
 
رف�ض��ت اأندي��ة الق��وة اجلوي��ة وال��زوراء، التح��اق 
للدخ��ول  الأوملب��ي  املنتخ��ب  ب�ضف��وف  لعبيه��ا 
ا�ضتع��داداً  عم��ان  �ضلطن��ة  يف  تدريب��ي  مبع�ضك��ر 
لنهائي��ات كا�س ا�ضيا املق��رر اقامتها يف العا�ضمة 

ال�ضينية بكني بداية العام املقبل.
وقال م�ض��در مقرب من ال��كادر التدريبي للمنتخب 
ل�)اجلورن��ال( اإن "اندي���ة ال��زوراء والق��وة اجلوي��ة 
ترف�س التحاق لعبيها ب�ضفوف املنتخب الوملبي 
يف مع�ضك��ر �ضلطن��ة عمان ال��ذي �ضيب��داأ اعتبارا من 

يوم غد اخلمي�س وملدة 6 اأيام".
وا�ضاف اأن "بع�س اأع�ضاء الحتاد يحاولون اقناع 
النادي��ني مل�ضارك��ة لعب��ي الفريق��ني يف املب��اراة 
الوىل فقط من املع�ضكر من اجل ت�ضهيل ا�ضتعدادات 
الوملبي ال��ذي ينتظره ا�ضتحقاق مه��م بعد اقل من 

�ضهرين".
 واأو�ضح اأن "ناديي الزوراء والقوة اجلوية يرف�ضان 
الالعب��ني، ب�ضب��ب وج��ود مب��اراة كا���س  التح��اق 

ال�ضوب��ر الت��ي جتم��ع الفريق��ني يف ال�ضاد���س ع���ر 
م��ن ال�ضهر اجل��اري". وتاأج��ل موعد مغ��ادرة بعثة 
املنتخ��ب الأوملبي، اىل العا�ضم��ة العمانية م�ضقط، 
ثالث��ة اأيام، م��ن اجل الدخ��ول يف مع�ضك��ر تدريبي 
ا�ضتعداداً لنهائيات اآ�ضي��ا. وقال مرا�ضل )اجلورنال( 
اإن "رحلة مغ��ادرة املنتخب الأوملبي اىل العا�ضمة 
العمانية م�ضقط، تاأجلت ملدة ثالثة اأيام، حيث كان 
م��ن املقرر ان تغادر البعثة ي��وم الثنني املا�ضي". 
واأ�ض��اف ان "الرحلة تاأجل��ت بطلب من املدرب عبد 
الغني �ضهد من اج��ل التحاق جميع لعبي املنتخب 
والتوجه اىل عمان يوم اخلمي�س املقبل". وا�ضتدعى 
م��درب املنتخ��ب الأوملب��ي، عب��د الغني �ضه��د، 27 
لعب��ًا للدخ��ول يف مع�ضك��ر تدريب��ي بالدوح��ة يف 

الرابع من �ضهر ت�رين الثاين/ نوفمرب املقبل.
و�ضم��ت قائم��ة الأوملب��ي كاًل م��ن: احم��د با�ض��ل ) 
ال�رط��ة (و عل��ي عب��د احل�ض��ني ) الطلب��ة ( و عل��ي 
حم�ض��ن ) امان��ة بغ��داد (وعل��ي لطي��ف ) ال�رطة ( 
و بره��ان جمع��ة ) النج��ف ( و رعد ف��ر ) النفط ( و 
احم��د عبد الر�ضا ) الق��وة اجلوية ( و عالء مهاوي ) 

