
يرتق��ب الو�سط الريا�س��ي ال�سعودي ق��رار الفيفا 
فيم��ا يخ���ص موع��د مب��اراة منتخب ب��اده اأمام 
نظريه الياباين، املقرر اإقامتها الثاثاء 5 �سبتمرب 
املقب��ل، �سم��ن اجلول��ة الأخ��رية م��ن ت�سفي��ات 

مونديال 2018.
وتتبق��ى للمنتخ��ب ال�سع��ودي 3 مباري��ات �سمن 
يحت��ل  الت��ي  للت�سفي��ات،  الثاني��ة  املجموع��ة 
و�سافته��ا بر�سي��د 16 نقط��ة، متخلًف��ا بف��ارف 
هدف واحد عن منتخب اليابان �ساحب ال�سدارة.
وت�س��ري التوقع��ات اإىل اأن الفيف��ا �س��يعدل موع��د 
املباراة، التي من املفرت�ص اإقامتها ليًا، لُتجرى 
يف اإحدى �س��اعات الظهرية، كي تتزامن مع موعد 

مباراة اأ�سرتاليا وتاياند �سمن اجلولة ذاتها.
وتقام املباري��ات يف اململكة العربية ال�س��عودية 
ليًا خال فرتة ال�س��يف، ب�س��بب درجات احلرارة 
املرتفع��ة، لكن اجلدل اأثري ه��ذه املرة على توقيت 
املب��اراة، ب�س��بب التناف���ص بني املنتخب��ات على 

بطاقتي ال�سعود للمونديال.
يف  الثال��ث  املرك��ز  اأ�س��رتاليا  منتخ��ب  ويحت��ل 
املنتخ��ب  خل��ف  نق��اط   3 بف��ارق  املجموع��ة، 

ال�س��عودي ال��ذي يح��ل �س��يفا عل��ى الكنغ��ر يف 
املباراة املقبلة، وا�س��تمرار التناف�ص بينهما يعني 
حتمية اأن تقام مبارات��ا اجلولة الأخرية يف نف�ص 
التوقي��ت. واأدى الف��ارق الزمن��ي ب��ني اأ�س��رتاليا 
وال�س��عودية اإىل هذا الإرباك، حيث ي�س��بق توقيت 
الأوىل نظ��ريه يف الثانية ب�7 �س��اعات كاملة، ما 
يعن��ي اأن اإقامة مباراة داخل اأ�س��رتاليا يف توقيت 
ليل��ي منا�س��ب، �سي�س��احبه اإج��راء مب��اراة داخل 

ال�سعودية اأثناء الظهرية بالتزامن.
ال�س��عودية  اجلدي��د ملب��اراة  التوقي��ت  و�سي�س��كل 
والياب��ان، يف حال اعتم��اده، �س��عًطا كبرًيا على 
املنتخب��ني، ل �س��يما اأن ملع��ب مدين��ة امللك عبد 
اهلل الريا�س��ية بج��دة "اجلوه��رة امل�س��عة" يت�س��م 

باأجوائه احلارة ورطوبته املرتفعة.
وا�ستكى لعبو اأ�سرتاليا من اأجواء امللعب يف لقاء، 
ال�س��عودية بالدور الأول، اأكتوبر املا�سي )2-2(، 
لدرج��ة اأن روب��ي ك��روز لع��ب منتخب اأ�س��رتاليا 

و�سف امللعب باأنه مثل "�ساونا".
ول يع��د تغيري موع��د املباريات احلا�س��مة جديًدا 
على الت�س��فيات الآ�س��يوية، فف��ي املرحلة الثالثة 

م��ن ت�س��فيات موندي��ال 2014، ق��رر الحت��اد 
الآ�س��يوي تعدي��ل موع��د مب��اراة منتخب��ي عمان 
وتايان��د �س��من اجلول��ة الأخ��رية، لتتزام��ن مع 
لقاء اأ�سرتاليا وال�سعودية. ومتكن حينها املنتخب 

