
 اق��رب املدير الفن��ي الإيطايل األبريت��و زاكريوين 
)64 عامًا( م��ن تدريب منتخب الإمارات الوطني، 
خلف��ًا للأرجنتين��ي اإدغ��اردو ب��اوزا، بح�سب قناة 
اأبوظبي الريا�سي��ة، التي اأكدت و�سوله عرب مطار 
دب��ي الدويل لو�س��ع اللم�سات الأخ��رية على عقده 
م��ع احتاد الك��رة الإماراتي. وبالع��ودة اإىل تاريخ 
زاكريوين، يظهر اأنه مل يكن لعب كرة قدم، اإمنا بداأ 
حيات��ه املهنية كم��درب يف �سن 30، عام 1983، 
الدرج��ة  دوري  كوزن�س��ا، يف  ن��ادي  بواب��ة  م��ن 
الرابع��ة الإيط��ايل، قب��ل اأن ينتق��ل اإىل ريت�سيوين، 
ث��م ب��وكا �س��ان لدزارو، ومن��ه اإىل ب��اراكا لوغو، 
ث��م فيني�سيا وبولوني��ا وكو�سين��زا. ويف -1995

1998 ب��داأ زاك��ريوين فر���ض ا�سم��ه واح��داً م��ن 
املدربني املوهوبني، عندما تعاقد معه اأودينيزي، 
الذي جنح يف قيادت��ه لتحقيق املفاجاأة باحتلل 
املرك��ز الثال��ث يف ال��دوري الإيط��ايل، والتاأه��ل 
اإىل كاأ���ض الحت��اد الأوروب��ي. وبع��د 3 اأعوام مع 

اأوديني��زي، دخل زاك��ريوين التاري��خ، عندما وقع 
مع العملق الإيطايل مي��لن، حيث قاده للتتويج 
بع��د   ،1998-1999 مو�س��م  ب�"الإ�سكوديت��و" 
مناف�س��ة �رش�س��ة م��ع لت�سي��و وفيورنتين��ا. ويف 
املو�س��م الت��ايل، ب��داأت نتائج الفري��ق تراجع مع 
"الثعلب" زاكريوين، حيث اأق�سي مبكراً من دوري 

اأبطال اأوروبا، وحل ثالثًا يف الدوري الإيطايل.
ويف مو�س��م 2001-2000، اأق��ال رئي�ض النادي 
�سيلفيو بريلو�سكوين زاك��ريوين، بعد ال�سقوط اأمام 
باري���ض �سان جريم��ان يف دوري اأبط��ال اأوروبا، 
ليخلفه الراح��ل ت�سيزاري مالدين��ي، والد اأ�سطورة 
الن��ادي باولو مالدين��ي. ووجه زاك��ريوين بعدها 
العا�سم��ة  ن��ادي  ب�سه��ور قليل��ة بو�سلت��ه نح��و 
لت�سي��و، خلف��ًا للأ�سط��ورة الإيطايل دين��و زوف، 
لكن��ه اكتف��ى باحلل��ول �ساد�س��ًا يف "الكال�سي��و"، 
فتعر���ض لإقالة جديدة، وعني مكانه املدير الفني 
احل��ايل لزينيت الرو�س��ي، روبريتو مان�سيني. ويف 
لإن��ر  زاك��ريوين  وق��ع   ،2003-2004 مو�س��م 
مي��لن، وتعر���ض خل�س��ارة مذل��ة اأم��ام اآر�سن��ال 

اأوروب��ا، واأنه��ى املو�سم  اأبط��ال  5-1 يف دوري 
يف املرك��ز الرابع بال��دوري الإيط��ايل، فا�ستبدله 
رئي�ض الن��ادي ما�سيمو موراتي جمدداً مبان�سيني. 

