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رياضة

كأس آسيا 2019

أخبار آسيا

ّ
البطولة القارية تخفف من وطأة الحرب!

13

إبراهيم يبدأ مهمته

منتخبات «تقاتل» رغم العدوان واالحتالل
زهراء ّرمال
ـام
مـنــذ ان ـط ــاق بـطــولــة ك ــأس آس ـيــا عـ ً
 ً ،1956لــم تشهد نهائياتها مـشــاركــة
ً
عــرب ـيــة ح ــاش ــدة ك ـمــا ت ـش ـهــده نسخة
 .2019ال ـعــرس اآلس ـي ــوي ال ــذي سجل
م ـ ـشـ ــاركـ ــة  9م ـن ـت ـخ ـب ــات عـ ــرب ـ ـيـ ــة ،لــم
ت ـت ـم ـك ــن ج ـم ـي ـع ـه ــا م ـ ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
بشكل مناسب ،ملا تعيشه بالدها من
ظ ـ ــروف ص ـع ـب ــة .م ـن ـت ـخ ـبــات س ــوري ــا،
ال ـي ـم ــن ،ف ـل ـس ـطــن والـ ـ ـع ـ ــراق ال ـغ ــارق ــة
فــي ال ـن ــزاع ــات ،تــأمــل عـبــر مشاركتها
الـحــالـيــة فــي رس ــم الـبـسـمــة مــن جديد
ّ
ـوب شــتـتـهــا ال ـحــرب،
عـلــى وج ــوه ش ـعـ ٍ
وأتعبها االحـتــال .وهــا هي شعوبها
ّ
تثبت أن إرادة الحياة لديها أقوى من
ك ــل ن ــزع ــة ع ــدوان ـي ــة لـطـمــس هــويـتـهــا
ودفنها في املآسي.

«الفدائي» حاضر على رغم
التضييقات
يـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارك امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي
املجموعة الثانية مع نظيره السوري.
إال أنــه في مشاركته الثانية في كأس
آسـ ـي ــا ،ل ــن ي ـم ـثــل «الـ ـف ــدائ ــي» الـشـعــب
الفلسطيني ف ـقــط ،بــل كــل املـظـلــومــن
ف ــي ال ـع ــال ــم .املـنـتـخــب الـ ــذي ف ـشــل في
ت ـ ــرك ب ـص ـمــة ف ــي ك ـ ــأس آسـ ـي ــا ،2015
يحظى بتعاطف ودعــم كبيرين نظرًا
ّ
الفلسطينية من
ملــا تشهده األراض ــي
احـتــال ،وشعبها مــن تنكيل مــن قبل
الصهاينة .يعاني املنتخب من ظروف
ص ـع ـبــة وم ـش ــاك ــل ف ــي ال ـتـح ـضـيــر في
ظل االحتالل اإلسرائيلي الذي يعرقل
انتظام منافسات الكرة في فلسطني،
وي ـحــرم الع ـبــي املـنـتـخــب مــن التجمع
وال ـت ــدري ــب ف ــي ظـ ــروف مـنــاسـبــة قبل
مبارياته .وال يجب نسيان استهداف
ّ
التحتية
الـكـيــان الـصـهـيــونــي للبنية
في قطاع غزة واستشهاد الرياضيني
خالل املعارك ،في الوقت الذي ُيواصل
فـ ـي ــه مـ ـن ــع الـ ـبـ ـعـ ـث ــات ال ــري ــاضـ ـي ــة مــن
ّ
للحد من
الدخول إلى فلسطني املحتلة
تطور الـكــرة الفلسطينية .إلــى جانب
ذل ــك ،يستمر مسلسل حــرمــان الكثير

