
 
 يخو���ض فريق نفط الو�سط، م�س��اء اليوم الأربعاء، 
مبارات��ه التجريبي��ة ام��ام فري��ق العه��د  اللبن��اين 
حت�س��راً ملناف�س��ات بطول��ة الندي��ة العربية التي 
�ستنطل��ق يف م���رش بالث��اين والع�رشين م��ن  ال�سهر 
اجلاري، حيث بداأ الع��داد الفعلي للبطولة العربية 
الوح��دات  التدريبي��ة  عل��ى  التاأكي��د  خ��ال  م��ن 
التكتيكية من قب��ل الطاقم الفني على امل الوقوف 
عل��ى جاهزي��ة الفري��ق من خ��ال  جتريبي��ة العهد 

اللبناين الذي ي�ستعد هو الخر لنف�ض البطولة.  
ال�ستق��رار الفن��ي  ع�س��و الهيئ��ة الداري��ة للنادي 
ان  اأك��د  العل��وم  بح��ر  فرا���ض  الفري��ق  وم���رشف 
"التدريب��ات اخ��ذت  بالت�ساعد، وه��ذا امر طبيعي 
بع��د ان تاأقلم الاعبني عل��ى الجواء الرطبة، وزال 
ارهاق ال�سفر  من اج�سامهم وبالتايل ي�سعى الطاقم 
الفن��ي للو�س��ول اىل ال�ستق��رار الفن��ي م��ن خال 
اجلرع��ات  التدريبي��ة التكتيكي��ة البحت��ة.   وبني ان 
"املب��اراة التجريبية امام العهد اللبناين �رشورية 
ج��دا بالن�سب��ة للفريق��ني حي��ث �ستك��ون  املحط��ة 

الخر للمدرب��ني بانتقاء الت�سكيل��ة النهائية التي 
�سيدخ��ل به��ا للبطول��ة، وبالت��ايل ناأم��ل ان  تكون 
بروف��ة مهم��ة لفريقنا ن�سخ�ض م��ن خالها جميع 
النقاط التي تعزز قوة الفريق وتايف  الخطاء التي 
تراف��ق اداء الفريق".   واو�سح ان "الدارة متواجدة 
ب�س��كل دائ��م وتتاب��ع عن ق��رب وت�سع��ى مل�ساركة 
طيب��ة تعك�ض ق��درة الفرق  العراقية عل��ى املناف�سة 
على امل�ستوى العربي وان نكون خر ممثل لاأندية 
املحلي��ة".  ال�س��ورة وا�سحة م��درب الفريق هاتف 
�سمران اأكد ان "اجلهاز الفني لديه فكرة نهائية عن 
الت�سكيل��ة ال�سا�سية من  خ��ال املباريات الخرة 
يف ال��دوري وال�سورة وا�سح��ة متاما بالن�سبة لنا، 
لكنن��ا ن�سعى من  خال مباراة العهد اكت�ساف مدى 
تاأقل��م لعبينا على الجواء هنا �سيما وان درجات 
الرطوبة  مرتفعة، ناهي��ك عن الوقوف على اندفاع 
الاعب��ني واجزيتهم لتطبي��ق الوح��دات التدريبية 
الت��ي  ركزنا من خاله��ا على اجلان��ب التكتيكي". 
البطول��ة  �سيدخ��ل  الو�س��ط  "نف��ط  ان  واو�س��ح     
العربية ب�سخ�سي��ة املناف�ض فن�سعى لن نكون من 
 املناف�سني بني الندية الكبرة على بطاقة التاأهل، 

رغم اننا ندرك قوة املناف�سني والظرف  ال�ستثنائي 
ال��ذي فر�سه علينا ال��دوري املحلي، مع ذلك ثقتنا 

بالفري��ق كب��رة، لتق��دمي م�ستوى  فن��ي يليق بكرة 
نفط الو�سط. 

