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تعاق��دت الهيئ��ة االداري��ة لنادي ال�رشط��ة الريا�ض��ي مع العب 
املنتخ��ب التون�ض��ي ال�ضاب��ق زي��اد الدرب��ايل قادم��ًا م��ن فريق 
املح��رق البحريني لتمثيل الفريق يف املرحلة املقبلة من دوري 

الكرة العراقي املمتاز.
وق��ال ع�ضو ادارة الن��ادي علي ال�ضحماين يف بي��ان للنادي، اإن 
"اجلهاز الفني قدم عدد من ا�ضماء املدافعني املحرتفني للتعاقد 
معه��م بع��د تع��ر املفاو�ض��ات بني الن��ادي واملح��رتف املايل 
�ضالييف كوليبايل وجاء اخليار على مدافع ال�ضفاق�ضي التون�ضي 

االأ�ضبق زياد الدربايل".
وب��ني ان "ادارة الن��ادي فتح��ت ب��اب التفاو���ض م��ع الدربايل 
ومت االتف��اق على جمي��ع التفا�ضيل ومت احل�ض��ول على البطاقة 
الدولي��ة لالع��ب وبذلك ب��ات العبًا ر�ضيم��ًا يف �ضف��وف الفريق 
و�ضيتوج��ه لبغ��داد يف اليوم��ني املقبل��ني م��ن اج��ل االنخ��راط 

بتدريبات الفريق". 
وا�ضاف "بق��دوم الدربايل اغلقت ادارة الن��ادي باب التعاقدات 
خ��الل فرتة االنتق��االت ال�ضتوية بعد ان اأبرم��ت �ضابقًا �ضفقات 
التعاق��د مع كل من املحرتف ال�ضنغايل دومنيك مندي و�رشغام 

ا�ضماعيل و كرار جا�ضم".
جت��در االإ�ض��ارة اإىل اأن مداف��ع املنتخب التون�ضي زي��اد الدربايل 
)32 عاما( �ضبق وان لعب يف �ضفوف االأوملبي الباجي التون�ضي 
والرتج��ي الريا�ض��ي التون�ض��ي )٤ موا�ض��م ( و�ضبيب��ة الق��روان 

واالحتاد املن�ضتري وال�ضفاق�ضي واملحرق البحريني.

اأ�ض��اد ال�رشب��ي نوفاك ديوكوفيت�ض، ال��ذي توج اليوم ببطول��ة اأ�ضرتاليا املفتوحة 
للتن���ض، مب�ضت��وى مناف�ض��ه االإ�ضب��اين رافائيل ن��ادال، بعد تغلبه علي��ه يف نهائي 
البطول��ة بثالث جمموعات نظيف��ة. وتوجه ديوكوفيت�ض، امل�ضن��ف االأول عامليًا، 
بال�ضك��ر اإىل ن��ادال باعتب��اره "منوذج��ًا يف الكف��اح والت�ضحي��ة". وعق��ب ت�ضلمه 
كاأ���ض البطولة قال ديوكوفيت�ض، املت��وج ببطولة اأ�ضرتاليا �ضبع مرات، عن الالعب 
االإ�ضباين: "من الوا�ضح اأنه كان يومًا قا�ضيًا بالن�ضبة له، لكنني ممنت له ملا اأثبته 
من روح الكفاح". واأ�ضاف ديوكوفيت�ض اأنه "ال ي�ضدق اأنه فاز بثالث بطولة كربى 
ل��ه على الت��وايل بعد وميبل��دون واأمريكا املفتوح��ة العام املا�ضي، رغ��م العملية 
اجلراحي��ة الت��ي خ�ضع له��ا يف بداية 2018". وق��ال الالعب ال�رشب��ي: "ي�ضعب 

و�ض��ف �ضعوري حالي��ًا، اأحاول ا�ضرتجاع ما ح��دث يل خالل العام 
االأخ��ر.. خ�ضعت جلراحة يف بداي��ة العام املا�ضي، وحاليًا حققت 
كل ه��ذا.. الفوز بغراند �ض��الم اأمر ال ي�ض��دق.. اأود اأن اأ�ضكر عائلتي 