مـ ــن ال ــاعـ ـب ــن مـ ــن االحـ ـ ـت ـ ــراف خـ ــارج
ُ
األراضي املحتلة ،حتى أنه تمنع عنهم
التبرعات مثل املعدات الرياضية .كما
يواجه املنتخب تعقيدات كثيرة تحرمه
أحـيــانــا مــن الـسـفــر لـخــوض املـبــاريــات
والبطوالت ،أو تدفعه للتأخر في هذه
ال ــرح ــات ومــواج ـهــة مـحـطــات صعبة
خالل تنقالته .ويعتمد املنتخب على
مجموعة من الالعبني الذين ينشطون
في األندية املحلية ،األمر الذي ال يوفر
ّ
لهم استعدادًا جيدًا ،إال أن وجود أكثر
م ــن الع ـ ــب م ـح ـت ــرف خـ ـ ــارج فـلـسـطــن
يمنحهم األم ــل بــإس ـعــاد مــواطـنـيـهــم،
ع ـل ــى رغـ ـ ــم عـ ـ ــدم احـ ـ ـت ـ ــراف ٍّ
أي مـنـهــم
ف ــي أن ــدي ــة أوروبـ ـي ــة ك ـب ـيــرة .والــافــت
ف ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وج ــود
ال ــاع ــب س ــام ــح م ــراع ـب ــة ال ـ ــذي يـمـثــل
أحــد األسـمــاء األكـثــر شهرة فــي قائمة
املنتخب ،إذ إنه صاحب قصة مختلفة
عن العديد من الالعبني املشاركني في
ال ـب ـطــولــة اآلس ـي ــوي ــة .وي ـع ــود مــراعـبــة
لتمثيل ب ــاده بـعــدمــا قـضــت محكمة
تابعة للكيان الصهيوني بسجنه 8
شهور ودفع غرامة مالية قدرها 1100
ُ
دوالر عام  ،2014بعدما اعتقل الالعب
خ ـ ــال ع ــودت ــه م ــن م ـع ـس ـكــر خ ــارج ــي
مـ ـ ــع امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب .وع ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـس ـل ـط ــات
ال ـص ـه ـيــون ـيــة الح ـت ـج ــازه مـ ــرة أخ ــرى
أثـ ـن ــاء ت ــوج ـه ــه إلـ ــى ت ــون ــس م ــن أج ــل
إقــامــة معسكر تــدريـبــي مــع املنتخب،
ليمضي عامًا بني االعتقال واملنع من
السفر .وعـلــى رغــم الـظــروف العسيرة
ّ
وال ـت ـض ـي ـي ـقــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،إال أن
م ـشــاركــة «ال ـف ــدائ ــي» تـبـقــى مــن جديد
بارقة أمل للفلسطينيني.
تعود سوريا إلى الساحة القارية من
ّ
جديد ،بعدما حلق «نسور قاسيون»
للمرة األخـيــرة في البطولة اآلسيوية
التي كانت مقامة في قطر عــام ،2011
قبل أسابيع على األزمـ ٌـة التي ال تــزال
مستمرة حتي اليوم .أزمة فتكت بالكرة
الـ ـس ــوري ــة .ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال ،تــوقـفــت
منافسات ال ــدوري تــأثـرًا بــالـحــرب ،إال
أنها عــادت بشكل خجول إلى مناطق
بقيت بعيدة عن أعمال العنف كدمشق

وم ـ ــدن ســاح ـل ـيــة ،و ب ـش ـكــل تــدري ـجــي
الح ـ ـقـ ــا إلـ ـ ــى مـ ـ ــدن اسـ ـتـ ـع ــاد ال ـج ـيــش
الـ ـس ــوري ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا كحمص
وحلب .الحرب التي ولــدت انقسامات
س ـيــاس ـيــة ك ـب ـي ــرة ف ــي سـ ــوريـ ــا ،أل ـقــت
بـثـقـلـهــا ع ـلــى ال ـك ــرة ال ـس ــوري ــة أي ـضــا،
إذ ش ـه ــد امل ـن ـت ـخــب اب ـت ـع ــاد ع ـ ــدد مــن
الالعبني عنه ألسباب سياسية ،وعلى
رأس ـه ــم فـ ــراس الـخـطـيــب الع ــب ن ــادي
ّ
ال ـســامل ـيــة ال ـك ــوي ـت ــي .إال أن الـخـطـيــب
ع ـ ــاد الح ـ ـقـ ــا إل ـ ــى ص ـ ـفـ ــوف الـ ـنـ ـس ــور،
ول ـكــن اإلص ــاب ــة أب ـعــدتــه ع ــن الـبـطــولــة
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة (س ـ ـي ـ ـعـ ــود إذا
تأهلت سوريا للدور الثاني) .يحاول
ال ــاعـ ـب ــون االبـ ـتـ ـع ــاد عـ ــن ال ـخ ــاف ــات
السياسية وإبقائها خــارج املستطيل
ّ
األخـضــر ،عــل توحدهم كــرويــا يخفف

