
اعتل��ى اله��ال ال�صع��ودي، �ص��دارة املجموع��ة 
الرابع��ة لدوري اأبطال اآ�صيا لكرة القدم، بعد فوزه 
عل��ى �صيف��ه الوح��دة الإماراتي به��دف دون رد 
يف اجلول��ة الرابعة م��ن دور املجموعات. ويدين 
اله��ال بالف�ص��ل يف ه��ذا الف��وز لاع��ب و�صطه 
الربازيل��ي كارلو���س اإدواردو، ال��ذي �صجل هدف 
املب��اراة الوحي��د م��ن �رضب��ة ج��زاء يف الدقيقة 
22 ،  وت�صدى عبد اهلل املعيوف حار�س الهال 
ل�رضب��ة ج��زاء �صدده��ا �صبي�صتي��ان تيج��ايل يف 
الدقيق��ة 42. ورف��ع الهال ر�صي��ده اإىل 8 نقاط 
يف ال�ص��دارة وظ��ل الوح��دة يف املرك��ز الأخ��ر 
بنقطة واح��دة. ويف الدقائق الأوىل من املباراة، 
اأنقذ احلار�س عبد اهلل املعيوف مرمى الهال من 
هدف موؤكد وت�صدى برباعة لت�صديدة �صاروخية 
م��ن اأحم��د الأك��ربي. وت�صب��ب حار���س الوح��دة 
را�ص��د عل��ي ال�صوي��دي يف ركلة ج��زاء للهال يف 
الدقيق��ة 22 بعد عرقلته للي��و بوناتيني لي�صجل 
منه��ا الربازيل��ي كارلو���س اإدواردو هدف التقدم 
للفري��ق ال�صع��ودي. وكاد عم��ر خرب��ن اأن يحرز 
الهدف الثاين للهال يف الدقيقة 38 عرب ت�صديدة 

زاحفة ولكن حار���س الوحدة اأبعد الكرة باأطراف 
اأ�صابعه اإىل �رضب��ة ركنية. وح�صل الوحدة على 
�رضب��ة ج��زاء قب��ل 3 دقائق م��ن نهاي��ة ال�صوط 
الأول بع��د اأن مل�ص��ت الكرة ي��د املدافع عبد امللك 
اخلي��ربي، لك��ن املعيوف ت�ص��دى ل�رضبة اجلزاء 
التي نفذه��ا �صبي�صتيان تيجايل. ويف الوقت بدل 
ال�صائ��ع من ال�ص��وط الأول كان مبق��دور خربن 
ت�صجي��ل اله��دف الث��اين ولك��ن حار���س الوح��دة 
ت�ص��دى لت�صديدت��ه الزاحف��ة برباعة. وم��ع بداية 
ال�ص��وط الث��اين كاد اإدواردو اأن ي�صي��ف اله��دف 
الثاين له ولفريقه عرب ت�صديدة بعيدة املدى ولكن 
را�ص��د عل��ي حار�س الوح��دة اأبعد الك��رة باأطراف 
اأ�صابعه اإىل �رضبة ركنية. واأنقذ املعيوف مرمى 
الهال من هدف موؤك��د يف الدقيقة 58 وت�صدى 
مبهارة �صديدة ل�رضبة راأ�س قوية من �صبي�صتيان 
تيجايل ، وتعاط��ف القائم الأمين ملرمى الوحدة 
م��ع را�صد عي��د وت�صدى لت�صدي��دة �صاروخية من 
عمر خرب��ن. وكان مبق��دور �ص��امل الدو�رضي اأن 
ي�صي��ف اله��دف الث��اين لله��ال يف الدقيقة 72 
ع��رب ت�صديدة قوية من خارج منطقة اجلزاء ولكن 

الك��رة م��رت مبا���رضة من ف��وق املرم��ى. واأهدر 
خرب��ن فر�صة ذهبية لله��ال قبل خم�س دقائق 

م��ن النهاية بعدم��ا تاعب بدف��اع الوحدة لكنه 
�ص��دد خارج امللعب بدل م��ن الت�صديد يف املرمى 