متارين ر�ساقة
جلاأ م��درب حرا�ض املرمى ه��ادي جابر اىل وحدة 
تدريبي��ة �سباحية حلرا�ض املرم��ى من اجل  زيادة 
مرون��ة ور�ساقة احلرا�ض بالإ�ساف��ة اىل تطوير رد 
الفع��ل، وقال جابر ان احل�سة التدريبية  ال�سباحية 
ل ترهق احلرا���ض نهائيا كونها وحدة خفيفة دون 
جهد فني وتخت�رش على الر�ساقة  واملرونة وتطوير 
رد الفع��ل.    وا�س��ار اىل ان "اعتم��اده ه��ذه احل�سة 
ج��اء وف��ق قناعة تام��ة ان اغل��ب حرا���ض املرمى 
يفتق��دون  ل�رشعة رد الفع��ل وبالتايل نحن بحاجة 
اىل تطوي��ر ه��ذه ال�سفة حلرا�سنا كجرع��ة ا�سافية 
م��ع  اللتزام باملران ال�سا�س��ي باحل�سة امل�سائية، 
لفتا ان حرا�ض املرمى الثاث مع انطاق  البطولة 

�سيكونون جاهزين متامًا". ا�ست�سفاء تام
 معال��ج الفريق علي مذبوب اأك��د ان هناك برنامج 
يومي و�سع بالتفاق م��ع الطاقم الفني ل�ستعادة 
 ا�ست�سف��اء الاعب��ني بع��د الوح��دات التدريبية، من 
خ��ال تنظي��م الوقت والغ��ذاء وا�ستخ��دام احوا�ض 
 ال�سباح��ة.    وب��ني ان "خل��دون ابراهيم تعر�ض يف 
امل��ران اىل كدم��ة ب�سيط��ة ون�سع��ى لتجهي��زه لن 

ا�سابت��ه  طفيفة وغر مقلق��ة، اما عاء ال�سبلي 
ب��ات جاهز متاما ودخل يف امل��ران اجلماعي، اما 
ج��ال  ح�س��ن ف�سيكون جاه��ز متاما قب��ل انطاق 
البطولة لأنه دخ��ل التدريب اجلماعي مع الفريق"، 

لفتا اىل  ان "و�سع الفريق �سحيا ممتاز".
روح عالية

 لع��ب الفري��ق املح��رف ال�س��وري موؤي��د العجان 
ا�س��ار اىل ان الروح املعنوية للفريق ممتازة  وهناك 
اندف��اع كبر لاعبني يف الوح��دات التدريبية، هذا 
التما�سك مينحنا ثق��ة للدخول اىل  املناف�سات بقوة 
وحتقيق نتائج مميزة، ما يهمنا ا�ستيعاب اجلرعات 
التدريبي��ة وحف��ظ الدوار  داخل امللع��ب وتنفيذها 
من اج��ل تقدمي م�ستوى فني مقنع.   واكد ان مباراة 
العه��د اللبن��اين التجريبي��ة فر�س��ة لن��ا لختب��ار 
جاهزيتنا قبل الدخول باملناف�سة  الر�سمية، وعلينا 
تاأكي��د التوجيه��ات الت��ي تلقيناه��ا يف الوح��دات 
التدريبي��ة وتطبيقها وعك�ض  �سورة حقيقية للطاقم 
الفن��ي، من اج��ل تايف كل الثغ��رات وتعزيز مواقع 
القوة لن�سمن تر�سني  خطوط الفريق قبل املواجهة 

الوىل يف البطولة امام الرجي التون�سي.  