اعتقلت سلطات االحتالل الالعب
الفلسطيني سامح مراعبة عام
 2014وأمضى عامًا بين االعتقال
والمنع من السفر

المنتخب
اليمني غير
قادر على
الذهاب بعيدًا
في البطولة
(عن موقع
االتحاد
اآلسيوي
لكرة القدم)

وطـ ــأة م ـعــانــات ـهــم ،ويـنـسـيـهــم ضـيــاع
فــرصــة الـتــأهــل إل ــى مــونــديــال روسـيــا
املاضي في األمتار األخـيــرة .املنتخب
تعثر في أول مباراتني لــه ،خسر أمام
األردن بـهــدفــن مــن دون رد ،وتـعــادل
أم ــام فلسطني ،وتـبـقــى أم ــام املنتخب
السوري مباراة صعبة أمام أستراليا.
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ال ت ـ ـ ــزال س ــوري ــا
ممنوعة من استضافة املباريات على
أراض ـي ـه ــا ،إال أن ـه ــا ت ــأم ــل بتصحيح
األخ ـطــاء والـتــأهــل إلــى األدوار املقبلة
في البطولة الرسمية األولــى لها بعد
أكثر من  8سنوات من الحرب ،إذ فشل
امل ـن ـت ـخــب ال ـ ـسـ ــوري ف ــي ت ـخ ـطــي دور
املجموعات خــال مشاركاته الخمس
في كأس آسيا سابقًا.

اليمن يدخل التاريخ
ف ـ ــي س ــابـ ـق ــة غـ ـي ــر م ـ ـع ـ ـهـ ــودة ،نـســي
ّ
ودوي
ال ـي ـم ـن ـي ــون صـ ـ ــوت امل ـ ــداف ـ ــع

الـ ـ ـق ـ ــذائ ـ ــف .بـ ـع ــدم ــا دخـ ـ ــل الـ ـ ـع ـ ــدوان
الـسـعــودي على اليمن عــامــه الــرابــع،
عادت الفرحة ولو مؤقتًا ،إلى قلوب
الشعب املقهور ،بعدما تمكن منتخب
الـيـمــن مــن الـتــأهــل لـلـمــرة األول ــى في
تــاريـخــه إلــى كــأس آسـيــا .فعلى رغم
ويالت الحرب والحصار الذي يعاني
منه الشعب اليمني ،تمكن املنتخب
م ــن ص ـنــاعــة ال ـح ــدث وامل ـش ــارك ــة في
البطولة ،بعدما ضاعفت األزمــة في
ال ـب ــاد آالم ال ـك ــرة الـيـمـنـ ّـيــة .وتشهد
ً
الـحـيــاة الــريــاضـ ّـيــة ش ـلــا فــي اليمن
ج ــراء ال ـعــدوان ال ــذي تشهده الـبــاد،
ال سيما بـعــد تــوقــف عجلة ال ــدوري
مطلع العام  .2015التقدم الالفت الذي
ً
حققه «اليمن السعيد» لم يكن سهال،
إذ اض ـط ــر امل ـن ـت ـخــب الـ ـع ــام املــاضــي
قبل مباراته األخـيــرة مع الفيليبني،
أن يعبر برًا من صنعاء إلى سلطنة
ُع ـ ـمـ ــان ،فـ ــي رحـ ـل ــة ش ــاق ــة اس ـت ـمــرت
أرب ـعــة أي ــام ،بسبب الـحـصــار الـبــري
وال ـج ــوي ال ــذي يـفــرضــه «الـتـحــالــف»
بقيادة السعودية على مطار صنعاء
الـ ــدولـ ــي! وفـ ــي ظ ــل ص ـعــوبــة الـلـعــب
ف ــي ال ـي ـم ــن ،اس ـت ـف ــاد ب ـعــض العـبـيــه
مــن االح ـتــراف فــي قطر الستثنائهم
من الحد األقصى لالعبني األجانب،
عـلــى غـ ــرار نـجـمـهــم ع ــاء الـصــاصــي
الع ــب السيلية الـقـطــري وال ــذي بــات
أبرز نجومه منذ اعتزال علي النونو.
وب ـ ـس ـ ـبـ ــب ظ ـ ـ ـ ـ ــروف االس ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات
الـصـعـبــة وق ـلــة امل ـبــاريــات اإلع ــدادي ــة
التي خاضها املنتخب اليمني ،فإن
م ـشــارك ـتــه س ـت ـكــون رم ــزي ــة واألك ـي ــد
أن ــه ل ــن ي ــذه ــب ب ـع ـي ـدًا ف ــي الـبـطــولــة،
تحت قيادة املــدرب السلوفاكي جان
كوسيان ،الذي يشرف على املنتخب
مـنــذ بــدايــة تـشــريــن الثاني/نوفمبر
ً
املــاضــي ب ــدال مــن اإلثـيــوبــي أشنافي
بيكيلي.

