
اأعلنت اللجنة املنظم��ة باالحتاد العربي لكرة 
الق��دم، تفا�صيل نتائ��ج اجتماعها ال��ذي انعقد 
ام���س االول بالعا�صم��ة ال�صوداني��ة اخلرط��وم، 
ح��ول بطول��ة االأندي��ة العربي��ة الت��ي �صتنظ��م 
بالعا�صمة امل�رصي��ة القاهرة يف متوز القادم، 
واأعل��ن االإجتم��اع اعتم��اد 12 نادي��ًا م�صاركًا 
بالنهائيات، فيم��ا ك�صف االأمني العام لالحتاد 
العرب��ي �صعي��د جمع��ان تفا�صيل جدي��دة حول 
تاريخ البطولة وتاريخ اإجراء القرعة وجوائزها 
املالي��ة ال�صخمة التي تف��وق جوائز االحتادين 
اللجن��ة  اجتم��اع  واالإفريق��ي.وكان  االآ�صي��وي 
روراوة،  حمم��د  اجلزائ��ري  تراأ�ص��ه  املنظم��ة 
الدكت��ور  التنفي��ذي  املكت��ب  ع�ص��و  وح���رصه 
معت�صم جعف��ر، وع�صو اللجنة عبد العزيز قمرب 
م��ن البحري��ن، واالأم��ني الع��ام �صعيد ب��ن علي 
جمع��ان، وال�صع��ودي حم��ي الدين ناظ��ر ع�صو 
اللجن��ة املنظم��ة وومثل �رصك��ة �صل��ة، واأحمد 
خمي���س ممثل �رصك��ة �صلة و�صع��د ال�صويعر من 
االأمان��ة العام��ة.ويف بداي��ة املوؤمت��ر ال�صحفي 
ق��ال �صعيد جمعان، اإن "االحت��اد العربي كانت 

ق��د �صاحبته بع���س امل�ص��اكل واأن��ه بحمد اهلل 
دائما ما يتغل��ب عليها".واأ�صاف "كانت هناك 
روؤي��ة وا�صحة لبطولة االأندي��ة العربية اجلديدة 
م��ع �رصيكنا فيه��ا وهي �رصكة �صل��ة للت�صويق، 
حيث اتفقنا عل��ى اأن تكون هناك بطولة عربية 
لالأندي��ة وذل��ك ب�ص��ورة مغاي��رة ملا �صب��ق اأن 
اعتدنا عليه، وحتديدا على امل�صتوى االحرتافية 
"اجتم��اع  اأن  كبريا".وتاب��ع  �صيك��ون  ال��ذي 
اخلرط��وم ياأتي مبنا�صبة اإنتهاء الدور االأول من 
البطول��ة حيث اكتم��ل عدد االأندي��ة التي �صوف 
ت�صارك يف النهائيات والتي تبلغ 12 ناديًا من 
اإفريقي��ا واآ�صيا".وك�صف االأم��ني العام لالحتاد 
العرب��ي لك��رة الق��دم ع��ن كيفي��ة تاأه��ل بع�س 
الفرق تلقائيا اإىل النهائيات بالقاهرة، واو�صح 
قائ��اًل: تاأهلت 4 فرق من قارة اآ�صيا ومثلها من 
اإفريقيا، بينما خا�صت بقية االأندية الت�صفيات، 
حت��ى اأ�صب��ح ع��دد الفرق 6 ل��كل ق��ارة، وبات 
لدين��ا 12 ناديا فريقا عربًيا ممي��ًزا �صتخو�س 

نهائيات البطولة".
واأعل��ن اجلمع��ان املوع��د الر�صم��ي للنهائي��ات 

الف��رتة  القاه��رة وه��و  بالعا�صم��ة امل�رصي��ة 
م��ن 22 مت��وز- 5 اآب 2017، بينم��ا �صتجرى 

قرعة البطولة يوم 6 متوز بالعا�صمة امل�رصية 
القاهرة.واأعل��ن ب�صكل ر�صمي ع��ن اأ�صماء الفرق 

املتاأهلة اإىل النهائيات وهي :
م��ن قارة اإفريقي��ا ن�رص ح�ص��ني داي "اجلزائر" 
ون��ادي الرتج��ي الريا�ص��ي "تون���س" ون��ادي 
احتاد الفتح الريا�صي "املغرب" ناديي االأهلي 