اخل��ايل. وعقب نهاية املباراة، قّدم لعبو الهال 
ال�صع��ودي، التهاين لأن�صار فريقه��م، عقب الفوز 
الذي حتقق على ح�صاب فريق الوحدة الإماراتي، 
به��دف وحي��د، �صمن اجلول��ة الرابع��ة يف دوري 
اأبط��ال اآ�صي��ا، يف ا�صت��اد الأم��ر في�ص��ل بن فهد 
بالريا���س. وق��ال �صلم��ان الف��رج، يف ح�صاب��ه 
الر�صمي يف موقع التوا�صل الجتماعي "تويرت": 
"األف مربوك الفوز و�صدارة املجموعة، �صكراً لكل 
اجلماه��ر الهالية التي ح�رضت  وتفاعلت معنا، 

ومربوك لاأبات�صي الهالية بطولة الدوري".
فيم��ا قال نواف العاب��د يف ح�صابه الر�صمي على 
موق��ع التوا�صل الجتماعي "توي��رت": " �صدارة_
وب���س .. م��ربوك يا اأغل��ى جمه��ور..  واهلل يوفقنا 

بالقادم".
بينم��ا ق��ال جماهد املني��ع يف ح�صاب��ه الر�صمي 
عل��ى "تويرت": " احلم��د هلل على الف��وز.. األف األف 

مربووك يازعماء".
وق��ال عبداهلل املعي��وف: "األف م��ربوك احلمد هلل 
عل��ى الفوز.. والق��ادم اأجمل ب��اإذن اهلل.. و�صدارة 

ب�س.. �صدارة_حملية_وا�صيوية".

فيم��ا غرد الغائب يا�رض ال�صهراين يف ح�صابه 
الر�صمي يف موقع التوا�صل الجتماعي "تويرت": 
" احلم��د هلل.. األف م��ربوك الفوز يا زعماء..  �صكًرا 

للنجوم اللي يف امللعب ماق�رضوا".
ووج��ه ال�صه��راين حديث��ه لكاب��ن الفري��ق يا�رض 
القحطاين الذي خرج م�صابًا من املباراة، بقوله: 

 "ومات�صوف �رض ياكابن".
كم��ا بارك �ص��امل الدو�رضي ع��رب ح�صابه الر�صمي 
يف "توي��رت"، حي��ث كتب: "األف م��ربوك جماهر 

الزعيم.. فوز مهم وباإذن اهلل القادم اأجمل". 
الوح��دة  قائ��د  مط��ر،  اإ�صماعي��ل  ��د  اأكَّ وب��دوره، 
الإمارات��ي، اأن ارت��داء قمي���س اله��ال، ���رضف 
لأي لع��ب، م�ص��ًرا اإىل اأن اخل�ص��ارة اأمام الفريق 

ال�صعودي، �صببها اإهدار الفر�س.
وتب��ادل مطر، قمي�صه مع عب��د اهلل الزوري، قائد 

الهال عقب املباراة.
وق��ال يف ه��ذا ال�ص��دد: "يل ال���رضف اأن اأتب��ادل 
قمي�ص��ي مع عبد اهلل الزوري، فهو لعب كبر، له 
ا�صم��ه يف الهال واملنتخب ال�صعودي، واأي لعب 

له ال�رضف، اأن يرتدي قمي�س الهال".

