
تبادل��ت الأندية ال�ش��عودية، امل�ش��اركة بدوري 
باجلول��ة  النتائ��ج  الق��دم،  لك��رة  اآ�ش��يا  اأبط��ال 
الثاني��ة ب��دور املجموع��ات، والت��ي اأقيمت على 
م��دار يومني.وحققت الأندية، فوزي��ن، وتعادل، 
وخ�ش��ارة، وه��ي ذات النتائ��ج باجلول��ة الأوىل 
مع اخت��اف الأندية، يف الوقت الذي وا�شل فيه 
الهال، تفوق��ه على اأر�شه، وو�شل للمباراة رقم 
17، خ��ال 4 �شن��وات دون اأي خ�شارة.الهال، 
ال��ذي تع��ادل يف مبارات��ه الأوىل، اأمام بريوزي 
الإي��راين )1-1( �شمن املجموع��ة الرابعة، عاد 
وحق��ق الف��وز، يف اجلول��ة الثاني��ة عل��ى �شيفه 
الري��ان القط��ري )1-2(.ورفع اله��ال، ر�شيده 
اىل 4 نق��اط يف �شدارة املجموعة، مت�شاوًيا يف 
النقاط مع بريوزي، الذي حقق الفوز على الوحدة 
الإماراتي.ووا�ش��ل الأهل��ي، نتائج��ه اجليدة يف 
بطول��ة اآ�شيا، وحق��ق الفوز الثاين عل��ى التوايل، 
وه��ذه املرة على ح�شاب ذوب اآهن الإيراين )-2
1( يف م�شقط، بعد اأن فاز يف مباراته الأوىل يف 
جدة، اأمام بونديكور الأوزبكي )0-2(.والأهلي، 
ه��و الفريق الوحيد الذي حق��ق فوزين متتاليني 

من ب��ني الأندي��ة ال�شعودية، وت�ش��در جمموعته 
الثاني��ة بر�شي��د 6 نق��اط، متفوًق��ا عل��ى العني 
الإمارات��ي �شاحب النق��اط الأربع.وخ�رس فريق 
التع��اون، خارج اأر�ش��ه، اأمام ا�شتق��ال طهران 
وكان  مقاب��ل،  دون  اأه��داف  بثاث��ة  الإي��راين 
الفري��ق، ق��د حق��ق الف��وز باجلول��ة الأوىل على 
لوكوموتي��ف الأوزبكي بهدف وحيد يف املباراة 
التاريخية بربيدة.ويحتل التعاون، حالًيا املركز 
تت�ش��اوى  الت��ي  الأوىل،  الأخ��ري يف جمموعت��ه 
جمي��ع اأنديته��ا يف عدد النقاط، ول��كل منهما 3 
نقاط، ويت�شدر ال�شتقال بفارق الأهداف، يليه 
لوكوموتيف، ث��م الأهلي الإماراتي.وك�شب فريق 
الفت��ح، نقط��ة واحدة من مباراتي��ه، باملجموعة 
الثاني��ة ورغم ذلك يحتل الفري��ق، املركز الثالث 
اأم��ام   )2-2( الفت��ح  باملجموعة.وتع��ادل 
�شيف��ه خلوي��ا القط��ري، يف الإح�ش��اء، بع��د اأن 
خ���رس مبارات��ه الأوىل مب�شق��ط اأم��ام ا�شتق��ال 
خوزي�شت��ان الي��راين ال��ذي يت�ش��در املجموعة، 
ب���6 نقاط.ويحتل خلويا القط��ري، املركز الثاين 
بر�شيد 4 نقاط، ثم الفت��ح ثالثا بنقطة، ويتذيل 

اجلزيرة الإماراتي، املجموعة بدون ر�شيد.وبعد 
نتائج اجلولة الثانية، تك��ون الأندية ال�شعودية، 

ق��د حققت نف�س عدد النق��اط التي ح�شلت عليها 
لي�شب��ح  نق��اط،   7 وه��ي  الأوىل،  اجلول��ة  يف 

