
مدفعج��ي ال�صق��ور، ومرعب حرا���س املرمى، الورقة 
) اجلوك��ر( الت��ي ي�صتخدمها مدرب��و العريق يف بناء 
تكتيكاته��م الكروي��ة عن��د منازل��ة اخل�ص��وم، �صجل 
للأزرق يف �صباك الفرق الأخرى )37( اأ�صابة، ع�صقه 
متابع��ي الق��وة اجلوي��ة، وكانوا ي��رون في��ه املنقذ، 
وم��ع ك��ل هذا التمي��ز واأمت��لك ال�صف��ات الهجومية 
والدفاعية، التي يندر اأن جتتمع يف لعب واحد، لكن 
ن�صيب��ه مل يك��ن واف��را يف اأرتداء القمي���س الوطني، 
ب�صب��ب مزاجي��ة املدرب��ني، ذل��ك هو اللع��ب ح�صني 
ثجي��ل الذي غ��ادر امللع��ب يف ذروة عطائة ليعمل 
�صائ��ق تك�صي، بع��د اأن عجزت امللع��ب اأن توؤمن له 

اأعتزال يليق بعطائة.. 
ح�صني علي ثجيل الذي ُولد عام 1958 ومل ت�صنح له 
الفر�صة يف خو�س مباريات ر�صمية برغم م�صاركته 

يف اأربع بطولت خارجية.
وب��داأ ثجي��ل ممار�ص��ة لعب��ة ك��رة الق��دم يف الف��رق 
ال�صعبي��ة يف مدينة ال�صدر متاأث��راً بنجم فريق القوة 
اجلوي��ة واملنتخبات الوطنية ال�صاب��ق قي�رص حميد. 

ومن��ذ البداي��ة لف��ت النتب��اه اإلي��ه نتيج��ة ملهاراته 
العالي��ة يف كيفي��ة التحك��م بالك��رة وتنظي��م اللعب 
م��ن و�صط امليدان ويف ع��ام 1978 متت دعوته اإىل 
�صف��وف منتخب ال�صب��اب الذي ذه��ب اإىل العا�صمة 
البنغالية دكا للدفاع ع��ن لقبه ال�صابق، الذي اأحرزه 
يف طه��ران ع��ام ٬1977 حيث كان ثجي��ل من اأبرز 
احتف��اظ  يف  فعال��ة  م�صاهم��ة  واأ�صه��م  اللعب��ني 
منتخبن��ا ال�صبابي بلقبه الآ�صيوي للمرة الثانية على 
الت��وايل.  )اجلورن��ال( اأجرت معه هذا احل��وار ال�صيق 
الذي ك�صف فيه جوانب  م�رصقة من م�صواره الكروي.

* اأين اأنت الأن ؟
- اأعمل الأن مدربًا للنا�صئني يف نادي القوة اجلوية.

*ما م�صدر رزقك ال�صا�صي ؟
- اأح�صل على دعم مادي من قبل الدولة، باأعتباري 

احد الرواد الذين حققوا اإجنازات للبلد.
*هل نفعتك كرة القدم؟

- نع��م نفعتني ك��رة القدم  كث��را، لأين تعرفت على 
الكث��ر م��ن النا���س وعرف��وين م��ن خلله��ا، وكانت 

خيارا غر موفقا، لأنها اأتعبتني. 
*ما اأهم حمطات الإجناز يف حياتك؟ ؟

- على ال�صعيد املحلي، اأهم اأجناز هو م�صاركتي يف 
فوز ن��ادي القوة اجلوي��ة ببطولة ال��دوري والكاأ�س، 
وعل��ى ال�صعي��د اخلارج��ي، م�صاركت��ي م��ع منتخب 

ال�صب��اب يف بطول��ة اآ�صي��ا الت��ي ح�صلن��ا فيه��ا على 
املرك��ز الأول، وكان��ت يل م�صارك��ات  وطنية مهمة 
يف دورة الألع��اب الآ�صيوي��ة التي ج��رت يف تايلند، 

وبطولة كاأ���س العرب التي جرت يف اململكة العربية 
ال�صعودية.