ال�رط��ة ( و خ���ر علي ) النج��ف ( و حمزة عدنان 
) املين��اء ( و حمم��د كرمي ) النف��ط ( و �ضفاء هادي 
) ال��زوراء ( و عل��ي رحي��م احمد ) ال��زوراء ( و مازن 
فيا���س ) النفط ( و احمد ح�ضن عا�ضور ) امليناء ( و 
احمد ح�ضن �ضابر ) النفط ( و احمد جالل ) النفط ( و 
احم��د جالل ) نفط اجلنوب ( و حممد خالد ) امليناء 
( و فرح��ان �ضكور ) النجف ( و جبار كرمي ) النجف 
( وم�ضطف��ى حمم��د جرب ) ال��زوراء ( و فه��د كرمي ) 
الق��وة اجلوية ( وب�ضار ر�ضن ) بري�ضبولي�س اليراين ( 
و ريوان امني ) دالكورد ال�ضويدي ( و جودت �ضالح 
) �ضندزفال ال�ضويدي ( و عبد اهلل اخلال�ضي ) تا�ضمن 

يونايتد النيوزلندي(.
ال�ض��ني  يف  ا�ضي��ا  كا���س  بطول��ة  قرع��ة  وكان��ت 
للمنتخب��ات الوملبية و�ضع��ت منتخبنا اىل جانب 
منتخب��ات “ال�ضعودية وماليزي��ا والردن” واملقرر 
ان تقام مطلع �ضهر كانون الثاين من العام املقبل”.
اك��د مدرب املنتخب الأوملبي عبد الغني �ضهد، قدرة 
لعبي��ه على الذهاب بعي��دا يف نهائيات كاأ�س ا�ضيا 
حت��ت 23 عام��ا يف ال�ض��ني، مبين��ًا يف ذات الوقت 

�ضعوب��ة املجموع��ة الت��ي و�ضع��ت الأوملب��ي م��ع 
منتخبات ال�ضعودية والأردن وماليزيا.

"جمموعتن��ا  �ضحف��ي:  ت�ري��ح  يف  �ضه��د  وق��ال 
�ضعب��ة بتواجد منتخب ال�ضعودية الذي واجهناه يف 
الت�ضفي��ات ول زال م�ضتم��را بتح�ضرياته منذ ختام 
الت�ضفي��ات حال��ه كح��ال املنتخ��ب الأردين القوي 
ال��ذي ي�رف عل��ى قيادت��ه كادر اإنكلي��زي وميتلك 

خم�ضة لعبني �ضمن �ضفوف املنتخب الأول".
"�ضاأعم��ل عل��ى اعط��اء فر�ض��ة لبع���س  واو�ض��ح: 
ال�ضم��اء اجلدد خالل مع�ضك��ر قطر التدريبي يف ظل 
معاناتنا من خلل يف بع�س املراكز واأبرزها مدافع 
الي�ض��ار، فيم��ا �ضيك��ون املع�ضكر الأخ��ري لال�ضتقرار 

على الت�ضكيل النهائي قبل امل�ضاركة يف البطولة".
واختت��م حديث��ه قائ��ال: "ل ت�ض��ارب م��ع املنتخب 
الوطن��ي، حي��ث �ضيعود امي��ن ح�ض��ني وح�ضني علي 
واجم��د عطون للتواجد معن��ا بعد ختام بطولة غرب 
ا�ضي��ا مبا���رة"، موؤك��داً يف ذات الوقت ب��اأن "امين 
�ضيك��ون احد ابرز ا�ضلحت��ه يف البطولة بعد ا�ضتعادة 

عافيته وعودته لهز ال�ضباك جمدداً".

كتيبة الشاطر حسن

النفط يرفع وتيرة االعداد ويطمح لموسم ناجح على جميع األصعدة

 تعاق��د نادي املين��اء، مع املح��رف الكامريوين ايوج��ني ديدار تال 
نيمب��وت، لع��ب ن��ادي م�ضتقبل املر�ض��ى التون�ضي خ��الل النتقالت 
ال�ضيفي��ة اجلارية. وذكر بي��ان ن�ره املوقع الر�ضم��ي للنادي وتلقت 
)اجلورنال( ن�ضخة من��ه، اأن "املحرف الكامريوين ايوجني ديدار تال 