ع��دد النقاط خ��ال اجلولت��ني 14 نقطة.واأنهت 
الأندي��ة الإماراتية مباري��ات اجلولة الثانية من 
دوري اأبط��ال اآ�شي��ا بنتائج خميب��ة لاآمال، بعد 
خ�شارة ثاث��ة اأندية، الأهلي، اجلزيرة، والوحدة، 
وكان ن��ادي الع��ني الفري��ق الوحيد ال��ذي حقق 
الفوز.ومل تع��دل الأندية الإماراتي��ة من النتائج 
ال�شلبي��ة التي حققتها يف اجلول��ة الأوىل، وكان 
فيه��ا الأهل��ي الفائ��ز الوحيد، قب��ل اأن يتعرث يف 
اجلول��ة الثاني��ة، بينما جنح الع��ني التاأكيد على 
اأن��ه املر�ش��ح دائم��ًا لت�رسي��ف الك��رة الإماراتية 
بواق��ع خربت��ه يف البطولة القارية.وب��داأ الأهلي 
النتائ��ج ال�شلبية بتعر�شه خل�ش��ارة مفاجاأة من 
اأن  رغ��م  ط�شقن��د،  يف  الأوزبك��ي  لوكوموتي��ف 
"الفر�ش��ان" دخلوا املب��اراة مبعنويات مرتفعة 
بع��د ف��وزه يف اجلول��ة الأوىل عل��ى ال�شتق��ال 
الإيراين، ولكنه تلقى هدف��ًا بعد مرور 18 ثانية 
ومل ينج��ح يف تعوي�ش��ه، وا�شتقب��ل هدف��ًا اآخ��ر 
لتنتهي املباراة بفوز لوكوموتيف 0-2، ويهدر 
الأوىل.واأكمل  للمجموع��ة  "الفر�ش��ان" �شدارته 
اجلزي��رة النتائ��ج ال�شلبي��ة يف الي��وم الأول م��ن 

اجلولة الثاني��ة بخ�شارته على اأر�شه وو�شط 
جمه��وره 1-0 من ا�شتقال خوز�شتان الإيراين، 
واملفارقة اأنه تلقى هدفًا يف الدقيقة الأوىل على 
غ��رار ما حدث م��ع الأهلي وهو ال��ذي انتهت به 
املب��اراة، وكان الأمر الذي اأثار ا�شتياء اجلمهور 
الإمارات��ي اأن اجلزيرة ل يب��دي اهتمامًا ببطولة 
اأبط��ال اآ�شيا ويرك��ز على ال��دوري، حيث خا�س 
املب��اراة بال�شف الث��اين، وخ�رس للم��رة الثانية 
بع��د هزميته من خلوي��ا 3-0 يف اجلولة الأوىل.
يف املقابل ر�ش��م العني الب�شمة الوحيدة لاأندية 
الإماراتي��ة، بتحقيقه ف��وزاً رائعًا خ��ارج ملعبه 
عل��ى بونيودك��ور الأوزبك��ي يف ط�شقن��د 3-2، 
وعو���س "الزعيم" تع��رثه بالتع��ادل يف اجلولة 
الأوىل م��ع ذوب اآه��ن 1-1 يف الع��ني، وب��ات 
يحت��ل املرك��ز الث��اين خل��ف الأهل��ي ال�شعودي 
الذي يجمع 6 نقاط، ويوؤكد الفريقان اأنهما اأكرث 
املر�شح��ني للتاأه��ل اإىل دور ال���16.ويف اخلتام 
خ���رس الوحدة ب�ش��ورة درامية اأم��ام بري بولي�س 
بريوزي الإيراين يف اإ�شتاد اآل نهيان يف اأبوظبي 
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يب��دو اأن مرحلة جديدة ُكتبت لبط��ولت كاأ�س اخلليج 
العرب��ي، بعدم��ا وقع الحت��اد اخلليجي موؤخ��راً العقد 
الأك��رب والأ�شخ��م م��ع "اإم. ب��ي �شيلفا" لبي��ع حقوق 
بطولتي: كاأ�س اخلليج للمنتخبات ولاأندية حتى عام 
2031.وقال رئي�س جلنة الت�شويق يف الحتاد حممد 
النوي���رس اإن "العقد الذي تقدمت به ال�رسكة املذكورة 
كان الأعل��ى ب��ني العرو�س، واأن قيم��ة ال�شفقة بلغت 
375 ملي��ون دولر، وت�شمل 7 بطولت كاأ�س خليج، 
و6 بط��ولت خليجي��ة لاأندية.وم�ش��ى قائ��ًا "نالت 
ال�رسكة احلقوق لأنها قدمت العر�س الأف�شل و�شتملك 
كل احلقوق التجارية مبا فيها الإعانات يف املاعب، 
و�شتبيع حقوق البث التلفزي��وين للقنوات الراغبة، مع 