المتصاص غضب الجماهير

 ف��از الأهل��ي امل�رضي، ام���س، على م�صتقب��ل املر�ص��ى التون�صي اتحاد الكرة يصدر قرارات إصالحية.. والمتظاهرون يردون: قرارات االتحاد التمثلنا
بثاث��ة اأ�ص��واط دون رد بواق��ع " 25 - 17 و25 - 15 و25 - 
11 " ، باجلولة قبل الأخرة من مناف�صات الدور الأول لبطولة 
اأفريقي��ا للكرة الطائ��رة لل�صي��دات املقامة باملن�صت��ر بال�صاحل 
التون�ص��ي ، ليوؤكد الفريق امل�رضي تاأهله ع��ن املجموعة الثانية 
اإىل دور الثماني��ة فيم��ا ف�ص��ل فري��ق املر�ص��ى يف ذل��ك . ويف 
املجموع��ة الأوىل اأكد الفري��ق املنظم الن��ادي الن�صائي بقرطاج 
تاأهل��ه اأي�ص��ا لدور الثماني��ة بعد فوزه  اليوم عل��ى اأ�صيك ميموزا 
الإيف��واري بثاث��ة اأ�ص��واط نظيفة بواق��ع  " 25 �13 ، 25 � 12 ، 
25 � 16 ".  وباملجموعة الثالثة متكن نادي املجمع البرتويل 
اجلزائ��ري من الفوز م�صاء اليوم على الق��وات امل�صلحة الرواندية 
بنتيج��ة 3 اأ�صواط نظيفة بواق��ع" 25 � 12 ، 25 � 20 ، 25 � 23 
"  و�صمن بالتايل الفريق اجلزائري الرت�صح للدور ربع النهائي .
  وباملجموع��ة الرابعة حق��ق نادي ال�صم�س امل���رضي النت�صار 
عل��ى  ح�ص��اب  ال�صفاق�ص��ي بثاثة اأ�ص��واط دون رد بواقع " 25 � 
23 ، 25 � 10 ، 25 � 21 " ، ورغم هزمية فقد �صمن ال�صفاق�صي 

تر�صحه مع ال�صم�س للدور التايل . 

تنطلق يف بغداد واملحافظات، اليوم الربعاء، مناف�صات اجلولة 
ال�صابع��ة والع�رضي��ن من ال��دوري العراق��ي املمتاز بك��رة القدم 
باإقام��ة 6 مباري��ات. و�صتق��ام الي��وم الربع��اء 6 مباريات، اذ 
�صيح��ل مت�صدر الرتتيب فريق النفط �صيف��ًا على فريق ال�صماوة. 
النفط يدخ��ل املباراة بطموح الفوز من اجل البقاء على �صدارة 
الرتتي��ب الت��ي ب��ات ي�صاركه فيها فري��ق ال�رضطة، حي��ث ي�صعى 
ابن��اء ح�ص��ن احمد للع��ودة اىل �صك��ة النت�صارات بع��د التعادل 
الخ��ر ام��ام الطلب��ة يف اجلول��ة املا�صي��ة، فيم��ا ياأم��ل فريق 
ال�صماوة يف حتقيق الفوز الول له هذا املو�صم بعد اأن مني ب�15 
هزمي��ة و10 تع��ادلت و�صعته يف ق��اع الرتتي��ب. ويف مباراة 
اخ��رى، يواجه فري��ق ال�رضطة نظره احل��دود يف مواجهة يطمح 
م��ن خالها فري��ق القيثارة اخل���رضاء اىل حتقيق الف��وز الثالث 
عل��ى التوايل حتت قيادة املدرب ناظ��م �صاكر، ملوا�صلة التواجد 
يف �ص��دارة الرتتي��ب رفقة النف��ط بر�صيد 51 نقط��ة. ويف بقية 
املباري��ات، يحل نفط مي�صان �صيفًا عل��ى البحري، ويقابل نفط 
اجلن��وب يف ملعبه كرب��اء، وياعب نادي احل�ص��ن على ملعبه 
يف مدين��ة ال�ص��در نادي الك��رخ، وي�صد املين��اء الرحال ملاقاة 
زاخو يف ملعبه. و�صتقام يوم غد اخلمي�س ثاث مباريات، وفيها 
ياع��ب القوة اجلوي��ة نادي امانة بغداد ويواج��ه الزوراء �صيفه 

نفط الو�صط ويحل النجف �صيفا على الكهرباء مبلعب الخر. 