العماين م��ن الفوز بهديف ح�س��ني احل�رضي وعبد 
العزي��ز املقب��ايل، عل��ى ملع��ب جمم��ع ال�س��لطان 
قابو�ص بالعا�س��مة م�س��قط، يف الوقت الذي خ�رض 
املنتخ��ب ال�س��عودي يف ملب��ورن برباعية مقابل 

هدف��ني، وت��رك بطاقتي الدور النهائي لأ�س��رتاليا 
وعم��ان. وم��ن املمك��ن اأن ينتظ��ر الفيف��ا نتائ��ج 
احلالي��ة،  الت�س��فيات  م��ن  املقبلت��ني  اجلولت��ني 
قب��ل اتخاذ ق��راره، الذي ل��ن يكون ل��ه اأهمية يف 
البطاقت��ني  وال�س��عودية  الياب��ان  ح��ال ح�س��مت 
املبا�رضت��ني، وتاأك��د خو���ص اأ�س��رتاليا اأو غريها 

للملحق.
ال�س��عودي  لاأخ���رض  احل��ايل  الو�س��ع  ويع��د 
مثالًي��ا، يف �س��وء تاريخه ال�س��ابق بالت�س��فيات 
املونديالي��ة، بداية من مرحلة تاألقه يف الن�س��خة 
املوؤهلة لكاأ�ص العامل 1994، اإذ مل ي�س��بق اأن هبط 
من مرك��زه لآخر اأدن��ى خال اآخ��ر 3 جولت من 

نهاية الت�سفيات.
ويف موندي��ال 1994، �س��مت جمموعة املنتخب 
ال�س��عودي املوؤهل��ة ملونديال اأمري��كا، اإىل جواره 
كًا من كوريا اجلنوبية واليابان والعراق واإيران.
الت�س��فيات، كان  3 ج��ولت م��ن نهاي��ة  وقب��ل 
كو�س��يف  احل��ايل،  و�س��عه  نف���ص  يف  الأخ���رض 
3 نق��اط وبف��ارق هدف��ني  للمجموع��ة، بر�س��يد 
املت�س��در،  اجلنوب��ي  الك��وري  املنتخ��ب  خل��ف 

وبعدهما اإيران بر�س��يد نقطتني اأمام اليابان 
والع��راق اللذين كان��ا قد جمعا نقط��ة واحدة. اأما 
موندي��ال 1998، احت��ل الأخ���رض املرك��ز الرابع 
يف املجموع��ة بر�س��يد 7 نق��اط، قب��ل 3 جولت 
م��ن نهايتها، خلف اإيران املت�س��درة ب�11 نقطة، 
وال�سني والكويت املتقدمتني بفارق الأهداف عن 

ال�سعودية.
نهاي��ة  م��ن  3 ج��ولت  قب��ل   ،2002 موندي��ال 
الت�س��فيات، كان "الأخ�رض" يف ال�س��دارة بر�سيد 
10 نق��اط، وخلفه اإيران ب�8 نقاط، وظل الفارق 
بينهما عل��ى حاله حتى النهاية ب�17 و15 نقطة 
فقدم��ت   ،2006 اأم��ا موندي��ال  الرتتي��ب.  عل��ى 
ال�س��عودية ت�س��فيات مماثلة ملا قبلها، يف ن�سخة 
2006، حيث ت�سدرت جمموعتها مبكًرا، متفوقة 

على كوريا اجلنوبية واأوزبك�ستان والكويت.
3 ج��ولت عل��ى نهاي��ة الت�س��فيات كان  وقب��ل 
الأخ���رض يف ال�س��دارة بر�س��يد 5 نق��اط، وخلفه 
املنتخ��ب الكويتي ب���4 نقاط، وبعدهم��ا الكوري 
اجلنوب��ي ب���3 نق��اط، مت�س��اوًيا يف الر�س��يد مع 

اأوزبك�ستان.