نيمبوت انتقل اىل �ضفوف الفريق للدفاع عن الوانه املو�ضم املقبل".
يذك��ر ان نيمبوت يبلغ م��ن العمر 28 عامًا، يجيد اللعب يف مركز خط 
الو�ض��ط ولع��ب يف املو�ضم املا�ضي لنادي املري��خ ال�ضوداين معارا من 
نادي م�ضتقبل املر�ضى التون�ض��ي. ويوا�ضل فريق "ال�ضفانة" تدريباته 
يف مع�ضك��ره اجلاري حاليا مبدين��ة �ضو�ضة التون�ضي��ة بواقع وحدتني 
تدريبي��ة �ضباحي��ة وم�ضائي��ة. وق�ضم امل��ران اىل ق�ضم��ني، الول بدين 
والث��اين رك��ز فيه امل��درب عل��ى اجلان��ب التكتيكي، حي��ث �ضيخو�س 

النادي عدداً من املباريات التجريبية مع الأندية التون�ضية.
ويف �ضياق مت�ضل، التحق ببعثة الفريق مدرب اللياقة التون�ضي ه�ضام 
غزي��ة، ال��ذي مت التعاق��د معه يف وقت �ضاب��ق وتاأخر تاأ�ض��رية دخوله 

للعراق حالت دون التحاقه بالفريق.
ويغيب عن الفريق، الالعب علي ح�ضني لتواجده مع املنتخب الوطني 
ال��ذي ي�ضتعد ملواجه��ة �ضقيقه ال�ضوري وديا واحم��د فرحان املتواجد 
حالي��ا مع منتخب �ضباب الع��راق امل�ضارك بت�ضفيات القارة ال�ضيوية 

لل�ضباب بدولة قطر.

 حدد ن��ادي الزوراء، موعد و�ضول مهاجم��ه اجلديد، البوركيني 
يحي��ى كيب��ي لتمثي��ل الفري��ق يف املو�ض��م املقبل. وق��ال ع�ضو 
الهيئ��ة الإداري��ة للن��ادي، عبد الرحم��ن ر�ضي��د ل�)اجلورنال( اإن 
"ن��ادي ال��زوراء تعاق��د مع املهاج��م البوركين��ي يحيى كيبي 
لتمثيل الفري��ق يف املو�ضم املقبل قادمًا م��ن نادي اخلريطيات 
القط��ري". واأ�ض��اف: "مت ا�ضافة الالع��ب يف ال�Tms  قبل غلق 
التعاق��دات، يوم ام�س، وبانتظار و�ض��ول بطاقة الالعب الدولية 
م��ن الحتاد القطري، لن الالع��ب كان يلعب لنادي اخلريطيات 
يف قطر". واختتم ر�ضيد ت�ريحه قائاًل: "التعاقد مع كيبي جاء 
بطلب م��ن الكادر التدريب��ي للفريق و�ضي�ضل الالع��ب اىل بغداد 
بعد انته��اء زيارة اربعينية المام احل�ضني عليه ال�ضالم". وفيما 
يخ�س انتقال املدافع كرار حممد اىل نادي ال�رطة، �ضدد رئي�س 
الهيئة الدارية لن��ادي ال�رطة اياد بنيان على �رورة احرام 
العقد بني الالعب والنادي الذي يوقع له، موؤكدا يف الوقت نف�ضه 
ان��ه لطامل��ا يرتبط الالع��ب كرار حمم��د بعقد مع ال��زوراء فاأننا 
نرف�س التوقيع معه احراما للعقد الذي يرتبط به مع اجلماهري 

وادارة النادي.