اأمل باأن يكون املبلغ منا�شبًا للجميع، و�شتح�شل على 
حقوق بث البطولة اأكرث من قناة".واأ�شار اإىل اأن املبلغ 
ال��ذي �شيح�شل عليه الحتاد اخلليج��ي ممتاز، قيا�شًا 
اإىل املبال��غ وقيم��ة البطولت اخلليجي��ة يف ال�شنوات 
الأخ��رية، حي��ث بلغ��ت قيم��ة البطول��ة الأخ��رية يف 
الريا���س 38 مليون دولر.ووع��د النوي�رس اجلماهري 
اخلليجي��ة ب��اأن تكون بط��ولت كاأ�س اخللي��ج املقبلة 
عل��ى م�شتوى ع��اٍل من التمي��ز يف النق��ل التلفزيوين، 
خا�ش��ة اأن الن�شخة املقبلة �شتك��ون يف قطر، وبعدها 
يف الإم��ارات، والتغي��ري الأه��م �شيك��ون بع��د الدورة 
الثاني��ة، حيث �شيت��م اختيار الدول��ة امل�شت�شيفة عرب 

مفا�شلة لختيار اأف�شل ملف مقدم.

�ش��دد الحت��اد الآ�شي��وي لك��رة الق��دم عل��ى رغبته 
القوي��ة يف ال�شتف��ادة م��ن لعب��ة ك��رة الق��دم يف 
حتقي��ق التطوي��ر الجتماع��ي، وذل��ك ع��رب اإطاق 
"موؤ�ش�ش��ة احللم الآ�شيوي" يف العا�شمة املاليزية 
كوالملبور.وذك��ر الحتاد على موقع��ه الإلكرتوين 
اأن "رئي���س الحت��اد ال�شيخ �شلمان ب��ن اإبراهيم اآل 
خليف��ة، ق��رر اإط��اق املوؤ�ش�شة م��ن اأج��ل م�شاعدة 
يف  اآ�شي��ا،  ق��ارة  اأرج��اء  كاف��ة  يف  املجتمع��ات 
خم�ش��ة جوان��ب اأ�شا�شية".واأو�شح ال�شي��خ �شلمان، 
ال��ذي �شرياأ���س املوؤ�ش�ش��ة، اأنها "�شتوف��ر الدعم مع 
منظم��ات املجتم��ع امل��دين الرئي�شي��ة يف اجلوانب 

املتعلق��ة بالأطف��ال وال�شباب، وال�شح��ة، والتعليم 
والنزاهة، والندم��اج الجتماعي والتنوع، والدعم 
الإن�شاين".وا�ش��اف "كرة الق��دم متتلك قدرة فريدة 
من نوعه��ا على توحيد النا���س يف كل مكان، اإنها 
اأداة قوي��ة، ونح��ن كعامل��ني يف جمال ك��رة القدم 
نحم��ل م�شوؤولي��ة ال�شتف��ادة م��ن ه��ذه الأداة يف 
الأه��داف اخلريية".وتابع "موؤ�ش�شة احللم الآ�شيوي 
يف الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم �شتعمل على توفري 
التموي��ل وامل��وارد، ومن خ��ال ال�رساك��ة مع عدة 
اأط��راف، لا�شتف��ادة من ق��وة كرة الق��دم مل�شاعدة 

النا�س املحتاجني يف كافة اأرجاء القارة".