«أسود الرافدين» حاضرون
ت ـ ـصـ ــدر م ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ع ـن ــاوي ــن
الـصـحــف الـعــاملـيــة ع ــام  2007بـعــد أن
سجل يونس محمود الهدف الوحيد

فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـ ّـيــة لـبـطــولــة آسيا
ضـ ــد امل ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،لـيـحـقــق
املنتخب العراقي بذلك املجد القاري.
ويبحث «أسود الرافدين» عن مفاجأ ٍة
م ــدوي ــة ج ــدي ــدة ك ـت ـلــك ال ـت ــي حـقـقـهــا
ّ
وتعول تشكيلة مدربه
منذ  12عامًا.
الـسـلــوفـيـنــي ســريـتـشـكــو كاتانيتش
عـلــى ظـهـيــر أتــاالن ـتــا اإلي ـطــالــي علي
ع ــدن ــان ،الع ــب وس ــط بيرسيبوليس
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي بـ ـ ـش ـ ــار رسـ ـ ـ ــن وامل ـ ـهـ ــاجـ ــم
ال ـي ــاف ــع مـهـنــد ع ـل ــي .وع ــان ــى ال ـع ــراق
ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ك ـث ـي ـرًا ج ــراء
م ـمــارســات تـنـظـيــم داعـ ــش اإلره ــاب ــي
فــي أك ـثــر مــن مـحــافـظــة ،ال سـ ّـيـمــا في
املــوصــل ،كما تــأثــرت الــريــاضــة كثيرًا
ف ــي ب ــاد ال ــراف ــدي ــن ،بـسـبــب ال ـظــروف
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ،والـ ـ ـح ـ ــرب ال ـت ــي
خــاضـتـهــا ال ـق ــوات األم ـن ـيــة الـعــراقـيــة
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــد ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي ع ـل ــى
الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة ف ــي أك ـثــر من
مـنـطـقــة .كـمــا أن سلسلة التفجيرات
الـطــويـلــة ال ـتــي ضــربــت ال ـع ــراق أثــرت
في الحياة الرياضية في البالد .خالل
األش ـه ــر الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة اسـتـعــادت
الــريــاضــة جــزءًا مــن رونـقـهــا ،ال ّ
سيما
ك ــرة الـ ـق ــدم ،فـبـعــد تـحـســن األوضـ ــاع
األمـ ـنـ ـي ــة وإعـ ـ ـ ـ ــادة س ـي ـط ــرة ال ـج ـيــش
عـ ـل ــى م ـخ ـت ـل ــف امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ،اف ـت ـت ـحــت
وزارة ال ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة ع ــددًا من
مــاعــب ك ــرة ال ـقــدم الـجــديــدة فــي عــدد
مــن املـحــافـظــات بينها كــربــاء ،وهــي
مالعب بمواصفات عاملية استفادت
منها كــرة الـقــدم العراقية والالعبون
خـ ــال ف ـت ــرة اإلع ـ ـ ــداد ل ـب ـطــولــة آس ـيــا.
ال ـ ـعـ ــراق يـ ـش ــارك ف ــي ال ـب ـط ــول ــة وه ــو
م ــرش ــح ل ـل ــذه ــاب ب ـع ـي ـدًا ع ـلــى عـكــس
بقية املنتخبات التي تعاني بالدها
مــن ظ ــروف صـعـبــة ،وه ــي غـيــر ق ــادرة
عـلــى تـقــديــم امل ـس ـتــوى ال ــذي يؤهلها
إلى املراحل املتقدمة في البطولة.
يلتقي منتخبي ال ـعــراق والـيـمــن عند
ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة وال ـن ـص ــف بـتــوقـيــت
بـيــروت الـيــوم الـسـبــت ،فــي م ـبــاراة من
املتوقع أن تذهب للمنتخب العراقي،
ويحسم تأهله للدور الثاني.