الزمالك "م�رص" واملريخ "ال�صودان".
من قارة اآ�صيا: النادي الفي�صلي "االأردن ونادي 
الع��ني" االأم��ارات، ن��ادي الن�رص"ال�صعودي��ة"، 
"الع��راق"، ن��ادي العه��د  ن��ادي نف��ط الو�ص��ط 

"ال�صعودية". "لبنان"، نادي الهالل 
وح��ول اأ�صب��اب اإختي��ار الزمال��ك واالأهل��ي من 
م���رص معًا، قال االأمني الع��ام لالإحتاد العربي: 
"الزمالك هو املتاأهل للنهائيات بينما االأهلي 

هو امل�صت�صيف".
وح��ول اختي��ار فريق��ني م��ن ال�صعودي��ة ق��ال: 
"الن�رص هو املتاأه��ل، بينما الهالل جاء بديال 
ع��ن اعتذار قطر ع��ن امل�صارك��ة، وبالتايل البد 
للبدي��ل اأن يك��ون م��ن اأعل��ى ت�صني��ف الحت��اد 
وطن��ي عربي وه��و االإحتاد ال�صع��ودي بالن�صبة 
"هن��اك  اأو�ص��ح  للقرع��ة،  وبالن�صب��ة  الآ�صي��ا". 
معي��ار للقرع��ة �صتح��دده جلن��ة امل�صابقات يف 

اجتماعه��ا الق��ادم يف اال�صب��وع م��ن �صهر 
ني�ص��ان الق��ادم"، مبينًا اأن "الف��رق �صتق�صم اإىل 
3 جمموع��ات، كما مت حتديد 3 مالعب لتلعب 
عليها البطولة هي اإ�صت��اد القاهرة وملعب برج 
الع��رب باالأ�صكندري��ة وملع��ب الدف��اع اجل��وي 
بالقاه��رة اي�ص��ا". وحول جوائ��ز البطولة، بني 
اأن "جوائ��ز البطولة ال تقل عن مليونني ون�صف 
امللي��ون دوالر اأمريك��ي"، موؤك��داً اأن "االإحت��اد 
العرب��ي لديه �رصكة راعية لديها فكرة عما كان 
وعم��ا �صيكون، وقد حتدث رئي���س ال�رصكة اأمام 
املكتب التنفيذي لالإحت��اد العربي وقدم روؤيته 
احلقيقي��ة والت��ي �ص��وف يدعمون به��ا بطوالت 
االإحت��اد العربي، كم��ا ان البطول��ة �صيتم نقلها 
ع��رب قنوات ابو ظبي الريا�صية و ON �صبورت 
امل�رصي��ة". م��ن جانبه، اك��د املدي��ر التنفيذي 
لالحت��اد العرب��ي حمم��د اخل��ري اأن "العقد الذي 
وق��ع م��ع �رصك��ة �صل��ة ه��و رعاي��ة البطوالت 
العربية ملدة 6 �صنوات، وهذا يدل على ا�صتمرار 
البطول��ة بال�ص��ورة ال�صحيح��ة، واأن الرعاي��ة 

�صوف جتدد ل�صت �صنوات اأخرى".

بعد التصويت عليه في البرلمان

قانون االحتراف الرياضي يهدف الى تطوير الرياضة العراقية والمشاركة في البطوالت اآلسيوية

اأنت���رصت يف ال�صن��وات االأخ��رية، مالع��ب )التارت��ان( ب�صورة 
كب��رية يف اأرج��اء العا�صمة بغ��داد، لتكون متنف�ص��ًا، ملمار�صة 
هواة الريا�صة لالألعابه��م املف�صلة على اأدميها، ال�صيما واأنها 
مالعب جميلة، ومنظم��ة، واأر�صيتها مك�صوة بالثيل ال�صناعي 
)التارتان( مبقاب��ل مبالغ ب�صيطة، لكن يف املقابل جند بع�س 
االأه��ايل م�صتائني من هذه املالعب التي يتجمع فيها ال�صباب 
بالقرب م��ن دوره��م، وي�صايقونهم بت�رصفاته��م ال�صبيانية. 
ي�ص��ري عبا���س ح�ص��ني خلف /�صاح��ب ملعب ،52عام��ًا / اىل 
اأن "اأن�ص��اء مالع��ب )التارت��ان( يتطل��ب احل�صول عل��ى اأجازة 
اأن�ص��اء ملعب من  اجله��ة التي تعود لها ملكية االأر�س، واجلهة 
املخول��ة باأن�صاء امللع��ب، هي التي لها احل��ق ف�ي تقدمي طلب 
للح�ص��ول على االأجازة. وي�صيف "هن��اك ر�صوم على اأ�صحاب 
املالع��ب، تدف��ع اىل دوائر الدول��ة مثل اأمانة بغ��داد، اأو اجلهة 
املخول��ة ب�صكل �صنوي، وت�صمى ر�صوم اأ�صتثمار، وتتحدد مبالغ 
الر�ص��وم ح�ص��ب تخم��ني ال��وزارة للمنطقة، مث��ال املالعب يف  
منطق��ة البياع، تختلف عن مالعب منطقة الكرادة ، كل منطقة 