*من كان اأ�صعب لعب و�صط ي�صعب عليك مواجهته؟
- كث��را من اللعبني الكب��ار، ومنهم دوكل�س عزيز 

وهادي اأحمد. 
*ملاذا كان ن�صيبك مع املنتخبات الوطنية �صحيحًا؟
- مزاجي��ة املدرب��ني املحلي��ني كان��ت وراء ع��دم 
اأ�صتدعائ��ي للمنتخ��ب الوطن��ي، ول��و ك��ان امل��درب 

اأجنبيا لكنت اأول اللعبني يف املنتخب. 
*من اللعب الذي كنت ترتاح اللعب اىل جانبه؟ 

- يوج��د الكثر م��ن اللعبني  املهم��ني الذين لعبت 
اىل جانبه��م طيل��ة )15�صنه (، ومنه��م  ناطق ها�صم 

ومهدي جا�صم واأ�صامة نوري وعماد جا�صم. 
*ما �رص بقائك مع اجلوية حتى العتزال؟ 

- يف احلقيقة كنت جمبورا لأنني كنت جندي مكلف 
يف نادي القوة اجلوية.

*ما اأجمل ما كتب عنك يف  ال�صحافة ومن الكاتب؟ 
- كتبوا عني الكثر، بع�صهم و�صفوين ب� ) املدفعجي 

( و )املاي�صرتو ( ول اأذكر من الكاتب. 
*اأق�صى انتقاد وجهته ال�صحافة اليك ومن كتبه؟ 

- مل توجه اأيل اأنتقادات خلل م�صرتي الكروية 
. *اأجمل اأهدافك يف مرمى من؟

-  ل��دي )37 هدف(، �صجلته��ا ل�صالح القوة اجلوية، 
اأجملها يف �صباك الزوراء وال�رصطة .

*اأق�ص��ى هزمي��ة تعر�صت له��ا اجلوية بوج��ودك مع 
الفريق؟

 � كانت يف مباراتنا مع الزوراء، التي اأنتهت بنتيجة 
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*موقف ندمت عليه؟  
- الأبتعاد عن اجلو الريا�صي. 

*عتب توجهه اإىل �صخ�س ظلمك؟ 
- ذهب اإىل رحمة اآهلل نرتكه مع اآهلل. 

*عر�س متنيت لو جتاوبت معه؟ 
- مل تك��ن هناك عرو�س يف ال�صابق، مثلما هو حال 

يف يومنا هذا، الذي يبداأ مع فريق ينتهي معه. 
*ماهي حكايتك مع التك�صي؟ 

- يف احلقيق��ة الريا�صي، ل ي�صتطيع الألتزام مبكان 
عم��ل مع��ني، ودوام،  وعندم��ا ترك��ت ن��ادي الق��وة 
اجلوي��ة، اأجته��ت للعمل احلر، ) �صائ��ق تك�صي (، ملدة 

25�صنة.

