
 تلق��ى املنتخ��ب الوطن��ي الن�سوي لك��رة القدم، 
15 هدف��ًا يف مباريات��ه الث��اث يف الت�سفيات 
اآ�سي��ا لل�سي��دات 2018 يف الأردن، ومل يتمك��ن 
م��ن ت�سجي��ل اي ه��دف او ح�س��د اي نقط��ة بع��د 
م��رور ث��اث ج��ولت م��ن الت�سفي��ات. الهزمية 
امل�سيف��ة  طاجيك�ست��ان  اأم��ام  كان��ت  الوىل 
بينتيج��ة ه��دف دون رد، �سم��ن اجلول��ة الأوىل 
م��ن مناف�س��ات املجموع��ة الأوىل يف ت�سفي��ات 
كاأ���س اآ�سيا. و�سيطر التع��ادل ال�سلبي على نتيجة 
املباراة حت��ى الدقيقة 87 عندما خطف منتخب 
طاجيك�ست��ان ه��دف الف��وز الثم��ن ع��ن طري��ق 
جونون��ا حليموفا. وتب��ادل الفريقن املحاولت 
الهجومي��ة خ��ال ال�س��وط الأول، و�سنح��ت لك��ل 
منهم��ا جمموعة من الفر���س للت�سجيل، ولكنهما 
مل ينجح��ا يف ا�ستغال هذه الفر�س. ويف ال�سوط 
الثاين بداأ املنتخب الطاجيكي يف فر�س �سيطرته 
على املجريات، و�سغط على مرمى العراق، ولكنه 
انتظر حت��ى الدقيقة 87 من اأج��ل ت�سجيل هدف 
الف��وز عرب ت�سدي��دة قوية من جونون��ا حليموفا. 
اأم��ام املنتخ��ب  الثاني��ة فكان��ت  الهزمي��ة  اأم��ا 

الفلبين��ي بينتيج��ة اربعة اه��داف دون رد �سمن 
اجلولة الثانية من الت�سفيات الآ�سيوية. و�سجلت 
ايف��ا ماداران��غ )21( وهايل لون��غ )44( و�سارة 
كا�ستاني��دا )45( ونازارين��و دولين��و )45+2( 
اأه��داف الف��وز ل�سال��ح منتخب الفلب��ن. و�سغط 
منتخب الفلبن منذ البداية و�سنحت له فر�ستن 
للت�سجي��ل ع��ن طريق كلري لي��م وايف��ا مادارانغ، 
قب��ل اأن ي�سج��ل اله��دف الأول يف الدقيق��ة 21 
عرب ت�سدي��دة مادارانغ من داخ��ل منطقة اجلزاء. 
يف املقاب��ل كان��ت اأب��رز فر���س الع��راق خ��ال 
ال�س��وط الأول ع��رب �ربة حرة مبا���رة نفذتها 
نادي��ا ف�سل��ي وم��رت خط��رية ف��وق العار�س��ة. 
ولك��ن منتخب الفلب��ن جنح يف ت�سجي��ل الهدف 
الث��اين يف الدقيق��ة 44 اإث��ر ركلة ركني��ة ارتقت 
له��ا هايل لون��غ وحولتها راأ�سي��ة يف ال�سباك. ثم 
اأ�ساف��ت �سارة كا�ستانيدا اله��دف الثالث ل�سالح 
الفلب��ن ع��رب ت�سدي��دة م��ن داخل منطق��ة اجلزاء 
)45(. وح�س��م منتخب الفلب��ن النتيجة بت�سجيل 
الهدف الراب��ع يف الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
ال�سائع لل�سوط الأول عن طريق نازارينو دولينو 

الت��ي تابعت متريرة ايف��ا مادارانغ لتحول الكرة 
داخ��ل ال�سب��اك. ويف ال�سوط الث��اين لعب منتخب 
اإيق��اف  يف  وجن��ح  اأف�س��ل  بان�سب��اط  الع��راق 

خط��ورة لعب��ات الفلب��ن لينته��ي اللق��اء بذات 
نتيج��ة ال�س��وط الأول. هزائ��م املنتخ��ب الن�سوي 
توا�سل��ت، وكان��ت اخرها واثقلها ام��ام منتخب 

