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أقل من  50يوم ًا على انطالق المنافسات القارية ألمم 2019

الحارس العماني الحبسي يدخل قائمة المغادرين في يناير

العواني :اإلمارات ستنظم نسخة تاريخية
غير مسبوقة لكأس آسيا

الهالل السعودي يفاوض

اإليطالي جيوفينكو كبديل لعموري
• سيبيستيان جيوفينكو

مبكرا
ب��د�أت �إدارة نادي الهالل ال�سعودي حتركاتها
ً
لإبرام «�صفقات �شتوية» بغية دعم الفريق الأول لكرة
القدم مبحرتفني �أجانب متميزين.
وك�شفت م�صادر خا�صة� ،أن «الزعيم» و�ضع خيارات
ال�ستبدال العبيه الفنزويلي ريفا�س ،والإماراتي عموري،
و�ضمت قائمة البدالء �سيبي�ستيان
وال�سوري خربني،
َّ
جيوفينكو ،املهاجم الإيطايل ،و�سوريانو ،املهاجم
الإ�سباين.
وفتح الأزرق َ
خط مفاو�ضات �ساخ ًنا مع عدد من الالعبني،
يف مقدمتهم الدويل الإيطايل �سيبي�ستيان جيوفينكو،
العب تورينتو الكندي احل��ايل ويوفنتو�س الإيطايل
ال�سابق ،ليحل بديلاً للإماراتي عمر عبد الرحمن ،يف
خط الو�سط الهاليل ،بعد تعر�ض «عموري» �إلى �إ�صابة
بقطع يف الرباط ال�صليبي� ،أنهت مو�سمه مع الفريق.
وجاء التحرك ل�ضم جيوفينكو ،الذي ا�ستدعاه روبرتو
مان�شيني ،املدير الفني ملنتخب �إيطاليا� ،أكتوبر
املا�ضي� ،إل��ى القائمة الدولية ،بعد فر�ضه ا�سمه
بالقوة على القائمة الأ�سا�سية لفريقه.
وتفا�ضل الإدارة الزرقاء بني ثالثة �أ�سماء ملدافعني
«كوري ،و�أ�سرتايل ،وياباين» للظفر بتوقيع �أحدهم،
ودعم �صفوف الفريق بخدماته خالل الفرتة املقبلة
التي ت�شهد م�شاركة الفريق يف دوري �أبطال �آ�سيا ،يف
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�إ�شارة وا�ضحة �إلى عدم اال�ستعانة بخدمات العماين علي
احلب�سي ،حار�س املرمى ،يف القائمة الآ�سيوية.
وينتظر �أن يعلن الهالل ر�سم ًّيا اال�ستغناء عن الثنائي
ال�سوري عمر خربني ،والفنزويلي جيلمني ريفا�س
قبل بدء فرتة االنتقاالت ال�شتوية،وكذلك من املرجح
ان�ضمام احلار�س الدويل العماين علي احلب�سي لقائمة
املغادرين.ويف �سياق مت�صل جنح فريق الهالل يف
ت�سجيل ثالثة �أه��داف على الأق��ل يف  6من مبارياته
الت�سع حتى الآن يف بطولة دوري الأمري حممد بن �سلمان
للمحرتفني بكرة القدم.
وذك��ر احل�ساب الر�سمي لـ « »OPTA ARABIعلى
تويرت �أن الهالل متكن من �إحراز ثالثة �أهداف يف �ست من
مبارياته الت�سع يف �أول ت�سع جوالت ببطولة الدوري،
ليكون الهالل �أكرث فريق �صاحب غ��زارة تهديفية يف
امل�سابقة املحلية.يذكر �أن «الزعيم» يحتل �صدارة
دوري الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني حال ًيا بر�صيد
 27نقطة وبفارق خم�س نقاط عن نادي الن�رص �صاحب
املركز الثاين،ويرغب الهالل يف التتويج ببطولة دوري
الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني للمرة الثالثة على
التوايل ،بعد الفوز بالبطولة يف �آخر مو�سمني،وكان
الهالل جنح يف الفوز باجلولة التا�سعة على ح�ساب
نادي الوحدة بثالثية دون رد.