مدرب الطلبة يكشف عن أهدافه

مظفر جبار: نطمح للوصول الى "البيغ 4" وسنقدم األداء الذي يليق باسم األنيق
يدخ��ل فريق الريان لكرة القدم اختباًرا �صعًب��ا ومهًما، اليوم الإثنني 
يف بطولة دوري اأبطال اآ�صيا حيث يواجه فريق بروزي الإيراين على 
ملعب اأزادي ال�صهر يف طهران وذلك يف مباريات اجلولة الرابعة من 
املجموع��ة الرابع��ة للبطولة. الريان يدخل مب��اراة بروزي وهو على 
قمة املجموعة الرابعة بر�صيد 6 نقاط جمعها من الفوز يف مباراتيه 
على الوحدة الإماراتي وبروزي يف الدوحة واخل�صارة من الهلل يف 
الريا�س وياأتي بع��ده يف الرتتيب فريق الهلل بر�صيد 5 نقاط الذي 
�صيواجه الوحدة الإماراتي ثم بروزي 4 نقاط . وي�صعى فريق الريان 
لتحقيق النت�صار يف املواجه��ة الإيرانية للبقاء على قمة املجموعة 
خا�صة واأن الفريق امللقب بالرهيب جنح يف لقاء الذهاب من حتقيق 
انت�ص��ار عري���س وكبر وبنتيجة 3 / 1 مع تق��دمي اأداء مقنع يف تلك 
املب��اراة اأك��د من خلل��ه على تف��وق الفريق القطري وظه��وره ب�صكل 
مغاي��ر يف الأ�صيوي��ة . ويدع��م فري��ق الري��ان يف تل��ك املواجهة قوة 
�صخ�صية مدرب��ه مايكل لودروب وكذلك الختيارات الفنية املتميزة 
الت��ي يق��وم به وروؤيته يف امللعب بالإ�صاف��ة اإىل كتيبة من اللعبني 
اجلاهزي��ن القادري��ن عل��ى �صناعة الف��ارق يف مثل ه��ذه املباريات 
. واملب��اراة ل��ن تك��ون �صهل��ة ل�صيم��ا يف ظل �صع��ى الفري��ق الإيراين 
للنت�ص��ار للحف��اظ عل��ى حظوظه يف التاأه��ل اأو عل��ى الأقل �صمان 
التواج��د يف املقدمة لأن الفوز يرفع ر�صيده اىل 7 نقاط ويتقدم على 

الريان املت�صدر حاليا يف الرتتيب .

خ���س الحت��اد الآ�صي��وي لكرة الق��دم، اإ�صتاد ه��زاع بن زاي��د، بتقرير 
ع��ر موقعه الإلكرتوين، اأطل��ق عليه عنوان "ملع��ب عظيمة يف قارة 
اآ�صي��ا: اإ�صت��اد هزاع ب��ن زايد"، م�ص��راً اإىل اأنه متك��ن يف فرتة ق�صرة 
م��ن ا�صت�صافة اأه��م الأحداث الكروي��ة يف الإم��ارات، اأبرزها اخلا�صة 
باملنتخ��ب الوطن��ي. واأب��رز التقرير اجلوائ��ز التي ناله��ا اإ�صتاد هزاع 
ب��ن زايد من��ذ تاأ�صي�صه يف يناير )كانون الث��اين( 2014، و�صعته التي 
تبل��غ 25 األف متفرج، موؤكداً اأنه �صهد ح�صوراً جماهريًا كامًل خلل 
مب��اراة العني والهلل، يف اإياب ن�صف نهائ��ي دوري اأبطال اآ�صيا من 
نف�س العام. وتناول تقرير الحتاد الآ�صيوي الت�صميم اخلارجي لإ�صتاد 
مم على �صكل �صج��رة نخيل، ويعر عن تاريخ  ه��زاع ب��ن زايد، الذي �صُ
وح�صارة دولة الإمارات العربية املتحدة، وهو اأول �صتاد يف املنطقة 
ُم�صمم خ�صي�صًا ب�صكل يتيح توفر الظل طوال العام للم�صاهدين، عن 
طريق ال�صكل الإن�صائي املتقدم وال�صقف، مبا ي�صمح بامل�صاهدة اجليدة 
حتى يف مو�صم ال�صيف. وكان اإ�صتاد هزاع بن زايد توج بجائزة اأجمل 
ملعب الع��امل يف 2015، وا�صت�صاف العديد من الأحداث الريا�صية، 
منها ال�صوبر امل�رصي بني الأهلي والزمالك، ومع�صكر لنادي مان�ص�صرت 

�صيتي الإجنليزي. 

الإماراتي��ة  الأندي��ة  ب��ني  املواجه��ات  جت��دد 
4 مباري��ات جدي��دة يف  باإقام��ة  وال�صعودي��ة، 
اليوم��ني املقبل��ني، م��ع بداي��ة الن�ص��ف الث��اين 
اأبط��ال  م��ن م�ص��وار دور املجموع��ات ب��دوري 
اآ�صي��ا لكرة القدم الي��وم الإثن��ني. واأقيمت ال�صهر 
املا�ص��ي 4 مباري��ات ب��ني الأندي��ة الإماراتية 
وال�صعودي��ة، �صمن مناف�صات اجلولة الثالثة من 
دور املجموعات، و�صتتكرر نف�س املواجهات يف 

اجلولة الرابعة، لكن على اأر�س الفريق الآخر.
3 مباري��ات بالتع��ادل، مقاب��ل ف��وز  وانته��ت 
�صعودي وحيد، لكن املثر اأن هذا النت�صار كان 
من ن�صيب الفتح الذي يحتل املركز 12 بالدوري 

ال�صعودي، بنتيجة 1-3 على اجلزيرة، الذي بات 
على اأعتاب اإحراز لقب الدوري الإماراتي.

و�صيتجدد ال�رصاع بني العني الإماراتي والأهلي 
ال�صعودي، يف ظل تناف�صهما على قمة املجموعة 

الثالثة، على عك�س حال اجلزيرة والفتح.
وتع��ادل العني، الذي بل��غ نهائي دوري الأبطال 
�صياف��ة  يف   2-2 بنتيج��ة  املا�ص��ي،  الع��ام 
الأهلي، لي�صبح ر�صيده 5 نقاط ويحتفظ بفارق 

النقطتني مع حامل لقب الدوري ال�صعودي.
و�صيلعب الأهلي الإمارات��ي يف �صيافة التعاون 
ال�صعودي، يف مب��اراة موؤثرة على التناف�س على 

التاأهل من املجموعة الأوىل.

اأعلن��ت املحكمة الريا�صي��ة املتخ�ص�صة بالنظر يف 
ال�صوؤون واملنازعات الريا�صية، رد الدعوى املقدمة 
م��ن رئي�س الهيئة الدارية لن��ادي امليناء الريا�صي 
جليل حنون �صد وزارة ال�صباب والريا�صة ب�صاأن حل 
الهيئ��ة الدارية لن��ادي امليناء الريا�ص��ي وت�صكيل 
هيئ��ة موؤقت��ة. وق��ال مع��اون مدي��ر ع��ام الدائ��رة 
الإداري��ة والقانوني��ة يف وزارة ال�صب��اب والريا�صة 
عل��ي طاه��ر اإن "املحكم��ة الريا�صي��ة املتخ�ص�صة 
بالنظ��ر يف ال�صوؤون واملنازع��ات الريا�صية، قررت 
احلك��م ب��رد الدع��وى املقدم��ة م��ن رئي���س الهيئ��ة 
الداري��ة لنادي املين��اء الريا�صي جليل حنون �صد 
وزارة ال�صب��اب والريا�صة ب�صاأن حل الهيئة الدارية 
لن��ادي املين��اء الريا�ص��ي وت�صكيل هيئ��ة موؤقتة". 

واأو�ص��ح طاه��ر اأن "املحكم��ة ثبت له��ا، ان الوزارة 
�ص��ارت وفق القان��ون ووثيقة التع��اون املوقعة مع 
اللجنة الوملبية الوطنية العراقية". وتابع "ن�صتثمر 
ه��ذه املنا�صبة حل��ث الندية الريا�صي��ة على اكمال 
اجراءاتها القانونية ح�صب قانون الندية الريا�صية 
ل�صن��ة   37 برق��م  املع��دل   1986 ل�صن��ة   18 رق��م 
1988، وامل�ص��ي يف العملي��ة النتخابية"، موؤكداً 
اأن "ال��وزارة تبقى داعمة جلميع الندية بل ا�صتثناء 
خدم��ة للريا�صة العراقية". اجلدير بالذكر اأن اللجنة 
امل�صكل��ة من قبل وزارة ال�صب��اب والريا�صة واللجنة 
الوملبي��ة �صادقت عل��ى ق��رارات وزارة النقل بحل 
الهيئ��ة الدارية لنادي امليناء وت�صكيل جلنة موؤقتة 

لدارة النادي.

الريان يدافع عن قمته اآلسيوية 
بمواجهة إيرانية

"اآلسيوي": استاد هزاع بن 
زايد من أعظم مالعب القارة

مواجهات نارية بين أندية السعودية واإلمارات آسيويًا

المحكمة الرياضية ترد دعوى إدارة الميناء المنحلة

وق��ال جب��ار يف ت�رصي��ح خا���س ل�)اجلورن��ال( اإن "نادي 
الطلب��ة يق��دم اأداًء ممي��زاً هذا املو�ص��م يف ال��دوري العراقي 
املمت��از، فبعد ثلث مباريات، متكنا من الفوز على البحري 
وتعادلن��ا يف املبارات��ني ال�صابقتني اأمام كرب��لء والطلبة، 
وبالرغ��م م��ن التعادل��ني، ف��اأن الطلب��ة �صيط��ر عل��ى اغلب 
جمري��ات املباراتني و�صنع العديد من الفر�س، ولول غياب 

التوفيق لكان النت�صار حليف النيق".
واأ�ص��اف اأن "الطلبة ا�صبح يخلق العديد من الفر�س، وبات 
باإمكان��ه الو�صول اىل املرمى يف عدي��د املرات، وهذا المر 
يع��د ايجابي��ًا ويدل على ق��درة النيق عل��ى الفوز يف جميع 
املباري��ات، وه��ذا مانطمح اليه يف ماتبق��ى من املباريات 
يف ال��دوري العراق��ي املمتاز". واأك��د اأن "الني��ق �صيحاول 

حتقيق اك��ر عدد ممكن من النق��اط يف املباريات املتبقية 
م��ن ال��دوري"، لفتًا اإىل اأن "ه��دف الطلبة ه��ذا املو�صم هو 
الو�ص��ول اىل املرب��ع الذهب��ي "البيغ 4" يف �صل��م الرتتيب، 
حي��ث و�ص��ع الك��ادر التدريبي خط��ة للو�ص��ول اىل املراكز 

املتقدمة".
وفيم��ا يخ���س املب��اراة الخرة اأم��ام النفط والت��ي انتهت 
بالتع��ادل بهدفني لكل منهما، اأكد جبار اإن "مواجهة النفط 
كان��ت احدى املواجه��ات ال�صعب��ة يف ال��دوري، لن النفط 
يق��دم نتائ��ج ممت��ازة، بال�صاف��ة اىل الداء املمت��از، وهو 
ميتل��ك ك��ادراً تدريبي��ًا مميزاً بقي��ادة املدرب ح�ص��ن احمد، 

وب�صبب هذه المور احتل �صدارة الرتتيب هذا املو�صم".
وا�ص��اف اأن "اداء الطلب��ة حت�ص��ن يف ال�ص��وط الث��اين مث��ل 
املباريات ال�صابقة، حيث در�صنا خطة نادي النفط ومفاتيح 
لعب��ه، فهو ميتلك اك��ر من حل للفوز عل��ى اخل�صوم، ولديه 

لعب��ون ي�صتطيع��ون ح�ص��م املباري��ات، مل��ا ميتلكونه من 
حل��ول فردي��ة امث��ال م�صطفى ج��ودة وحمم��د داود، ولكن 

متكنا من احلد منخطورتهم يف ال�صوط الثاين".
وتاب��ع "الظروف التي مر به��ا الطلبة يف املباراة من غياب 
4 لعبني لل�صابة واحلرمان، اأثرت قليل على اداء النيق، 
ولك��ن ا�رصار وعزمي��ة اللعبني كانت كب��رة للظفر بنقاط 
املب��اراة، ول��ول اخلط��اأ يف التمرك��ز الدفاع��ي يف الدقائق 
الخ��رة من عم��ر املب��اراة لكنا ق��د حت�صلنا عل��ى النقاط 