لها قيمتها التثمينية التي يحددها بع�س املخت�صني".
فيم��ا يقول، عبا���س اإن "ال�صاحة يتم حجزها م��ن قبل الفريق 
ال��ذي يرغ��ب باللع��ب عيه��ا، وتختل��ف اأج��ور حج��ز امللعب، 
فهن��اك مالع��ل كلف��ة  ال�صاعة فيه��ا تبل��غ 10000 ومالعب 
كلفته��ا بال�صاعة 20000 واأخ��رى 30000 ، ح�صب امللعب و 
املنطقة".  ويذكر الالعب برهان /نادي الطلبة 26عامًا /  اأن 
ه��ذه "ال�صاحات توؤث��ر على لياقة العبي االأندي��ة، الأن احلركة 
ف�يها حمدودة، ل�صيق م�صاحتها، وعندما يتعود الالعب اللعب 
عليه��ا يواج��ه �صعوبة عند اللعب يف املباري��ات الر�صمية، يف 
املالع��ب الكب��رية ". ويتابع " ه��ذه ال�صاح��ات التعترب مكملة 
لل�صاح��ات الكب��رية، الن الالعب ف���ي هذه ال�صاح��ات تتح�صن 
لديه قابلية اللعب يف املناطق ال�صيقة، ولكنه يواجه م�صاعب 
يف امل�صاحات املفتوحة، الأنها حتتاج اىل روؤية وا�صعة و�صبط 
املن��اوالت الطويل��ة. والننك��ر اأنه��ا  تزي��د مه��ارة الالعب��ني، 
وال�صيط��رة على الكرة، كم��ا تفيد االأ�صخا���س الذين ميار�صون 

الريا�صة بهدف املحافظة على لياقتهم". 
وي��رى اأم��ري / العب �21عام��ا/  اأن هذه ال�صاح��ات لي�س لها 
تاأث��ري �صلب��ي عل��ى الالعبني، ب��ل ترفع م��ن م�صت��وى اللياقة 
وحتاف��ظ عل��ى الر�صاقة، كما اأنه��ا ت�صاعد عل��ى حت�صني االأداء 
الريا�ص��ي وللمواط��ن جن��م / موظف،47عام��ا / اأح��د �صكنة 
البي��اع، راأيا اأخ��ر، فهو ي�صكو من جتمع ال�صب��اب وت�رصفاتهم 
الالأم�صوؤولة، داخل املالعب وخارجها، و�صط العوائل، وال�صباب 
وال�صتائ��م التي يتبادلونها، وهي حالة موؤذية للعوائل القريبة 
م��ن املالعب. وعل��ى العك�س اأب��دى، علي / موظ��ف ،43عاما 
/ اأرتياح��ه لوج��ود ه��ذه املالع��ب الت��ي اأ�صبح��ت متنف���س 

لل�صباب،للمار�صة هوايتهم.

 قرر احتاد الك��رة ال�صوري برئا�صة �صالح رم�صان 
تاأجي��ل مواجه��ات فريق��ي اجلي���س والوح��دة يف 
اجلول��ة 12 م��ن ال��دوري املحل��ي وذل��ك ب�صب��ب 
م�صارك��ة الفريقني يف اجلولة الثالث��ة من م�صابقة 
كاأ�س االحت��اد االآ�صي��وي. و�صيواج��ه فريق اجلي�س 
نظريه الزوراء العراقي فيما يلعب الوحدة الدم�صقي 
مع الق��وة اجلوية العراقي يف الدوحة.  وكان مقرر 
اأن يلتق��ي اجلي���س يف اجلول��ة 12 فري��ق ت�رصي��ن 
فيما كان �صيواج��ه الوحدة نظريه الفتوة. ويت�صدر 

