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دوليو الزعيم يعودون اليوم وإصابة مقلقة لكاريلو

الهالل السعودي يواجه برشلونة في اعتزال القحطاني
ك�شفت تقارير �صحافية �أن نادي الهالل
ال�سعودي
ا�ستقر على مواجهة فريق
َّ
بر�شلونة الإ�سباين يف دي�سمرب املقبل
مبهرجان اعتزال يا�رس القحطاين ،جنم
الزعيم.
و���س��ت��ك��ون امل��واج��ه��ة ب�ي�ن ال��ه�لال
وبر�شلونة على ملعب جامعة الهيئة
العامة للريا�ضة بال�سعودية ،التي
تتك َفّل ب�إقامة حفل االعتزال.
و�أو���ض��ح��ت �أن���ه ك��ان م��ن امل��ق��رر �أن
ي�ست�ضيف ال��ه�لال ف��ري��ق ت�شيل�سي
الإن��ك��ل��ي��زي؛ ك��ون��ه ال��ن��ادي املف�ضل
للقحطاين ،لكن البلوز اع��ت��ذر عن
احل�ضور ب�سبب جدول مبارياته.ومن
املقرر �أن يح�رض فران�شي�سكو توتي،
جنم روما ومنتخب �إيطاليا ال�سابق،
مهرجان اعتزال القحطاين ب�سبب حب
الالعب ال�سعودي للنجم الإيطايل.
وكان القحطاين ح َقّق  23بطولة طوال
م�شواره يف املالعب ،بينها ثالث بطوالت
مع املنتخب ال�سعودي و 17بطولة مع
الهالل وبطولتان مع القاد�سية وبطولة
وحيدة مع العني الإماراتي.
وي�سعى القحطاين لإن�شاء �أكادميية
متخ�ص�صة لتخريج وتطوير مركز
الهجوم فقط للكرة ال�سعودية ،و�ش َّدد
الالعب على �صعوبة الأمر لك َنّه يع�شق
التحدي.
و�أ�شارت تقارير �سعودية �إلى �أن ح�ضور
بر�شلونة ملهرجان اعتزال القحطاين
�سيكون ب���أب��رز جنومه مثل ليونيل
مي�سي.
ويف �سياق �آخ��ر ينتظر الهالل عودة
اخلما�سي ال���دويل امل��ك��ون م��ن حممد
جحفلي وعلي البليهي ويا�رس ال�شهراين

وحم��م��د ك��ن��و و����س���امل ال���دو��س�ري،
املتواجدين حال ًّيا يف مع�سكر املنتخب
ال�سعودي يف مدينة الريا�ض.
و�أفاد احل�ساب الر�سمي لنادي الهالل �أن
الزعيم ينتظر عودة الالعبني الدوليني
اليوم ،بعد نهاية مباراة ال�سعودية
وبوليفيا الودية التي جرت ام�س.
ي��ذك��ر �أن ال��زع��ي��م ب��ق��ي��ادة امل���درب
الربتغايل جورجي خي�سو�س ،قد خا�ض
مباراة ودي��ة �ضد النادي الفي�صلي،
ولكنه خ�رس برباعية لهدف،وفاز
الهالل يف اجلولة الأول��ى من بطولة
ك�أ�س دوري الأمري حممد بن �سلمان على
ح�ساب الفيحاء بهدف دون رد� ،سجله
حممد كنو يف مباراة كانت �أقيمت على
ملعب جامعة امللك �سعود يف الريا�ض.
ويف مو�ضوع ذي �صلة وجهت �إحدى
ال�صحف البريوفية� ،صدمة جلماهري
الهالل بعدما �أعلنت تعر�ض الالعب
�أندريه كاريلو لإ�صابة خالل مباراة
منتخب بالده �ضد هولندا.
وقالت �صحيفة « »elboconالبريوفية
�إن الالعب �سيغيب عن مواجهة �أملانيا
امل��ق��ب��ل��ة دون �أن حت���دد م���دى قوة
�إ�صابته.
و�أو�ضحت �صور ن�رشها �أحد املتابعني
تدريبات املنتخب البريويف لالعب وهو
ال ي�شارك يف التدريبات اجلماعية مع
باقي الالعبني ،ويقوم بتمارين العالج
الطبيعي بجانب اخلطوط.
وجن��ح املنتخب الهولندي يف قلب
ت�أخره �أمام بريو بهدف نظيف �إلى فوز
بهدفني مقابل هدف وحيد ،يف املباراة
ال��ودي��ة التي جمعتهما على هام�ش
�أ�سبوع التوقف الدويل.