الثلث".
وفيما يخ�س الدقائ��ق الخرة من املباراة، وما�صهدته من 
احداث ب�صبب قيام مدرب النفط ح�صن اأحمد بالتلفظ بالفاظ 
نابية، اكد جبار ان هذا المر معيب ويجب ان يحا�صب عليه.
وق��ال جبار اإن "ل اريد التحدث كث��راً حول هذا املو�صوع، 
ولك��ن الريا�صة به��ذه الطريقة، فاملدرب��ني يجب ان يتحلوا 

بالخ��لق العالية، وحني احتفلت باله��دف الثاين، احتفلت 
مع اللعبني والكادر التدريبي امل�صاعد، ولكن مافعله ح�صن 
احمد حني اقرتب من دكة بدلئنا، تلفظ بالفاظ نابية ولوح 

بيده م�صراً الينا".
واو�صح بالق��ول: "نحن ن�صتطيع ان حتدث كثراً وباإمكاننا 
ذل��ك، ولك��ن يبقى ال�صل��وك الريا�صي هو اله��م، وب�رصاحة 
مافعل��ه ح�صن احمد هو �صلوك م�صني، فعلى �صبيل املثال يف 
املرحل��ة الوىل الطلب��ة �صجل التع��ادل يف الدقائق الخرة 
م��ن املباراة، ولك��ن مل يبدر اي �صلوك م�ص��ني للمدرب ايوب 

اودي�صو حينها".
واختت��م جب��ار، حديثه قائ��ًل: "املدرب املح��رتف يجب ان 
ليتلف��ظ مبث��ل ه��ذه اللف��اظ، وما اطلب��ه من احت��اد الكرة 
ان تك��ون له وقف��ة ويحا�صب املدرب ك��ي لتتكرر مثل هذه 

احلالت".

ك�شف مدرب نادي الطلبة 
مظفر جبار، عن هدف نادي 
الطلبة يف الدوري العراقي 
خالل املو�شم احلايل، فيما 
اأكد اأن الالعبني �شيبذلون 
ق�شارى جهودهم لتقدمي 

االداء الذي ي�شرف ويليق 
باأ�شم "االنيق"، الفتًا اإىل اأن 
الكادر التدريبي ي�شري على 
خطى املدرب ال�شابق اأيوب 

اأودي�شو.

محمد خليل

بغداد - خاص

حاورته ـ مريم الكعبي

 ارتق��ى فري��ق ال�رصط��ة ل�ص��دارة ترتي��ب ال��دوري 
العراقي املمتاز لك��رة القدم، عقب فوزه على الكرخ 
بهدف��ني لهدف، فيما ُمني ال��زوراء بهزميته الرابعة 
ه��ذا املو�ص��م بخ�صارت��ه ام��ام بغداد به��دف نظيف 
�صم��ن مناف�ص��ات ال�صب��وع ال�صاب��ع م��ن املرحل��ة 
الثاني��ة للبطولة. فري��ق القيثارة حقق ف��وزاً �صعبًا 
للغاية على كناري بغ��داد، يف املباراة التي �صهدت 
تقدم الك��رخ اوًل عن طريق اللع��ب اركان عمر يف 
الدقيقة ال�54 بع��د اأن انفرد باحلار�س حممد حميد 
لي�صعه��ا يف اق�صى ميني مرم��ى ال�رصطة. وانتف�س 
بعدها فريق القيثارة اخل���رصاء ومتكن من ت�صجيل 
ه��دف التعادل ع��ن طري��ق املدافع ع�ص��ام يا�صني 
بطريق��ة " دب��ل كي��ك " عن��د الدقيقة ال���37، لياأتي 
ال��دور على اللعب عب��د القادر ط��ارق، الذي �صجل 