عل��ى حبه��ا الكب��ر يل". وبفوزه بثال��ث بطولة ك��ربى له على 
التوايل بع��د وميبلدون واأمري��كا املفتوحة الع��ام املا�ضي، 
جن��ح ديوكوفيت���ض يف التتوي��ج باأ�ضرتالي��ا املفتوحة �ضبع 
م��رات وبات الالع��ب االأكر ح�ض��داً للقب البطول��ة بعدما 
ف���ض �رشاكته مع ال�ضوي�رشي روجر في��درر �ضاحب ال�ضتة 

األقاب.
ويع��د ه��ذا اللق��ب ال���15 ال��ذي يح�ض��ده ديوكوفيت�ض يف 
بط��والت الغران��د �ضالم، لينه��ي تعادله م��ع االأمريكي بيت 

�ضامربا�ض ويتفوق عليه بلقب. وتواجه ديوكوفيت�ض ونادال 
هك��ذا يف 53 مب��اراة ح�ض��م ال�رشب��ي 28 منه��ا مقابل 25 
لراف��ا، والأول م��رة يف تاري��خ مواجهات نهائ��ي البطوالت 
الكربى بينهما، ينتهي لقاء بثالث جمموعات نظيفة. ويعد 

هذا النهائي الثاين بني نادال وديوكوفيت�ض يف اأ�ضرتاليا 
املفتوحة، بعد االأول الذي جمعهما يف 2012، واليزال 
حمف��وراً يف ذاك��رة ع�ضاق التن���ض، اإذ كان اأطول نهائي 
بتاري��خ البطولة بعدما ا�ضتمر 5 �ضاع��ات و53 دقيقة، 

وح�ضمه الالعب ال�رشبي اأي�ضًا.

فر�ض��ت جلن��ة امل�ضابق��ات باالحت��اد امل�رشي لك��رة الق��دم، االأحد، 
عقوبات على نادي الزمالك، وذلك على خلفية االأحداث التي �ضهدتها 

مباراة مت�ضدر الدوري مع براميدز، اخلمي�ض املا�ضي.
وذك��ر بي��ان ن���رش عل��ى ال�ضفح��ة الر�ضمي��ة لالحتاد امل���رشي على 
في�ضب��وك، "اجتمعت جلنة امل�ضابق��ات باالحتاد امل�رشي لكرة القدم 
برئا�ض��ة عام��ر ح�ض��ني، مبق��ر االحت��اد باجلزي��رة، واتخ��ذت اللجنة 
جمموع��ة ق��رارات منه��ا تغ��رمي جرو�ض املدي��ر الفن��ي للزمالك 15 
األ��ف جنيه لعدم ح�ض��ور املوؤمتر ال�ضحفي عقب مب��اراة فريقه اأمام 
برامي��دز". كذل��ك ت�ضمنت قائم��ة العقوبات، اإيق��اف عبد اهلل جمعة 
العب الزمالك مباراة، وتغرمي الزمالك ع�رشة اآالف جنيه لقذف الكرة 
داخ��ل امللعب بغر�ض اإف�ضاد هجم��ة للمناف�ض، وغرامة اأخرى قدرها 
20 األ��ف جنيه لقيام جماه��ر الزمالك بال�ضباب �ضد املدير الفني 

لبراميدز،ح�ضام ح�ضن، واإلقاء زجاجات داخل امللعب.
وق��رر االحت��اد اأي�ض��ا اإيقاف ح�ض��ام ح�ض��ن املدير الفن��ي لبراميدز 
واإبراهيم ح�ض��ن مدير الكرة بالنادي مب��اراة للطرد لالعرتا�ض على 
احلك��م. وكان��ت املب��اراة املوؤجل��ة م��ن االأ�ضب��وع التا�ض��ع بالدوري 
امل���رشي املمت��از، والت��ي جمع��ت الزمال��ك وبراميدز، عل��ى ملعب 

.3-3 اأ�ضفرت عن التعادل االإيجابي  "برتو �ضبورت"، قد 
وبه��ذه النتيجة حافظ الزمالك على �ض��دارة الدوري ب�42 نقطة، يف 

حني احتل براميدز املركز الثاين بر�ضيد 39 نقطة.