وخا���ض زاك��ريوين جترب��ة م��ع تورينو، قب��ل اأن 
ينتق��ل اإىل "ال�سي��دة العج��وز" يوفنتو�ض يف يناير 
)كان��ون الث��اين( 2010، بعق��د ميت��د ل���4 اأ�سهر، 

حي��ث اأق�سي م��ن بطولة كاأ�ض الحت��اد الأوروبي 
عل��ى يد فوله��ام، واأنهى املو�سم باملرك��ز ال�سابع 

يف الدوري الإيطايل.
وبعد رحيله عن يوفنتو���ض، اأعلن الحتاد اليابان 
 2010 )اآب(  اأغ�سط���ض   30 يف  الق��دم  لك��رة 
ع��ن تعاق��ده م��ع زاك��ريوين، لكن��ه مل يتمك��ن من 
قي��ادة الفري��ق يف اأول مباراتني اأم��ام باراغواي 
وغواتيمال، ب�سبب �سعوبات يف ا�ست�سدار تاأ�سرية.
اأول مب��اراة ر�سمي��ة م��ع  وحق��ق زاك��ريوين، يف 
الياب��ان، ف��وزاً تاريخي��ًا عل��ى الأرجنت��ني 0-1، 
وجن��ح يف قيادة الفريق للتتوي��ج بكاأ�ض اأمم اآ�سيا 
املب��اراة  يف  باأ�سرالي��ا  الإطاح��ة  بع��د   ،2011
النهائي��ة 0-1. وا�ستق��ال زاكريوين م��ن من�سبه 
دور  م��ن  خروج��ه  بع��د  الياب��اين  املنتخ��ب  يف 

املجموعات لكاأ�ض العامل 2014 يف الربازيل.
وبق��ي زاك��ريوين يف ا�سراح��ة حت��ى 19 يناي��ر 
)كان��ون الث��اين( 2016، حيث تعاق��د معه نادي 
بيك��ني جوان بعق��د مل��دة مو�سمني، لك��ن املدرب 
الإيط��ايل حق��ق 9 نق��اط يف اأول 9 مباري��ات مع 

الفري��ق، حم��رزاً 7 اأه��داف فقط، لتث��ور اجلماهري 
�سده وتطال��ب باإقالته، وهو ما نفذته الإدارة بعد 

اأ�سهر فقط.  4
جت��در الإ�س��ارة اىل ان زاك��ريوين كان ق��د ق��اب 
قو�س��ني او ادن��ى م��ن تدري��ب املنتخ��ب الوطن��ي 
العراق��ي، قبل ان يتوىل با�س��م قا�سم مهمة تدريب 

املنتخب الوطني.
حي��ث اأ�س��ار م�س��در م��ن داخ��ل اأروق��ة الحت��اد 
العراق��ي لك��رة الق��دم ل�)اجلورن��ال( اإن "امل��درب 
اليطايل زاك��ريوين كان �سم��ن املر�سحني اي�سًا، 
اإل ان الخري رف�ض فكرة تدريب املنتخب الوطني، 
ب�سب��ب عدم رغبت��ه يف املجيء اىل الع��راق، حيث 
يعد ه��ذا ال���رشط ا�سا�سيًا وغري قاب��ل للنقا�ض من 

قبل الحتاد العراقي".
ع��ربت  "املخي��ف"،  الإق��الت  م�سل�س��ل  وبع��د 
ال�سحاف��ة الإماراتي��ة ع��ن خماوفه��ا م��ن جناح 
امل��درب الإيط��ايل يف قيادة الأبي���ض، حيث �سنت 
حملة وا�سع��ة على زاكاروين قب��ل الإعلن ر�سميًا 

عن ت�سميته مدربًا للبي�ض.