قال يا�رض القحطاين، مهاج��م فريق الهال ال�صعودي، 
اإن الإ�صاب��ة الت��ي تعر���س له��ا خ��ال مب��اراة اليوم 
اأم��ام الوح��دة الإمارات��ي �صتبع��ده مل��دة ت��رتاوح م��ا 
ب��ن اأ�صبوع��ن اإىل ثاث��ة اأ�صابي��ع. وخ��رج القحطاين 
يف الدقيق��ة 18 من ال�ص��وط الأول متاأث��ًرا بالإ�صابة، 
وح��ل مكان��ه ال�ص��وري عمر خريب��ن، قب��ل اأن ي�صجل 
الربازيل��ي كارلو���س اإدواردو ه��دف املب��اراة الوحيد. 
وكتب القحطاين على ح�صاب��ه مبوقع "تويرت": "احلمد 
هلل.. م��ربوك ي��ا زعم��اء.. واحلم��د هلل عل��ى ق�صائ��ه.. 

الإ�صاب��ة يف الع�صلة اخللفية.. من اأ�صبوعن اإىل ثاثة 
بح��ول اهلل.. �صك��ًرا لكل م��ن �ص��األ". و مل ي�صتطع يا�رض 
القحط��اين ا�صتكمال مب��اراة فريقه اليوم م��ع الوحدة 
الإمارات��ي ، والت��ي اأقيم��ت �صمن اجلول��ة الرابعة من 
دور املجموع��ات لدوري اأبط��ال اآ�صيا ، وخرج بعد 18 
دقيقة فق��ط من عمر املباراة ، وح��ل مكانه املحرتف 
ال�صوري عمر خريب��ن. وكان الأرجنتيني رامون دياز 
املدي��ر الفن��ي لفريق الهال ب��داأ املب��اراة مبهاجمن 

�رضيحن .

 اختت��م فري��ق ن��ادي املين��اء مباريات��ه بال��دوري 
ال�صل��وي املمت��از، بف��وز مهم عل��ى �صيف��ه مت�صدر 
ال��دوري فري��ق النف��ط بنتيج��ة -71 74 نقطة يف 

املباراة التي جرت على قاعة الب�رضة الأوملبية.
املب��اراة حملت عن��وان الإثارة والندي��ة لكن كانت 
الكلم��ة الوىل لل�صي��وف الذي��ن اأنه��وا الرب��ع الأول 
اأ�صح��اب   ، نقط��ة   23  17- بنتيج��ة  ل�صاحله��م 
ال�صياف��ة اأدركوا خطورة املوق��ف واحلما�س الكبر 
للنفطي��ون ليقلبوا النتيجة يف الرب��ع الثاين وانهوه 
النف��ط  ع��اد  فيم��ا   ، نقط��ة   13  -  17 ل�صاحله��م 
بالتفوق بالربع الثالث ويح�صمه بفارق نقطة واحده 
-20 21 نقط��ة ، واحتدم��ت املناف�ص��ه يف الرب��ع 
الأخ��ر ال��ذي ارتفعت فيه وت��رة الأداء لي�صهد ندية 
واإثارة و�صجال بن الفريق��ن اللذين تبادل الأدوار 
بالتف��وق وت�صجي��ل النق��اط حت��ى الدقيق��ة الثامنة 
الت��ي �صجلت تفوق��ا لل�صيوف باأربع��ة نقاط 67 - 

71 نقط��ة ، قطع عليهم اأ�صحاب ال�صيافة مبوؤازرة 
وت�صجي��ع منقطع النظ��ر من جمهوره��م الذي رفع 
م��ن معنويات الاعب��ن وحفزهم على ب��ذل عطاءا 
اأكرب وحتق��ق ذلك من الرميات الت��ي و�صعتهم على 
مقرب��ة من ح�صم املباراة قب��ل ثانيتن بنتيجة 71 
- 74 نقط��ة. وق��ال مدرب املين��اء ا�صعد عاوي اأن 
"فريقه قدم م�صتوى جيد خال املباراة ولعب ب�صكل 
متناغ��م"، م�صرا اىل قوة الفريق املناف�س واندفاعه 
ال��ذي متكن احلد منه بعد اإ�صيق��اف حتركات لعبه 
املح��رتف الذي كان ي�صكل خطرا على �صلة الفريق". 
م��ن جانبه ا�صاد م��درب نادي النف��ط ال�صلوي خالد 
يحي��ى ب�"امل�صت��وى الكب��ر ال��ذي قدم��ه فريقه مع 
فري��ق املين��اء ال��ذي و�صف��ه باملثاب��ر"، مبين��ًا اأن 
"اخل�صارة لتبعده عن مركز ال�صدارة".  وبهذا الفوز 
فاإن فريق امليناء قفز اىل املركز اخلام�س الذي كان 

يتم�صك به فريق الكرخ قبل هذه املباراة.