 
 و�ضل��ت بعث��ة املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة ال�ضالت، 
العا�ضمة التايالندية بانكوك ا�ضتعداداً للدخول يف 
غم��ار الت�ضفيات الآ�ضيوي��ة التي تنطلق يف العا�ر 
م��ن �ضه��ر ت�رين الثاين اجل��اري. واوقع��ت القرعة 
املنتخ��ب الوطني على راأ���س املجموعة الثانية اإىل 

جانب منتخبات ال�ضعودية والإمارات والبحرين.
ويخو���س املنتخ��ب الوطن��ي اأوىل مباريات��ه امام 
املنتخ��ب البحرين��ي ي��وم اجلمعة املقب��ل ويواجه 
الم��ارات يف الي��وم التايل، فيما يختت��م مباريات 
املجموع��ة مبواجهة املنتخ��ب ال�ضعودي يوم الحد 

املقبل.
وق��ال مدرب املنتخ��ب العراقي، هيث��م بعيوي، يف 

ت�ريح��ات �ضحفي��ة "و�ضلن��ا اإىل بانكوك خلطف 
بطاقة التاأهل اإىل النهائيات الآ�ضيوية".

وتاب��ع بعي��وي "ركزن��ا يف مع�ضكر ماليزي��ا، على 
اأهمية الن�ضجام بني الالعبني والتاأقلم على اأر�ضية 
مالعب البطولة، منتخب اأ�ضود الرافدين بات جاهًزا 

للت�ضفيات القارية".
واأ�ضار بعيوي، اإىل اأن العراق �ضيواجه يف جمموعته، 
البحري��ن والإم��ارات وال�ضعودي��ة، منوًه��ا اأن هذه 

املنتخبات لي�ضت بال�ضهلة.
اأن نتعام��ل م��ع  "علين��ا  واأو�ض��ح هيث��م بعي��وي 
املناف�ضي��ت وفق قدراتن��ا واإمكانياتن��ا، نحن نعلم 
اأن هناك تغريات �ريعة يف كرة ال�ضالت، منتخب 
العراق عازم على خط��ف بطاقة التاأهل للنهائيات 

الآ�ضيوية".

ك�ض��ف مدافع نادي ريزا �ضبور الركي وال�رطة �ضابقًا، 
�رغ��ام اإ�ضماعي��ل، ما ينق�س ن��ادي ال�ضط��رة للتويج 
بلق��ب ال��دوري العراقي املمت��از املو�ضم املقب��ل. وقال 
�رغ��ام يف ت�ريح ن�ره املوق��ع الر�ضمي للنادي اإن 
"نادي ال�رطة ميتلك كل مقومات النجاح هذا املو�ضم، 
نظ��راً ملا ميتلكه م��ن كادر تدريب��ي ولعبني مميزين". 
واأ�ض��اف ان "ل ينق���س ن��ادي ال�رطة �ض��وى التوفيق 
وروح العائل��ة الواح��دة، لإع��ادة اللق��اب اىل اخلزائن 
اخل�راء". يذكر اأن اإ�ضماعيل دائما ما يكون حا�را يف 

الوح��دات التدريبية لكرة ال�رطة كل اجازة يف العراق، 
وه��ذه املرة تواجد يف املباراة قادمًا ب�ضكل مبا�ر من 
املط��ار.  من جانب��ه، ك�ضف املدير الفن��ي لكرة ال�رطة 
الربازيل��ي ماركو�س باكيتا عن اهمي��ة املباريات التي 
تق��ام يف الإط��ار ال��ودي واأثره��ا اليجاب��ي يف عملية 
الن�ضج��ام وه�ض��م املف��ردات اخلططية. وق��ال باكيتا: 
مردودات ايجابية باجلملة تلك التي حت�ضلنا عليها من 
خالل اقامة املباريات الودية تاأتي يف طليعتها اتاحة 
الفر�س ام��ام اغلب الالعب��ني للتعبري ع��ن امكانياتهم 
الفنية والبدنية التي �ضتقو�س ب�ضكل كبري عندما ندخل 

ال�ضتحقاق الر�ضمي.