االختبار األول

المنتخب األولمبي يطمح إلى عبور حاجز أفغانستان في مستهل مشواره بتصفيات آسيا
 ت�سارب��ت النباء ب�ساأن اغتيال مدير نادي القوة اجلوية العقيد ب�سر 
فا�سل احلم��داين يف منزله غربي العا�سمة بغداد، حيث اأفادت بع�ض 
امل�سادر ان العقي��د تعر�ض لعملية اغتيال رفقة عائلته، فيما ا�سارت 
م�سادر اأخرى اىل ان العقيد ق�سى انتحاراً بعدما قتل زوجته واطفاله. 
وقال اأحد اأقارب احلمداين ل�)اجلورنال( اإنه "تلقى يف ال�ساعة الثامنة 
والن�س��ف �سباحًا، خرب مقت��ل مدير نادي القوة اجلوي��ة العميد ب�سر 
فا�س��ل احلمداين". واأ�س��اف "فور و�سولنا مل جن��د كامرات املراقبة 
بعدم��ا حتفظت الق��وات الأمنية عليها لعدم ك�س��ف احلقيقة". واأو�سح 
"كان هناك عداء ع�سائري وم�ساكل �سخ�سية بني احلمداين وعدد من 
الع�ساء يف نادي القوة اجلوية، حيث تعر�ض منزله اىل هجوم م�سلح 
قب��ل اأ�سبوع��ني م��ن الن". ولف��ت اىل ان "احلم��داين تلق��ى تهديداً من 
جمهول��ني قالوا له ان ال�سبت هو املوع��د الأخر لت�ستقيل من من�سبك 
يف الن��ادي، ليقوموا �سباح الثنني بتنفي��ذ عملية الغتيال التي راح 
�سحيته��ا اي�سًا زوجته واثنني من اطفاله، فيما بقيت ابنته ال�سغرة 

على قيد احلياة".
من جانبه، قال م�سدر اأمني ل�)اجلورنال( ان "احلمداين ق�سى انتحارا 
بع��د ان قتل زوجته واطفال��ه"، م�سراً اإىل اأن "العقيد كانت له م�ساكل 

مع زوجته بعدما اكت�سفت انه متزوج من امراأة ثانية".

 تلق��ى املنتخ��ب الوطن��ي، اخل�س��ارة الثانية على الت��وايل يف بطولة 
"ولي��م جونز" وه��ذه املرة امام امل�ست�سي��ف منتخب �سني تايبيه 
B بنتيجة 79-87 يف اإطار مناف�سات اجلولة الرابعة، فيما ي�ستعد 
ملاق��اة �س��ني تايبيه A يف اجلول��ة اخلام�سة الي��وم. الفرة الأوىل 
كان��ت متكافئة بني الفريقني ولكن منتخب �س��ني تايبيه متكن من 
ح�سمه��ا ل�ساحل��ه بنتيج��ة 22-29، ليع��ود املنتخ��ب الوطني يف 
الف��رة الثانية وينهيه��ا مل�سلحته بنتيج��ة 19-23. وا�ستمر تاألق 
املنتخ��ب الوطن��ي يف الفرة الثالث��ة ومتكن من الف��وز بها بنتيجة 
15-17 ولكن اللياقة البدنية لاعبي �سني تايبيه كانت اأف�سل من 
لعبي املنتخب الوطن��ي، لتنتهي الفرة الرابعة ل�سالح امل�ست�سيف 
بنتيج��ة 17-24. وق��دم املنتخ��ب الوطن��ي، م�ستوي��ات كبرة يف 
املبارات��ني ام��ام منتخ��ب الهن��د واليابان، حي��ث ف��از يف املباراة 
الأوىل بنتيجة 68-86، وتغلب يف الثانية بنتيجة 70-79، ولكنه 
تعر���ض خل�س��ارة كبرة اأم��ام املنتخ��ب الكندي بنتيج��ة 99-48. 
وتعاق��د الحتاد العراقي م��ع كادر تدريبي تركي يتكون من املدرب 
م�سطفى دارين وي�ساعده اتيا �سلبي ومدرب اللياقة بوراك اون�ساي 
واملعال��ج هايرت��ني جورجولو. وم��ن املوؤمل ان يخو���ض املنتخب 
الوطن��ي مع�سكراً تدريبيًا ثانيًا يف اإ�سطنبول بعد انتهاء بطولة �سني 

تايبيه يف الثالث والع�رشين من �سهر متوز اجلاري.