5 فرق عربية في دور الثمانية 
لبطولة أفريقيا للطائرة

النفط والشرطة يطمحان لمواصلة 
الصدارة في الدوري الممتاز

اإلصابة تبعد القحطاني ثالثة أسابيع

الميناء يهزم النفط في الدوري السلوي

وق��ال بيان �ص��ادر ع��ن الحت��اد العراقي لك��رة القدم 
وتلق��ت )اجلورن��ال( ن�صخ��ة من��ه، اإن "الحت��اد، عق��د 
اجتماع��ًا مهما لتدار�س الو�صع الكروي وبعد ال�صتماع 
اىل مقرتحات رئي�س اللجنة الوملبية الوطنية العراقية 
ومكتبه��ا التنفي��ذي وورقة العمل ال�ص��ادرة من الندوة 
النقا�صي��ة الت��ي اقامه��ا املكت��ب العام��ي لاحت��اد 
للنخ��ب الريا�صية والكادميي��ة والعامية والكفاءات 

التدريبية".
واو�ص��ح "بن��اًء عل��ى قناعة وروؤي��ة املكت��ب التنفيذي 
لاحت��اد وم�صادقت��ه عليها تق��رر اع��ادة هيكلة كافة 
جلان الحتاد لغر�س ف�صح املجال امام الكفاءات لخذ 
دورها يف تطوي��ر الكرة العراقية وت�صكيل جلنة اخلرباء 

باخت�صا�صات خمتلفة موؤلفة من )الدكتور �صامل كامل 
– قا�ص��م لزام – ال�صيد احم��د عبا�س – الدكتور كاظم 
الربيعي- ال�صي��د داود العزاوي- ال�صي��د با�صم جمال- 
ال�صي��د عاء كاظم- الدكتور قحط��ان جا�صم – الدكتور 

ح�صام املوؤمن – الدكتور موفق عبد الوهاب(".
واأ�ص��اف "الحت��اد ق��رر عدم ا���رضاف اع�ص��اء الحتاد 
عل��ى مباري��ات ال��دوري بكاف��ة فئات��ه لف�ص��ح املجال 
ام��ام الاعب��ن الدولي��ن للقي��ام بهذه امله��ام، ف�صًا 
ع��ن ت�صكيل جلنة لعادة النظر يف الرتهل الوظيفي مبا 
يتما�ص��ى و�صيا�ص��ة التق�ص��ف املتبعة يف الب��اد وكذلك 
الغاء من�صب ال�رضاف على املنتخبات الوطنية كافة".

وتابع البيان، "تقرر اقامة موؤمتر علمي برعاية م�صرتكة 
مع اللجن��ة الوملبية الوطنية العراقي��ة لا�صتفادة من 
الطروح��ات الت��ي �صيقدمها اه��ل الخت�صا�س وتوحيد 

اخلطاب العامي لاحتاد عن طريق املكتب العامي 
ح�رضاً". ولفت البيان اإىل اأن "الحتاد قرر اي�صًا، حتويل 
جلنة امل�صابق��ات اىل دائرة باق�صام متخ�ص�صة وايجاد 
اآلية جديدة متطورة ت�صهم يف تطوير م�صابقات الحتاد 
عل��ى جمي��ع امل�صتوي��ات والهتم��ام ب��دوري الفئ��ات 
العمرية"، مبينًا ان "الحتاد قرر اقالة املاك التدريبي 
للمنتخ��ب الوطن��ي والبحث ع��ن ماك تدريب��ي اجنبي 
لتن�صي��ق م��ع احلكومة العراقية واللجن��ة الوملبية من 

اجل توفر املال الازم لهذا الغر�س".
ويف اأول ردة فع��ل، ردت اللجن��ة التن�صيقية للتظاهرات 
اجلماهري��ة ل�صاح املنظومة الكروية يف بيان اأكدت 
في��ه اأن قرارات احت��اد الكرة ل متث��ل مطالبهم، وبينما 
اأ���رضوا على تق��دمي ال�صتقالة من قبل الحت��اد �صددوا 

على �رضورة توا�صل التظاهرات.

وقال��ت اللجن��ة يف بيان تلقت )اجلورن��ال( ن�صخة منه، 
اإن "ق��رارات احتاد الك��رة التي �صدرت م�صاء الثنن، ل 
متث��ل مطال��ب املتظاهرين الثابتة الت��ي اأقروها خال 
"املتظاهري��ن مازال��وا  اأن  التظاه��رة الأوىل"، مبين��ة 
م�رضي��ن على تقدمي الهيئة الإدارية لاحتاد ا�صتقالتها 

وف�صح املجال لإ�صاح املنظومة الكروية".
واأو�صح��ت اللجن��ة اأن "اأن املتظاهري��ن ثابت��ن عل��ى 
مطالبه��م ولن يرتاجع��وا اأو يحيدوا عنه��ا"، كا�صفة اأن 
"التظاهرات �صت�صتمر و�صتقام اليوم الثاثاء يف ال�صاعة 

الثانية و30 دقيقة ظهرا بتظاهرة جديدة".
ودعت اللجنة "اجلماه��ر الريا�صية لإي�صال ا�صواتهم 
بقوة وميار�ص��وا دورهم يف التغي��ر املن�صود"، موجهة 
"دعوته��ا للجميع باأن يعون ذل��ك واأن �صوت ال�صارع 

�صيكون هو العلى".

عقد االحتاد العراقي لكرة 
القدم اجتماعًا مهما لتدار�س 

الو�ضع الكروي وو�ضع 
عدد من احللول الإ�ضالح 

منظومة كرة القدم يف 
العراق، كان على راأ�ضها 

اإعادة هيكلة جلان االحتاد 
واإقالة مدرب املنتخب 

الوطني را�ضي �ضني�ضل 
من من�ضبه والبحث عن 

مدرب اأجنبي، لرتد اللجنة 
التن�ضيقية للمتظاهرين 
مبينة اأن هذه القرارت 

المتثل املتظاهرين.

محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

 دخ��ل جن��م املنتخ��ب الوطن��ي ال�صاب��ق يون���س 
حمم��ود، �صب��اق رئا�ص��ة الحت��اد العراق��ي بكرة 
القدم ر�صميًا ومعلن��ًا نف�صه مر�صحًا ر�صميًا خال 
النتخاب��ات املقبل��ة.  وق��ال م�ص��در مق��رب من 
الاعب ل�)اجلورن��ال( اإن "جنم املنتخب الوطني 
ون��ادي الطلبة ال�صابق يون�س حممود دخل �صباق 

النتخابات يف اإحتاد الكرة ر�صميًا".
واأ�صاف اأن "حممود �صل��م بنف�صه كتاب تر�صيحه 
لدخ��ول �صباق النتخابات لرئا�صة الحتاد ممثا 
عن نادي الطلب��ة، بيد رئي�س الحتاد احلايل عبد 

اخلالق م�صعود".
وتاب��ع اأن "ال�صفاح يفك��ر يف اأمر الرت�صح لرئا�صة 
الحتاد منذ فرتة لي�صت بالقليلة، حيث يهدف اإىل 
اإنت�ص��ال الكرة العراقية م��ن الواقع املرتدي الذي 

متر به يف الوقت احلايل".

وا�صار امل�صدر الذي ف�صل عدم الك�صف عن ا�صمه، 
اإىل اأن "النج��م ال��دويل ال�صابق ي�ص��ع يف قائمته 
ع��ددا من القرتاح��ات واحللول الت��ي ت�صاهم يف 
تطوي��ر الكرة العراقي��ة وابرزها اإع��داد الاعبن 
من مرحلة النا�صئة حت��ى و�صولهم اىل املنتخب 
يون���س  اإلتق��ى  مت�ص��ل،  �صي��اق  ويف  الوطن��ي". 
حمم��ود م��ع النجم ال��دويل ال�صابق اأحم��د را�صي 
قبيل انط��اق تظاهرة الم�س ام��ام مبنى احتاد 
الك��رة للمطالبة باقالة اع�ص��اء الحتاد العراقي 

لكرة القدم.
اللق��اء اىل  وتط��رق النجم��ان الدولي��ان خ��ال 
كيفية امل�صاركة يف التظاهرات �صد احتاد الكرة، 

وكيفية اجناحها وا�صتمرارها.
اجلدي��ر بالذك��ر اأن يون���س حممود التق��ى بزعيم 
التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر من اأجل ال�صت�صارة 
واحل�صول عل��ى التاأييد والدعم لل���رضوع بعملية 

اإ�صاح الكرة العراقية. 

اأكد النجم الدويل ال�صابق وقائد التظاهرات املناوئة 
لإحت��اد الك��رة يون���س عب��د عل��ي، اأن املتظاهري��ن 
�صيلج��اأون اىل التدخ��ل احلكوم��ي يف ح��ال اأ���رض 
اع�ص��اء اإحت��اد الكرة عل��ى موقفهم يف ع��دم تقدمي 
ا�صتقالته��م. وق��ال عب��د عل��ي يف ت�رضي��ح خا���س 
ل�)اجلورن��ال( "يف ح��ال ا�صتم��ر احت��اد الك��رة يف 
عناده ومل يقدم اع�صائه ا�صتقالتهم، فاأننا �صن�صتمر 
يف التظاه��ر لع��دد من ال�صنن و�صنلج��اأ اىل التدخل 
احلكومي، حتى وان تطلب المر ايقاف الريا�صة يف 
الع��راق لربع �صنوات، حيث �صتك��ون كافية لإعادة 
تنظي��م الريا�ص��ة يف العراق من جدي��د، وهذا المر 
ل��ن يكون ا�صوء من م��رور 31 �صنة ونحن مل نتاأهل 
لكاأ���س الع��امل وه��و اه��م حمف��ل دويل". واأ�ص��اف 
"خ��ال ه��ذه الرب��ع �صن��وات �صنعيد م��ن خالها 
اعادة تنظيم الدوري، والهتم��ام بالفئات العمرية 

وبناء ماعب تتنا�صب مع معاير الحتاد ال�صيوي 
والفيف��ا، وملاذا تتعر���س انديتنا لل�صغط من خال 
مطالبته��ا باإن�ص��اء ماع��ب خ��ال ف��رتة 9 اأ�صه��ر 
فقط، ب��ل فلتاأخ��ذ وقتها ال��كايف لن�ص��اء ماعبها 
كان  "الع��راق  اأن  عل��ي،  عب��د  وتاب��ع  باأريحي��ة". 
يحتل املرك��ز ال�39 ع��ام 2004 ويف عام 2017 
بدًل م��ن اأن يتط��ور املنتخب الوطن��ي فهو يرتاجع 
اىل املرك��ز 122"، مبين��ًا اأن "اأع�ص��اء الحتاد هم 
ال�صب��ب يف هذا الرتاجع، الذي��ن يتمتعون ب�صفراتهم 
وامتيازاته��م ومتنا�ص��ن ه��م الك��رة العراقية الذي 
ا�صبح يف احل�صي�س، فاللجوء اىل احلكومة واإيقاف 
الريا�ص��ة يف العراق هو احلل الف�صل وجميع قادة 
التظاه��رات متفق��ون عل��ى ذل��ك". واأو�ص��ح الغزال 
ال�صم��ر، بالقول: "نحن ل نفكر مبن�صب اأو باإمتياز، 
فهدفن��ا ه��و ال�ص��اح فق��ط، و�صاأكم��ل م��ا بداأت��ه 
حتى النهاي��ة، وبعدها �صاأظه��ر يف و�صائل العام 

و�صاأقول للجميع "ها انا اأكملت واجبي".

الهالل السعودي يتخطى الوحدة اإلماراتي ويعتلي صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا

السفاح يدخل سباق رئاسة االتحاد رسميًا عبد علي: سنلجأ إلى الحكومة في حال أصر 
اتحاد الكرة على موقفه
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