اله��دف الثاين يف الدقيقة ال���94 والخرة من عمر 
املب��اراة. وبه��ذا الف��وز ارتق��ى ال�رصط��ة اىل املركز 
الول منا�صف��ة م��ع النفط بر�صي��د 51 نقطة، فيما 
جتم��د ر�صي��د الكرخ عن��د النقطة ال���13 يف املركز 
الثامن ع�رص. ويف مباراة اأخرى، ُمني فريق الزوراء 
بخ�ص��ارة مفاجئة اأم��ام فريق اأمانة بغ��داد بنتيجة 
هدف دون رد، حمل توقيع اللعب هوزان ا�صماعيل 
يف الدقيق��ة ال� ٨٣ من عمر املباراة، ليتوقف ر�صيد 
الزوراء عند النقطة ال�41 يف املركز ال�صاد�س، بينما 
ارتقى امانة بغ��داد اىل املركز اخلام�س بر�صيد 43 
نقط��ة. ويف بقي��ة املباري��ات، تع��ادل النج��ف مع 
زاخ��و م��ن دون اه��داف وتغل��ب نفط مي�ص��ان على 
احل�صني بهدف نظيف، فيما انت�رص نفط الو�صط على 

الكهرباء بهدفني لهدف.

اإق��رتب امل��درب الرازيل��ي ماركو���س باكيتا، من 
تدري��ب املنتخ��ب الوطني خلف��ًا للم��درب را�صي 
�صني�ص��ل لقيادة الفريق يف املباريات املتبقية من 
الت�صفيات املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 2018.
وق��ال م�صدر مطلع يف اإحت��اد الكرة ل�)اجلورنال( 
اإن "الحت��اد العراق��ي ب��داأ بالفع��ل اوىل خط��وات 
التعاقد مع املدرب الجنبي لقيادة اأ�صود الرافدين 
يف ماتبق��ى من مباري��ات يف الت�صفيات املوؤهلة 

لنهائيات كاأ�س العامل 2018".
واأ�ص��اف اأن "الحت��اد و�ص��ع امل��درب الرازيل��ي 
ماركو���س باكيت��ا، عل��ى راأ���س قائم��ة املدرب��ني 
الجان��ب املر�صح��ني لقي��ادة اأ�ص��ود الرافدين يف 
الفرتة املقبلة"، مبين��ًا اأن "املدرب الرازيلي يعد 
الوفر حظًا ل�صتلم زمام المور يف الوطني نظراً 

خلرت��ه بالك��رة اخلليجية". وتاب��ع امل�صدر الذي 
ف�ص��ل ع��دم الك�صف ع��ن نف�ص��ه، اأن "اإحت��اد الكرة 
ي��درك اأهمي��ة ال�صتع��داد املبكر لنهائي��ات كاأ�س 
اآ�صي��ا التي �صتق��ام مناف�صاتها يف الم��ارات عام 
2019"، لفتًا اإىل اأن "املباريات الثلث املتبقية 
من الت�صفيات �صتكون مبثابة فرتة اإعداد وجتربة 

اللعبني باإ�رصاف املدرب اجلديد".
وبداأ باكيت��ا م�صرته التدريبية يف اخلليج العربي 
حني درب املنتخ��ب ال�صعودي يف كاأ�س اآ�صيا عام 
2007، ليتج��ه بعده��ا اىل تدري��ب نادي الهلل 
ال�صعودي ث��م الغرافة القطري حت��ى عام 2009، 
لينتقل لتدريب الريان القطري ملو�صم واحد اي�صًا، 
ليقود املنتخب الليب��ي عام 2010، قبل النتقال 
اىل نادي ال�صباب الماراتي ثم العودة اىل الغرافة، 
ويف ع��ام 2015 وق��ع عق��داً م��ع ن��ادي الزمالك 

امل�رصي قبل ان تتم اقالته يف 4/1/2016.

ثجيل: مزاجية المدربين أبعدتني عن القميص الوطني وأعمل "سائق تكسي" منذ 25 عامًا

دوري الكرة: الشرطة يقفز إلى الصدارة 
وقطار الزوراء يتوقف في بغداد

باكيتا يقترب من تدريب المنتخب الوطني
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