ي�سه��د ملعب النجف الدويل �سع��ة )30 األف( متفرج، 
مراح��ل متقدم��ة يف التنفي��ذ لي�س��اف اىل املاعب 
الخ��رى واملن�سئ��ات الريا�سية الت��ي تنفذها وزارة 
ال�سباب والريا�سة ومن املقرر ان يفتتح نهاية العام 
احلايل 2017. وبني مدير امل�رشوع املهند�ض جميل 
ح�سن ان "العم��ل م�ستمر يف نقل و�سباغة وتن�سيب 
الهيكل احلديدي للملعب الرئي�سي مع ا�ستمرار العمل 
بوجب��ة ا�سافية يف امل�ساء لك�س��ب الوقت والو�سول 
اىل اجلاهزي��ة يف اعمال تن�سي��ب العمدة احلديدية 
ال�سان��دة يف ملعب التدريب الثان��وي واعمال تثبيت 
الكهربائي��ة  "العم��ال  اأن  واأ�س��اف  الكرا�س��ي". 
متوا�سلة هي الخرى يف امللعب الرئي�سي والثانوي 

ومنها اعم��ال منظوم��ة التكييف)الدكت��ات(، ف�سا 
عن ال�ستمرار يف اعمال مد انابيب الت�رشيف للمياه 
يف ملع��ب التدريب واعمال منظومات امليكانيك من 
ماء وجم��اري للملعب الرئي�س��ي وري الثيل لل�ساحة 
التغلي��ف  واعم��ال  للملع��ب  والثانوي��ة  الرئي�سي��ة 

باملرمر و�سبغ املدرجات".
وا�س��ار اىل ان "توجيه��ات وزير ال�سب��اب والريا�سة 
عب��د احل�س��ني عبطان، العم��ل ليا �سارع م��ن وتائر 
الجن��از، ل�سيم��ا ونحن ن�سه��د هذه الي��ام ارتفاعا 
ح��ادا يف درج��ات احل��رارة مما قد يبط��ئ من العمل 
وبالت��ايل �سيك��ون العم��ل خ��ال اللي��ل ذات فائ��دة 

واجناز اكرب".

 قاد جنم املنتخب الوطني ونادي هاكن، احمد يا�سني، 
فريقه للفوز على م�سيفه يون�سوبينغ بهدف دون رد يف 
اإطار مباريات �سم��ن مباريات ال�سبوع اخلام�ض ع�رش 
م��ن الدوري ال�سوي��دي املمتاز. �سوط اللق��اء الول كان 
متو�س��ط امل�ستوى ب��ني الطرفني لكن حم��اولت هاكن 
كانت الق��رب للت�سجيل، ولكن رغم ذلك خرج الفريقان 
بالتع��ادل �سلبي من احل�سة الوىل. وم��ع بداية ال�سوط 
الثاين عاد هاك��ن لب�سط اف�سليته، وا�رشك مدربه الوافد 
اجلدي��د اىل الفري��ق اجلن��اح العراق��ي احم��د يا�سني يف 
الدقيق��ة 65، حيث مل يخيب ظنون��ه ومتكن من افتتاح 
م�ساركت��ه الوىل م��ع فريق��ه اجلديد به��دف جميل يف 
الدقيق��ة 78 ، لتظل باقي جمريات ال�سوط على النتيجة 
ذاته��ا ليحقق هاكن انت�سارا مهما بهدف نظيف خارج 

