفاالتها باالأندية االأ�صهر واالأكر يف العامل.
وحر�س م�صوؤولو القناة االأملانية يف بداية حديثهم مع 
زاهر، على التاأكيد باأن ال�ص��بب الرئي�ص��ي يف اهتمامهم 
بت�ص��جيل فيلم عن االأهلي هو اأنه نادي القرن يف قارة 
اأفريقي��ا، واالأكر واالأ�ص��هر يف القارة ال�ص��مراء والوطن 
العرب��ي. واأك��د وفد القن��اة االأملانية لكام��ل زاهر اأنهم 
قاموا بعمل بحث مو�صع عن االأندية االأكرث �صهرة، والتي 
تتمتع بقاعدة جماهرية كب��رة يف بلدها، ومل يجدوا 

�ص��وى ناديني فقط على م�صتوى العامل، هما االأهلي يف 
م���رش وفالمنغ��و يف الرازي��ل، والل��ذان ال يوجد اأدنى 
�ص��ك يف اأنهما االأك��رث جماهرية يف بلديهما، خا�ص��ة 
واأن بالد مثل اإ�صبانيا، اإيطاليا، واإجنلرتا، تكون االأمور 
فيه��ا متوازنة بع�س ال�ص��يء بني اأنديته��ا. من جانبه، 
اأك��د كامل زاهر خالل حديثه للقناة االأملانية: "االأهلي 
يعد هو النادي االأكر يف م�رش واأفريقيا والعرب، كونه 
الفري��ق االأك��رث فوزاً بالبط��والت، واأي�ص��ًا الفريق الذي 
ي�ص��م قاعدة جماهرية كبرة ت�صل يف م�رش فقط اإىل 
70 مليون م�ص��جع، ويزداد ذلك الرقم على امل�صتويني 

الدويل والقاري.

مدرب الريان القطري يعد برد 
االعتبار أمام السد 

االتحاد الكوري يعلن رسميًا 
مواجهة العراق وديًا

األمير يتألق ويساهم بعبور األهلي 
إلى نصف نهائي الكأس

التلفزيون األلماني يعد فيلمًا عن األهلي المصري

اليوم��ني  يف  مران��ه  اأج��رى  البي�ص��اء  النوار���س  فري��ق 
املا�ص��يني، على ملع��ب العربي الثاين حت�ص��راً ملواجهة 
اجلي���س ال�ص��وري الي��وم، فه��ذه املب��اراة تعت��ر االه��م 
للنوار���س، الن الف��وز فيه��ا �صي�ص��ع الفري��ق يف �ص��دارة 
املجموع��ة االوىل، الت��ي يت�ص��درها اجلي���س ب�ص��ت نقاط 
بف��ارق نقط��ة واحدة ع��ن فريق ال��زوراء. م��درب الزوراء 
ع�ص��ام حمد اأو�صح يف ت�رشيح ل�)اجلورنال( اإن "مباراة 
اجلي���س ال�ص��وري هي اه��م مب��اراة لل��زوراء يف البطولة، 
وتعت��ر مب��اراة مف�ص��لية"، الفت��ًا اإىل اأن "ال��زوارء عاقد 
الع��زم ليكون مناف�ص��ًا حقيقيا على املركز االول وح�ص��د 
بطاقة التاأهل"، مبينًا ان "املباراة �ص��تكون اف�صل فر�صة 
اليقاف فريق اجلي�س وتخطيه يف �صلم الرتتيب". وا�صاف 

ان "دخ��ول فري��ق الزوراء اىل اج��واء البطولة اال�ص��يوية، 
هي م�ص��األة وقت فقط، حيث كان تركيز الفريق يف الفرتة 
املا�ص��ية من�ص��ب على ال��دوري املحلي". فري��ق الزوراء 
�ص��يفتقد خلدم��ات مدافع��ه عبا�س قا�ص��م لاليق��اف، بعد 
تلقيه انذارين يف املباريات الثالث ال�صابقة، وباال�صافة 
اىل با�ص��م �ص��يفتقد ال��زوراء خلدمات مهاجم��ه عالء عبد 
الزه��رة وحار���س مرم��اه اال�صا�ص��ي حممد كا�ص��د، حيث 
تخل��ف الالعب��ان عن االلتح��اق مبع�ص��كر الفريق يف قطر 
ب�ص��بب حاجتهم للمزيد من الراحة بعد مباراتي ا�ص��رتاليا 
حرا���س  م��درب  املوندي��ال.  ت�ص��فيات  يف  وال�ص��عودية 
ال��زوراء، عماد ها�ص��م اأك��د يف ت�رشي��ح ل�)اجلورنال( اأن 
"ال��زوراء م�ص��تعد له��ذه املب��اراة، متكنا م��ن الفوز على 
اجلي���س بثالثة اهداف له��دف يف مباراة الذهاب، ونطمح 
لتاكيد ها الف��وز يف مرحلة االياب". وفيما يخ�س غياب 