�أكدت اللجنة املحلية العليا املنظمة
لبطولة ك�أ�س �آ�سيا  ،2019على
جاهزية الإم���ارات ال�ست�ضافة �أكرب
بطولة قارية ،ون�سخة تاريخية غري
م�سبوقة من البطولة خالل الفرتة من
 5يناير �إلى  1فرباير  ،2019وذلك
قبل  50يوم ًا على انطالق احلدث.
و�أو���ض��ح��ت ال��ل��ج��ن��ة� ،أن الفرتة
املا�ضية �شهدت عمليات تطوير
وجت��دي��د وتو�سعة للمالعب ال��ـ 8
املعتمدة لإقامة مباريات البطولة
التي �ستقام مب�شاركة  24منتخب ًا،
وفق ًا لأعلى املوا�صفات واملعايري
ال��دول��ي��ة واملتبعة يف البطوالت
العاملية.
و�شملت �أعمال التطوير العديد من
عمليات التجديد والت�شييد والتو�سعة
يف ج��م��ي��ع امل�ل�اع���ب ،وت�ضمنت
العمليات ،بناء مقاعد �إ�ضافية
ومناطق خارجية للجماهري.
وكذلك تعزيز �أنظمة التذاكر ومرافق
املطاعم ،وال��واج��ه��ات اخلارجية
والإ�ضاءة والع�شب مبا يدعم �أهداف
اللجنة املنظمة يف تقدمي ن�سخة
ا�ستثنائية من البطولة ،ومبا يليق
مبكانة الإم��ارات يف ا�ست�ضافة �أكرب
الفعاليات الريا�ضية العاملية.
ويعد ا�ستاد �آل مكتوم ،م��ن �أكرث
املالعب التي �شهدت �أعمال تطوير
بنطاق وا���س��ع ،ويت�سع امللعب يف
حلته اجل��دي��دة لـ  15000متفرج،
بعد زيادة طاقته اال�ستيعابية ب�أكرث
من  5000مقعد ،ف� ً
ضال عن جتهيزه
ب ��أح��دث تقنيات الأم���ن وال�سالمة
والإ�ضاءة وفق ًا ملعايري وموا�صفات
املالعب الأوروبية.

وخ�ضع ملعب ال�شارقة لتغيريات �شبه
جذرية ،بداية من املن�صة الرئي�سية
التي �ستكون ب�صورة فخمة ومميزة،
ب��ج��ان��ب م��درج�ين �أح��ده��م��ا م��درج
خا�ص ي�سع  250مقعد ًا ،و�آخ��ر لـ
 ،150وم�صعد بجانب من�صة ممثلي
و�سائل الإعالم التي ت�ضم  300مقعد
وجتهيزاتها املختلفة و�إ�ضافة 2500
مقعد للمدرجات وزيادة الإ�ضاءة.
وتخطت طلبات االن�ضمام لربنامج
املتطوعني العدد املطلوب واملقدر
بـ  7000متطوع يف خمتلف جماالت
التطوع للبطولة ،ومبا يعك�س مدى
التزام املجتمع الإم��ارات��ي بثقافة
التطوع ،ودعم الفعاليات التي تنظم
يف الدولة ،وامل�ساهمة يف �إجناحها

تنظيمي ًا.
وم��ن جهته� ،أك��د ع��ارف العواين،
مدير بطولة ك�أ�س �آ�سيا ،اكتمال كافة
التح�ضريات التنظيمية للبطولة،
�إ�ضافة �إلى احلمالت الرتويجية التي
ت�ستهدف حتقيق الزخم اجلماهريي
للبطولة وحتفيز جمتمع الإم��ارات
بعموم �رشائحه على التفاعل مع
البطولة القارية.
و�أ�ضاف« :هناك  50يوم ًا على انطالق
احلدث القاري ،الذي �سي�شهد للمرة
الأول����ى م�شاركة  24منتخب ًا يف
البطولة على مدار تاريخها ،وتطبيق
تقنية حكم الفيديو امل�ساعد ،بجانب
املواجهات الكبرية التي جتمع نخبة
املنتخبات الآ�سيوية».