قواع��ده. لع��ب منتخبن��ا الوطن��ي احمد يا�س��ني دخل 
املب��اراة كبدي��ل يف الدقيقة 65 وبعد ع��دة دقائق على 
م�ساركت��ه الأوىل م��ع الفري��ق �سج��ل اول اهداف��ه ه��ذا 
املو�س��م، ليقود الفريق لاإنت�س��ار، يف مباراة قدم فيها 
اداء ممي��زا. بهذه النتيجة حل هاك��ن يف املركز الثامن 
بر�سي��د 23 نقط��ة، فيم��ا ح��ل يون�سوبين��غ يف املركز 
الث��اين ع�رش بر�سيد 15 نقط��ة. ووقع يا�سني على العقد 
مع فريقه اجلديد قادمًا من غرميه فريق اآيك �ستوكهومل 
بنظ��ام الإعارة حتى نهاية املو�سم. هاكن والذي يحتل 
املرك��ز التا�س��ع يف ترتيب ال��دوري ه��ذا املو�سم ب� 20 
نقط��ة وبف��ارق قلي��ل عن مراك��ز املقدمة، حي��ث يعترب 
من الفرق اجلي��دة على م�ستوى ال�سوي��د ويطمح بتعزيز 

�سفوفه هذا ال�سيف لتحقيق مركزا جيدا.

الكشف عن مالبسات استشهاد 
مدير القوة الجوية

وطني السلة يواجه صين 
تايبيه اليوم

تسارع العمل في ملعب النجف الدولي 

ياسين يتألق في ظهوره األول مع هاكن السويدي

 انتهاء التح�سرات
املنتخ��ب الوطن��ي وحدت��ه التدريبي��ة الأخ��رة، م�س��اء اأم�ض 
الثاثاء، يف ملعب اع��داد القادة اخلا�ض بالحتاد ال�سعودي، 
حت�س��راً ملب��اراة الي��وم ام��ام اأفغان�ست��ان. وكان��ت احل�سة 
التدريبي��ة ه��ي الرابعة لاأوملب��ي، منذ و�سول��ه اىل الريا�ض 
اجلمع��ة املا�س��ي، اذ �سب��ق ان خا�ض وحدتني يوم��ي ال�سبت 
والأح��د، رك��ز فيه��ا م��درب املنتخ��ب عب��د الغني �سه��د على 
بع�ض التح��ركات الهجومية واجلم��ل التكتيكية حلالت لعب 
معين��ة والتهدي��ف من خارج منطق��ة اجلزاء وتوزي��ع الكرات 
للمهاجم��ني م��ن اأط��راف امللعب، كم��ا عالج خ��ال وحداته 
التدريبي��ة بع�ض الخطاء التي وقع فيه��ا دفاع املنتخب يف 

مباراته الخرة امام الأردن.
  ل خوف من ال�سابات

 �س��اور الوف��د العراقي خ��ال الي��ام املا�سية، بع���ض القلق 
نتيجة العدد غ��ر الطبيعي يف ا�سابات لعبينا، ال ان طبيب 
املنتخ��ب غالب عبا�ض طم��اأن الوفد قائ��ًا: "جميع الاعبني 
ب�سح��ة جي��دة وجاهزي��ن للمب��اراة با�ستثن��اء الاعب حمزة 
عدن��ان الذي تعر�ض لاإ�سابة خال تدريبات ال�سبت وارتاأى 
الفريق الطبي منحه ا�سراحة ملدة يومني من اجل ال�ست�سفاء 
الكام��ل مب�ساع��دة املعاجل��ني �سالح ط��رار وفار���ض عبد اهلل 
اللذي��ن بذل جهودا كبرة لتجهيزه ب�سورة كاملة، اما الاعب 
احم��د عبد الر�سا فقد �سمحنا له يف ال�سراك ب�سورة طبيعية 
يف تدري��ب يوم  الول بعد ان منحناه هو الخر ا�سراحة يوم 

واحد اثر تعر�سه لاإ�سابة  يف تدريبات ال�سبت.

    اكتمال بعثة الوملبي
واكتمل��ت بعثة املنتخ��ب الأوملبي، الح��د املا�سي، بو�سول 
م�ساعد املدرب عبا�ض عبيد، قادما من العا�سمة الردنية بعد 
ان ا�ستح�سل من هناك �سمة الدخول اىل الرا�سي ال�سعودية.