اليابان تواجه إيران لمالقاة المنتخب العربي في نهائي كأس آسيا

تحركات جادة إلنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني وجهازه المساعد 

ك�ضف��ت م�ضادر ر�ضمية، االأحد، اأن الع��راق يدر�ض خيارات 
اإنه��اء التعاقد مع م��درب املنتخب الوطن��ي العراقي لكرة 
الق��دم ال�ضلوفيني �رشيت�ضك��و كاتانيت�ض، يف اإطار م�رشوع 
اإ�ضالحي �ضيتبناه االحتاد العراقي لكرة القدم على خلفية 
خ��روج الع��راق م��ن دور االإق�ض��اء لبطول��ة اأمم اآ�ضيا التي 
تتوا�ض��ل حالي��ًا يف دولة االإمارات. ووقال��ت امل�ضادر اأن 
ع��دداً من اأع�ض��اء احتاد الكرة ك�ضفوا ع��ن وجود حتركات 
جادة تهدف اإىل اإنهاء التعاقد مع مدرب املنتخب الوطني 
وجه��ازه امل�ضاع��د، باالإ�ضافة اإىل حل جلن��ة املنتخبات، 

يف اإطار م���رشوع اإ�ضالحي �ضيتبناه جمل�ض اإدارة االحتاد 
العراقي لكرة القدم.

واأ�ضاف��ت اأن اأك��ر م��ن ع�ض��و يف احت��اد الك��رة ذك��روا 
اأن االحت��اد ع��ازم عل��ى اال�ضتغن��اء عن خدم��ات املدرب 
كاتانيت�ض وجهازه امل�ضاعد، وكذلك حل جلنة املنتخبات، 
كونه��ا امل�ض��وؤول االأول واالأخ��ر عم��ا و�ضلت اإلي��ه كرتنا 
يف االآون��ة االأخ��رة. واأ�ضارت م�ضادر �ضحفي��ة اأن االأمور 
ت�ض��ر باجت��اه التعاق��د مع مدير فن��ي على م�ضت��وى عال 
يقود مهمة التخطيط النت�ض��ال الكرة العراقية من و�ضعها 
احل��ايل، متا�ضي��ًا م��ع التط��ور الكبر ال��ذي طراأ عل��ى اأداء 
اأغل��ب املنتخب��ات العربي��ة. واأك��دت اأن االحت��اد مل يح�ضم 

بع��د هوي��ة امل��درب املقب��ل للمنتخ��ب العراق��ي، يف ظ��ل 
االنق�ض��ام الوا�ضح بني االأع�ض��اء، اإذ اأن هناك من يوؤيدون 
بق��اء املدرب احلايل، وق�ضم اآخر يرغب بالتعاقد مع مدرب 

اأجنبي ي�ضار له بالبنان.
وعق��ب اخل�ضارة من قط��ر يف الدور الثاين من بطولة كا�ض 
ا�ضي��ا حمل مدرب املنتخب الوطن��ي �ضرتي�ضكو كاتانيت�ض، 
نف�ض��ه م�ضوؤولية اخل�ضارة امام قط��ر يف ثمن نهائي كاأ�ض 
اآ�ضي��ا باالم��ارات 2019. وق��ال كاتانيت���ض يف املوؤمت��ر 
ال�ضحف��ي الذي عقده عقب املب��اراة "كان لدينا �ضتة ايام 
ب��ني مبارات��ني وكان لدينا الوقت ال��كايف الخذ ق�ضط من 
الراحة وقمنا بح�ض�ض تدريبي��ة وجهزنا انف�ضنا للمباراة 

لك��ن بالن�ضب��ة للطاق��م الطب��ي الميكنن��ي ان اق��ول �ضيئًا 
ب�ضاأنها، فكل اال�ضابات ما كان ميكن ان نتجنبها".

وا�ضاف ان "املنتخ��ب الوطني يعاين من ت�رشع الالعبني 
ق��رب املرمى، وه��ذه امل�ضكلة ال ميكن حله��ا �رشيعا النها 
م�ضكل��ة يف االندية فيج��ب عالجها يف الن��ادي الن اغلب 
الالعب��ني �ضب��اب ومن ال�ضع��ب ان يتعلموا بف��رتة ق�ضرة 

فهم حتاجون اىل اخلربة والتحلي بالهدوء".
"احتم��ل م�ضوؤولي��ة اخل�ض��ارة يف املب��اراة الن  واو�ض��ح 
امل��درب دائما ما يكون هو امل�ض��وؤول عن النتيجة، وعلينا 
عم��ل الكثر خالل الفرتة املقبلة فاملنتخب يحتاج املزيد 
من احل�ض�ض التدريبية لكي ي�ضل اىل امل�ضتوى املطلوب".