الميناء يضم العب مستقبل المرسى 

الزوراء يحدد موعد وصول 
مهاجمه الجديد

ضرغام إسماعيل يكشف ما ينقص الشرطة للتويج باللقب

غدًا.. منتخب الصاالت يفتتح مشواره في تصفيات آسيا

 
وقال احمد اإن "نادي النفط اأجرى مع�ضكراً تدريبيًا ناجحًا يف 
امام  جتريبية  مباريات  تخلل  حيث  الركية،  انطاليا  مدينة 
الوقوف  ا�ضتطعنا من خاللها  وعراقية  وهندية  تركية  اندية 
واأو���ض��ح  جاهزيتهم".   وم��دى  الالعبني  م�ضتويات  على 
بالقول: "غادر ا�ضوار النادي لعبني مهمني مثل امين ح�ضني 
وم�ضطفى جودة، لكن يف الوقت نف�ضه ا�ضتقطبنا لعبني جدد 
الفراغ وتعوي�س املغادرين". واأ�ضاف:  باإمكانهم ان ميلوؤوا 
بغداد  يف  التجريبية  املباريات  من  املزيد  "�ضنخو�س 
التجريبية  تكون  لن  الزوراء  فمباراة  الدوري،  انطالق  قبيل 
الوحيدة للفريق وامنا �ضتكون هناك على اقل تقدير مباراتني 

مو�ضم  تقدمي  اىل  ي�ضعى  "النفط  اأن  اىل  ولفت  جتريبيتني".  
كبري على ال�ضعيد املحلي والعربي، حيث �ضنكون رقمًا �ضعبًا 
لتمثيل  ق�ضارى جهودنا  �ضنبذل  وكذلك  املمتاز  الدوري  يف 
اآلية  يخ�س  وفيما  العربية".  البطولة  يف  متثيل  خري  العراق 
املمتاز  ال��دوري  اآلية  اأن  النفط،  ن��ادي  م��درب  اأك��د  ال��دوري، 
امل�ضابقات  جلنة  اأن  مبينًا  العراقية،  للكرة  الدمار  �ضت�ضبب 
و�ضعت هذه اللية من اجل م�ضاحلها النتخابية. وقال احمد 
اإن “اآلية الدوري العراقي مب�ضاركة 28 ناديًا، �ضت�ضبب الدمار 
ان  واأ�ضاف  العراقية”.  الكرة  على  �ضلبية  بنتائج  و�ضتعود 
“جلنة امل�ضابقات ا�ضافت اندية جديدة اىل الدوري املمتاز، 
دون ا�ضتحقاق وخالفت جميع القوانني املعتمدة يف ال�ضنوات 
اللية  هذه  و�ضع  الكرة  “احتاد  اأن  احمد،  وتابع  املا�ضية”. 

حمماًل  املقبلة”،  النتخابات  يف  بالأ�ضوات  الفوز  اجل  من 
للكرة  �ضيحدث  ما  م�ضوؤولية  الحت��اد  يف  العامة  “الهيئة 
يخ�س  وفيما  ناديًا”.   28 ال�  اآلية  اعتماد  ظل  يف  العراقية 
علي  "احلار�س  اأن  اأحمد  اكد  يا�ضني،  علي  احلار�س  اإ�ضابة 
ال�ضباحة يف  اثناء  الركبة  بليغة يف  لإ�ضابة  تعر�س  يا�ضني 
تقارب  ملدة  �ضيغيب  "يا�ضني  ان  وا�ضاف  انطاليا".  مدينة 
اأن  مبينًا  احلار�س"،  بعالج  �ضيتكفل  النفط  ونادي  ا�ضهر،   6
"غياب يا�ضني يعترب خ�ضارة كبرية للنفط، كونه من احلرا�س 

املتميزين يف الدوري املمتاز".
اأعرب  احلار�س حممد كا�ضد،  النفط مع  تعاقد  وفيما يخ�س 
املنتخب  مرمى  حار�س  مع  بالتعاقد  �ضعادته  عن  احمد، 
الوطني، حممد كا�ضد للذود عن عرين الفريق املو�ضم املقبل. 