توقعات بارتفاع جنوني لقيمة البث التلفزيوني 
لكأس الخليج

االتحاد القاري يطلق "مؤسسة الحلم اآلسيوي"

فري��ق النوار���س البي�ش��اء يدخ��ل املواجه��ة مبعنوي��ات 
عالي��ة بع��د الف��وز العري���س عل��ى الكهرب��اء يف اجلولة 
املا�شي��ة باأربع��ة اأه��داف دون رد، حي��ث تطم��ح كتيبة 
ع�شام حمد ملوا�شلة ال�شغط على املت�شدر وفك ال�رساكة 
مع الو�شيف نف��ط الو�شط حيث يت�ش��اوى الفريقان بعدد 

النقاط.
املباراة �شتكون بروفة اأخرية لفريق الزوراء قبل مواجهة 
الهلي الردين يف م�شابقة كاأ�س الحتاد الآ�شيوي، حيث 
ياأم��ل الزعي��م اىل ح�ش��د النقاط الثاث لدع��م معنويات 

الفريق يف مواجهة الفريق الردين يف العا�شمة عمان.
ويحتل الزوراء املركز الثاين بر�شيد 38 نقطة، ويت�شاوى 
بع��دد النق��اط م��ع نف��ط الو�ش��ط، اإذ يبتع��د الفريقان عن 

املت�ش��در النف��ط بفارق 3 نق��اط فقط. ام��ا فريق النيق، 
فه��و الخ��ر �شيبحث عن النق��اط الثاث لغ��ري، من اأجل 
حت�شني موقعه يف �شلم الرتتيب، وا�شعاد جماهريه الوفية 
التي لمتل ولتكل من م�شاندة الفريق حتت كل الظروف. 
الني��ق خا���س مباريات م��ن العي��ار الثقي��ل يف الفرتة 
املا�شية، حيث قابل نفط الو�شط والقوة اجلوية وال�رسطة 
عل��ى التوايل، والي��وم �شيواجه ال��زوراء يف مباراة كبرية 
اخ��رى، وبالطبع هذه املباريات اث��رت كثرياً على نتائج 
الفري��ق وموقع��ه يف �شل��م الرتتيب، فه��و مل يح�شد �شوى 
نقطة واحدة من القوة اجلوية وتعر�س للهزمية امام نفط 
الو�ش��ط وال�رسط��ة. الطلبة يحت��ل املركز ال�شاب��ع بر�شيد 
33 نقطة، اي بفارق 5 نقاط عن و�شافة الرتتيب. ويف 
املواجه��ة الخ��رى، يحل مت�ش��در الرتتيب فري��ق النفط 
�شيف��ًا على النج��ف العنيد يف مواجه��ة مثرية حتمل يف 

طياتها الكثري من الثارة والندية.
النف��ط وبقيادة املدرب ح�شن احمد، ا�شتحوذ على اهتمام 
ال�شارع الريا�شي هذا املو�شم بعد نتائجه املميزة وادائه 
الرائ��ع، فالفريق يقدم وجبة د�شمة من املتعة والاعبني 
ال�شب��اب، الذي��ن ا�شبح��وا مطام��ع العدي��د م��ن الندي��ة 

اجلماهريية الكربى.
الفري��ق الخ���رس تع��ادل يف مبارات��ه الخ��رية مع نفط 
الو�ش��ط به��دف ملثل��ه، ولكن��ه يف الوق��ت ذات��ه ا�شتطاع 
احلف��اظ عل��ى �ش��دارة الرتتي��ب، وبف��ارق 3 نق��اط ع��ن 
ال��زوراء ونف��ط الو�شط، وبالرغ��م من غي��اب هدافه امين 
ح�ش��ني لربع��ة ادوار اخ��رى، ال ان امل��درب ح�شن احمد 
�شي�ش��ع كام��ل ثقته يف بقي��ة الاعبني امث��ال م�شطفى 
ج��ودة وحمم��د داود، لقي��ادة الفري��ق يف خ��ط الهج��وم 
المام��ي. ام��ا فريق النج��ف، فهو يعد م��ن ا�شعب الفرق 

عل��ى ار�شه واكرثها �رسا�شة، ف�شًا عن الداءالرائع الذي 
يقدمه الفريق حتت قيادة املدرب ال�شاب عماد حممد.

فري��ق غزلن البادية، ي�شعى اىل الرتقاء للمركز ال�شابع، 
و�شيح��دث ذل��ك اذا ماحق��ق الف��وز وانه��زم الطلب��ة يف 
مبارات��ه الكبرية ام��ام الزوراء، ولكن ه��دف كتيبة عماد 
حممد ه��و احتال اح��دى املراك��ز الثاث��ة الوىل، وهذا 
الم��ر لن يكون بال�شعب اذا ماوا�ش��ل ادائه املميز حتى 

نهاية املو�شم.
ويف بقية املباريات، ي�شت�شيف فريق نفط الو�شط �شيفه 
ال�شم��اوة، يف مواجه��ة يطم��ح م��ن خالها نف��ط الو�شط 
لت�شيي��ق اخلناق على املت�شدر النف��ط، وفك ال�رساكة مع 

الزوارء يف حال خ�رس النوار�س مباراته امام الطلبة.
ويف مواجه��ة اخرى يواجه متذيل الرتتيب الكرخ، نظريه 

نفط اجلنوب الذي يحتل املركز ال�12 على ملعب الكرخ.

تقام يف بغداد واملحافظات، 
اليوم، اأربع مباريات �ضمن 

مناف�ضات اجلولة الثانية 
من املرحلة الثانية للدوري 
العراقي املمتاز لكرة القدم، 

ابرزها القمة التي جتمع 
فريق الزوراء بنظريه الطلبة 

يف ديربي بغداد املثري، فيما 
يحل املت�ضدر النفط �ضيفًا 

على فريق النجف على ملعب 
االخري.

بغداد - محمد خليل

التق��ى وزي��ر ال�شب��اب والريا�ش��ة عب��د احل�شني 
عبطان، نظريه امل�رسي ورئي�س املكتب التنفيذي 
ملجل���س وزراء ال�شب��اب والريا�ش��ة العرب خالد 
عبدالعزي��ز، على هام���س م�شاركت��ه يف املوؤمتر 
الوزاري العربي املنعق��د مبدينة �رسم ال�شيخ يف 
م�رس.واقرتح عبطان اإقامة مباراة ودية يف كرة 
الق��دم بني املنتخبني امل���رسي والعراقي خال 
الف��رتة املقبلة، ب�شتاد الب���رسة، والذي ي�شع 65 
األ��ف متفرج، وذل��ك بعد موافق��ة الحتاد الدويل 
لكرة القدم "فيفا" على اإقامة مباريات املنتخب 
العراق��ي على اأر�شه.وتناول اللقاء �شبل التعاون 
ب��ني البلدي��ن يف الف��رتة املقبل��ة عل��ى م�شتوى 
املج��ال ال�شباب��ي والريا�شي.ذم��ن جانب��ه، اأكد 
عبدالعزي��ز حر�ش��ه عل��ى التع��اون م��ع اجلانب 
العراق��ي، م�ش��ريا اإىل اأنه �شيتوا�ش��ل مع الحتاد 
امل���رسي لكرة الق��دم لعر�س املق��رتح، ودرا�شة 
اإمكاني��ة اإقامة املباراة الودي��ة بني املنتخبني. 

وكان عبطان قد التقى مبمثل ال�شعودية الدكتور 
من�ش��ور عب��د اهلل املن�ش��ور نائب رئي���س الهيئة 
العام��ة للريا�ش��ة ووزي��ر ال�شب��اب والريا�ش��ة 
اللبناين حممد فني�س على هام�س اعمال املوؤمتر. 
وبني عبط��ان ان "اللقاء �شمل حماور عدة، منها 
ا�شن��اد ملف رف��ع احلظر عن املاع��ب العراقية، 
وتعزيز اوا�رس العمل ال�شبابي الريا�شي، واقامة 
ملتقي��ات م�شرتك��ة بني �شب��اب البل��دان العربية 
مب��ا يخ��دم م�شاحله��م امل�شرتك��ة، وو�شع خطة 
لتبادل الزيارات ب��ني امل�شوؤولني يف املوؤ�ش�شات 
ال�شبابية والريا�شية"، لفتا اىل ان "املقرتحات 
لق��ت ترحيب��ا كب��ريا م��ن اجلانب��ني ال�شع��ودي 
اتفاقي��ات  لب��رام  ال�شتع��داد  م��ع  واللبن��اين 
جدي��دة وتفعيل مذك��رات التفاه��م ال�شابقة بهذا 
الط��ار، ومن �شمنها اقام��ة مباريات ودية بني 
منتخب��ات الع��راق وال�شعودية ولبن��ان مبختلف 

اللعاب الريا�شية". 

ال�شاب��ق  الوطن��ي  املنتخ��ب  لع��ب  اب��دى 
واملحرتف يف الدوري العماين �شيف �شلمان، 
ا�شتغراب��ة م��ن م��ا تداولت��ه و�شائ��ل الأعام 
العراقي��ة من ته��م باطلة وادع��اءات �شدرت 
من امل�شوؤولني عن نادي ال�رسطة فيما يخ�س 
قيام��ه ب�رسقة مبلغ مايل كمق��دم ثم التوقيع 

لنادي اخر.
وق��ال �شلم��ان يف بي��ان اإن��ه "ف�ش��خ عق��ده 
الح��رتايف مع نادي الحتاد ال�شعودي ل�شبب 
م�رسوع بعد تاأخره يف �شد رواتبه ملدة ت�شعة 
الن��ادي والحت��اد  ا�شه��ر، حي��ث مت اخط��ار 
ال�شع��ودي والعراقي بالف�ش��خ حينها ومن ثم 
مت تق��دمي دع��وى �ش��ده مت تقيده��ا يف غرفة 
ف���س املنازع��ات بالحت��اد ال�شي��وي لكرة 

القدم".
وا�ش��اف "مت توقيع عقد اح��رتايف ملدة �شنة 
مع ن��ادي ال�رسطة ميتد حت��ى نهاية املو�شم 

احل��ايل ومت ا�شت��ام مق��دم العق��د وكاأج��راء 
اداري طبيع��ي علي��ه كان لزام��ًا على النادي 
رفع العقد مرفقًا ب��ه �شورة اخطار ف�شخ عقد 
من طرف واحد لاحتاد العراقي، ولكن ح�شل 
خطاأ اداري م��ن م�شوؤويل النادي بالتاأخر يف 
رف��ع الطلب حتى غلق فرتة النتقالت الوىل 
والتي ا�شتمرت ملدة �شهرين من تاريخ توقيع 
العق��د، اذ مت حماولة ال�ش��اق اخلطا بي لعدم 
ن��ادي  م��ن  ال�شتغن��اء  لبطاق��ة  اح�ش��اري 

الحتاد".
وتاب��ع �شلم��ان "مت بع��د ذل��ك ابع��ادي م��ن 
مت  ال��ذي  املبل��غ  اع��ادة  وطل��ب  التماري��ن 
ا�شتام��ة متنا�ش��ني ا�شتحقاق��ي بطلب كامل 
للعق��د املن�شو���س"، مبينًا ان��ه "مت خماطبة 
الحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم لتحدي��د جهة 
الف�شل يف النزاع التعاقدي مع نادي ال�رسطة 

للح�شول على كامل قيمة العقد".
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رياضة

اأك��د رئي���س الحت��اد العراقي لك��رة القدم عب��د اخلال��ق م�شعود، 
اأن الحت��اد لميل��ك �شاحيات لتمدي��د وتاأجي��ل تطبيق معايري 
تراخي���س الندي��ة ال��ذي ال��زم الحت��اد ال�شي��وي لك��رة الق��دم 
بتطبيق��ه، مطالب��ًا م��ن روؤ�ش��اء الندي��ة معاملة مو�ش��وع نظام 
علي��ه  اإطلع��ت  بي��ان  يف  م�شع��ود  وق��ال  بجدي��ة.  الرتاخي���س 
)اجلورن��ال( اإن "لحظن��ا وج��ود برود وعدم جدي��ة يف مو�شوع 
نظام الرتاخي�س الذي الزم الحتاد ال�شيوي تطبيقه هذا املو�شم 
نتيجة اعتقاد ان الفرتة الزمنية لتنفيذ هذه املعايري غري كافية". 
وا�ش��اف اأن "الحتاد لميلك اية م�شاحة او �شاحيات يف متديد 
تطبي��ق او تاأجي��ل نظام الرتاخي���س او ت�شهيل معاي��ريه او منح 
بع���س الندي��ة ا�شتثن��اءات خا�شة نتيج��ة لظروفه��ا اخلا�شة"، 
مبين��ًا اأن "الحتاد ال�شيوي ال��زم الحتاد العراقي بتطبيق نظام 
الرتاخي���س ه��ذه ال�شن��ة او حرم��ان الك��رة العراقي��ة برمتها من 
الن�شاطات اخلارجية". واو�شح نحن "ملزمون با�شتثاء اي نادي 
عراق��ي مهم��ا كانت �شعبيت��ه ومهما كانت ظروف��ه وحججه من 
امل�شارك��ة يف م�شابق��ات دوري الدرجة املمتازة ب��دًء من مو�شم 
2018-2017 يف حالة عدم تقدمي النادي طلب احل�شول على 
تراخي���س الندي��ة يف موعد اق�ش��اه ليتج��اوز 15 حزيران من 
كل �شن��ة". وطال��ب م�شعود روؤ�ش��اء الندية ب�"معامل��ة مو�شوع 
نظ��ام تراخي�س الندية بجدي��ة واعطائه اهمي��ة واولية ق�شوى 
وم�شتعجل��ة"، مو�شح��ًا بالق��ول "لخي��ارات متاح��ة لن��ا �شوى 
ال�شماح فقط لاندية الت��ي حت�شل على الرتاخي�س يف امل�شاركة 
الع��راق يف امل�شابق��ات  ال��دوري املمت��از ومتثي��ل  مب�شابق��ات 

اخلارجية".

تق��دم املهاج��م ال�شوري عم��ر ال�شوم��ة، خطوة جدي��دة نحو لقب 
اله��داف التاريخي لنادي اأهلي جدة ال�شع��ودي يف دوري اأبطال 
اآ�شي��ا لكرة القدم. وجنح الأهلي بع���رسة لعبني يف اقتنا�س فوز 
مث��ري من ذوب اآهن اأ�شفهان الإي��راين 1-2، يف جممع ال�شلطان 
قابو���س الريا�ش��ي، باجلول��ة الثانية م��ن مباري��ات املجموعة 
الثالث��ة لدور الأبطال. وخطف ال�شومة هدف الفوز القاتل لاأهلي 
قب��ل اأربع دقائ��ق من نهاي��ة املب��اراة. ورفع املهاج��م ال�شوري 
ر�شيده من الأهداف يف دوري اأبطال اآ�شيا لت�شعة اأهداف، متفوقًا 
عل��ى لع��ب الفريق ال�شابق عم��اد احلو�شني، ال��ذي �شجل ثمانية 
اأه��داف يف البطول��ة. وقل���س ال�شومة الف��ارق مع لع��ب الفريق 
ال�شاب��ق فيكت��ور �شيمو���س، ال��ذي يعتل��ي قائمة ه��دايف الأهلي 
الآ�شيوي��ة ب���14 هدف��ًا. ويحتل ال�شوم��ة �شدارة ه��دايف الدوري 

ال�شعودي لكرة القدم بر�شيد 19 هدفًا، 
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