مدرب سابق لرونالدو: بهذه "األسرار" اكتسح الدون عالم الكرة

ك�ضف اب��ن مدرب اللياق��ة ال�ضاب��ق لكري�ضتيانو 
رونالدو، اأ�رشار جن��اح وتفوق النجم الربتغايل، 
قائ��ال اإن "ال��دون" كان يعلم اأن��ه �ضيرتبع على 

عر�ض كرة القدم.
وق��ال ماي��كل كلي��غ، ابن مي��ك كل��غ، يف حوار 
مركات��و":  "كالت�ضي��و  موق��ع  م��ع  ح���رشي 
"رونال��دو كان يردد دائم��ا اأنه �ضي�ضبح اأف�ضل 
العب يف الع��امل. ملاذا؟ الأنه و�ض��ع هذا الهدف 

ن�ضب عينيه، ويف قلبه، وخالل تدريباته".

واأو�ض��ح كلي��غ اأن ال��دون اتخ��ذ جمموع��ة م��ن 
اخلط��وات لتحقي��ق تل��ك الغاي��ة، اإذ تعاق��د م��ع 
اأخ�ضائ��ي تغذية ليعمل معه ب�ض��كل خا�ض، اإىل 
جانب ع��دد من املهني��ني املتخ�ض�ضني يف كل 

جمال.
بت�ضدي��د  خا�ض��ا  مدرب��ا  ميل��ك  "كان  وتاب��ع: 
�ضال��ة  ومدرب��ا خا�ض��ا يف  احل��رة،  ال��ركالت 
االألع��اب الريا�ضي��ة، ومدرب��ا خا�ض��ا لتمارين 

القوة واللياقة البدنية".
وذك��ر اأن رونال��دو كان "ذكي��ا" بالتعام��ل مع 
طاقم متن��وع وخمتلف ليتمكن من تطوير اأدائه 

وم�ضت��واه، م�ضيف��ا: "هذا ما جعل من��ه االأف�ضل 
يف عامل امل�ضتديرة".

وكان كلي��غ يعم��ل مع فري��ق مان�ض�ضرت يونايتد 
الأكر م��ن 10 �ضنوات، كم��درب للياقة البدنية، 
عم��ل حينها م��ع رونال��دو، و�ضاه��م يف تطوير 

م�ضتواه.
قمي���ض  حالي��ا  الربتغ��ايل  النج��م  ويحم��ل 
يوفنتو���ض االإيط��ايل، بعدما ب�ض��م على م�ضرة 
متميزة مع ريال مدري��د االإ�ضباين، توج خاللها 
بعدد من االألقاب، واأ�ضبح هداف النادي امللكي 

التاريخي.

تنطل��ق الي��وم االثن��ني مواجه��ات ال��دور ن�ض��ف 
النهائ��ي لبطول��ة االأمم االآ�ضيوية بلق��اء منتخبي 
الياب��ان واإي��ران عل��ى ا�ضتاد ه��زاع ب��ن زايد يف 
مدين��ة العني االإماراتي��ة ال�ضاعة 17:00 بتوقيت 

ال�ضعودية.
وظه��ر منتخبا اإيران والياب��ان ب�ضكل خمتلف يف 
الن�ضخ��ة احلالي��ة، االأول بوج��ه هجوم��ي كا�ض��ح 
ودف��اع مميز، يف ح��ني افتقر الث��اين لتقدم مريح 
خم�ض��ة  حق��ق  بعدم��ا  مباريات��ه،  يف  واحل�ض��م 
انت�ضارات بفارق هدف وحيد، منها ثالثة بنتيجة 
0-1، و�ضجل ثمانية اأهداف ودخل مرماه ثالثة.
وتبح��ث اإيران ع��ن النهائي االأول من��ذ 43 عاما 
عندما تواجه اليابان، املتوجة 4 مرات، املحققة 

لرقم قيا�ضي.
ومن��ذ تتويجها بلقبه��ا الثالث يف كاأ�ض اآ�ضيا عام 
1976، ف�ضلت اإيران يف عبور ن�ضف النهائي يف 