يف  احلرا�س  اأف�ضل  �ضمن  من  كا�ضد  “حممد  اإن  احمد  وقال 
األ��وان  عن  للدفاع  معه  النفط  اإدارة  بتعاقد  و�ضعيد  العراق 

الفريق املو�ضم املقبل”.
نظراً  للنفط،  كبرية  اإ�ضافة  �ضي�ضكل  “كا�ضد  ان  واأ���ض��اف 
خلربته وم�ضتواه الثابت خالل ال�ضنوات املا�ضية، وبالتاأكيد 
هذا المر منحه التواجد ب�ضفة اأ�ضا�ضية يف ت�ضكيلة املنتخب 

الوطني”.
يذكر اأن كا�ضد انتقل اىل �ضفوف النفط، بعدما رف�س التجديد 

لناديه ال�ضابق الزوراء ب�ضبب امل�ضاكل املالية مع الإدارة.
العراقي  للدوري  العام  الرتيب  و�ضافة  النفط  نادي  واحتل 
عن  فقط  نقاط   4 بفارق  نقطة   77 ح�ضد  بعدما  املمتاز، 

املت�ضدر و�ضاحب اللقب القوة اجلوية.
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يرغ��ب الحتاد العراق��ي لكرة الق��دم، باإقامة الدوري 
املمت��از مب�ضاركة 36 نادي��ًا ل�ضمان م�ضاركة جميع 
اندي��ة املحافظ��ات. وق��ال م�ض��در من داخ��ل اروقة 
الحت��اد ل�)اجلورن��ال(، ان “الحت��اد العراق��ي لك��رة 
الق��دم، قرر تاأجي��ل موعد اجتماعه اىل ي��وم الثالثاء 
الق��ادم ب��دًل من ي��وم الح��د”. وا�ض��اف ان ” هناك 
اجم��اع �ضبه ت��ام بني اع�ض��اء الحتاد عل��ى ا�ضافة 
اندية حمافظ��ات وهي نادي �ض��الح الدين ومي�ضان 
والرمادي والكوت ودياىل وكركوك وبابل والنجدة”.
وتابع ان “الدوري املمت��از للمو�ضم القادم، �ضيتاألف 
م��ن 36 ناديًا، مق�ضمة على ثالث��ة جمموعات بواقع 

12 فريقا يف كل جمموعة”.
و م��ن املق��رر ان يجتم��ع ع��دداً م��ن اندي��ة ال��دوري 
العراق��ي املمتاز، من اجل اخل��روج بقرار موحد حول 

اآلية الدوري العراقي للمو�ضم اجلديد 2017-2018.
وق��ال م�ض��در ل�)اجلورن��ال( اإن “ع��دداً م��ن اندي��ة 
الدوري املمتاز من بينهم الندية اجلماهريية �ضتعقد 
اجتماع��ًا تن�ضيقي��ًا خالل اليوم��ني املقبلني للخروج 
بق��رار موحد حول اآلي��ة الدوري العراق��ي يف مو�ضمه 

اجلديد”.
واأ�ض��اف ان “الأندي��ة �ضتتخ��ذ ق��راراً مف��اده اقام��ة 
ال��دوري عل��ى وف��ق ال�ضتحق��اق من 20 ن��اٍد فقط”، 
لفتًا اإىل اأن “ادارة القوة اجلوية وجهت كتابًا ر�ضميًا 
اىل احت��اد الك��رة به��ذا ال�ض��دد”. وكان رئي���س جلنة 
امل�ضابق��ات يف الحت��اد، عل��ي جبار، ق��د اأو�ضح يف 
موؤمتر �ضحفي باأن��ه لي�س مقتنعًا باإ�ضافة 28 ناديًا 
لل��دوري املمت��از، موؤك��داً انه اق��رح ان جلنته قدمت 
مقرح��ًا اىل اللجن��ة التنفيذية لالحت��اد باآلية دوري 
تتاأل��ف م��ن 20 ناديًا وتق��ام من دوري ع��ام ولي�س 

على جمموعتني.