احلار���س حممد كا�ص��د، قال ها�ص��م اإن "احلار�س ح�ص��ل 
عل��ى ف��رتة راحة كافي��ة يف املنتخ��ب الوطن��ي، كونه مل 
يلع��ب ا�صا�ص��يا يف مبارات��ي ا�ص��رتاليا وال�ص��عودية، ومن 
امل�ص��تحيل ان يك��ون حار�س مرمى جال���س لفرتة 6 ايام 
ومل يوؤدي اي وحدة تدريبية". وا�ص��اف اأن "م�صكلة غياب 
كا�صد هي لالمور املادية، فجميع العبو الزوراء ا�صتلموا 
60 % م��ن عقودهم وتوجد ال�ص��كوك التي توؤكد ذلك"، 
الفتًا اإىل اأن "كا�ص��د مل يلعب �ص��وى 20 مباراة ومل يكمل 
جمي��ع مباريات ال��زوراء يف ال��دوري وكاأ�س االحتاد كي 
يطال��ب مب�ص��تحقاته". وتابع "الوقت لي���س باملالئم كي 
يفتعل كا�ص��د م�ص��كلة كهذه، ويف املقاب��ل الزوراء يتاأمل 
خ��راً م��ن احلرا�س املوجودين، �ص��واء كان عالء كاطع او 
حممد �ص��اكر او عل��ي في�ص��ل". واختتم ها�ص��م ت�رشيحه 
قائ��اًل: "ل��و اردن��ا مقارنة التع��ب الذي قال عنه كا�ص��د، 

ف��ان العبو الق��وة اجلوية انت�ص��مو يف مترين��ات فريقهم 
فور انتهاء مباراة العراق امام ال�ص��عودية يف الت�صفيات، 
ولك��ن امل�ص��كلة لي�ص��ت م�ص��كلة االره��اق". ويف اجله��ة 
املقابلة، قال مدرب اجلي�س ال�ص��وري اأن���س املخلوف، اإن 
فريقه يواجه دوًرا حا�ص��ًما ومباريات مهمة يف م�ص��ابقة 
كاأ�س االحتاد االآ�ص��يوي لكرة الق��دم، مبينًا اأنه يبحث عن 
الثاأر من الزوراء يف مباراة اليوم. واأ�ص��اف املخلوف يف 
ت�رشيح��ات �ص��حفية: "نعاين من غي��اب بع�س الالعبني 
املوؤثري��ن اأمث��ال حمم��د الواك��د، وموؤي��د اخل��ويل ب�ص��بب 
االإ�ص��ابة، ق��دم فريقي م�ص��توى مميًزا بالفرتة املا�ص��ية 
وكان��ت النتائ��ج ممتازة ولك��ن بعد مبارتن��ا االأخرة مع 
فريق الزوراء العراقي مل نقدم امل�ص��توى املطلوب وكرثت 
االأخطاء التي كانت نتيجتها اخل�ص��ارة االأوىل للفريق بعد 

�صل�صلة من النتائج اجليدة".

ي�ستعد فريق الزوراء، 
اليوم، ملواجهة فريق 

اجلي�ش ال�سوري �سمن 
مناف�سات اجلولة 

الرابعة يف كاأ�ش االحتاد 
اال�سيوي على ار�سية 
ملعب اخلور "االر�ش 
املفرت�سة للجي�ش" يف 

البطولة اال�سيوية. 

محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

اأك��د االحتاد العراقي لكرة القدم ، اأن حلول اال�ص��الح 
التاأت��ي باالنفع��ال وفر�س االمر الواق��ع وامنا تاتي 
باحلكم��ة والنقا���س، مبين��ًا اأن �ص��بب ف�ص��ل املنتخب 
الوطني يع��ود اىل حرمان املنتخب الوطني من ميزة 
االر���س واجلمهور التي منح��ت للفرق االخرى. وقال 
االحت��اد يف بيان تلقت )اجلورنال( ن�ص��خة منه، "من 
حق اجلماهر الوفية ان ترفع �ص��وتها ان تنتقد و ان 
تطال��ب باالجن��ازات ملنتخبنا الوطني وه��ذا مطلبنا 
وعملن��ا وطموحنا جميع��ا"، مبين��ًا اأن "احتاد الكرة 
يتحمل امل�صووؤلية االخالقية واملهنية امام جماهره 
بقي��ادة الكرة العراقي��ة، ولذا فهو ال يتن�ص��ل ابدا عن 
م�ص��ووؤليته يف ماح��دث م��ن فق��دان فر�ص��ة التاه��ل 
لكا���س الع��امل، ادارة ومدرب��ني والعب��ني". ا�ص��اف 
ان "احلل��ول الناجعة لتفادي وا�ص��الح ه��ذا اخللل ال 