عبي��د قال للموفد الإعامي، اإن "ع��دم التحاقه مع البعثة من 
النج��ف جاء بع��د ان امت ا�سدار جواز جديد يف بغداد بعد تلف 
الق��دمي"، م�سرا اىل انه "�سعيد بالتحاقه مع الوفد وم�ساهمته 
ان �س��اء اهلل مع املاك التدريبي يف تقدمي �سورة نا�سعة عن 
الك��رة العراقية". واو�سح ان "تاأخ��ر ت�سمية املاك التدريبي 
للمنتخب الوملبي جاء لغر �سالح العداد واأدى بالتايل اىل 
ق���رش فرته ول��و مت البقاء عل��ى املاك ال�سابق بع��د انتهاء 
اوملبي��اد ري��و ل��كان الو�سع اأف�س��ل بكثر"، مبين��ًا ان "فرة 
ت�سعة ايام يف تايلند وخم�سة يف كرباء وثاثة يف عمان غر 

كافية ملناف�سات الت�سفيات ال�سيوية". وبني اأن "الروؤية لدى 
املاك التدريبي تو�سحت بن�سبة 85 – 90 عن كل لعب بعد 
مب��اراة �سوريا، وان جمموعتنا لي�س��ت �سهلة بوجود املنتخب 
ال�سع��ودي والفرق الخرى الت��ي ا�ستعدت ب�سكل جيد، والخر 
ي�س��م 13 لعبًا من منتخب ال�سباب الذي �سارك يف نهائيات 
كا���ض الع��امل يف كوري��ا اجلنوبي��ة، ولك��ن برغ��م ذل��ك يبقى 
املنتخ��ب العراق��ي رقما �سعب��ا يف البطولة، ان��ا متفائل لن 
الاع��ب العراقي لديه نكران ذات ويظه��ر معدنه يف الظروف 
ال�سعبة وهذا امر نادر بني اقرانهم يف املنتخبات الأخرى".  

موعد املباراة
و�ستقام املباراة يف متام ال�ساعة اخلام�سة و55 دقيقة م�ساًء 
بتوقي��ت بغ��داد عل��ى ملعب الأم��ر في�سل بن فه��د يف مدينة 

الريا�ض ال�سعودية.  

ي�ستهل املنتخب 
الأوملبي لكرة القدم 

م�سواره يف ت�سفيات 
اآ�سيا حتت 23 عامًا 
يف ال�سني 2018، 
حني يالقي منتخب 

اأفغان�ستان على ا�ستاد 
الأمري في�سل بن 

فهد يف اإطار اجلولة 
الأوىل من الت�سفيات 

مبدينة ريا�ض 
ال�سعودية.
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بغداد ــ محمد خليل

 بغداد - خاصبغداد - خاص
اأك��د لع��ب املنتخ��ب الوطن��ي ذو الفقار فاه��م، اأن 
الاعب��ني يتطلع��ون للذهاب بعي��داً يف بطولة كاأ�ض 
ا�سي��ا يف ب��روت، معرب��ًا عن اأمل��ه باأن يك��ون عند 
ح�سن ظن اجلمهور العراقي. وقال فاهم يف ت�رشيح 
خا���ض ل�)اجلورن��ال( اإن "املنتخ��ب الوطن��ي ي�سر 
بخط��ى ثابتة م��ن ناحية العداد نح��و بطولة كاأ�ض 
ا�سي��ا واجلميع عازم على تق��دمي اأف�سل ما لديه من 
اجل ح�سد النت�س��ارات والذهاب بعيداً يف البطولة 

املنتظرة".
واأ�س��اف "متثي��ل بل��د كام��ل لي���ض بالأم��ر ال�سه��ل 
اطاق��ًا، فه��و يعد م�سوؤولية كب��رة ونتمنى ان نقدم 
الأداء ال��ذي يحلم به اجلميع"، موؤكداً بالقول: "ن�سع 
ا�سم الع��راق ن�سب اعيننا ولن ندخر جهداً يف خدمة 