في كأس االتحاد اآلسيوي

النوارس يضرب الجيش بالثالثة ويحلق في صدارة المجموعة األولى
كل��ف الحتاد ال�س��يوي لك��رة القدم طاق��م حتكيم عراق��ي لقيادة 
مباراة �س��من اجلولة اخلام�س��ة للمجموعة الرابع��ة لدوري اأبطال 
اآ�س��يا بني الهال ال�سعودي وبريوزي اليراين يف الرابع والع�رضين 
م��ن هذا ال�س��هر . وقال احلكم الدويل مهند قا�س��م ان املباراة التي 
�سيحت�سنها ملعب جممع قابو�ص بن �سعيد يف �سلطنة عمان والذي 
اعتمده الحتاد ال�س��يوي كملعب حمايد بني الناديني على خلفية 
العاقات املتوترة بني بلديهما ، �س��يقودها هو ا�سافة مل�ساعديه 
موؤيد حممد علي وواثق مدلل فيما �سيتوىل احلكم الدويل زيد ثامر 
مهمة احلكم الرابع . واأ�س��اف قا�سم اأن تكليفه بهذه املهمة، ياأتي 
بع��د النج��اح الذي حقق��ه يف مباراته الخرية التي قادها �س��من 
ت�س��فيات كا�ص العامل وجمعت اوزبك�س��تان وقط��ر ، موؤكدا رغبته 
الكب��رية يف موا�س��لة تالق��ه يف البطولت القارية للح�س��ول على 
فر�سة م�ستحقة يف قيادة مباريات عاملية خال املرحلة املقبلة. 
ويحت��ل فري��ق اله��ال املركز الث��اين يف �س��لم ترتي��ب املجموعة 
الرابعة بر�س��يد 5 نق��اط، فيما يحتل يقف ب��ريوزي خلف الهال 

مبا�رضة بر�سيد 4 نقاط يف املركز الثالث.

انقط��ع املدرب العراقي ثائر ج�س��ام، مدرب �س��حاب عن ح�س��ور 
التدريبات، التي يخو�س��ها فريقه؛ ا�ستعداًدا للقاء اجلزيرة، ال�سبت 
املقبل، باجلولة ال�18 م��ن دوري املحرتفني الأردين لكرة القدم. 
وقال م�س��ادر مقرب��ة من الن��ادي "اإن اإدارة �س��حاب، مل تتحدث 
اإىل ج�س��ام منذ تركه للفريق يف الدقيق��ة )61( من مباراة فريقه 
املا�سية اأمام ذات را�ص، حيث غادر املدرب امللعب؛ نظًرا لرف�ص 

اأحد لعبي �سحاب، قرار تبديله".
واأ�س��اف امل�س��در، اأن "اإدارة �س��حاب، ا�س��تغربت ت�رضف ج�سام، 
يف ت��رك الفريق، واملب��اراة قائمة، ما جعلها تعرب عن ا�س��تيائها 
م��ن ت�رضف��ه". وقام رئي���ص نادي �س��حاب علي اأبو حم��اد، بعقد 
اجتم��اع مع لعب��ي الفريق، اأكد فيه على اأهمية ن�س��يان ما حدث 
يف املباراة املا�سية، اأمام ذات را�ص، والتفكري فيما هو قادم من 

اأجل نادي �سحاب جماهريه.
��د رئي���ص الن��ادي لاعب��ني، اأن الفري��ق، مقبل عل��ى مواجهة  واأكَّ
اجلزيرة مت�س��درالدوري، ول بد من اأن ت�س��كل هذه املباراة نقطة 
الع��ودة ال�س��حيحة للفري��ق، موؤكًدا ثقت��ه الكب��رية يف كل لعبي 
الفري��ق. وي�رضف عل��ى تدريبات فريق �س��حاب يف الوقت احلايل، 
م�س��اعد املدرب خالد حم�س��ن؛ حيث �س��يقوده يف مباراة اجلزيرة 
والأرج��ح اأن يكمل امل�س��وار حتى النهاية. ويدخل فريق �س��حاب، 
اجلمع��ة املقبل، يف مع�س��كر داخلي، بهدف رفع من�س��وب الرتكيز 

الذهني لاعبني ا�ستعداًدا ملقابلة اجلزيرة.

متك��ن فريق املحرق البحريني من حتقيق الفوز على 
فريق النجم��ة اللبناين به��دف دون مقابل، يف اإطار 
اجلول��ة الرابعة من مناف�س��ات املجموعة الثالثة من 
بطولة كاأ�ص الحتاد الآ�س��يوي لكرة القدم، ليزيد من 

ن�سبة حظوظ تاأهله للدور الثاين.
ويدي��ن املح��رق بالف��وز لاعب جم��ال را�س��د الذي 
�س��جل هدف الفوز يف الدقيقة 98 م��ن عمر املباراة 

من ركلة حرة مبا�رضة قريبة من منطقة اجلزاء.
وبه��ذه النتيج��ة رفع املح��رق ر�س��يده اإىل 7 نقاط 
يف املرك��ز الث��اين، اأما فري��ق النجمة يظ��ل يف ذيل 
ترتي��ب املجموع��ة بر�س��يد 3 نق��اط. ويعترب هدف 
فوز املح��رق هدية من حار�ص النجمة اللبناين اأحمد 

التكت��وك ال��ذي حت�س��ل عل��ى البطاق��ة احلم��راء يف 
الوقت بدل من ال�س��ائع، بع��د عرقلة مهاجم املحرق 
اإ�س��ماعيل عبداللطيف ال��ذي كان منف��رداً باملرمى، 
ومل يرتدد احلكم القطري �س��عود علي بطرد احلار�ص. 
ب��داأ املحرق ال�س��وط الأول ب�س��كل هجوم��ي وكاد اأن 
يفتت��ح الت�س��جيل م��ن اأول دقيقة ع��ن طريق الاعب 
ه�س��ام من�سور الذي �سدد كرة قوية من داخل منطقة 
اجل��زاء ولكن الت�س��ديدة ارتطمت مبداف��ع النجمة اإىل 
خارج امللعب. اأما ال�س��وط الث��اين قدم فريقا النجمة 
اأداء �س��لبيا  وانح���رض اللع��ب يف و�س��ط  واملح��رق 
امللعب، ومل ترتق هجمات الفريقان لت�سكيل خطورة 

على حرا�ص املرمى حتى نهاية املباراة.

تلتق��ي اللجن��ة الأوملبي��ة العراقي��ة، ي��وم الثنني 
ملناق�س��ة  الك��رة  احت��اد  اإدارة  جمل���ص  املقب��ل، 
تداعي��ات خ��روج املنتخ��ب الوطني من املناف�س��ة 
يف الت�سفيات الأ�س��يوية املوؤهلة ملونديال رو�سيا  
الأوملبي��ة رع��د  اللجن��ة  رئي���ص  .  وق��ال   2018
حم��ودي اإن "الجتم��اع �س��يناق�ص �س��بل معاجل��ة 
اإخفاق��ات املرحلة ال�س��ابقة بغية الو�س��ول حللول 
ت�س��هم يف رف��ع م�س��توى واأداء املنتخبات الوطنية 
ب�س��كل عام واملنتخب الأول ب�سكل خا�ص، وحتديد 
امل�س��وؤوليات واخلطوط العري�س��ة الواجب اإتباعها 
للمنتخ��ب  الطبيع��ي  امل��كان  اإىل  للع��ودة جم��ددا 

العراقي بني منتخبات القارة ال�س��فراء .  واأو�س��ح 
حمودي بالقول: "مهمة متثيل العراق ريا�س��يًا من 
امله��ام الوطنية التي يج��ب اأن يتحلى بها اجلميع، 
اعتب��ار  حم��ط  والإعام��ي  الريا�س��ي  وال�س��ارع 
وتقدي��ر، وعلى اجلمي��ع اأن يعي اأن م�س��وؤولية كرة 
الق��دم ه��ي م�س��وؤولية ت�س��امنية بحك��م موؤثراتها 
يف املجتمع العراق��ي".  وتابع : "اللجنة الأوملبية 
واحتاد ك��رة القدم جزء من هذه امل�س��وؤولية بحكم 
موقعهم��ا الإداري مم��ا يتوج��ب عليهم��ا حتمله��ا 
واح��رتام اإرادة اجلمي��ع مب��ا يتما�س��ى م��ع القيمة 

احلقيقية لبلدنا العزيز".