الأردن والت��ي انتهت بنتيج��ة 0-10 على �ستاد 
اجلمهورية املركزي يف دو�سانبي، �سمن اجلولة 
الثالث��ة م��ن مناف�س��ات املجموع��ة الأوىل م��ن 
الت�سفي��ات. و�سجلت �ساهيناز جربين )1( ولونا 
امل���ري )20( و�ستيف��اين الن��رب )27 و61 من 
�ربت��ي ج��زاء و81( ومي�س��اء جب��ارة )45+4 
و65 و79 و84( والعراقي��ة زه��راء اأحم��د )77 
باخلطاأ يف مرمى فريقه��ا( اأهداف الفوز ل�سالح 

املنتخب الأردين.
وحاف��ظ الأردن عل��ى �سدارة ترتي��ب املجموعة 
بر�سي��د 9 نق��اط م��ن ث��اث مباري��ات، بف��ارق 
الأه��داف اأمام الفلبن، مقاب��ل 4 نقاط للبحرين 
و3 لطاجيك�ست��ان ونقط��ة لاإم��ارات ول �س��يء 

للعراق.
وفر���س منتخ��ب الأردن �سيطرته عل��ى املباراة 
من��ذ البداي��ة، وجن��ح يف ت�سجي��ل اله��دف الأول 
ع��ن طري��ق �ساهين��از جربين، يف ح��ن �ساعت 
على العراق فر�س��ة ت�سجيل التعادل عند الدقيقة 
العا���رة ع��رب ت�سديدة �سيب��ال �سكر ر�سي��د التي 
ت�س��دت له��ا احلار�س��ة �سريي��ن رائ��د. وع��ادت 

�ساهين��ار لت�سن��ع اله��دف الث��اين ل��اأردن 
بعدما مررت كرة متقنة غلى لونا امل�ري التي 

�سددت يف ال�سباك )20(.
وبع��د ذلك �سجل��ت �ستيفاين النرب اله��دف الثالث 
ع��رب �ربة ج��زاء يف الدقيق��ة 27، ث��م اأ�سافت 
مي�س��ار جبارة هداف��ة الفريق اله��دف الرابع يف 
الدقيق��ة الأوىل م��ن الوقت بدل ال�سائ��ع لل�سوط 

الثاين.
ويف ال�سوط الثاين وا�سل منتخب الأردن �سغطه 
الهجوم��ي، لي�سج��ل الهدف اخلام���س يف الدقيقة 
61 م��ن �ربة ج��زاء نفذتها �ستيفاين النرب، ثم 
�سجلت مي�ساء جبارة الهدف ال�ساد�س يف الدقيقة 
65. وا�ستمرت الأهداف الأردنية، ف�سجلت مي�ساء 
جب��ارة هدف��ن لرتفع ر�سيده��ا يف املباراة اإىل 
رباعية ور�سيدها يف الت�سفيات اإىل 11 هداف، 
و�سجلت �ستيف��اين النرب يف حن �سجلت العراقية 

زهراء اأحمد هدف باخلطاأ يف مرمى فريقها.
وتقام اجلول��ة الرابعة من مناف�س��ات املجموعة 
اليوم الأحد، حيث يلتقي الأردن مع طاجيك�ستان، 

والعراق مع الإمارات، والفلبن مع البحرين. 

أحداث مباراة الطلبة والنفط

رف���س اجلهاز الفني للفريق الأول لكرة الق��دم بنادي خلويا القطري، مدرب النفط يكشف أسباب ردة فعله.. واتحاد الكرة ينتظر تقرير المباراة قبل إصدار أي قرار
بقيادة اجلزائري جمال بلما�سي، ا�ستمرار الحتفالت بتتويج الفريق 
التاريخ��ي بلق��ب دوري جنوم قطر للم��رة اخلام�سة يف �سب��ع �سنوات، 
ب�سبب ارتباط الفريق بخو���س مواجهة مهمة مع ا�ستقال خوز�ستان 
الإيراين يف اجلولة الرابعة من دوري اأبطال اآ�سيا م�ساء الثنن املقبل 