وكيل أعمال الالعب هتان باهبر ينفي توقيعه للعميد

أهلي جدة ينهي أزمة

• دجانيني
تافاريس

مستحقات سوزا وتافاريس

• الفواز مستقبالً جليزر وأرنولد

عملية اإلحالل والتجديد بـ «العنابي» أثبتت نجاحها

مكاسب عديدة لقطر بعد االنتصار على سويسرا بعقر دارها

• صراع على الكرة بني شاكيري وعبدالكرمي

حقق املنتخب القطري عديد املكا�سب من الفوز الذي حققه على
�سوي�رسا ،وديا ،بهدف نظيف ،يف مدينة لوجانو ال�سوي�رسية.
و�أتت املباراة يف �إطار جتهيزات العنابي خلو�ض نهائيات بطولة
ك�أ�س �أمم �آ�سيا ،التي �ستقام يف الإمارات ،مطلع العام املقبل.
ويعد حتقيق الفوز على منتخب مثل �سوي�رسا ،وفر�ض العنابي
�أ�سلوب لعبه ،مبعظم فرتات اللقاء ،ت�أكيدا لقدرة الفريق على
تطبيق نف�س الطريقة التي متيزت بالقوة الدفاعية� ،إذا احتاج
الأمر ،خالل مواجهاته يف البطولة القارية.
كما من املتوقع �أن يث ّبت الفوز �أقدام جمموعة من ال�شباب ،يف
مقدمتهم احلار�س الواعد يو�سف ح�سن ،وكذلك قلبي الدفاع ب�سام
ه�شام الراوي وطارق �سليمان ،بالإ�ضافة الى عا�صم مادبو يف
قلب و�سط امللعب ،مع املهاجم الواعد �أكرم عفيف� ،صاحب هدف
الفوز.
و�أثبت ه���ؤالء ال�شباب �أحقيتهم يف احل�صول على فر�صة مع
املنتخب ،خالل البطولة القارية ،ال �سيما و�أنهم لعبوا بال
خوف �أمام منتخب كبري مثل �سوي�رسا ،وجنحوا يف �إيقاف خطورة
جنومه.
وظهرت ب��وادر جن��اح عملية الإح�لال والتجديد التي ينفذها
املنتخب القطري ،حيث غادر الت�شكيلة عدد من الالعبني الذين
اعتادوا على الظهور يف ال�سنوات الأخرية ،مثل تباتا و�سب�ستيان
وك�سوال ،وغريهم ،ومع ذلك ظهر الفريق ب�شكل جيد.
ومن �ش�أن هذا االنت�صار �أن مينح املدرب الإ�سباين فيليك�س �سان�شيز،
ثقة كبرية قبل البطولة القارية ،ودعم مميز من اجلميع ،و�أن
يثبت وجوده على ر�أ�س الإدارة الفنية للمنتخب القطري يف تلك
البطولة املهمة ،وما بعدها ،طبقا ملا �سيحققه من نتائج فيها.
وب�صفة عامة كانت هذه التجربة مهمة جدا بالن�سبة للمنتخب
القطري ،حيث �أظهر من خاللها هويته وقدرته على تقدمي الأف�ضل
يف املرحلة املقبلة.

بيتزي :األخضر يتميز باالنسجام
...ومنتخبات آسيا كلها قوية
�شدد الأرجنتيني خوان �أنطونيو
ب���ي���ت���زي ،م�����درب املنتخب
ال�سعودي ،على �أهمية املرحلة
الثالثة من الربنامج التح�ضريي،
ا�ستعدادا لنهائيات ك�أ�س الأمم
الآ�سيوية .2019
وق���ال ب��ي��ت��زي ،خ�ل�ال م�ؤمتر
�صحايف« :لدينا بع�ض الإ�صابات،
�إلى جانب الأخطاء التي ن�سعى
لت�صحيحها خالل هذه املرحلة،
مع تطبيق اجلوانب التكتيكية».
وع���ن اخ��ت�لاف ق���وة اللقاءات
الودية ،ما بني املرحلة املا�ضية

• عارف العواني وبجواره النسخة اجلديد من كأس آسيا

ومت ت�شييد مدرجات �إ�ضافية يف ا�ستاد
را�شد يف نادي �شباب الأهلي ،لزيادة
�سعته من � 9400ألف متفرج �إلى 12
�ألف متفرج.
واكتملت �أعمال التطوير التي �شملت
ا�ستاد حممد بن زايد بنادي اجلزيرة،
وحتديث بع�ض املدرجات فيه ،مبا
يتوافق مع معايري الأمن وال�سالمة،
بجانب ا�ستاد هزاع بن زايد بنادي
العني الذي �شهد حتديثات حمدودة.
ومت تغيري الإ���ض��اءة بالكامل يف
املالعب التي مل ت�شهد تو�سعة على
نطاق كبري ،ومت االنتهاء من تطوير
ا�ستاد خليفة بن زايد بالعني ،وا�ستاد
�آل نهيان بنادي الوحدة الذي خ�ضع
لعمليات جتديد وتو�سعة كبرية.

رئيس مانشستر يونايتد في ضيافة اتحاد القدم السعودي
ا�ستقبل رئي�س االحتاد ال�سعودي
لكرة ال��ق��دم ،ق�صي الفواز،
مبكتبه مبقر االحت��اد ،رئي�س
جمل�س �إدارة ن��ادي مان�ش�سرت
يونايتد االنكليزي �آيف جليزر،
وامل��دي��ر الإداري ،ريت�شارد
�أرنولد.
وقدم الثنائي التهنئة للفواز،
مبنا�سبة تزكيته لرئا�سة
االحتاد ال�سعودي لكرة القدم.
وا�ستعر�ض الفواز مع جليزر
و�أرنولد ،عددا من املو�ضوعات
ذات العالقة بكرة القدم و�سبل
التعاون فيها وتطويرها مبا
يخدم م�صالح االحتاد ال�سعودي
ومان�ش�سرت يونايتد.
يذكر �أن ال��ف��واز ف��از برئا�سة
االحتاد ال�سعودي يف �أوائل �شهر
�أكتوبر املا�ضي بعد تزكيته
حتى عام .2022

رياضة

واحلالية ،قال« :يف كرة القدم ال
يوجد منتخب قوي �أو �ضعيف..
اجلميع يناف�س داخل امل�ستطيل
الأخ�رض ،واحل�سم يكون للفريق
الأكرث جاهزية».
وح��ول �إ�ضافة العبني ج��دد يف
كل مرحلة� ،أج��اب % 80« :من
الالعبني املوجودين كانوا معنا
يف ك�أ�س العامل ،لذا ال نعاين من
عدم االن�سجام ،فالإ�ضافة تكون
على م�ستوى الالعبني املميزين،
ونحن نراقب اجلميع ونبحث عن
اجلاهز».