املنتخ��ب الوطني".  واأو�سح قائًا: "امل�ستوى اجليد 
ال��ذي ظه��رت فيه �س��واء مع ن��ادي نف��ط اجلنوب او 
م��ع املنتخب الوطن��ي، جاء بالعم��ل امل�ستمر ودعم 
النا�ض الذين يحبونني ويدعمونني من احتاد اللعبة 
وامل��درب وزمائي يف املنتخ��ب"، معربًا عن "امله 

باأن يكون عند ح�سن ظن اجلمهور العراقي".
ويعد ذو الفقار فاهم من اأبرز الاعبني يف املنتخب 
الوطني ون��ادي نفط اجلنوب، حيث ق��دم م�ستويات 

رائعة خال املو�سم املا�سي.
ومن املوؤم��ل ان يخو�ض املنتخ��ب الوطني مع�سكراً 
تدريبي��ًا ثانيًا يف اإ�سطنبول بعد انتهاء بطولة �سني 
تايبيه يف الثالث والع�رشين من �سهر متوز اجلاري.

ويع��ول امل��درب الرك��ي م�سطف��ى داري��ن على ذو 
الفق��ار كث��راً ويع��ده م��ن الركائ��ز الأ�سا�سي��ة التي 

�ست�سارك مع املنتخب يف بطولة اآ�سيا ببروت.

 
اف��اد م�س��در مقرب من لع��ب نفط اجلن��وب، احمد 
ج��ال، ان ع��دداً من اندي��ة الدوري املمت��از مهتمة 
النتق��الت  ف��رة  خ��ال  الاع��ب  م��ع  بالتعاق��د 
ال�سيفي��ة املقبلة. وق��ال امل�س��در ل�)اجلورنال( اإن 
"ع��دداً م��ن الأندي��ة اجلماهري��ة اأب��دت اهتمامها 
بالتعاق��د م��ع لع��ب نف��ط اجلن��وب احم��د ج��ال 
خال فرة النتقالت ال�سيفي��ة املقبلة". واأ�ساف 
اأن "اندي��ة الق��وة اجلوي��ة وال�رشط��ة اأب��دوا رغبتهم 
بالتعاق��د م��ع ج��ال"، لفت��ًا اإىل اأن "فري��ق القوة 
اجلوي��ة ات�س��ل بالاعب من اجل الدف��اع عن األوان 
ال�سق��ور املو�سم املقبل". واأو�س��ح ان "نادي النفط 
ان�س��م اىل الأندية الراغبة ب�س��م الاعب، حيث جتد 
الإدارة ان طريق��ة لعب ج��ال تنا�سب خطة املدرب 
ح�س��ن احم��د الذي يعتم��د على ال�رشع��ة واملهارات 

الفني��ة". يذك��ر ان م��درب املنتخ��ب الوطن��ي با�سم 
قا�سم ا�ستدعى الاعب احمد جال لتمثيل املنتخب 
الوطن��ي يف املب��اراة الودية امام �سوري��ا ا�ستعداداً 
لت�سفي��ات مونديال رو�سيا 2018. وقال قا�سم يف 
ه��ذا ال�س��دد: اإن "الاعب احمد ج��ال من الاعبني 
املميزين يف الدوري العراقي وق��دم اداًء ا�ستثنائيًا 
خ��ال مباري��ات الدوري ه��ذا الع��ام". واأ�ساف اأن 
"جمي��ع الاعب��ني الذين ان�سموا موؤخ��راً للمنتخب 
الوطن��ي، ام��ام فر�س��ة ثمين��ة لإثب��ات جدارته��م 
وا�ستحقاقهم للعب يف املنتخب الأوملبي، ويف حال 
مل يثبت��وا جدارتهم فلن يكون لهم مكان يف ت�سكيلة 
املنتخ��ب الوطن��ي، لذلك يجب ان يغتنم��وا الفر�سة 
فنحن و�سعنا امامهم طبق من ذهب". يذكر ان نفط 
اجلنوب قدم ع��دداً من الاعبني املميزين، واأبرزهم 
با�سم علي و�سيف هدايف الدوري وال�ساب املوهوب 

احمد جال.
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