• جانب من تدريبات الهالل

االستعدادات جارية الستضافة الدورة الرباعية

سعيد المولد  :السعودية مرشحة بقوة للفوز
بكأس آسيا

���ش � َّدد ال���دويل ال�سعودي �سعيد
املولد ،على �أن منتخب بالده �أحد
بقوة للح�صول على
املر�شحني
ّ
ربا �أن ذلك
ك�أ�س �آ�سيا  ،2019معت ً
يزيد ال�ضغوط على الالعبني.
وق����ال امل���ول���د يف ت�رصيحات
�صحافية م��ن مع�سكر املنتخب
ال�سعودي بالريا�ض« :ك�أ�س العامل
�صفحة وطويت� ،صحيح �أن نتيجة
االفتتاح كانت �سلبية ،خا�صة
�أن اجلمهور توقع منا �أن نحقق
الفوز ،لكن الأمر اجليد �أننا �أنهينا
م�شاركتنا ب�أداء مميز �أمام م�رص،
والآن نحن يف مرحلة جديدة وهي
ك�أ�س �آ�سيا».
و�أ�ضاف« :نطمح يف الظهور ب�صورة
ج ّيدة يف النهائيات ،فهذه �أكرب
القارة ،ونحن
بطولة على م�ستوى
ّ
متفائلون ومتحم�سون خلو�ض
املناف�سات».
وت��اب��ع الع���ب ال��ن��ادي الأه��ل��ي:
«ال�سعودية معروفة يف القارة،
لها تاريخها ووزنها وو�ضعها،
و���س��ب��ق �أن حققت ال��ب��ط��ول��ة 3
م����رات ،ون��ح��ن بطبيعة احل��ال
�أحد املنتخبات املر�شحة حل�صد
اللقب يف الإمارات ،وهو ما يزيد
ال�ضغوط علينا».
ويواجه املنتخب ال�سعودي نظريه
البوليفي على ملعب الأمري في�صل
قرر
بن فهدً ،
وديا غ ًدا االثنني� ،إذ َّ
بيتزي �إغالق احل�صة التدريبية،
على �أن يتحدث �إعالم ًيا عرب منطقة
«مك�س زون» بعد نهاية احل�صة.
ويف �سياق اخ��ر انتقد املعلّق

الإم��ارات��ي ال�شهري ،علي �سعيد
الكعبي ،ا�ستعدادات منتخب بالده
الأول لكرة ال��ق��دم لك�أ�س الأم��م
الآ�سيوية التي �ستقام يف دولة
الإمارات يف �شهر يناير من العام
املقبل.
وقال الكعبي على ح�سابه الر�سمي

• املولد يتوسط الالعبني في تدريبات األخضر

مبوقع التوا�صل االجتماعي تويرت:
«ا�ستعدادا لك�أ�س �آ�سيا  ،املنتخب
ال�����س��ع��ودي �سيقابل بوليفيا
والربازيل ثم االرجنتني  ،بينما
منتخبنا واجه �أندورا وترينيداد ثم
�سيواجه الو�س!».
وك���ان املنتخب الإم���ارات���ي قد

تعر�ض خل�سارة مفاجئة من �ضيفه
منتخب ترينداد وتوباغو بهدفني
مقابل ال �شيء،و�سيالقي الأخ�رض
منتخبي الربازيل والأرجنتني يف
�شهر �أكتوبر املقبل �ضمن بطولة
دولية ودي��ة �أعلنت عنها الهيئة
العامة للريا�ضة.