ياأت��ي باال�ص��تقالة او الهروب عن حتمل امل�ص��ووؤلية، 
فهذا االمر هو �ص��الحية الهيئة العامة التي اتت بهذه 
االدارة وف��ق انتخابات دميقراطية ولها احلق املطلق 
اوال واخ��را يف اختي��ار ادارة احتاد الك��رة جماهرنا 
تات��ي  ال  "احلل��ول  اأن  االحت��اد  واو�ص��ح  املحب��ة". 
باالنفع��ال او فر�س االمر الواقع بل بالتاين واحلكمة 
ومعرف��ة الظ��روف التي مر به��ا بلدنا طيل��ة الفرتات 
ال�ص��ابقة والت��ي حرم��ت منتخباتن��ا الوطني��ة ظلم��ا 
مي��زة االر�س واجلمهور التي منح��ت للفرق االخرى، 
احلل��ول تاتي بعقد جل�ص��ات مناق�ص��ة معمقة للخراء 
واالكادمييني لو�ص��ع احللول الناجع��ة لتطوير كرتنا 
بعد تبا�صر مرحلة رفع احلظر الظامل عن كرتنا وهذا 
مايعمل علي��ه احتادنا خالل الف��رتة القادمة"، الفتًا 
اإىل اأن "االحت��اد يح��رتم جميع االراء ويتقبل ب�ص��در 
رح��ب جمي��ع الطروح��ات، الن��ه يهدف خدم��ة الكرة 

العراقية".

ال�ص��ابقني  الدولي��ني  الالعب��ني  م��ن  املئ��ات  نظ��م 
والريا�ص��يني، ام�س، تظاهرة امام مبن��ى احتاد الكرة 
و وزارة ال�ص��باب والريا�ص��ة تظاهرة للتنديد ب�صيا�صة 
احتاد ك��رة القدم العراق��ي وملحا�ص��بة املق�رشين يف 
االحت��اد بع��د ف�ص��ل املنتخ��ب الوطني يف الت�ص��فيات 
املوؤهل��ة ملوندي��ال 2018. وقال مرا�ص��ل )اجلورنال( 
اإن "املئ��ات م��ن الالعبني الدوليني ال�ص��ابقني ورجال 
االع��الم وع��دد م��ن اجلماه��ر الريا�ص��ية يف بغ��داد 
واملحافظات، نظموا تظاهرة امام مبنى وزارة ال�صباب 
والريا�صة ومقر االحتاد العراقي املركزي لكرة القدم، 
للتنديد ب�صيا�صة احتاد الكرة واقالته بعد ف�صل املنتخب 
الوطني يف التاأهل ملونديال رو�صيا 2018". وا�صاف 
اأن "املتظاهري��ن رفعوا العدي��د من املطالب اىل احتاد 
الك��رة، وكان ابرزها، املطالبة با�ص��تقالة احتاد الكرة 

، وت�ص��حيح م�ص��ار العمل الكروي يف الع��راق ، وابعاد 
ا�ص��خا�س  وت�ص��مية   ، واملح�ص��وبيات  املجام��الت 
ا�ص��حاب االخت�ص��ا�س للعمل يف جلان احت��اد الكرة ، 
وحماربة التزوير يف املنتخبات الوطنية ، والكثر من 

املطالب التي تخدم الكرة العراقية".
وتابع اأن "املتظاهرين اكدوا على رغبتهم باال�صتمرار 
يف التظاه��ر يف االي��ام املقبل��ة اي�ص��ًا، حتى ت�ص��تمع 
الهيئ��ة العام��ة يف االحت��اد ملطالبه��م ويتنح��ون عن 
امل��كان  يف  املنا�ص��ب  الرج��ل  وو�ص��ع  منا�ص��بهم، 
املنا�ص��ب"، الفت��ا اىل اأن "ع��دد م��ن اع�ص��اء االحت��اد 

ا�صتقبلوا ممثلي املتظاهرين وا�صتمعوا ملطالبهم".
وانطلق��ت ���رشارة ه��ذه التظاهرة حني طال��ب الالعب 
ال��دويل ال�ص��ابق يون���س عب��د عل��ي واحلار���س الدويل 
ال�ص��ابق ابراهيم �ص��امل، اجلماهر الريا�صية بالتظاهر 
والوق��وف يف وج��ه احت��اد الك��رة لت�ص��حيح امل�ص��ار 

وابعاد املحا�ص�صة والف�صاد عن الكرة العراقية. 

الوحدات يبحث عن تعزيز الصدارة والمحرق يسعى لمطاردته في كأس االتحاد اآلسيوي
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