ّ
قصة جميلة يكتبها منتخب األردن في بطولة آسيا  2019لكرة القدم .حقق «النشامى» مفاجأتني من العيار الثقيل ،األولى تمثلت بالفوز على املنتخب األسترالي حامل لقب
ً
البطولة املاضية بهدف من دون رد ،والثانية بتخطي املنتخب السوري بهدفني نظيفني .واألهم أن األردن يفوز ويقدم أداء مقنعًا في مبارياته .وقال العب املنتخب األردني
موسى التعمري« ،إلى جميع الذين قالوا إن املنتخب األردني ليس على مستوى هذه البطولة ،لقد فزنا على أستراليا وسوريا بجدارتنا .طموحنا هو التأهل إلى النهائي».
ّ
معنوية عالية( .عدنان الحاج علي)
سيواصل املنتخب األردني مشواره في الكأس األغلى آسيويًا ،وهو يمتلك روحًا
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بدأ مدرب منتخب سوريا الجديد فجر
إبراهيم مهمته مع املنتخب السوري في
بطولة آسيا خلفًا للمدرب األملاني برند
شتانغه .وأشرف إبراهيم على تدريبات
املنتخب السوري تحضيرًا ملباراته املقبلة
املصيرية أمام منتخب أستراليا ،والتي
سيكون فيها نسور قاسيون أمام مهمة
صعبة للعبور إلى دور الـ .16بعدما تجمد
رصيدهم عند نقطة من مباراتني بعد
خسارة أمام األردن ،والتعادل افتتاحًا
مع فلسطني من دون أهداف.
وأقال االتحاد ّ
السوري لكرة القدم مدرب
املنتخب السوري ،األملاني برند شتانغه
بعد الخسارة أمام األردن بنتيجة ()0-2
ليل الخميس في الجولة الثانية من دور
املجموعات لكأس آسيا  2019املقامة
في اإلمارات .وذكر االتحاد في صفحته
الرسمية على موقع التواصل االجتماعي
«فايسبوك»« ،قرر االتحاد العربي
السوري لكرة القدم إقالة املدير الفني
للمنتخب الوطني للرجال ،األملاني برند
شتانغه ،وتعيني املدرب الوطني فجر
إبراهيم عوضًا عنه» .وبات شتانغه ثاني
مدرب يقال من منصبه في النهائيات
الحالية بعد الصربي ميلوفان رايفاتش
مدرب تايالند ،بعد الخسارة االفتتاحية
القاسية ضد الهند ( )4-1في الجولة
األولى.