على ملعب عبد اهلل بن خليفة يف العا�سمة القطرية الدوحة .
 وكان خلويا قد ح�سم لقب دوري جنوم قطر اأم�س بعد الفوز على فريق 
الأهل��ي بنتيج��ة 2 � 1�سمن مباري��ات اجلولة 25 م��ن الدوري وقبل 
جول��ة من نهاي��ة امل�سابقة.  و�سن��ع خلويا تاريخا جدي��دا بالو�سول 
اإىل اللق��ب اخلام�س يف 7 م�ساركات بال��دوري القطري منذ م�ساركته 
الأوىل يف دوري جن��وم قط��ر مو�س��م 2010 / 2011 عق��ب مو�س��م 
واح��د فق��ط من تاأ�سي�سه ع��ام 2009 وتاأهله اإىل م�س��اف الكبار بعد 
ف��وزه بكاأ�س الدرج��ة الثانية ، وهو اإجناز مل ي�سبق��ه اأي ناد اإليه على 
الإط��اق.  وق��ال عدنان العلي اأم��ن ال�ر العام بن��ادي خلويا :"الآن 
ل وق��ت لاحتف��الت والأف��راح، فاأمامنا مواجه��ات هامة يف بطولة 
دوري اأبطال اآ�سيا، وكذلك هناك مباريات هامة يف كاأ�س قطر واأغلى 

البطولت". 

 اأو�س��ح �ساح رم�س��ان، رئي�س احت��اد الكرة ال�س��وري، حقيقة عودة 
عم��ر ال�سوم��ة، ه��داف اأهل��ي ج��دة ال�سع��ودي، اإىل �سف��وف املنتخب.  
وق��ال رم�س��ان، يف ت�ريح��ات �سحفي��ة، "حت��ى اللحظ��ة ل يوج��د 
�س��يء ر�سم��ي اأو موافق��ة خطي��ة من الاع��ب، الذي يبدي ب��ن الفرتة 
والأخرى الرغبة بالع��ودة للمنتخب، لكن عمليا ل يحاول التقدم باأي 
خط��وة لاأمام �س��وى الت�ريح��ات ال�سحفية والإ�س��ادة باملنتخب". 
وتاب��ع رئي���س احتاد الكرة "ب��اب املنتخب مفت��وح للجميع، لكن ملن 
يري��د ارت��داء قمي���س املنتخ��ب ب�سكل ج��دي، وكل ما يق��ال غري ذلك 
فه��و جمرد تاأوي��ات و�سائعات اأو اجته��ادات". واأ�ساف "منذ البداية 
حتدثن��ا عن طموحاتن��ا واآمالنا وحظوظنا، وه��ي التاأهل عرب املركز 
الثال��ث يف املجموع��ة، وه��و مازال قائم��ا، حيث لدين��ا 3 مواجهات 
تعترب اأ�سهل م��ن املواجهات التي تنتظر املنتخب الأوزبكي". ووا�سل 
"املنتخ��ب يق��دم اأداًء رائعا يف الت�سفي��ات الآ�سيوية، متكنا من قلب 
التوقع��ات واإرب��اك احل�سابات، رغم كل الظروف الت��ي متر بها الباد، 
يف مواجهة كوريا اجلنوبية لعبنا ب�سكل مثايل، وكنا الأف�سل ب�سهادة 
ك��ل النقاد، لكن كرة القدم اأدارت ظهره��ا لن�سور قا�سيون، فخ�رنا 3 
نق��اط كانت �سرتفع �سقف طموحاتنا لنكون ثاين املجموعة". ويحتل 
املنتخب ال�سوري املركز الرابع يف املجموعة الأوىل من الدور احلا�سم 
للت�سفي��ات بر�سي��د 8 نقاط، بفارق 4 نقاط ع��ن املنتخب الأوزبكي، 

�ساحب املركز الثالث. 

حقق��ت الف��رق العربي��ة امل�سارك��ة يف الن�سخ��ة ال��� 
27 لبطول��ة اأفريقي��ا لاأندي��ة يف الك��رة الطائ��رة 
لل�سي��دات املقامة حاليا بال�ساح��ل التون�سي ، بداية 
جي��دة حيث فاز الأهلي امل���ري حامل اللقب على  
ن��ادي ال�سجون الكين��ي 3 - 1 ، حل�ساب املجموعة 
الثاني��ة الت��ي �سه��دت اأي�سا ف��وز م�ستقب��ل املر�سى 
التون�س��ي عل��ى بجاي��ة اجلزائ��ري بثاث��ة اأ�س��واط 
نظيف��ة .وحق��ق ن��ادي �سوناط��راك اجلزائ��ري فوزا 
هام��ا  على ن��ادي بافي��ا الكام��ريوين، باملجموعة 

الثالث��ة بنتيج��ة 3 اأ�س��واط نظيفة ، وانه��زم اجلي�س 
الرواندي اأم��ام الأنابيب الكيني بثاثة اأ�سواط دون 
رد . ويف املجموع��ة الرابعة فاز النادي ال�سفاق�سي 
التون�سي على ار�سو ال�سينغايل بثاثة اأ�سواط نظيفة 
وبنف���س النتيجة ف��از نادي ال�سم���س امل�ري على 
ف��اب الكامريوين .يذك��ر اأن الفري��ق املنظم للبطولة 
، الن��ادي الن�سائ��ي بقرطاج كان قد ف��از اأم�س على 
ندج��ي الأوغندي بثاثة اأ�س��واط نظيفة باملجموعة 

الأوىل.

اأعلن��ت جلن��ة احلك��ام يف الحت��اد الآ�سي��وي لك��رة 
القدم، تعي��ن طاقم حتكيمي عراق��ي لإدارة مباراة 
الع��ن الإمارات��ي، واأهل��ي ج��دة ال�سع��ودي �سم��ن 
اجلول��ة الرابعة من دور املجموع��ات بدوري اأبطال 
اآ�سي��ا. وق��ال الإحت��اد الآ�سيوي يف موقع��ه الر�سمي 
اإن��ه "مت اإختيار الطاقم ال��دويل  املوؤلف من العراقي 
عل��ي �سب��اح حك��م �ساح��ة، وم�ساعديه اأم��ري داود، 
وحيدر عبداحل�سن، لإدارة املباراة، التي �ستجرى يف 
ملعب هزاع ب��ن زايد يوم الثاثاء املقبل". واأ�ساف 
اأن "احلك��م  الراب��ع �سيك��ون من طاجيك�ست��ان، فيما 
�سيق��وم القط��ري عبدالرحم��ن عبدو مبهم��ة مراقبة 
احلك��ام". وكان��ت مب��اراة الذه��اب ب��ن الفريق��ن 
انتهت بالتعادل بهدفن لكل  منهما.  يذكر اأن الأهلي 
 يت�س��در ترتي��ب املجموع��ة بر�سيد 7 نق��اط، فيما 
ميلك الع��ن 5 نقاط، وذوب اآه��ن اأ�سفهان الإيراين 
4 نقاط،، ويتذي��ل  بونيودكور الأوزبكي املجموعة 

ب��ا ر�سي��د م��ن النق��اط. عل��ي �سب��اح ل��ن يك��ون 
العراقي الوحيد الذي يدير مباراة يف دوري البطال 
الآ�سي��وي، حي��ث كلف��ت جلن��ة احلك��ام يف الحتاد 
الآ�سي��وي لك��رة الق��دم الطاق��م التحكيم��ي ال��دويل 
العراقي املوؤل��ف من مهند قا�س��م، وم�ساعديه موؤيد 
حمم��د عل��ي، وواثق مدل��ل وزيد ثامر حكم��ا رابعا، 
ب��اإدارة مباراة فريق��ي الهال ال�سع��ودي وبريوزي 
الإي��راين حل�س��اب اجلول��ة اخلام�س��ة م��ن املجموعة 
الرابع��ة يف دوري اأبط��ال اآ�سي��ا، والت��ي يحت�سنها 
ا�ست��اد جممع ال�سلطان قابو�س الريا�سي ببو�ر يف 
العا�سم��ة العمانية م�سقط ي��وم 24 اأبريل/ ني�سان 

احلايل.
ويحت��ل فري��ق الري��ان القطري �س��دارة ترتيب فرق 
املجموع��ة بر�سي��د 6 نق��اط، يلي��ه اله��ال ول��ه 5 
نقاط، ث��م بريوزي ب�4 نق��اط، والوح��دة الإماراتي 

وله نقطة واحدة.

لخويا يؤجل االحتفال بالدوري 
بسبب أبطال آسيا

رئيس االتحاد السوري يوضح 
حقيقة عودة السومة

تفوق عربي في بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة

صافرة عراقية لمباراة العين وأهلي جدة

فيم��ا اأكد رئي�س جلنة الن�سب��اط يف اإحتاد كرة القدم 
طه عب��د، اأن جلنته �ستنتظر التقري��ر النهائي للمباراة 
قب��ل الب��ت يف اإ�س��دار اي ق��رار او عقوبة �س��د مدرب 
النف��ط ح�س��ن اأحم��د. وق��ال اأحمد يف ت�ري��ح خا�س 
ل�)اجلورن��ال(، "اجلمي��ع يع��رف من هو ح�س��ن اأحمد، 
وكي��ف هو �سلوك��ه واخاقه، ولك��ن ال�سب��ب الرئي�سي 
وراء اح��داث املباراة الخرية ام��ام الطلبة، هو وجود 
اربعة نفرات ظالة من جمهور نادي الطلبة خلف دكة 
الب��دلء اخلا�سة بنادي النف��ط، مل يتوقفوا عن �ستمي 
وم�سبت��ي طيلة دقائ��ق املباراة، وح��ن �سجلنا هدف 
التع��ادل يف الدقائق الخرية من املب��اراة، مل امتالك 
نف�س��ي وتوجهت اليهم لأعرب عن غ�سبي عنهم، وكيف 

ي�سب��ون وي�ستم��ون مدرب��ًا مل يتعر���س له��م ب�س��وء". 
واأو�س��ح بالق��ول اأن "ه��وؤلء وا�سل��وا ال�س��ب وال�ستم، 
ليتدخل الكادر التدريبي ولعبو النفط وقاموا بتهدئة 
الو�سع، لتفاجاأ بعدها بتدخل عدد من اع�ساء الكادر 
التدريبي واداريي الطلبة وهم يتهجمون علي قائلن: 
)كي��ف ت�سب جمهور الطلبة؟(، واقولها �راحة، اأنا مل 
اتهج��م على جمهور الطلب��ة ول على الكادر التدريبي، 
بل ك��ان تهجمي على هوؤلء الربعة الذين ليح�سبون 
عل��ى جمهور الطلبة". وتابع اأحم��د "بعد خروجنا من 
ار�سية امللعب، تعر�سنا لل�سب وال�ستم وتعر�س زجاج 
حافل��ة الفري��ق للك���ر، ف�سًا ع��ن تعر���س �سيارات 
الاعب��ن لا�رار". اأم��ا مدرب الطلب��ة مظفر جبار، 
اأو�س��ح يف ت�ري��ح ل�)اجلورن��ال( قائ��ًا: "ل اري��د 
التحدث كث��رياً حول هذا املو�س��وع، فاملدربن يجب 

ان يتحلوا بالخ��اق العالية، وحن احتفلت بالهدف 
التدريب��ي  الث��اين، احتفل��ت م��ع الاعب��ن والك��ادر 
امل�ساع��د، ولك��ن مافعله ح�سن احمد ح��ن اقرتب من 
دك��ة بدلئن��ا، تلفظ بالف��اظ نابية ولوح بي��ده م�سرياً 
الين��ا". واو�س��ح بالق��ول: "نحن ن�ستطي��ع ان نتحدث 
كث��رياً وباإمكاننا ذلك، ولكن يبق��ى ال�سلوك الريا�سي 
ه��و الهم، وب�راح��ة مافعله ح�سن احم��د هو �سلوك 
م�س��ن، فعلى �سبيل املث��ال يف املرحلة الوىل الطلبة 
�سجل التعادل يف الدقائق الخرية من املباراة، ولكن 
مل يبدر اي �سلوك م�سن للمدرب ايوب اودي�سو حينها". 
واختتم جب��ار، حديثه قائًا: "املدرب املحرتف يجب 
ان ليتلف��ظ مبثل ه��ذه اللفاظ، وم��ا اطلبه من احتاد 
الك��رة ان تكون له وقفة ويحا�سب املدرب كي لتتكرر 
مثل هذه احلالت". وبدوره اأكد رئي�س جلنة الن�سباط 

العمي��د طه عبد حاته ل�)اجلورنال( اأن "اللجنة تنتظر 
تقري��ر م�رف املباراة وامل���رف المني على اعتبار 
حدوث حالت جتاوز خارج امللعب، ويف الوقت نف�سه 
ننتظ��ر تقري��ر حك��م املباراة، ه��ل كانت ا�سب��اب ردة 
فع��ل ح�سن اأحم��د مرتبطة باأحداث ار�سي��ة امللعب او 
خارجها". وا�ساف "لدين��ا لوائح غري قابلة للنقا�س، 
و�سنطبقه��ا بعد الطاع على تقري��ر م�رف املباراة، 
بال�ساف��ة اىل ال�س��ورة ان توف��رت، وبع��د التاأكد من 
ثب��وت جت��اوز م��درب النف��ط، فل��ن ن��رتدد يف اإ�سدار 
العقوب��ة عل��ى امل��درب". واأو�س��ح اأن "ق��رار اللجن��ة 
�سي�س��در غ��داً الثن��ن، حي��ث خ�س���س الحت��اد يوم 
الح��د لاطاع على جمي��ع تقارير املب��اراة ومن ثم 
مناق�ستها ب�سكل دقيق قبل ا�سدار العقوبات يف اليوم 

التايل".

 ك�شف مدرب نادي النفط 
ح�شن اأحمد، عن �شبب 

ردة فعله يف الدقائق 
االخرية من مباراة فريقه 

اأمام نادي الطلبة والتي 
انتهت بالتعادل االيجابي 

بهدفني لكل منهما يف 
اإطار اجلولة ال�شابعة من 

املرحلة الثانية للدوري 
العراقي املمتاز لكرة 

القدم، 

محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

اجلماه��ري  لتظاه��رات  التن�سيقي��ة  الهيئ��ة  عق��دت 
الريا�سية العراقية ل�س��اح منظومة الكرة العراقية، 
اأم���س الول اجلمع��ة، بحث��ت م��ن  اجتماع��ًا، م�س��اء 
خالها العديد من الق�سايا املهمة التي تخ�س الواقع 
الريا�سي الكروي. وقال بيان �سادر عن الهيئة وتلقت 
)اجلورنال( ن�سخة من��ه، اإن "الهيئة ت�ستنكر ماقام به 
الحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم باأ�ستبع��اد املحا���ر 
الآ�سيوي واخلبري الكروي انور ج�سام من اإدارة الدورة 
التدريبي��ة ال�سيوي��ة التي �ستق��ام يوم الح��د املقبل 
ب�سب��ب ت�سامن��ه وان�سمام��ه للجماه��ري الريا�سي��ة 
الك��رة  منظوم��ة  با�س��اح  املطالب��ة  يف  الكروي��ة 
العراقي��ة". وا�ساف ان "املجتمع��ون باأ�سم اجلماهري 
الريا�سية العراقية، ا�ستنكروا ت�ريحات ع�سو احتاد 
الك��رة يحيى ك��رمي يف ال�سح��ف الريا�سي��ة وتهجمه 
عل��ى املتظاهرين من جنوم الك��رة العراقية والعام 

العراق��ي وو�سفه��م باأو�س��اف ل تلي��ق مب��ن يتقل��د 
من�س��ب يف احت��اد مرك��زي"، مبين��ًا اأن "املجتمعن 
يوؤك��دون لل�سيد كرمي باأن تاريخ النجوم الذين خرجوا 
يف التظاهرة لميكن له ان ي�سل اليه او كان يحلم يف 
ي��وم ما التقاط �سورة معهم او الوقوف اىل جانبهم". 
واأو�س��ح اأنه "مت حتديد ي��وم الثاثاء املوافق احلادي 
ع�ر من ال�سهر اجلاري، موعداً للمظاهرة الكربى امام 
مق��ر احت��اد الكرة يف مت��ام ال�ساعة الثاني��ة والن�سف 
ظه��را، لي�س��ال ا�سواته��م اىل اع�س��اء احت��اد الك��رة 
ب���رورة ال�ستجاب��ة ملطال��ب اجلماه��ري الريا�سية 
ب���رورة ال�ستقال��ة لف�س��ح املجال لت�سحي��ح م�سار 
الك��رة العراقي��ة الت��ي و�سل��ت للهاوية بف�س��ل العمل 
الرجتايل وغياب التخطيط للم�ستقبل مما جعلها غري 
قادرة على مناف�سة املنتخبات الخرى ال�سعيفة قبل 
القوي��ة"، لفتًا اإىل اأن "املجتمعن اكدوا على الوقوف 
م��ع مطالب اجلماه��ري الريا�سية وال�س��ارع الريا�سي 

ب�رورة ال�ستقالة اجلماعية لع�ساء احتاد الكرة".

بح��ث النج��م ال��دويل ال�سابق يون���س حممود، مع 
ال�سي��د مقت��دى ال�س��در  التي��ار ال�س��دري  زعي��م 

خطوات ا�ساح الحتاد العراقي لكرة القدم.
"جن��م  اإن  ل�)اجلورن��ال(  مطل��ع  م�س��در  وق��ال 
املنتخ��ب الوطني ال�سابق يون���س حممود، التقى، 
اليوم، بزعي��م التيار ال�سدري مقت��دى ال�سدر يف 

حمافظة النجف ال�رف".
واأ�س��اف اأن "الغر�س من ه��ذه الزيارة، هو بحث 
الك��رة  ملنظوم��ة  احلقيق��ي  الإ�س��اح  خط��وات 
العراقي��ة، ل�سيم��ا عم��ل الحت��اد العراق��ي لكرة 
القدم، بال�سافة اىل ا�ست�س��ارة ال�سيد ال�سدر قبل 

البدء بخطوات ال�ساح".
واأو�س��ح امل�س��در ال��ذي ف�س��ل ع��دم الك�سف عن 
ا�سمه، اأن "حممود ح�سل على تاأييد ال�سيد ال�سدر، 
وتر�سح��ه  العراقي��ة  الك��رة  اإ�س��اح  م�ساأل��ة  يف 

لرئا�سة اإحتاد الكرة خال النتخابات املقبلة".
وي��رى ع��دد م��ن املحلل��ن واملعتم��ي بال�س��اأن 
الريا�س��ي، اأن "حمم��ود جل��اأ اىل ا�سل��وب ال�سغط 
ال�س��در،  مقت��دى  لل�سي��د  بزيارت��ه  اجلماه��ريي، 
ليك��ون م��ن �سمن احل��راك ال�سعبي عل��ى م�ستوى 

كرة القدم".
ورج��ح العدي��د من املخت�س��ن، اأن يق��ود يون�س، 
تظاه��رة ريا�سية �س��د امل�سوؤولي��ن الريا�سين 
الف��رتة املقبل��ة، حي��ث �سيح��اول  احلالي��ن يف 
الطاح��ة مبجل�س ادارة الحتاد احلايل لكي يجرب 
الهيئ��ة العام��ة لنتخاب��ه رئي�سا لاحت��اد، وذلك 
يف حال حدوث تواف��ق واتفاق بن ال�سيد مقتدى 

ال�سدر ويون�س حممود.
اجلدي��ر بالذك��ر، اأن يون�س حمم��ود اعلن يف وقت 
�ساب��ق تر�سح��ه ر�سمي��ًا لرئا�سة الحت��اد العراقي 
لك��رة الق��دم، موؤك��داً اأن��ه يري��د النهو���س بالكرة 

العراقية لأنها متر مبرحلة "�سعبة للغاية".

المنتخب النسوي يتلقى 15 هدفًا بعد مرور ثالث جوالت من تصفيات آسيا

الثالثاء المقبل موعدًا للتظاهرة الثانية ضد اتحاد الكرة يونس محمود يوجه رسالة إالى اتحاد الكرة
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