بعد انتكاسة إنكلترا

دوليون سابقون: جثير بإمكانه استجماع قوة المنتخب ونستطيع عبور مالي

 يغ��ادر فري��ق النف��ط، الي��وم الثن��ني، اىل مدين��ة انطالي��ا الركية 
للدخول يف مع�سكر تدريب��ي ي�ستمر  ملدة ا�سبوعني حت�سريا للمو�سم 
املقبل. وج��دد النفط، تعاقده مع  اللعب قا�س��م زيدان جدد تعاقده 
م��ع الفريق ام���ض، حيث �سب��ق ان مثل زيدان  الفري��ق يف املو�سمني 
املا�سيني، وقدم معه م�ستوًى مميزاً، ما دفع الدارة لتجديد التعاقد 
 مع��ه للمو�سم املقب��ل.  وذكر بيان ن�رشه املوق��ع الر�سمي للنادي اأن 
"اللعب املوهوب حممد داوود واملدافع ال�سلب رعد فرن يوا�سلن 
الرحل��ة مع فري��ق النفط". جتدر الإ�س��ارة اىل ان اللعب حممد داود 
يق��دم م�ستويات كبرية م��ع منتخب النا�سئ��ني يف املونديال، حيث 
�سج��ل حت��ى الن 3 اهداف، فيما ق��دم املدافع رعد ف��رن م�ستويات 
متمي��زة رفقة نادي النف��ط مما دفع مدرب املنتخ��ب الوملبي عبد 
الغن��ي �سه��د ل�ستدعائ��ه يف الت�سفي��ات املوؤهل��ة لنهائي��ات ا�سيا. 
واأعل��ن نادي النفط عن �سم اللعب ال�ساب جوتيار جزا حممد امني 

لتمثيل األوان الفريق املو�سم املقبل.

 يغادر فريق الزوراء يف احلادي والع�رشين من ال�سهر اجلاري اىل 
مدين��ة انطاليا الركي��ة  للدخول يف مع�سك��ر تدريبي يقام هناك 
مل��دة ا�سبوعني حت�سريا للمو�سم املقبل.    وقال ع�سو النادي عبد 
الرحم��ن ر�سي��د، اإن "الفريق اأكم��ل  التح�سريات اللزم��ة لإقامة 
املع�سك��ر التدريبي يف مدينة انطالي��ا حيث ي�ستمر املع�سكر  ملدة 
ا�سبوع��ني تتخلله اقامة ثلث مباريات جتريبي��ة".   وا�ساف ان 
"ال�رشكة التي تولت تنظيم املع�سكر امنت ثلث مباريات جتريبية 
ح�س��ب طلب  اجله��از الفني، مو�سح��ا ان الفريق با���رش تدريباته 
من��ذ بداية ال�سهر اجل��اري والفريق بداأ  بال�ستق��رار وان املع�سكر 
�سيك��ون فر�س��ة للوقوف على جاهزية اللعب��ني".   ولفت اىل ان 
"اللع��ب �سعد جا�س��م وقع ب�سكل ر�سمي م��ع الفريق بعقد ميتد 
مل��دة مو�سمني، قادما من  الطلبة و�سيكون ا�سافة طيبة للفريق". 
ويف �سي��اق مت�س��ل، اأفاد م�س��در مطلع من داخل ن��ادي الزوراء 
عن قرب التعاقد مع حم��رف افريقي لتعزيز خط الهجوم لفريق 
الك��رة الذي ي�ستع��د ملناف�سات املو�سم اجلدي��د 2017 - 2018 
. وق��ال امل�س��در الذي رف���ض الك�سف عن ا�سم��ه "للجورنال"، ان 
املهاج��م املحرف اجلديد هو كام��ريوين اجلن�سية " اإيبيا توبي" 
من مواليد 1990 و�سبق له اللعب يف  العديد من الندية املحلية 
يف ب��لده قب��ل ان يخو���ض جتربة احرافي��ة مع فري��ق "كاباز 

كينكا" الذربيجاين".