خم�ض حماوالت كان اآخرها يف 2004.
وحق��ق املنتخب االإي��راين يف الن�ضخ��ة احلالية 4 
انت�ض��ارات وتع��ادال وحي��دا، و�ضج��ل 12 هدف��ا 

وحافظ على �ضباكه نظيفة حتى االآن.
 باملقاب��ل ال يبدو ال�ضام��وراي االأزرق على الورق 

مر�ضح��ا لبل��وغ النهائي يف ظ��ل الق��وة االإيرانية 
ال�ضارب��ة م��ع املهاجمني، ���رشدار اأزم��ون وعلي 
ر�ض��ا جهانبخ�ض، اإال اأن  مدرب اليابان هاجيمي 
موريا�ض��و ح���رش العبي��ه ملعرك��ة تكتيكي��ة اأتت 
ثماره��ا عرب التاأهل اإىل ن�ضف النهائي، واإن كان 

دون متعة حقيقية جلمهوره.
وتت�ضلح اليابان ب�ضجل مثايل يف ن�ضف النهائي، 
حيث مل ي�ضب��ق لها اأن خ�رشت يف هذا الدور �ضوى 
م��رة واح��دة اأم��ام ال�ضعودي��ة يف 2007، وبلغت 
ن�ض��ف النهائ��ي 6 م��رات توالي��ا، وعربت��ه يف 4 
منا�ضب��ات اأخرى يف طريقها لتح��رز اللقب اأعوام 

1992 و2000 و2004 و2011.
وجّند م��درب اليابان هاجيم��ي موريا�ضو العبيه 
ملعرك��ة تكتيكي��ة يف كاأ���ض اآ�ضي��ا 2019 لك��رة 
القدم، اأتت ثمارها عرب التاأهل اإىل ن�ضف النهائي 

دون امتاع جماهر "ال�ضاموراي".
وحققت الياب��ان خم�ضة انت�ض��ارات بفارق هدف 
�ضاد�ض��ة توالي��ًا،  النهائ��ي م��رة  وبلغ��ت ن�ض��ف 
لت���رشب موع��داً م��ع اإي��ران، لكنها ال تب��دو على 
ال��ورق مر�ضح��ة لبل��وغ النهائ��ي يف ظ��ل الق��وة 
االإيراني��ة ال�ضاربة م��ع املهاجمني �رشدار اأزمون 

وعلي ر�ضا جهانبخ�ض.
وبع��د ال�ضي��ف الرو�ض��ي املث��ر لالنتب��اه بتاأهل 

ياب��اين اإىل دور ال�16 )الوحيد يف اآ�ضيا( واقرتابه 
م��ن اإق�ض��اء بلجي��كا، ل��وال معج��زة يف الدقائ��ق 
االأخرة، ا�ضتلم موريا�ضو دفة القيادة يف منتخب 
���رشق اآ�ضيا بداًل من اأك��را ني�ضين��و، فحقق ت�ضعة 

الف��ت  اإجن��از  يف  وحي��داً،  وتع��اداًل  انت�ض��ارات 
لالنتباه.

وتاأخ��رت اليابان اأمام تركمان�ضت��ان املتوا�ضعة 
يف ال��دور االأول ثم ف��ازت 2-3، ثم تخطت عمان 

بركلة ج��زاء جدلي��ة، وتاأخرت اأم��ام اأوزبك�ضتان 
وفازت 1-2، فيما بلغ��ت ن�ضبة ا�ضتحواذها اأمام 
ال�ضعودي��ة %24 فقط وف��ازت براأ�ضية تاكيهرو 

توميا�ضو الباكرة.

ويف ربع النهائي �ضيط��رت اأمام فيتنام واأنقذتها 
ركلة جزاء من ال�ضاب ريت�ضو دوان.