حكم عراقي يقود مباراة الهالل 
وبيروزي في دوري األبطال

ثائر جسام يسبب أزمة 
في سحاب األردني

المحرق البحريني يقهر النجمة اللبناني آسيويًا

األولمبية تبحث مع اتحاد الكرة تداعيات خروج 
المنتخب الوطني

وبعد هذا الفوز، و�س��ل ال��زوراء اإىل النقطة الثامن��ة وارتقى اإىل 
�س��دارة املجموع��ة الأوىل، فيم��ا تراج��ع اجلي���ص ال�س��وري اإىل 

و�سافة املجموعة بر�سيد 6 نقاط.
و�سجل اأهداف الزوراء كًا من مهند عبد الرحيم )هدفني( وعاء 

مهاوي.
وت�ستعر�ص )اجلورنال( اأبرز حمطات اللقاء يف التقرير التايل:

ج�ض النب�ض
مل ي�س��تعجل فري��ق الزوراء يف الندف��اع اإىل الأمام طيلة دقائق 
ال�س��وط الأول، حيث اأكتفى بالدفاع والتمركز يف و�س��ط امليدان، 
فلم ن�سهد فر�سة خطرية للنوار�ص يف ال�سوط الأول، بل مل ن�ساهد 
حار���ص مرم��ى اجلي���ص ال�س��وري اأحم��د مدنية �س��وى يف بع�ص 

املرات.

عبقرية حمد
يف �س��وط املدرب��ني، دخ��ل النوار�ص ب�س��ورة مغاي��رة عن التي 
كان عليه��ا يف ال�س��وط الأول، وكاأن الاعب��ني تلق��وا جرع��ات 
زائدة من ال�س��حن املعن��وي و"اجلرينتا"، وهذا المر اأكده مدرب 
ن��ادي الزوراء ع�س��ام حمد يف ت�رضيح مقت�س��ب ل�)اجلورنال(، 
قائًا: قراأت خطة مدرب اجلي�ص، اأن�ص املخلوف، وعرفت من اأين 
�ستاأكل كتف الفريق ال�سوري"، مبينًا اأنه "وجه لعبيه ب�رضورة 

اعتماد الكرات العر�سية والخرتاق من عمق دفاعات اجلي�ص".
توهج مهند

مل متر �س��وى دقيقتني على بداية ال�س��وط الثاين حتى وقع مهند 
عبد الرحيم على اأول اأهداف اللقاء، بعد اأن ا�ستغل عر�سية متقنة 
من ندمي ال�س��باغ، لي�س��عها براأ�سه يف الزاوية الي�رضى للحار�ص 
اأحم��د مدنية الذي اكتفى مب�س��اهدتها وهي ت�س��كن يف ال�س��باك، 
ومل يكتف��ي بذل��ك فبعد اأن اأحرز عاء مه��اوي الهدف الثاين من 

ت�س��ديدة عل��ى قو�ص منطقة اجلزاء يف الدقيق��ة ال�68، عاد مهند 
لي�سجل الهدف الثاين من كرة راأ�سية اأي�سًا بعد ا�ستغاله لعر�سية 
رائعة من ح�سني علي يف الدقيقة ال�89، ليتوج بالاعب الأف�سل 

يف املباراة.
كاطع يقطع ال�شك

امل�س��توى املمت��از الذي ب��دا عليه حار���ص مرمى ال��زوراء عاء 
كاطع، قطع ال�س��ك يف قدرته على حماي��ة عرين النوار�ص، حيث 
ق��دم اأداًء كبرياً وابع��د اخلطر يف العديد من ت�س��ديدات مهاجمي 
اجلي�ص ال�س��وري، ل�سيما يف ال�س��وط الأول، فهو الذي منح الثقة 
لزمائ��ه ك��ي يندفع��وا اإىل الأم��ام، دون اأن نن�س��ى دور مدافعي 

الزوراء وعلى راأ�سهم "املطرقة" كرار حممد. 
ح�شني علي فن وهند�شة

متو�س��ط ميدان و�س��انع األعاب الزوراء، ح�س��ني علي، كان �سعلة 
من الن�س��اط يف املباراة كعادته، فامل�س��توى الكبري الذي يقدمه 

هذا الاعب، �سي�س��عب الأمر على الزوراء لاحتفاظ به املو�س��م 
املقب��ل، فمه��ارات الاع��ب ل تقت�رض عل��ى التمري��ر واملراوغة 
واإمنا يف افتكاك الكرة اأي�س��ًا، حي��ث كان من العامات البارزة 

يف اللقاء.
رب �شارة نافعة

غي��اب املهاجم عاء عبد الزهرة وحار�ص املرمى حممد كا�س��د 
ب�س��بب )الإجهاد( كم��ا قال الاعب��ان اأو لأ�س��باب )مادية( كما 
اأ�س��ارت اإدارة الزوراء، اأي كان ال�س��بب فاأن ه��ذا الغياب مل يوؤثر 
اإطاق��ا عل��ى اأداء الزوراء بل بالعك���ص، فالنوار�ص قدموا مباراة 
جميلة �س��هدت العديد م��ن اللمحات الفني��ة والهجمات املنظمة 
والتمري��رات الق�س��رية، اإذ ا�س��تعان حم��د مب�س��طفى ك��رمي بدًل 
من عب��د الزهرة، وعاء كاطع مكان كا�س��د، ولن نبالغ اإن قلنا 
ان الب��دلء كانوا اأف�س��ل من الأ�سا�س��يني، فال���رضر مل يكن على 

الزوراء وامنا على الاعبني.

انتزع فريق الزوراء، 
�شدارة املجموعة الأوىل 

من اجلي�ض ال�شوري 
عقب تغلبه عليه بثالثة 

اأهداف دون رد يف 
اإطار مناف�شات اجلولة 

الرابعة من كاأ�ض الحتاد 
الآ�شيوي لكرة القدم.

محمد خليل

بغداد - خاص

بغداد - خاص

اأك��د م�س��در يف الحت��اد العراق��ي لكرة الق��دم، رغبة 
الحتاد بال�س��تفادة من التجربة ال�سعودية يف جمال 

تراخي�ص الندية خال الفرتة املقبلة.
وقال امل�سدر ل�)اجلورنال( اإن "الإحتاد العراقي لكرة 
القدم، �سري�سل مدير تراخي�ص الأندية بالحتاد �سيف 
عادل الق�ساب اىل ال�س��عودية، من اجل الطاع على 
التجربة ال�سعودية يف هذا املجال وال�ستفادة منها".
واأ�س��اف اأن "الحت��اد ال�س��عودي لك��رة الق��دم ابدى 
ا�س��تعداده لإ�س��تقبال الق�س��اب خال الفرتة املقبلة، 

لإطاعه على كل مايخ�ص نظام الرتاخي�ص".
ويف �س��ياق مت�س��ل، تلّقى الحتاد العربي ال�س��عودي 
لك��رة الق��دم خطابًا من نظريه الحت��اد العراقي لكرة 
القدم، حيث ثّمن فيه الخري ح�سن ال�سيافة للمنتخب 
العراق��ي الأول لكرة القدم عل��ى هام�ص مباراته اأمام 

املنتخ��ب ال�س��عودي الأول لك��رة الق��دم يف حمافظة 
جدة �سمن الت�سفيات النهائية املوؤهلة لكاأ�ص العامل 
2018 برو�سيا.  و�سكر الحتاد العراقي عرب خطابه 
الحت��اد ال�س��عودي لكرة الق��دم على اجله��ود الكبرية 
التي بذلت يف �سبيل توفري الراحة وتذليل ال�سعوبات 