 ك�س��ف اجله��از الفني لك��رة نف��ط الو�سط ع��ن و�سول 
حم��ريف الفريق نهاي��ة ال�سبوع احلايل عل��ى ان يتم 
حتدي��د م��كان املع�سك��ر التدريبي خلل امل��دة القليلة 
املا�سي��ة.  وق��ال املدير الفن��ي لك��رة العندليب عادل 
نعمة : تتوا�سل وحداتنا التدريبية حت�سرياً ملناف�سات 
دوري الك��رة املمت��از ال��ذي من املوؤم��ل ان ينطلق يف 
الع�رشي��ن من �سهر ت�رشين الثاين املقبل على وفق الية 
املجموعت��ني ال��ذي اقرها احت��اد الك��رة يف اجتماعه 
الخري.  وا�ساف انه ينتظر ان ي�سل الثلثي املحرف 
النيج��ريي لوران�ض وال�سوريني ن�سوح نكديل وحممود 

اخل��دوج بعد انهاء الم��ور الدارية اخلا�س��ة با�سدار 
�سم��ات دخولهم الرا�س��ي العراقية، لفت��ا اىل ان من 
املوؤم��ل ان يك��ون موع��د و�سوله��م نهاي��ة ال�سب��وع 
احل��ايل.  وا�س��ار نعم��ة اىل ان اجله��از الفن��ي يفا�سل 
يف الوق��ت احلايل ب��ني تون�ض وتركي��ا لختيار مكان 
املع�سك��ر التدريب��ي لك��رة العندليب حت�س��ريا للمو�سم 
الك��روي املقبل م�س��رياً اىل ان توفر اف�س��ل املباريات 
التجريبي��ة ه��و املعيار لختيار وجه��ة املع�سكر الذي 
حدد له اخلام�ض والع���رشون من ال�سهر اجلاري موعداً 
لنطلق��ه. وعل��ى �سعي��د مت�سل نفى اللع��ب ن�سوح 
نكديل ت�رشيح��ات رئي�ض الحتاد ال�سوري مفيد مزيك 

ب�رشيان ارتباطه مع الفريق، 

 اك��د نائب رئي���ض الهيئ��ة الدارية لن��ادي الطلبة حممد 
الها�سم��ي ان الزم��ة املالية بالنادي م��ا زالت م�ستمرة، 
وننتظر مع باقي الندية الفراج عن قرار جمل�ض الوزراء 
واحل�س��ول عل��ى املنح��ة والتي ميك��ن م��ن خللها دفع 
مق��دم عقد اللعب��ني. وقال الها�سم��ي : اأن اإداراة الندية 
ومنه��ا الطلبة اإرتبط��ت مع اللعبني بعق��ود ل�سمهم اىل 
�سف��وف فريق الكرة خلو�ض مناف�س��ات الدوري والكاأ�ض 
للمو�س��م اجلدي��د "2017 – 2018" موؤك��داً ان تاأخ��ر 
الموال ي�سع الدارات مبوقف �سعب وحمرج مع مدربي 
فرقه��ا ولعبيه��ا وي�سه��م يف فق��دان امل�سادقي��ة وعدم 
الثقة.  وا�ساف: واذا ما طال النتظار ب�ساأن تطبيق قرار 

جمل���ض ال��وزراء اخلا�ض مبنح الندية امل��ال فاإن كارثة 
الندية �ست�ستمر ونع��ود اىل امل�ساكل مع اللعبني مبينًا 
���رشورة �سغط جميع الندية  على وزارة املالية لغر�ض 
اطلق املن��ح املخ�س�سة للندي��ة، خا�سة وان احلكومة 
هي م��ن اوىل الداعمني مللف احلظر ال��ذي ل ميكن رفعه 
اإل من خ��لل ن�ساطات الندي��ة، وبالخ�ض دوري الكرة 
املمت��از ال��ذي يثب��ت م��ن خلل��ه احل�س��ور اجلماهريي 
احقي��ة العراق برفع احلظر عن��ه. وا�سار الها�سمي اىل انه 
ياأم��ل بان لميت��د تنفيذ ق��رار جمل�ض ال��وزراء اىل موعد 
اط��لق امليزاني��ة املخ�س�س��ة لع��ام 2018 اإذ �سي�س��ع 
ه��ذا الق��رار الدارات يف موق��ف حم��رج من اج��ل تنفيذ 
براجمه��ا اخلا�س��ة باملو�سم اجلديد وال��ذي تف�سلنا عنه 

مدة ق�سرية.