المصري عواد أغلى حارس مرمى
بالدوري السعودي
وا�صل موقع «تران�سفري ماركت»
العاملي�� ،سرد جمموعة من
الأرق���ام والإح�صائيات التي
تخ�ص ���س��وق االن��ت��ق��االت يف
الدوري ال�سعودي لكرة القدم.
و�سمح االحتاد ال�سعودي لكرة
القدم ،لأندية الدوري ال�سعودي
«ك�أ�س دوري الأم�ير حممد بن
�سلمان» ،بالتعاقد مع حار�س
�أجنبي.
�سعوديا مع
ا
نادي
13
وتعاقد
ً
ً
 13حار�س ًا �أجنبياً ،ومل تتعاقد
�أندية االحتاد والأهلي والفي�صلي
م��ع �أي ح��ار���س حم�ت�رف هذا
املو�سم.
وك�شف «تران�سفري ماركت»،
ع��ن �أغ��ل��ى ح��ار���س يف ال��دوري
ال�سعودي ،من ناحية القيمة
ال�سوقية ،وجاء الرتتيب كما
يلي:
حممد ع���واد ح��ار���س الوحدة
وقيمته ال�سوقية مليون يورو.
ماك�سيم كوفال حار�س الفتح
وقيمته ال�سوقية مليون يورو.
ب���راد ج��ون��ز ح��ار���س الن�رص
وقيمته ال�سوقية مليون يورو.
ك��ري�����س��ت��ي��ان ب��ون��ي��ا ح��ار���س
الفيحاء وقيمته ال�سوقية 900
�ألف يورو.
عز الدين دوخة حار�س الرائد
وقيمته ال�سوقية � 800ألف
يورو.

بعد مطالبات جماهيرية بإقالة المدرب اإليطالي

اتحاد الكرة اإلماراتي ينفي التفاوض مع ماميتش
لخالفة زاكيروني
نفى احتاد الكرة الإماراتي التقارير
التي حتدثت عن توا�صلها مع زوران
ماميت�ش ،امل��دي��ر الفني لفريق
العني الإماراتي ،لقيادة «الأبي�ض»
خل ًفا للإيطايل زاكريوين.
ووف ًقا ملا قاله االحتاد عرب ح�سابه
الر�سمي على «تويرت»« :احتاد الكرة
ينفي م��ا يتم ت��داول��ه يف و�سائل
الإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي
حول التوا�صل مع امل��درب زوران
ماميت�ش ،لتويل قيادة املنتخب
الوطني يف نهائيات ك�أ�س �آ�سيا،
م��ن��ا���ش�� ًدا اجلميع ال��وق��وف خلف
الأب��ي�����ض وع���دم الت�شوي�ش على
حت�ضرياته للبطولة».
وكان ماميت�ش قد رف�ض الرد على
التقارير التي ربطت ا�سمه بتدريب
املنتخب الإماراتي خالل املرحلة
املقبلة ،يف ظل انتقادات �شديدة
يتعر�ض لها امل���درب الإي��ط��ايل
�ألبريتو زاكريوين.
ووف ًقا ملا ذكرته م�صادر �إعالمية
�إماراتية ف�إن احتاد الكرة فتح باب
التوا�صل مع ماميت�ش لبحث �إمكانية
ق��ي��ادت��ه امل��ن��ت��خ��ب يف املرحلة
املقبلة ،وهو ما رد عليه املدرب
الكرواتي يف ت�رصيحات �أبرزها
موقع ناديه الر�سمي« :ال تعليق».

و�أطلق م�شجعو «الأبي�ض» الإماراتي
ً
ها�شتاغا على م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي يطالب ب�إقالة املدرب
الإيطايل �ألبريتو زاك�يروين ،على
خلفية الأداء املتوا�ضع وال�صورة
الباهتة التي ظهر بها «الأبي�ض»
�أم��ام منتخب ترينيداد وتوباغو،

• زاكيروني يتحدث لالعبي املنتخب اإلماراتي

وخ�سارته للمباراة بهدفني دون رد،
يف التجربة الودية التي خا�ضها
خالل مع�سكره احلايل يف �إ�سبانيا،
ا�ستعدا ًدا لك�أ�س �آ�سيا املقررة يف
الإم���ارات يف يناير املقبل ،حيث
يلعب املنتخب �ضمن املجموعة
الأول����ى ال��ت��ي ت�ضم �إل���ى جانبه

منتخبات البحرين والهند وتايلند.
وكان احتاد الكرة قد تعاقد ر�سم ًيا
مع زاك�يروين يف �أكتوبر من العام
املا�ضي؛ لتويل تدريب املنتخب،
خل ًفا للمدرب الأرجنتيني �إدغاردو
ب��اوزا ،الذي كان قد تولى املهمة
خل ًفا ملهدي علي.