االآ�صيوي��ة  البطول��ة  يف  جمموعتهم��ا  الفريق��ان 
وبالعالم��ة الكامل��ة، فيم��ا يحت��ل فري��ق اجلي���س 
املركز الراب��ع يف جدول الرتتيب لل��دوري املحلي 
بر�صي��د 18 نقطة وله 4 مواجه��ات موؤجلة، بينما 
يحت��ل الوحدة املركز ال�صابع بر�صيد 14 نقطة وله 
مواجهة موؤجلة.  وكان احتاد الكرة اأجل مواجهات 
اجلي���س والوحدة يف اجلول��ة 11، ب�صبب مواجهتي 
الفريق��ني لل�صوي��ق العم��اين وال�صف��اء اللبناين يف 

اجلولة الثانية من البطولة االآ�صيوية.

انطلق��ت، فعالي��ات ال��دورة الت��ي ينظمه��ا االحتاد 
االأ�صي��وي لكرة الق��دم، حلكام النخب��ة وامل�صاعدين، 
واحل��كام االإ�صافي��ني، وحكام الفيدي��و امل�صاعدين، 

ومدربي احلكام، والتي ت�صتمر حتى ال�صبت املقبل.
 وي�صت�صي��ف االحت��اد القط��ري لكرة الق��دم، الدورة 
بالتع��اون م��ع اإدارة التحكي��م باالحت��اد االآ�صيوي، 
وي�ص��ارك فيه��ا 29 حكم نخب��ة، و14 حكم م�صاعد، 
ومنهم احل��كام املر�صح��ون الإدارة مباري��ات كاأ�س 
الع��امل 2018.  وتت�صم��ن فعالي��ات ال��دورة، �رصح 
نظ��ام تقنية الفيديو، من خ��الل حما�رصة ملا�صيمو 
بو�ص��اكا، مدير اإدارة احل��كام بالفيفا، ل�رصح النظام 
عملًيا ونظرًي��ا الإعداد احلكام االآ�صيويني، ال�صتخدام 
الفيدي��و، عندم��ا يطل��ب منهم ذل��ك. و�صي�صه��د �صهر 
مت��وز/ يولي��و املقب��ل، دورة ثاني��ة يف ماليزي��ا؛ 

العملي��ة.   والتطبيق��ات  املباري��ات  عل��ى  للرتكي��ز 
افتتح��ت فعاليات ال��دورة باجلانب النظ��ري، فيما 
�صيق��ام اجلانب العملي لل��دورة بامللع��ب الرئي�صي، 
بالن��ادي العرب��ي الريا�ص��ي وي�رصف عل��ى اجلانب 
الفن��ي من املع�صكر م�صوؤولو اإدارة التحكيم باالحتاد 

االآ�صيوي للعبة، ونخبة من املحا�رصين من الفيفا.
 وق��ال ه��اين ب��الن، نائ��ب رئي���س جلن��ة احل��كام 
فعالي��ات  بافتت��اح  بكلمت��ه  االآ�صي��وي،  باالحت��اد 
الدورة، اإنه مت اإقرار ا�صتعمال احلكام االإ�صافيني يف 
االأدوار الفا�صلة ببطوالت االحتاد االأ�صيوي، خا�صة 
دوري االأبط��ال، وكاأ���س االحت��اد، خ��الل اجتم��اع 
جلنة احلكام االآ�صيوي��ة يف �صبتمرب/اأيلول املا�صي.  
واأ�صار اإىل اأن هناك اجتاًها قوًيا، الإمكانية ا�صتخدام 
ا يف كاأ�س اآ�صيا 2019 باالإمارات. هذه النظام اأي�صً

مالعب )التارتان(.. أماكن 
للترفية أم لقلق راحة األهالي !!