وقدمت اليابان جنومًا من ال�ضف االأول يف الن�ضخ 
ال�ضابقة يف كاأ�ض اآ�ضيا على غرار كازايو�ضي ميورا 
)1992(، هرو�ضي نانامي )2000(، �ضون�ضوكي 
ناكام��ورا )2004( وكي�ضوكي هون��دا )2011(، 
وم��ن احلر�ض القدمي يربز يف ت�ضكيلتها قلب دفاع 

�ضاوثمبتون االإجنليزي مايا يو�ضيدا.
ويف ظ��ل اإ�ضاب��ة مهاج��م فردر برمي��ن االأملاين 
يوي��ا اأو�ضاكو الذي ع��اد و�ض��ارك 72 دقيقة �ضد 
فيتن��ام، عّول موريا�ضو على ريت�ضو دوان �ضاحب 

هدف الفوز �ضد فيتنام.
وبداأت اليابان البطول��ة وهي من اأبرز املر�ضحني 
خلطف لقب خام���ض بعد رباعية 1992 و2000 
و2004 و2011، لكنه��ا �ضتواجه منتخبًا اإيرانيًا 

�ضجل 12 هدفًا ومل تهتز �ضباكه.
وبرغ��م الرتكيز واملثاب��رة واالن�ضباط التكتيكي، 
وق��ع الياباني��ون يف اأخط��اء دفاعية ق��د تكلفهم 

كثراً اأذا ما كرروها مبواجهة اإيران.
و�ضيالق��ي الفائز م��ن املباراة الفائز م��ن مباراة 
ن�ض��ف النهائ��ي االآخ��ر وال��ذي �ضيجم��ع منتخبا 
االإم��ارات وقطر غدا الثالثاء على ا�ضتاد حممد بن 

زايد بنادي اجلزيرة يف اأبوظبي.

رسميًا.. الشرطة يتعاقد 
مع الدولي التونسي زياد 

ديوكوفيتش: نادال يعد نموذجًا 
في الكفاح والتضحية

عقوبات "بالجملة" على الزمالك 
بعد موقعة بيراميدز

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

وافق االحت��اد االإفريقي لكرة الق��دم "كاف" على 
تاأجي��ل موعد انطالق بطول��ة اأمم اإفريقيا 2019 
املق��رر اإقامته��ا يف م�رش ملدة اأ�ضب��وع لتعار�ض 

فرتة االإعداد مع �ضهر رم�ضان.
وقرر"الكاف" اأن تنطل��ق بطولة اأمم اإفريقيا 
يوم ال���21 م��ن يونيو املقبل ب��دال من 14 
من��ه بن��اء عل��ى طل��ب دول �ضم��ال اإفريقيا 
االإفريق��ي وذل��ك  امل�ضارك��ة يف املوندي��ال 
م��ا قاله اأحم��د �ضوبر نائ��ب رئي�ض احت��اد الكرة 

امل���رشي يف برناجمه التلفزيوين عل��ى ف�ضائية 
"اأون �ضبورت".

وج��اء طل��ب دول �ضم��ال اإفريقي��ا امل�ضارك��ة فى 
كاأ���ض االأمم بتاأجيلها مل��دة اأ�ضبوع لتجنب تزامن 
اال�ضتع��داد للبطولة مع �ضهر رم�ضان الكرمي وعيد 

الفطر املبارك.
جدي��ر بالذكر اأن االحت��اد االإفريقي لكرة القدم مل 
يعلن ب�ضكل ر�ضمي عن تاأجيل البطولة حتى االآن.

وت�ضتعد م�رش التي ف��ازت بتنظيمها بعد مناف�ضة 
م��ع جنوب اإفريقي��ا بنتيجة 16 �ضوت��ا للفراعنة 
مقاب��ل �ضوت وحيد للبافان��ا بافانا، ال�ضت�ضافة 

البطول��ة مب�ضارك��ة 24 فريق��ا مق�ضم��ة عل��ى 6 
جمموع��ات الأول م��رة يف تاري��خ البطول��ة، على 
املالع��ب الت��ي حددها احت��اد الكرة وه��ي ا�ضتاد 
القاه��رة وال�ض��الم واالإ�ضكندري��ة واالإ�ضماعيلي��ة 

وال�ضوي�ض وبور�ضعيد.
وتع��د تلك هي املرة اخلام�ض��ة التي تنظم خاللها 
م���رش البطول��ة، اإذ نظم��ت ن�ضخ��ة 1959 حت��ت 
م�ضم��ى اجلمهوري��ة العربي��ة املتح��دة وح�ضدت 
اللق��ب يف ذلك الع��ام، كما نظم��ت ن�ضخة 1974 
وتوجت زائر باللقب، واحت�ضنت ن�ضختي 1986 

و2006 ونالت لقبيهما.

تأجيل موعد بطولة أمم إفريقيا 2019
بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال


