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سجل مطمئن لريال مدريد أمام
سوسييداد في البيرنابيو
بغداد  -الجورنال

يدخل ريال مدريد مواجهته اليوم الأحد �ضمن اجلولة الـ 18من الدوري الإ�سباين
�أمام ري��ال �سو�سييداد ،مت�سلح ًا بعاملي الأر�ض واجلمه��ور والتاريخ �أي�ض ًا ،الذي
يقف يف �صالح الفريق "امللكي" خالل �أخر  9مواجهات بني الفريقني يف مدريد.
فمن��ذ مواجه��ة الدور الث��اين بني الفريق�ين ملو�س��م ( ،)2005-06حتديداً يف 8
�أبريل (ني�سان)  ،2006التي خرج فيها الفريق البا�سكي بتعادل �إيجابي (،)1-1
مل يعرف "املريينغي" �سوى لغة االنت�صار على ملعبه �سانتياغو برينابيو منذ ذاك
التاريخ �أم��ام الفريق البا�سكي .وانتهت الت�سع مواجه��ات املا�ضية بني الفريقني
يف العا�صم��ة الإ�سباني��ة باكت�ساح ملك��ي بالعالمة الكاملة ،و�سج��ل العبوه 35
هدف�� ًا ،بينما ا�ستقبلت �شباكهم � 10أهداف .وكان��ت �أكرث املواجهات ندية بينهما
خالل تلك الفرتة يف مو�سم ( ،)2012-13و�شهدت �سبعة �أهداف بواقع  4ل�صالح
�أ�صحاب الأر�ض و 3لأبناء البا�سك �سجلها جميعا القائد التاريخي للفريق ت�شابي
برييتو .ويعد ريال �سو�سييداد �سابع �أكرث فريق يواجهه الريال بـ 158مقابلة ،بعد
الغ��رمي التقليدي بر�شلونة واجل��ار اللدود �أتلتيكو مدريد و�أثلتي��ك بلباو وفالن�سيا
و�إ�سبانيول و�إ�شبيلية .وعلى مدار تلك املواجهات ،كان التفوق الوا�ضح من ن�صيب
�أ�صح��اب القمي�ص امللكي بواقع  90انت�صار ،مقابل  39للبا�سكيني ،بينما عرفت
 29مباراة نتيجة التعادل.
لي�س هذا فح�سب ،بل �إن الريال مل يخ�رس يف �آخر  7مواجهات بني الفريقني �إجما ًال
�سواء يف مدريد �أو يف (�أنويتا) معقل �سو�سييداد.

تحضيرًا النطالقتهم األولى

اسود الرافدين يواصلون استعداداتهم لمواجهة النجوم الذهبية في مستهل مشوارهم بكأس آسيا
بغداد – محمد خليل

أالفيس يؤكد بأنه ال يقهر في "عقر داره"
بغداد  -متابعة

�أك��د ديبورتيف��و �أالفي�س �أنه ال يقهر يف ملعبه هذا املو�س��م ،وذلك بتحويله تخلفه
�أمام فالن�سيا اىل فوز  2-1يف املرحلة الثامنة ع�رشة من الدوري الإ�سباين لكرة
القدم.
وب��دا �أن فالن�سي��ا قادر على حتقيق ما عجز عنه ريال مدريد (�صفر ،)-1فياريال
(� )1-2أو �إ�شبيلي��ة ( )1-1يف ملع��ب "مندي�سوروت�سا �ستاديوم" ،حني تقدم على
م�ضيفه يف الدقيقة  14من ركلة حرة نفذها دانيال باريخو.
لك��ن الفريق البا�سك��ي الذي ي�رشف عليه الع��ب و�سط بر�شلون��ة ال�سابق �أبيالردو
فرناندي��ز� ،أنه��ى ال�ش��وط الأول متقدما بعدما �أدرك التع��ادل يف الدقيقة  21عرب
بورخا با�ستون �إثر ركلة ركنية ،ثم �سجل هدف التقدم الذي كان حا�سما يف منحه
النق��اط الثالث ،يف الدقيقة الثاني��ة من الوقت بدل ال�ضائع عرب توما�س بينيا �إثر
ركل��ة ركني��ة �أي�ض��ا .وبعدما رفع ر�صي��ده اىل  31نقطة يف  18مب��اراة خا�ضها
حتى الآن ما �سمح له بال�صعود اىل املركز الرابع م�ؤقتا ،يحتاج �أالفي�س اىل الفوز
مببارات��ه املقبلة على م�ضيف��ه جريونا من �أجل حتقيق �أف�ض��ل مرحلة ذهاب يف
تاريخ��ه (رقم��ه ال�ساب��ق  33نقط��ة مو�س��م  .)2001-2002ويف املقابل ،مني
فالن�سي��ا بهزميته الأوىل يف املراحل الأربع الأخرية والرابعة هذا املو�سم (مقابل
 10تع��ادالت و 4انت�ص��ارات) ،فتجمد ر�صيده عند  22نقطة يف املركز احلادي
ع��شر موقتا اي�ضا .ويلتقي �إيبار مع فياريال ،و�إ�شبيلية الثالث مع �أتلتيكو مدريد
الث��اين ،وريال مدريد مع ري��ال �سو�سييداد� ،إ�ضافة اىل لقاء خيتايف مع بر�شلونة،
وتختتم املرحلة اليوم الإثنني بلقاء �سلتا فيغو مع �أتلتيك بلباو.

يوا�صل املنتخب الوطني لكرة القدم ،وحداته التدريبية يف دولة
االمارات العربية املتحدة ا�ستعداداً لك�أ�س �آ�سيا .2019
وكان املنتخب الوطني قد و�ص��ل االمارات ،فجر اجلمعة ،قادم ًا
م��ن العا�صمة العمانية م�سقط ،بعدما و�صلها فور انتهاء مع�سكر
التدريبي يف الدوحة .وانهى منتخبنا الوطني ،مع�سكره التدريبي
الناج��ح يف الدوحة بوحدة تدريبية �صباحية ،اعلن فيها املدرب
كاتانيت���ش انتهاء املرحلة التدريبي��ة والدخول منذ الآن ب�أجواء
البطول��ة اال�سيوي��ة ،حيث الرتكي��ز واالهتم��ام واالبتعاد عن كل
ماي�ش��كل �ضغط��ا على الالعب�ين  .وبني كاتانيت���ش :انه مطمئن
للجاهزية البدنية والفنية لالعبيه ،حيث �شهدت التدريبات ،خالل
املع�سك��ر ،مناف�سة كبرية وحمتدمة للح�ص��ول على �رشف ارتداء
الفانيلة الوطنية ،وهذه حالة ايجابية لتقارب امل�ستويات ،حيث

امتن��ى ان اكون وفقت يف اختيار االف�ض��ل يف املنتخب العراقي
له��ذه البطولة  .عل��ى �صعيد مت�ص��ل ،اكد م��درب اللياقة� ،رسدار
حمم��د :ان جميع الالعب�ين بلياق��ة بدنية عالي��ة ،ورغبة كبرية
للمناف�سة وتقدمي االف�ض��ل ،واحلمد هلل التوجد ا�صابات لالعبني
�سوى ا�صابة الالعب علي ح�صني بكدمة يف الظهر خالل مباراة
فل�سط�ين ،منحناه خاللها الراحة كي التتفاقم ا�صابته ،و�سيعود
للتدريب��ات خ�لال االيام القادم��ة للت�أكد م��ن جاهزيته الكاملة
للمباري��ات .ويخو���ض املنتخ��ب الوطن��ي ،اليوم االثن�ين ،رابع
وحدات��ه التدريبية يف دولة الإمارات العربي��ة املتحدة ا�ستعداداً
ملواجهته الأوىل يف ك�أ�س �آ�سيا �أمام فيتنام يوم الثالثاء املقبل.
ويجراملنتخ��ب الوطن��ي وحداته التدريبية ال�س��ود الرافدين على
امللعب الثاين ملدينة زايد الريا�ضية حت�ضرياً ملباراة الثالثاء.
وغلف التف��ا�ؤل وال�ضحك واللعب واجلد عل��ى الوحدة التدريبية،
الت��ي يح��اول من خالله��ا ا�س��ود الرافدي��ن يومي ًا الو�ص��ول �إىل

اجلاهزي��ة التامة للمع�ترك الآ�سي��وي .و�أناط االحت��اد الآ�سيوي
لكرة القدم ،مهمة حتكي��م مباراة املنتخب الوطني العراقي �أمام
فيتن��ام ،اىل اح��د احل��كام القطري�ين الدولي�ين .و�سيق��ود احلكم
القط��ري ال��دويل ،عب��د الرحمن اجلا�س��م ،املواجهة الت��ي �ستقام
يف مت��ام ال�ساع��ة الرابع��ة والن�ص��ف م�س��ا ًء بتوقي��ت العا�صمة
بغ��داد يوم الثالثاء املقبل .وح�ص��ل اجلا�سم على ال�شارة الدولية
م��ن قبل "فيف��ا" عام  2013وكان اجلا�س��م �ضمن حكام بطولة
ك�أ���س العامل حتت � 20سنة لكرة الق��دم  ،2017ويف  30ني�سان
 2018مت �إختياره كحكم فيديو م�ساعد يف ك�أ�س العامل .2018
ودعم��ت ال�صفح��ة الر�سمي��ة لل��دوري اال�سب��اين لك��رة القدم "ال
ليج��ا" ،املنتخب الوطني العراقي وبقي��ة املنتخبات العربية يف
م�شواره��م بك�أ���س �آ�سي��ا  .2019ون�رشت الرابطة ع�بر �صفحتها
عل��ى موق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي "في�سب��وك"" :كل التوفي��ق
للمنتخب��ات العربي��ة امل�شارك��ة يف بطول��ة ك�أ�س �آ�سي��ا :2019

هدف القوة الجوية يفسخ عقده مع فريقه اليوناني
بغداد  -الجورنال

ق��رر �صانع �ألعاب الزمال��ك املعار ل�صفوف
�أبول��ون �سمرين��ى اليونان��ى ،حمم��ود عب��د
الرازق "�شيكاب��اال" ،ف�سخ تعاقده مع ناديه
خالل الفرتة اجلارية من �أجل خو�ض جتربة
جدي��دة بداية من �شهر كانون الثاين اجلاري

املقبل خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية.
"�شيكاب��اال" ال��ذي يع��د هدف�� ًا لن��ادي
الق��وة اجلوي��ة العراقي وع��دداً م��ن الأندية
امل�رصي��ة� ،سيح�س��م وجهت��ه املقبل��ة خالل
فرتة االنتقاالت ال�شتوية اجلارية.
وذك��ر موقع "الي��وم ال�سابع" امل��صري� ،أن
"الالع��ب ا�صطح��ب جمي��ع متعلقات��ه م��ن

اليون��ان �إىل القاه��رة ف��ى رحلت��ه الأخرية
و�أخط��ر املقرب�ين من��ه �إن��ه ل��ن يع��ود �إىل
جمددا وهو ما ت�أكد ب�شكل
الفري��ق اليونانى
ً
نهائ��ى خ�لال ال�ساع��ات املا�ضي��ة حي��ث
ق�ض��ى الأبات�شى �إجازته ف��ى �أ�سوان ثم عاد
�إىل القاه��رة ف��ى ال�ساع��ات املا�ضية حل�سم
وجهته املقبلة".