تأجيل جديد لمواجهات الجيش والوحدة 
في الدوري السوري

بدء تطبيق تقنية الفيديو  في دورة االتحاد اآلسيوي 

اهداف القانون
واب��رز ماجاء يف اهداف ه��ذا القانون هو تنظيم عملية االحرتاف 
الريا�ص��ي يف املوؤ�ص�ص��ات الريا�صية واالرتق��اء مب�صتوى االألعاب 
الريا�صي��ة فني��ًا واأداري��ًا م��ن خ��الل تب��ادل واأكت�ص��اب اأخلربات 
املحلي��ة والدولي��ة، ف�ص��اًل ع��ن تاأم��ني م��ردود م��ادي ومعنوي 
للموؤ�ص�ص��ات الريا�صي��ة م��ن خ��الل تطوي��ر ق��درات الريا�صي��ني 
امل��ادي  اال�صتق��رار  وتوف��ري  الريا�ص��ي  لالح��رتاف  وتهياأته��م 
والنف�ص��ي للريا�صي��ني املحرتف��ني والأ�رصه��م، وحتقي��ق االلتزام 
واالن�صب��اط للريا�صي��ني املحرتف��ني و�صمان حقوقه��م من اأجل 
رف��ع م�صت��وى اأالجن��از يف االألع��اب الريا�صي��ة، وكذل��ك تنظي��م 
انتقال الالعب��ني املحرتفني بني املوؤ�ص�ص��ات الريا�صية العراقية 
وب��ني االندية اخلارجي��ة وو�صع ال�رصوط الفني��ة لتنظيم او�صاع 

الالعبني وانتقاالتهم.
عقود الريا�صيني املحرتفني

توثق العق��ود املربمة بني املوؤ�ص�صات الريا�صي��ة والريا�صيني اأو 

و�صطائهم يف االحت��اد بعد ا�صتيفاء جميع �رصوط التعاقد، وكذلك 
يحرر العق��د املربم بني الريا�صيني واملوؤ�ص�ص��ات الريا�صية بلغة 
ر�صمي��ة وباأرب��ع ن�صخ عل��ى ان يقوم االحتاد باالحتف��اظ بن�صخة 
واح��دة وت�صلي��م ن�صخ��ة ثاني��ة اىل املوؤ�ص�ص��ة الريا�صي��ة املعنية 
ون�صخ��ه ثالث��ة ي�صتلمه��ا الريا�ص��ي خمتوم��ة بخت��م املوؤ�ص�ص��ة 
الريا�صي��ة وم�صدقة من قبل جلنة االح��رتاف الريا�صي وحتتفظ 
جلنة االح��رتاف بالن�صخة الرابعة، عند تعاقد الريا�صي املحرتف 
م��ع املوؤ�ص�ص��ة الريا�صية يت��م االتفاق مبوجبه ب��ني اطراف العقد 
عل��ى جمي��ع بنوده مب��ا يف ذل��ك قواع��د التعاقد امل��ايل وتق�صيم 
قيم��ة العقد على �صن��وات التعاقد وحتدد من خ��الل التعليمات اأو 
اللوائح اخلا�ص��ة باالحتاد، على املوؤ�ص�ص��ة الريا�صية التي ترغب 
يف التعاق��د مع الريا�صي ان تتاأكد م��ن �صالحية الريا�صي طبيًا 
وبخالف��ه تتحمل م�صوؤولية ذلك، ي�صتحق ذوو الريا�صي املحرتف 
الذي يتوفى اأثن��اء املباريات والتمارين التي تخو�صها املوؤ�ص�صة 
الريا�صي��ة كافة املبالغ املن�صو�س عليه��ا خالل مو�صم التعاقد، 
تق��وم املوؤ�ص�ص��ة الريا�صي��ة مبعاجل��ة الريا�صي املح��رتف الذي 
ي�ص��اب اأثناء املباري��ات والتمارين على نفقته��ا اخلا�صة خالل 

ف��رتة عقده، يج��وز للريا�ص��ي املح��رتف او املوؤ�ص�ص��ة الريا�صية 
التفاو�س البرام عقد جديد قبل 90  يومًا من نهاية العقد.

االنتقال و اال�صتغناء
يكون الريا�صي املحرتف حراً يف التعاقد مع اأية موؤ�ص�صة ريا�صية 
اذا كان عق��ده ق��د انته��ت مدته او عق��ده قد الغي بق��رار من جلنة 
االح��رتاف الريا�ص��ي ومل يطعن به خ��الل امل��دة القانونية او قد 
ف�صخ عقده باتفاق الطرفني واذا انهي العقد من قبل اأحد اأالطراف 
م��ع حتم��ل ال���رصط اجلزائ��ي، اإن مل يدفع ل��ه رواتبه مل��دة ثالثة 
اأ�صه��ر متتالي��ة، اذا مل ي�صارك اأقل من ن�صب��ة %10 من البطوالت 