وتعالت الأ�صوات املطالبة برحيل
الإي��ط��ايل زاك�ي�روين ،عن تدريب
االبي�ض بعد اخل�سارة �أمام ترينيداد
وديا.
وتوباجو ،بهدفني دون رد ً
و�أبدى بع�ض اخلرباء ،تخوفهم من
عدم تطور �أداء املنتخب الإماراتي
منذ ق��دوم زاك�ي�روين ،ال��ذي قاد
املنتخب يف � 16أكتوبر املا�ضي.
وقاد زاك�يروين ،منتخب الإمارات
يف  12مباراة ،واملح�صلة كانت
الفوز يف  3مباريات ،والتعادل يف
 5مقابل اخل�سارة  4مرات.
و�سجل املنتخب الإم���ارات���ي مع
زاك�يروين� 4 ،أهداف فقط ،وتلقى
� 6أهداف ،ومل ي�ستقبل �أي هدف يف
 8مباريات ،وهي حم�صلة �سيئة،
رغم �أن املنتخب الإماراتي ،جنح
مع امل��درب ،يف الو�صول لنهائي
خليجي .23
وتبدو الأمور يف طريقها �إلى مرحلة
من الهدوء امل�ؤقت ،قبل �أن تعود
الأ�صوات العالية� ،إلى املطالبة
برحيل املدرب الإيطايل ،يف الوقت
الذي ي�ستعد فيه «الأبي�ض» خلو�ض
مباراته الودية الثانية ،الثالثاء
املقبل� ،أم��ام منتخب الو���س ،يف
ختام مع�سكره اخلارجي املقام يف
مدينة جريونا.

• احلارس محمد عواد

إصابة لوك شاو تثير
خوف هندرسون
ك�شف غوردان هندر�سون العب املنتخب الإنكليزي عن �شعوره باخلوف
بعد �إ�صابة زميله لوك �شاو خالل مواجهة �إ�سبانيا �ضمن مناف�سات
بطولة دوري الأمم الأوروبية.
و�أث��ار �شاو ،الذعر يف الدقائق الأول��ى من ال�شوط الثاين ،بعدما
ا�صطدم يف كرة م�شرتكة مع داين كارفاخال ،لي�سقط على الأر�ض.
وتدخل اجلهاز الطبي ،وظل على �أر�ض امللعب نحو  7دقائق ،ليخرج
النجم االنكليزي على حمالة ،وهو يرتدي جهاز التنف�س وطوق
الرقبة.
وق���ال ه��ن��در���س��ون ،يف ت�رصيحات
نقلتها �صحيفة مريور الإنكليزية
«مل �أك��ن قري ًبا من ل��وك �شاو
وقتها ،ولكنني �شاهدت ارتطام
ر�أ�سه».
و�أ�ضاف جنم ليفربول «�أعتقد
�أنه على ما يرام ،يف البداية
مل �أك���ن �أع��ل��م م��دى خطورة
�إ�صابته ،ولكن من الوا�ضح
• غوردان هندرسون
�أنه عندما ي�أتي امل�سعفون
م���ع ن��ق��ال��ة وعنق
الرقبة ،ف�إنك تبد�أ
يف اخل����وف من
الأ�سو�أ.
وكان �شاو ،قد
وج��ه ر�سالة
اط���م���ئ���ن���ان
ل��ل��ج��م��اه�ير
ع�بر ح�سابه
ع��ل��ى م��وق��ع
ت���وي�ت�ر� ،إذ
غ���رد ق��ائ�لاً:
«�أنا بخري ويف
�أيد �أمينة� ،أنا
مقاتل ،و�س�أعود
�إلى املالعب �رسيعا».