داليتش :اإلمارات في القلب
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أفقيا
 -1املكان الذي يجتمع فيه ممثلو األمة –  -2جزيرة بركانية في املحيط الهندي تتبع
جزيرة موريس –  -3مقياس مساحة – حرف نصب – من يعطي بدون مقابل –  -4من
صفح عن ذنب – حرف عطف أو
الحيوانات الداجنة – تناولوا الطعام –  -5غزال – ُ
الجنوبية تعتبر أعلى عاصمة في العالم
لإلستدراك –  -6عاصمة دولة في اميركا
ُ
– عائلة رسام فرنسي راحل –  -7آلة من حديد تقلع بها الحجارة – قطع الشيء – -8
األعمى وفاقد البصر–  -9خالف ليل – عاصمة أوروبية –  -10ممثل لبناني شهير
لعب دورًا مميزًا في مسلسل « حبيبي اللدود «

عموديًا

ّ
التفرغ للعبادة –
 -1سلطان عثماني تنازل عن الحكم إلبنه محمد الفاتح لغاية
 -2إحدى الواليات املتحدة األميركية عاصمتها اتالنتا – لعب ومرح –  -3خاصم
ّ
أشد الخصومة – من اآلالت املعروفة ذات ساقني لرسم الدوائر –  -4إناء ُيجعل فيه
ُ
زيت وله فتيلة فيستضاء به – خال من العمل –  -5ظرف مكان – شارع معروف في
طرابلس –  -6عكسها حقد وغش – للتأفف – طائر ليلي –  -7مرفأ إنكليزي – أخرج
التراب من البئر –  -8أزهار صفراء تكثر في بلدان املتوسط جميلة الشكل – صلف
وكـبـ ْـر –  -9عاصمة جــزيــرة تسمانيا فــي أوستراليا – عاصفة بحرية –  -10مرفأ
ِ
روسي على بحر قزوين من مدن اإلسالم التاريخية

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1أبو الهول –  -2الفاييت – فا –  -3ابا – ماردين –  -4حل – مات – قرأ –  -5قاسمه – ول –
 -6دم – لو – برزخ –  -7فيلنوف –  -8متز – جب – زي –  -9رافينا – جمل –  -10بيت الدين

عموديًا
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مشاهير 3061

حلول الشبكة السابقة

 -1األحمدي – رب –  -2بابل – ماي –  -3وفا – فتفت –  -4ا ا – ماليزيا –  -5ليماسول – لن –
 -6هياتم – نجاد –  -7وتر – هبوب –  -8دق – رف – جن –  -9فيروز – زم –  -10خان الخليلي

حل الشبكة 3060

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مغن وشاعر وملحن وعــازف غيتار وممثل أميركي مواليد عام .1950
ٍّ
تحدر من ثقافة البوب في الغناء وله عدد كبير من األلبومات الناجحة
إعداد
نعوم
مسعود

 = 2+3+7+6+8+7صانع األحذية ■  = 9+5+4+1العب كرة قدم برازيلي
راحل ■  = 10+11كف

حل الشبكة الماضية :جعفر النميري

أكد زالتكو داليتش املدير الفني ملنتخب
كرواتيا ،أن اإلمارات لها مكانه خاصة
وكبيرة في قلبه ،مشيرًا إلى أنه سيعود
لها مرة أخرى في السنوات املقبلة .وقال
داليتش في تصريحات صحافية« ،دائما
أشعر بأن اإلمارات بيتي الثاني ،وأملك
عالقات طيبة مع الكثير من األشخاص
في هذه الدولة الجميلة» .وزار مدرب
منتخب كرواتيا اإلمارات بعد دعوة
من جانب محمد بن ثعلوب رئيس
اتحاد املصارعة والجودو باإلمارات،
وكان حاضرًا أيضًا في مباراة منتخب
اإلمارات أمام املنتخب الهندي .يذكر أن
زالتكو داليتش قاد منتخب كرواتيا إلى
الحصول على املركز الثاني في بطولة
كأس العالم املاضية في روسيا ،2018
بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا في
نهائي البطولة .وكان داليتش قد أشرف
على تدريب نادي العني اإلماراتي في
وقت سابق ،لذلك فهو يعرف اإلمارات
ّ
جيدًا.