تركيا تحضر كرة النفط للموسم 
المقبل

إعالن موعد المعسكر الخارجي 
للنوارس

إدارة الطلبة: تأخر األموال يضعنا بموقف صعب

العندليب يفاضل بين تونس وتركيا إلقامة معسكره التدريبي

و�سيفتقد العراق خلدمات هدافه حممد داود، الذي تلقى البطاقة 
مواجهة  عن  �سيغيب  وبالتايل  اإنكلرا،  امام  الثانية  ال�سفراء 
ال�سعبة  الظروف  هذه  وو�سط  املونديال.  نهائي  ثمن  يف  مايل 
وانخفا�ض الروح املعنوية لليوث الرافدين، يثق لعبون دوليون 
وعبور  الروح  ل�ستعادة  جثري  قحطان  املدرب  باأبناء  �سابقون 

منتخب مايل اىل دور ربع النهائي.
ال�سقوط  �سبب  عن  حتدث  �سدام،  نعيم  ال�سابق  ال��دويل  النجم 

املدوي امام اإنكلرا وعن حظوظ منتخبنا يف مباراة مايل.
وقال �سدام ل�)اجلورنال( اإن "كان من املمكن ان يلعب قحطان 

كانو  لعبينا  لكن  اخل�سارة،  هذه  لتجنب  اكرب،  بتحفظ  جثري 
التي حققوها  الكبرية  النتيجة  بعد  الفوز  نقاط  ياأملون بح�سد 
امام ت�سيلي". واأ�ساف اأن "مباراة ت�سيلي كانت مفتاح النتقال 
منتخبات  لكن  مر�سية،  النتائج  الن  وحتى  الثاين  الدور  اىل 
العاملة  هي  املعنوية  ال��روح  تكون  ما  دائمًا  العمرية  الفئات 
الفارقة من مباراة لأخرى". واأو�سح اأن "منتخب مايل من الفرق 
ذاته،  الوقت  يف  لكن  البطولة،  يف  طيبة  م�ستويات  قدمت  التي 
ل�ساحلهم  اللقاء  يح�سموا  ان  باإمكانهم  مميزين  لعبني  منتلك 
ويخطفون بطاقة العبور اىل دور ربع النهائي". وتابع �سدام، 
ال�سحيح،  والتوظيف  واللعب  تعتمد على روحية  "البطولة  اأن 
جمرى  تغري  ان  املمكن  من  التي  ال�سغرية  التفا�سيل  وبع�ض 

املباراة، لذلك فاأن منتخبنا ميتلك حظوظًا كبرية لعبور منتخب 
مايل ان �سحح اأخطاء مباراة اإنكلرا". اأما النجم الدويل ال�سابق 
يواجهها قحطان  التي  ال�سعبة  املهمة  �سعد قي�ض، فتحدث عن 
مايل.  منتخب  مواجهة  قبل  اللعبني  مع  التعامل  يف  جثري 
كان  النا�سئني  منتخب  "طموح  اإن  ل�)اجلورنال(  قي�ض  وقال 
املركز  على  احل�سول  فاأن  لذلك  ع�رش،  ال�ستة  دور  اىل  التاأهل 
واملك�سيك  اإنكلرا  منتخبات  ت�سم  حديدية  جمموعة  يف  الثاين 
وت�سيلي يعد اجنازاً بحد ذاته". ولفت اىل ان "معنويات منتخب 
النا�سئني هابطة بعد اخل�سارة من اإنكلرا برباعية، لذلك �سيكون 
املدرب قحطان جثري، اأمام مهمة �سعبة يف انت�سال الفريق من 
هذه احلالة وبث روح احلما�ض بني اللعبني من جديد". وتابع 