• التفاؤل يسود تدريبات األخضر

�أنهت �إدارة �أهلي جدة� ،أزمتها مع جوزيف دي �سوزا ،العب
خط الو�سط ،واملهاجم دجانيني تافاري�س ،ب�ش�أن بقية
دفعات مقدمات عقديهما.
وكان النادي مهد ًدا بالغرامات وال�رشوط اجلزائية ،يف
حال ت�أخره عن ت�سديد هذه امل�ستحقات.
وذكرت �إدارة النادي يف بيان لها �أول من �أم�س اخلمي�س:
«�إدارة الأهلي ا�ستدعت الالعبني ،وطالبت ب�إمهالها
فر�صة لتوفري م�ستحقاتهما ،بعد �أن ت�أخرت عن
املوعد املحدد».
و�أ�شار البيان �إلى �أن «الطرفني اتفقا على موعد
جديد لت�سلم امل�ستحقات ،بالإ�ضافة �إلى راتب
�شهر� ،أ�سوة بزمالئهما يف الفريق».
جدير بالذكر� ،أن ان�ضمام الثنائي كلّف خزينة الأهلي 135
مليون ريال 60 ،منها قيمة �صفقة �سوزا ،و 75للح�صول على
توقيع تافاري�س.
ويف �سياق �آخ��ر ك�شف ج��راح الظفريي ،وكيل �أعمال هتان
باهربي ،جنم نادي ال�شباب ال�سعودي ،حقيقة توقيع الالعب
على عقد انتقال �إلى احتاد جدة ،للعب �ضمن �صفوف العميد،
بدءا من الفرتة ال�شتوية املقبلة.
وقال الظفريي� ،إن باهربي ميتلك عقدا مع نادي ال�شباب حتى
�شهر يوليو  ،2019ومل يدخل الالعب الفرتة احلرة التي تخوله
للتوقيع لأي فريق �آخر ،دون الرجوع �إلى �إدارة ناديه.
و�أ�ضاف« :الالعب يع�سكر حاليا مع املنتخب ال�سعودي ،وحتى
�ضمن
�إذا وقع مع االحت��اد ،ف�إنه ال ي�ستطيع اللعب
�صفوفه خالل املريكاتو ال�شتوي املقبل،
�إال مبوافقة ال�شباب ،ما يعني عدم �صحة
الأخبار التي �أ�شارت �إل��ى توقيعه مع
العميد».

الروماني بيتوركا يقترب من العودة للدوري السعودي
ك�شفت �صحيفة «كليك» الرومانية عن �أن املدير
الفني ال�سابق ل��ن��ادي االحت���اد ال�سعودي،
الروماين فيكتور بيتوركا ،يتفاو�ض لقيادة �أحد
الأندية يف دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان
لكرة القدم ،دون �أن حتدد ال�صحيفة ا�سم النادي
املق�صود.
وكانت ال�صحيفة تلقي ال�ضوء على حياة املدرب
اجلديدة ،حيث قالت �إن بيتوركا الآن بال عمل
لكن يق�ضي وقته يف الغالب يف الت�سوق و�رشاء
�أف�ضل املالب�س ،حيث مت ر�صده يف �أحد املتاجر
هناك مدة �ساعتني ل�رشاء �أفخم املالب�س.

وكتبت ال�صحيفة �أن الأم��وال ال متثل �أي عائق
ؤخرا نحو مليوين
للمدرب الكبري؛ كونه تلقى م� ً
ي��ورو ج��راء تعاقده ال�سابق مع االحت��اد ،ثم
�أ�ضافت �أنه يجري حمادثات الآن لقيادة فريق
جديد يف الدوري ال�سعودي.
يذكر �أن بيتوركا �سبق له قيادة االحتاد عامي
 2015و ،2016لكنه ف�شل يف حتقيق طموحات
االحتاديني قبل �أن تتم �إقالته ويتعاقد الفريق
مع الت�شيلي �سييريا ،الذي رحل هو الآخر وجاء
يرا الكرواتي
الأرجنتيني رام��ون دي��از ،ثم �أخ� ً
�سالفني بيليت�ش.