وامل�صابقات الر�صمية على ان يكون �صاملًا �صحيًا وبدنيًا.
ام��ا اال�صتغن��اء ع��ن الريا�ص��ي املح��رتف بع��د ا�صتيف��اء �رصوط 
اال�صتغن��اء ويح��ق ل��ه التعاقد م��ع اأي��ة موؤ�ص�صة ريا�صي��ة اخرى 
وي�ص��رتط تق��دمي اال�صتغن��اء اىل االحتاد خالل 7 اأي��ام من تاريخ 
تق��دمي الطلب من قبل الريا�صي املح��رتف او املوؤ�ص�صة الريا�صية 
اجلديدة اىل جمل�س املوؤ�ص�صة الريا�صية املعنية، كذلك ي�صرتط يف 
حال��ة رغبة الريا�ص��ي املحرتف العراقي التعاق��د مع املوؤ�ص�صات 
الريا�صية خارج الع��راق احل�صول على اال�صتغناء الدويل من اخر 

ن��ادي لعب ل��ه واليجوزللموؤ�ص�ص��ات الريا�صية التم�ص��ك به بدون 
�صند قانوين.

�رصوط االحرتاف
يج��وز لالعب��ني املحرتف��ني م��ن خ��ارج الع��راق االن�صم��ام اىل 
املوؤ�ص�ص��ات الريا�صية العراقي��ة اذا كانوا اربعة العبني حمرتفني 
م��ن خارج العراق لالألع��اب الريا�صية التي يزيد عدد العبيها عن 
ع���رصة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات �صادرة من االحتاد، ثالثة 
العب��ني حمرتفني من خارج الع��راق لالألعاب الريا�صية التي يقل 
ع��دد العبيه��ا ع��ن 10 ويجوز تقلي��ل عددهم بتعليم��ات �صادرة 
م��ن االحتاد، يجوز اح��رتاف اي عدد من الالعب��ني العراقيني يف 
املوؤ�ص�ص��ات الريا�صي��ة العراقي��ة، اليجوز ا�صتق��دام حرا�س مرمى 
حمرتف��ني من غري العراقي��ني داخل العراق، يج��وز لالندية اجراء 
انتق��االت �صتوي��ة خ��الل ف��رتة توق��ف دوري اللعب��ة خ��الل مدة 
يحددها االحتاد، يجوز اح��رتاف الريا�صيني العراقيني يف الفرق 
واالندي��ة واملوؤ�ص�ص��ات الريا�صي��ة غ��ري العراقي��ة ولالحتاد احلق 
باملطالب��ة بحقوقهم يف حال ع��دم ح�صولهم على كافة حقوقهم 

املن�صو�س عليها يف العقد اخلارجي.

�صوت جمل�س النواب 
على قانون االحرتاف يف 
العراق وذلك يف اجلل�صة 
التي عقدت، ام�س االول، 

حيث �صمل هذا القانون 
العديد من القرارات والتي 

جاءت وفق احكام البند 
اواًل من املادة 61 والبند 

ثالثًا من املادة 73 من 
الد�صتور.

بغداد ــ محمد خليل

يواجه فريق ال�رصطة نظريه فريق النفط على 
اأر�صي��ة ملع��ب ال�صعب الدويل، غ��داً، يف قمة 
مباري��ات الدور الرابع م��ن املرحلة الثانية 

للدوري العراقي املمتاز لكرة القدم.
ويدخل فريق ال�رصطة املباراة منت�صيًا بفوزه 
التاريخي الكب��ري على فريق البحري ب�صبعة 
اهداف لثالث��ة، حيث يطمح فري��ق القيثارة 
املثالي��ة  الف��رتة  ا�صتغ��الل  اىل  اخل���رصاء 
و�صل�صلة االنت�صارات املتتالية التي يحققها 
الفري��ق م��ن اج��ل الف��وز عل��ى فري��ق النفط 
لالنف��راد يف �صدارة الرتتيب، ومما يزيد من 
حظوظ الفريق البنف�صجي هو �صالح اجلمهور 
م��ن اجل ب�صط �صيطرته على جمريات اللقاء.
اأم��ا فريق النف��ط، فهو يطم��ح اىل و�صع حد 
للخ��روج م��ن دوامة التع��ادالت الت��ي وقع 
فيه��ا الفريق، فاأبناء ح�ص��ن اأحمد مل يحققو 