للمنتخب العراقي الأول لكرة القدم. 
يذك��ر اأن ه��ذه امل��رة ه��ي الثاني��ة التي يبع��ث فيها 
العراق ر�س��الة �س��كر اىل ال�س��عودية، حيث �س��بق وان 
ار�س��ل وزير ال�س��باب والريا�س��ة عبد احل�سني عبطان 
ر�س��الة �سكر اىل الحتاد ال�س��عودي ي�سكره على ح�سن 
ال�سيافة وال�س��تقبال، حيث اأكد عبطان يف بيان له، 

اأن الريا�سة �ستقوي العالقات الخوية بني البلدين.
وتغل��ب املنتخب ال�س��عودي عل��ى املنتخ��ب العراقي 
بهدف نظيف يف املباراة التي جمعت بني املنتخبني 
على ملعب اجلوهرة امل�سعة يف جدة، �سمن ت�سفيات 

اآ�سيا املوؤهلة ملونديال 2018.

اأك��د جنم املنتخ��ب الوطني ال�س��ابق يون�ص حممود، 
اأنه لديه ا�س��رتاتيجية خا�س��ة لعودة الكرة العراقية 
اىل ما كانت عليها يف ال�س��ابق من خال الكثري من 

المور التي من املمكن العمل عليها يف حال فوزي 
برئا�سة الحتاد العراقي لكرة القدم.

وقال حمم��ود يف حديث لربنامج �س��دى املاعب، 
"رغبتي كبرية بالرت�س��يح ملن�س��ب رئا�سة الحتاد 
العراق��ي خ��ال النتخاب��ات املقبل��ة ، طموحات��ي 
ل ح��دود له��ا ، واتطل��ع ان ا�س��اهم يف تطوير الكرة 

العراقية على خمتلف ال�سعدة".
وا�س��اف "ثقتي كبرية بالهيئة العامة على اختيار 
ال�س��خا�ص الكف��اء للح�س��ول على املنا�س��ب يف 
ادارة الك��رة العراقي��ة، نح��ن نحت��اج اىل الكفاءات 
والنج��وم القادري��ن عل��ى حتقي��ق مات�س��بو الي��ه 

اجلماهري".
واو�س��ح "لو انتخبوين رئي�سًا، �ساعمل كل �سيء من 
اجل خدمة بلدي ، �ساعيد للعراق هيبته الكروية يف 
املحافل الدولية ، و�سيكون هناك عملي حقيقي من 
اج��ل التطوير ، وافكاري كث��رية اتطلع اىل حتقيقها 

يف حال فوزي بالرئا�سة.
وب�س��اأن راأيه باملظاهرات التي خرج بها العديد من 
الريا�س��يني واجلماهري، قال حمم��ود: "التظاهرات 
حالة ح�س��ارية ومن املمكن ان ت�س��اهم يف حلحلة 
امل�ساكل التي نعاين منها ، علينا ان نفكر جيدا وان 

ن�سع كل احللول املنا�سبة".
وتابع: "املنظومة الكروية يف العراق خاطئة متامًا 
، نعاين من الكثري من المور التي لعبت دوراً �سلبيًا 
و�س��اهمت برتاجع كرتن��ا ، وهذه كله��ا ل ميكن ان 
تع��ود ال اذا تظاف��رت كافة اجلهود ، وان ن�س��ع يدا 
بي��د مع كل الريا�س��يني لع��ودة الك��رة العراقية اىل 
�س��ابق عهدها ، وان ن�س��اهم نح��ن النجوم بعودتها 
لكي نح�س��ل عل��ى طموحاتنا وامالن��ا التي نبحث 

عنها منذ فرتة طويلة".

الوسط الرياضي السعودي يترقب تغيير موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات المونديال

اتحاد الكرة يرغب باالستفادة من التجربة 
السعودية في مجال تراخيص األندية

يونس محمود: سأعيد الهيبة للكرة العراقية
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