نظريه  على  ب�سعوبة  تغلب  الإنكليزي  "املنتخب  قائًل:  قي�ض 
لول  املك�سيك  على  الفوز  من  قريب  كان  والعراق  املك�سيكي، 
واملعنوي  النف�سي  العامل  فاأن  لذلك  املباراة،  يف  الطالع  �سوء 
من  مايل  منتخب  ومتكن  البطولة".  هذه  يف  كبرياً  دوراً  يلعب 
املجموعة  يف  و�سيفًا  حل  بعدما  النهائي،  ثمن  ال��دور  بلوغ 
وتركيا  نيوزلندا  نقاط من فوزين على   6 الثانية، حيث ح�سد 
وخ�سارة امام بارغواي. ويعول منتخب مايل على هدافه ل�سانا 
اهداف يف دوري املجموعات، وكذلك  الذي �سجل ثلثة  نداي، 
دجيمو�سى تراوري، متو�سط امليدان املتميز الذي �سجل هدفني 
م�سدر  يكونا  ان  املرجح  من  حيث  جيدة،  بدنية  قوة  وميتلك 

اخلطورة على دفاعات ليوث الرافدين.
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بغداد- خاص

مصطفى العبطان

خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

 خاص
اأعل��ن وزي��ر ال�سباب والريا�سة، عب��د احل�سني عبطان، 
ع��ن موع��د التفاو���ض م��ع منتخ��ب ا�ساط��ري العامل، 
ال�سع��ب  ملع��ب  عل��ى  ا�ستعرا�سي��ة  مب��اراة  خلو���ض 
املقب��ل. وق��ال عبط��ان ع��رب  الع��ام  ال��دويل مطل��ع 
�سفحت��ه على مواقع التوا�سل الجتماعي "في�سبوك": 
"خ��لل اليوم��ني القادمني اإن �س��اء اهلل، تبداأ الوزارة 
بالتفاو�ض مع ممثل��ي منتخب اأ�ساطري العامل لتحديد 
لإقام��ة  الأخ��رى  والتفا�سي��ل  والتكالي��ف  املوع��د 
مب��اراة ودي��ة عل��ى ملع��ب ال�سع��ب الدويل م��ع بداية 
الع��ام اجلديد". واأو�سح ان "�سب��ب اإقامة املباراة، هو 
توجي��ه اأنظ��ار الفيف��ا اىل العا�سمة بغ��داد و�رشورة 
رف��ع احلظر عن ملعبها"، مبين��ًا اأن "الوزارة بحاجة 
اىل دع��م اجلمهور باحل�سور و�رشاء البطاقات بال�سعر 
الذي �سيح��دد لحقًا بعد التفاو���ض مع ممثل منتخب 

ال�ساطري". واأكد وزير ال�سباب والريا�سة عبد احل�سني 
عبط��ان، اأن ملع��ب ال�سعب الدويل �سيك��ون بوابة رفع 
احلظر ع��ن العا�سمة بغداد، مبين��ًا اأن امللعب �سيظهر 
بطريق��ة خمتلف��ة ع��ن ال�ساب��ق. وقال عبط��ان خلل 
ال��دويل يف وق��ت  ال�سع��ب  التفقدي��ة مللع��ب  جولت��ه 
�ساب��ق، اإن "امللع��ب �سيكون بوابة مهم��ة لرفع احلظر 
ع��ن العا�سمة بغ��داد". واأ�س��اف اأن "ال��وزارة �ستبذل 
جه��ودا كبرية يف اظهار ملع��ب ال�سعب الدويل باأجمل 
�س��ورة و�سم��ن املوا�سف��ات الدولي��ة". وب��ني وزي��ر 
ال�سب��اب والريا�سة، اأن "امللع��ب �سيظهر ب�سكل مغاير 
ع��ن ال�ساب��ق ون�سع��ى لإقام��ة ع��دداً م��ن املباري��ات 
والكرنفالت الكبرية اأبرزه��ا مباراة ال�ساطري". ومن 
املوؤم��ل ان تك��ون هذه املب��اراة ه��ي الثانية ملنتخب 
ال�ساطري، ع��د مباراة الب�رشة، التي ح�رشها عدد من 
جنوم العامل مثل ريفالدو وزانيتي وكلويفرت ودافيدز 

وكري�سبو وبريي�ض وغريهم.