محمد صالح األعلى في الدوري اإلنجليزي بعد رقم قياسي جديد يصدم رونالدو
وكاالت  -الجورنال

وا�صل الالعب امل�رصي ،حممد �صالح ،يف ح�صد الأرقام القيا�سية
م��ع فريقه ليفرب��ول الإجنليزي ،بعدم��ا ك�شفت درا�س��ة جديدة عن
حتقيق��ه رقما قيا�سيا جعله الأعلى يف الدوري الإجنليزي "الربمير
لي��غ" .ون��شرت �رشكة "كيه ب��ي �إم ج��ي" الهولندي��ة املتخ�ص�صة
يف الدرا�س��ات االقت�صادي��ة الريا�ضي��ة ،تقييمه��ا ال�سن��وي لأعلى
الالعب�ين قيمة �سوقية يف العامل ،ون�رشت��ه �صحيفة "الديلي ميل"
الربيطانية .واحتل حممد �ص�لاح املركز الأول يف القيمة ال�سوقية
يف ال��دوري الإجنلي��زي والرابع عامليا ،بقيم��ة �سوقية و�صلت �إىل
 168.3مليون يور .وجاء حممد �صالح ،خلف الربازيلي نيمار دا

�سيلفا ،جن��م باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،ال��ذي ت�صدر القائمة
بقيمة �سوقية و�صل��ت �إىل  229.1مليون يورو .وجاء زميل نيمار
يف باري���س �س��ان جريم��ان املرك��ز الث��اين بقيم��ة �سوقي��ة 215
مليون ي��ورو ،فيما احتل الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،جنم بر�شلونة
الإ�سب��اين ،املركز الثال��ث بقيمة �سوقية  203.3ملي��ون يورو� .أما
مهاج��م توتن��ام هوت�سرب ،ه��اري ك�ين ،فاحتل املرك��ز الثاين يف
ال��دوري الإجنليزي ،خلف حمم��د �صالح ،واخلام���س على م�ستوى
الع��امل ،بقيم��ة �سوقي��ة و�صل��ت �إىل  151.1ملي��ون ي��ورو ،ج��اء
بعده الع��ب ت�شيل�سي الإجنلي��زي� ،إيدن ه��ازارد ،باملركز ال�ساد�س
عاملي��ا والثال��ث يف ال��دوري الإجنلي��زي بقيم��ة  148.2ملي��ون
يورو .و�شهدت القائمة �صدمة كربى ،بغياب الربتغايل كري�ستيانو

رونالدو ،جنم يوفنتو�س الإيطايل ،عن قائمة �أف�ضل  10العبني يف
الع��امل ،حيث احت��ل املركز الثاين ع�رش بقيم��ة و�صلت �إىل 107.3
ملي��ون يورو .وقاد حممد �ص�لاح ،ناديه ليفرب��ول ل�صدارة جدول
ترتي��ب الربميريلي��غ بر�صيد  54نقطة ،حيث حق��ق الريدز العالمة
الكاملة يف  7مباريات له بال�شهر املا�ضي ،كما �ساعد الريدز على
ال�صع��ود �إىل نهائي دوري �أبطال �أوروبا املو�سم املا�ضي ،وح�صل
عل��ى لقب هداف الربمير ليغ ،و�أف�ضل العب يف املوري الإجنليزي.
كم��ا اختارت �شبكة "�سكاي �سبورت�س" حممد �صالح الالعب الأبرز
يف ع��ام  .2018وف��از �ص�لاح ،بجائزة هيئة الإذاع��ة الربيطانية
"بي بي �سي" ،لأف�ضل العب �أفريقي يف عام  14 ،2018دي�سمرب/
كانون الأول اجلاري ،للمرة الثانية يف تاريخه.

الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،ال�سعودي��ة ،البحرين،عم��ان ،قطر،
لبنان ،العراق� ،سوريا ،الأردن ،اليمن و فل�سطني".
من جانب��ه العب منتخبنا الوطني لكرة الق��دم ,علي عدنان ,انه
يرك��ز يف الوقت احلايل على كيفية تقدمي ق�صارى اجلهوده رفقة
زم�لاءه يف كتيبة اال�سود للمناف�سة بقوة للو�صول اىل ابعد نقطة
يف املناف�س��ة اال�سيوي��ة .وق��ال عدن��ان" :ب�لا �ش��ك ان مباريات
االفتت��اح دائما ما تك��ون �صعبة لذا الالعبني يعون متاما اهمية
م�ضاعفة اجلهود بغية الظف��ر بنقاط الفوز لتحقيق الهدف االول
ال��ذي يتلخ�ص بالت�أهل اىل ال��دور املقبل واملناف�س��ة بقوة على
�ص��دارة املجموع��ة" .وا�ض��اف" :منتخبات �رشق ا�سي��ا تطورت
ب�شكل كب�ير كما يعرف اجلميع لذا �سنح��اول جاهدين ان نح�سم
املباراة ب�شكل مبكر وتفادي اي مفاج�أة قد ترافق اللقاء" ،الفتا
اىل ان "املنتخب �سي�صب جام تركيزه على املباراة دون التقليل
من حجم املناف�س مطلقا".

ريبري يشتم منتقديه بسبب شريحة
اللحم "الذهبية"
بغداد  -الجورنال

وجه الفرن�سي فرانك ريبريي العب نادي بايرن ميونيخ ال�شتائم عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي ملنتقديه ،ردا على التعليقات التي طالته
لتناوله �رشيحة حلم "ذهبية" يف �أحد مطاعم دبي.
وكان ريب�يري قد ن��شر اخلمي���س املا�ضي على ح�سابات��ه يف تويرت
وان�ستغ��رام فيديو يظهر فيه يف �أحد مطاع��م الطاهي الرتكي ال�شهري
ن��صرت غوك�شيه امللقب بـ"�سالت باي" ،حيث و�ضعت �أمامه �رشيحة
حل��م مغلف��ة بورق الذهب ،قب��ل �أن يقوم الطاه��ي بتقطيعها و�إف�ساح
املجال �أمام الالعب البالغ  35عاما لر�ش امللح عليها ،وهي احلركة
التي ا�شتهر بها الطاهي عرب مواقع التوا�صل.
وانت��شر الفيدي��و عل��ى مواقع التوا�ص��ل االجتماعي و�أث��ار حملة من
االنتقادات الالذعة لالعب الفرن�سي على ت�رصفه "الباذخ".
وح�سب �صحيفة "بيلد" الأملانية ،ف�إن الطبق كان عبارة عن �رشيحة
حلم وزنها  400غرام ،مغلفة بورق الذهب ،ب�سعر بلغ  1200يورو.
ون��شر ريب�يري ر�سائ��ل احتوت عل��ى �شتائم ع�بر توي�تر وان�ستغرام
وجهها ملن و�صفهم باحلا�سدين كما ن�سب لنجم فريق بايرن ميونيخ
قول��ه�" :أن��ا ال �أدين لكم ب�شيء ،جناحي قب��ل �أي �شيء �آخر هو بف�ضل
اهلل".
ومل يعل��ق نادي باي��رن ميونخ خالل مع�سك��ره التدريبي يف الدوحة
عل��ى احلادث ،لكن �صحيفة "بيلد" �أ�شارت �إىل �أن رئي�س جمل�س �إدارة
النادي كارل هاينز رومينيغه ،غا�ضب من ر�سائل ريبريي.

كأس آسيا :حمى البدايات تطارد "األخضر" والشح التهديفي يواصل مطاردة "األبيض"
بغداد  -الجورنال

ي�ستع��د ملع��ب مكت��وم بن را�ش��د ال�ستقب��ال �أوىل
مباريات املنتخب ال�سعودي الأول لكرة القدم يف
ك�أ�س �آ�سيا خالل مواجهة كوريا ال�شمالية املقررة
الثالثاء املقبل.
وي�أم��ل "الأخ��ضر" ،ال��ذي يق��وده امل��درب
الأرجنتين��ي خ��وان �أنطوني��و بيت��زي ،يف اجتياز
العقب��ة الأوىل م��ن االختب��ار الآ�سيوي عل��ى �أمل
موا�صل��ة امل�ش��وار يف دور املجموع��ات قب��ل
الظه��ور يف الأدوار االق�صائية واملباراة النهائية
ومعانقة الك�أ�س الغائب.
ويط��ارد املنتخب ال�سعودي عق��دة االنطالق نحو
اللق��ب �أم��ام كوريا ال�شمالية ،فمن��ذ ظهوره الأول
يف ك�أ�س �آ�سيا وحتى الآن مل ينجح "الأخ�رض" يف
حتقي��ق الفوز خ�لال �رضبة البداي��ة �سوى مرتني
فق��ط �أم��ام تايالن��د و�سوري��ا يف عام��ي 1996
و ،2011بنتيجة  6-0و 2-1على الرتتيب.
وتلق��ى "الأخ��ضر" يف م�سريت��ه  3خ�سائ��ر يف
�رضب��ة البداي��ة �أم��ام ال�ص�ين و�سوري��ا واليابان
�أع��وام  2015و 2011و 2000بنتائ��ج 0-1
و 1-2و 1-4على الرتتيب.
و�سقط "الأخ�رض" ال�سعودي يف فخ التعادل ثالث

مرات خ�لال مبارات��ه الأوىل يف البطولة القارية
تكررت �أم��ام ال�صني وكوريا
وهي النتيج��ة التي
ً
اجلنوبي��ة وتركم�ست��ان �أع��وام  1992و1984
و 2004بنتائج  1-1و 1-1و.2-2
ورغم جناح��ه يف اخلروج بنقطة التعادل وجتنب
ال�سقوط يف فخ الهزمي��ة �أمام املنتخب البحريني
يف املباراة االفتتاحية لبطولة ك�أ�س �آ�سيا 2019
لكرة الق��دم بالإمارات ،ال ميك��ن اعتبار املنتخب
الإمارات��ي ق��ادراً عل��ى التقدم كث�يراً يف البطولة
�إال �إذا جن��ح الفري��ق يف التغل��ب عل��ى �أزم��ة ال�شح
التهديفي.
و�سج��ل املنتخب الإماراتي ه��دف التعادل 1-1
م��ن ركلة ج��زاء يف الدقائ��ق الأخرية م��ن اللقاء،
ال��ذي ك�ش��ف جم��دداً ع��ن الأزم��ة الت��ي يعانيها
"الأبي���ض" الإمارات��ي حتت قي��ادة مديره الفني
الإيطايل �ألربتو زاكريوين وهي ال�شح التهديفي.
ومن��ح التع��ادل املنتخ��ب الإماراتي بارق��ة �أمل
ولك��ن الفريق يحتاج للتخل�ص من هذه الأزمة �إذا
�أراد تك��رار �إجنازه الذي حقق��ه يف ن�سخة 1996
على �أر�ضه عندما و�صل للمباراة النهائية.
و�شه��د �إ�ست��اد "مدين��ة زاي��د" الريا�ضي��ة يف �أب��و
ظب��ي مب��اراة ع�صيب��ة ب�ين الفريق�ين الإماراتي
والبحرين��ي يف افتت��اح ك�أ���س �آ�سي��ا ،و�أه��در

املنتخ��ب الإماراتي بع�ض الفر���ص التي �صنعها
خالل ال�ش��وط الأول ثم ت�أخر به��دف بحريني يف
الدقيقة � 78سجله حممد الرميحي.
ولكن الالعب البديل �أحمد خليل �أنقذ فريقه بعدها
بع�رش دقائق عندما �سجل هدف التعادل من ركلة
جزاء يف الدقيقة .88
ورمبا يح�صل زاكريوين على ملحة تفا�ؤل من هذا
التع��ادل بهذا ال�ش��كل� ،إذ ي�شب��ه �سيناريو املباراة

الأوىل ل��ه يف ك�أ���س �آ�سي��ا عندم��ا كان مدرب��ا
للمنتخب الياباين يف ن�سخة  2011بقطر.
وانتزع املنتخب الياباين التعادل يف تلك املباراة
�أم��ام نظ�يره الأردين به��دف �سجله ماي��ا يو�شيدا
قب��ل �أن يكمل طريقه نح��و من�صة التتويج باللقب
القاري الرابع له.
وقال زاك�يروين" :املهم للغاي��ة بالن�سبة يل لي�س
الأداء ..الأداء يف ال�ش��وط الأول كان قوي�� ًا و�أ�شكر

الالعب�ين على كفاحهم ..قلت لالعبني ما هو مهم
من �أجل تطور امل�ستوى من مباراة لأخرى".
و�أو�ضح مدرب الإمارات�" :سن�صحح كل الأخطاء..
�سندر���س الأخط��اء الت��ي ارتكبناه��ا يف املباراة
�أم��ام البحري��ن ونتعلم منه��ا الدرو���س ا�ستعداداً
للمب��اراة التالي��ة �أمام املنتخب الهن��دي ..ون�أمل
يف �أن يك��ون الأداء �أف�ض��ل و�أف�ضل يف املباريات
املقبلة".
ويلتق��ي املنتخ��ب الإماراتي نظ�يره الهندي على
نف�س امللع��ب مبدينة زايد الريا�ضي��ة يف �أبوظبي
يوم اخلمي���س املقبل فيما ينتقل بعدها �إىل العني
للق��اء املنتخ��ب التايالن��دي يف خت��ام مبارياته
باملجموع��ة الأوىل ي��وم الإثن�ين م��ن الأ�سب��وع
املقبل.
ورغ��م امل�ستوى املتميز الذي يقدمه علي مبخوت
م��ع فري��ق اجلزي��رة الإمارات��ي ،افتق��د الالع��ب
يف الآون��ة الأخ�يرة الق��درة على ه��ز ال�شباك مع
املنتخ��ب الإمارات��ي مثل باق��ي العب��ي الفريق،
علم�� ًا ب�أن��ه ت��وج هداف�� ًا للن�سخ��ة املا�ضي��ة م��ن
البطول��ة الأ�سيوي��ة والت��ي ا�ست�ضافته��ا �أ�سرتاليا
ع��ام  .2015ومن��ذ ت��ويل زاك�يروين م�س�ؤولي��ة
الفريق يف �أكتوبر (ت�رشين الأول)  ،2017خا�ض
املنتخ��ب الإمارات��ي  18مب��اراة قب��ل فعالي��ات

البطول��ة احلالي��ة وف��از يف �س��ت منها فق��ط كما
�سجل خاللها ع�رشة �أهداف فقط.
وخ�لال املب��اراة �أم��ام البحرين ،ح��اول مبخوت
�أك�ثر من مرة ولكنه مل ينج��ح يف هز ال�شباك مما
ميكن اعتب��اره �أن�صاف الفر�ص ومنها الكرة التي
�سددها من داخل منطقة اجلزاء لكنها مرت بجوار
القائم مبا�رشة.
ووع��د زاك�يروين بدرا�س��ة وتقيي��م �أداء الالعبني،
وق��ال�" :سن�شاه��د املب��اراة جمدداً م��ع الالعبني
ونحاول ت�صحيح الأخطاء".
ويحت��اج زاك�يروين �إىل اتخاذ ق��رار حا�سم ب�ش�أن
حتديد م��ا �إذا كانت الفر�صة متاحة �أمام مبخوت
لت�صحي��ح �أخطائه يف امللع��ب �أو �أن ا�ستمراره يف
الت�شكيلة هو اخلط�أ الذي يحتاج لت�صحيح.
ولك��ن احلقيق��ة �أن مبخ��وت مل يك��ن امل�شكل��ة
الوحي��دة يف �صف��وف املنتخ��ب الإمارات��ي الذي
يفتقد يف هذه البطولة جهود جنم خط الو�سط عمر
عبدالرحمن (عموري) للإ�صابة.
واع�ترف زاك�يروين" :ال�صعوب��ة الت��ي واجهناها
يف املب��اراة هي عدم قدرتنا عل��ى تو�صيل الكرة
للمهاجم�ين ..كان علين��ا التعام��ل م��ع ال�ضغوط
و�أن ن�ستخل���ص الكرة من الفريق املناف�س لن�صنع
املزيد من الفر�ص".