الف��وز يف اخر ثالث ج��والت، اي منذ غياب 
هداف��ه االول امي��ن ح�ص��ني ال��ذي يعاين من 
اال�صاب��ة، ول��ن يجد فريق النف��ط اف�صل من 
ه��ذه املباراة للعودة اىل �صك��ة االنت�صارات 
والت�صب��ث ب�ص��دارة ترتيب ال��دوري العراقي 

املمتاز.
ويت�صاوى ال�رصطة والنفد بعدد النقاط، حيث 
ميتلك كل فريق 43 نقطة، اال ان فريق النفط 

يتخطى ال�رصطة بفارق االهداف.
ويف بقي��ة مباري��ات ال��دوري الراب��ع يح��ل 
فري��ق نفط الو�ص��ط �صيفًا عل��ى الكرخ، فيما 
ي�صتقب��ل املين��اء فري��ق ال�صم��اوة، ويواج��ه 
البحري فري��ق احل�صني، والنج��ف امام نفط 
مي�صان، واحلدود يالقي بغداد، وتختتم يوم 
ال�صبت مباريات الدور الرابع مبواجهة زاخو 

ونفط اجلنوب على ملعب زاخو الدويل.

حق��ق املنتخب الوطني بكرة ال�صاطئية، فوزاً معنويًا 
عل��ى نظريه القط��ري بف��ارق ركالت الرتجيح 3-2 
بع��د تع��ادل الفريقني بهدفني ل��كل منهما يف الوقت 
االأ�صلي عل��ى ملعب الكرة ال�صاطئي��ة يف تريينغانو، 
مناف�ص��ات  م��ن  واالأخ��رية  الثالث��ة  اجلول��ة  �صم��ن 
املجموع��ة الثالث��ة يف بطولة اآ�صيا للك��رة ال�صاطئية 

2017 التي تقام يف مدينة تريينغانو املاليزية.
يف الوق��ت االأ�صل��ي تق��دم العراق عرب ه��ديف حممد 
ناج��ي )8( والقطري را�صد اجلا�ص��م )11 باخلطاأ يف 
مرم��ى فريق��ه(، قبل اأن ي��درك منخب قط��ر التعادل 

بهدفني عن طريق فواز داود )14 و28(.
ث��م ا�صتم��ر التعادل يف الوق��ت االأ�صلي، فت��م اللجوء 
ث��الث  الع��راق  �صج��ل  حي��ث  الرتجي��ح  ركالت  اإىل 
حم��اوالت ناجحة ع��ن طريق حممد ناج��ي و�صجاد 
�ص��الح وحممد عبدالزه��رة، يف حني �صج��ل منتخب 
قط��ر هدفني من ث��الث حم��اوالت بوا�صط��ة اإبراهيم 

الرميح��ي وجمتبى �صيد جعف��ر، واأخفق يف الت�صجيل 
نايف العنزي.

وت�ص��درت االإم��ارات ترتي��ب املجموع��ة بر�صي��د 9 
نق��اط من ثالث مباري��ات، مقابل 6 نق��اط لليابان 
فتاأه��ل  لقط��ر،  �ص��يء  وال  للع��راق  واح��دة  ونقط��ة 
املنتخ��ب االإماراتي اإىل الدور قبل النهائي، يف حني 

ينتظر منتخب اليابان نتائج بقية املجموعات.
ويح�ص��ل الفري��ق الفائ��ز يف الوق��ت االأ�صل��ي م��ن 
املب��اراة عل��ى 3 نق��اط، يف حني يح�ص��ل الفائز يف 
الوق��ت االإ�ص��ايف عل��ى نقطتني، والفائ��ز يف ركالت 
الرتجي��ح على نقطة واحدة، اأم��ا اخلا�رص فال يح�صل 

على اأي نقطة.
وي�ص��ارك يف البطول��ة 12 منتخبًا موزعة على ثالث 
جمموعات، ويتاأهل اإىل ال��دور قبل النهائي �صاحب 
املركز االأول يف كل جمموعة، اإىل جانب اأف�صل فريق 

يحتل املركز الثاين.

االتحاد العربي يقرر اعتماد 12 ناديًا في بطولة األندية العربية بالقاهرة

الشرطة يواجه النفط في لقاء القبض 
على صدارة الدوري غدًا

منتخب الشاطئية يودع بطولة آسيا بفوز 
على قطر بركالت الترجيح
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