اأك��د لع��ب املنتخب الوطن��ي قتيبة عب��د اهلل، اأن 
املنتخ��ب يعمل خط��وة بخطوة م��ن اجل حتقيق 
حل��م اللع��ب يف كاأ�س الع��امل لك��رة ال�ضلة ال�ضني 
2019. وق��ال عبد اهلل ل�)اجلورنال(، اإن "هناك 
اهتم��ام كب��ري م��ن قب��ل احت��اد ال�ضل��ة واملدرب 
للمنتخ��ب  التدريبي��ة  بالوح��دات  والالعب��ني، 
الوطن��ي ا�ضتع��داداً للمب��اراة الأوىل يف ت�ضفيات 
كاأ���س الع��امل اأم��ام اإي��ران". واأ�ض��اف: "�ضع��رت 
ب��اأن الالعب��ني يعملون جاهداً ل�ضن��ع �ضيء مهم 
وملتزم��ني بجمي��ع تعليم��ات امل��درب الرك��ي 
م�ضطف��ى داري��ن"، مبين��ًا اأن "داري��ن اظه��ر لنا 
بان��ه يعم��ل وف��ق منه��اج مدرو���س".  واأو�ض��ح 
بالقول: "بالرغم م��ن اأنه مل مي�ِس على الوحدات 
التدريبية �ضوى اأربع��ة اأيام، اإل اأننا التم�ضنا بان 

املدرب وكادره امل�ضاع��د، ميتلكون فكراً تدريبيًا 
متطوراً �ضي�ضاهم يف تطوير كرة ال�ضلة العراقية"

وتاب��ع: "�ضنك��ون عل��ى اأمت ال�ضتع��داد من حيث 
اللياق��ة البدني��ة واجلاهزية الذهني��ة قبل دخول 
بالق��ول:  مبين��ًا  املوندي��ال"،  ت�ضفي��ات  غم��ار 
"ل توج��د اأع��ذار على جاهزي��ة املنتخب، �ضوى 
الإ�ضابات التي من املمكن اأن تربك ا�ضتعداداتنا 

للت�ضفيات".
واك��د اأن "لعبي املنتخب يعملون خطوة بخطوة 
م��ن اجل حتقي��ق حلم اللعب يف كاأ���س العامل يف 
ال�ض��ني 2019"، م�ض��رياً اإىل اأن "اجلمي��ع ي�ضعى 

اإىل الظهور مب�ضتوى مميز".
"نفك��ر يف  واختت��م عب��د اهلل ت�ريح��ه قائ��اًل: 
مبارات��ي اإي��ران واأوزباك�ضت��ان، ل�ضيم��ا مباراة 
كازخ�ضت��ان الت��ي اعتق��د باننا الط��رف املر�ضح 

للفوز".

"كالسيكو السوبر" يسبب أزمة في المنتخب األولمبي ويلقي بظالله على معسكر مسقط
استعدادًا لنهائيات آسيا

اتحاد الكرة يرغب بإقامة دوري من 36 ناديا! قتيبة عبد الله: سنكون على أتم االستعداد لتصفيات 
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رفع نادي النفط من وترية 
ا�ستعداداته للمو�سم اجلديد، 
حيث يوا�سل الفريق خو�ض 

الوحدات التدريبية واملباريات 
التجريبية من اجل القتال على 
جميع الأ�سعدة ون�سخ ما فعله 

الفريق العام املا�سي، حني 
احتل و�سافة الرتتيب العام.

مدرب الفريق ح�سن احمد 
حتدث لـ)اجلورنال( عن 

ا�ستعدادات الفريق وراأيه 
ب�سفقة احلار�ض حممد كا�سد 
وكذلك مل يخفي امتعا�سه من 
اآلية الدوري العراقي للمو�سم 
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