 قرر الحتاد العراقي لكرة ال�سلة، تاأجيل مباراتني 
يف ال��دوري ال�سلوي املوؤم��ل انطلقه، غداً الثنني، 
ب�سب��ب توتر الأو�ساع الأمني��ة. ون�رش الحتاد عرب 
موقع��ه الر�س��م بيان��ًا مقت�سبًا، اأو�س��ح فيه قائًل: 
"تقرر تاأجيل مباراة نادي زاخو مع النفط ومباراة 
�س��ولف اجلديد مع امليناء ملباري��ات الدور الول 
م��ن الدوري العراق��ي املمتاز لكرة ال�سل��ة للمو�سم 
2018-2017". وب��دوره، افاد م�سدر يف احتاد 
ال�سل��ة ل�)اجلورن��ال( ب��اأن "الحت��اد ق��رر تاأجي��ل 
املباراتني ب�سب��ب الأو�ساع الأمني��ة املتوترة مع 
حمافظ��ات اقلي��م كرد�ست��ان واملناط��ق املتنازع 
عليه��ا ب�سبب ازمة ال�ستفت��اء الأخرية". وكان من 
املق��رر ان تق��ام مب��اراة النفط وزاخ��و على قاعة 
ملع��ب ال�سعب ي��وم الثلثاء املقب��ل، فيما كان من 

املقرر ان تقام مباراة �سولف اجلديد امام امليناء 
عل��ى قاعة كركوك ي��وم الأربع��اء املقب��ل. واأعلن 
الحتاد العراقي لكرة ال�سلة ، مواعيد اجلولة الأوىل 
من الدور الأول للدوري العراقي املمتاز لكرة ال�سلة 
 6 اإقامة  2018-2017. و�ست�سهد اجلولة الأوىل 
مباريات، حي��ث �ستنطلق البطول��ة، اليوم الثنني، 
مبواجه��ة الت�سام��ن والك��رخ على ملع��ب النجف. 
وت�ستكم��ل يوم غد الثلث��اء، مباري��ات اجلولة، اإذ 

�ستحت�سن قاعة ال�سعب مواجهة الكهرباء واحللة.
وتختت��م مباري��ات اجلولة ي��وم الأربع��اء املقبل، 
مبواجهت��ي نف��ط اجلن��وب واخلط��وط عل��ى قاع��ة 
الب���رشة. ومتكن نادي النفط من الفوز على نظريه 
الكهرب��اء بنتيج��ة 63-92، ليت��وج بلق��ب كاأ���ض 
املثاب��رة 2018-2017. وب�سب��ب اأدائ��ه املميز، 
ح�سل اللعب كرار جا�سم على جائزة اف�سل لعب 

يف املباراة.

زاكيروني يقترب من تدريب المنتخب اإلماراتي واألوساط الرياضية تشكك في نجاحه مع األبيض

تحديد موعد التفاوض مع أساطير العالم للعب في بغداد تأجيل مباراتين في الدوري السلوي الممتاز
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و�شل منتخب النا�شئني اىل 
مدينة غوا ال�شاحلية، االحد، 

ا�شتعدادًا ملالقاة منتخب 
مايل، غدًا الثالثاء، يف دور 

ال�شتة ع�شر من بطولة كاأ�س 
العامل للنا�شئني املقامة 

مناف�شاتها يف الهند.
منتخب ليوث الرافدين تاأهل 

اىل دور ال�شتة ع�شر كثاين 
للمجموعة ال�شاد�شة، بعد 
تعادله مع املك�شيك بهدف 
ملثله، وتغلبه على ت�شيلي 

بثالثية نظيفة، وخ�شارته 
امام اإنكلرتا باأربعة اهداف 

دون رد.


