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آل معمر :الكأس األصلية للنصر واالحتياطية للهالل

انتخابات األندية السعودية
قبل بداية الموسم الجديد

�أكد م�صدر خا�ص لوكالة الأنباء
الأملانية �أن كافة �أندية دوري
املحرتفني ال�سعودي� ،ستعقد
جمعيات عمومية قبل بداية
املو�سم الكروي املقبل ،النتخاب
جمال�س �إداراتها ملدة � 4سنوات
مقبلة .و�أو���ض��ح امل�صدر« :هذا
املو�سم �شهد تكليف العديد من
ر�ؤ�ساء الأندية ب�شكل ا�ستثنائي
مل�سببات عديدة ،لكن املو�سم
املقبل ���س��وف تت�شكل �إدارات
الأندية من خالل �أ�صوات الناخبني
من �أع�ضاء اجلمعية العمومية،
بعد �أن تنتهي انتخابات احتاد
ال��ك��رة امل��زم��ع �إقامتها يف 29
يونيو املقبل».
و�أ�ضاف�« :ستكون االنتخابات نواة
ال�ستقرار الأندية �إداري��ا وماليا

ل��ك��ون ال��ن����صر الأق����رب حل�سم
اللقب� ،إذ يكفيه الفوز ب�أي نتيجة
للتتويج.
وتابع« :يف حال حتقيق الن�رص
الفوز واللقب� ،سيتم االحتفال
يف ال��درة ..و�إذا انت�رص الهالل
�سيكون هناك وفد من الرابطة،
واالحتاد ال�سعودي لكرة القدم،
لتتويج الفريق ،مع ترتيبات
لت�سليمه الن�سخة الأ�صلية يف وقت
الحق ،ويف تنظيم الئق»،وختم
بقوله« :لعب املواجهتني يف وقت
واحد ،يفر�ض �أن يكون الرتكيز
على الفريق الأقرب».
ويت�صدر الن�رص الدوري ال�سعودي
للمحرتفني ،بر�صيد  67نقطة،
متقدما بفارق نقطة واحدة على
ً
الهالل� ،صاحب الو�صافة.

أسطورة «العميد» يدعم المولد ويوجه له رسالة

إيقاف حارس القادسية لمدة عام
بسبب المنشطات
�أ�صدرت اللجنة الدولية للرقابة على املن�شطات،
ق���رارا ت�أديبيا بحق ح��ار���س مرمى القاد�سية
ال�سعودي في�صل م�رسحي ،بالإيقاف ملدة عام عن
جميع املناف�سات املحلية والدولية ،ب��دءا من يوم
� 4أبريل املا�ضي.
وت��ن��ازل الالعب عن حقه يف فتح العينة «ب» بعد
اال�ستماع له يف جل�سة يوم � 3أبريل املا�ضي ومنحه حق
الدفاع.
وثبت من فح�ص العينة التي �أخذت من م�رسحي يوم
 19فرباير املا�ضي ،ومن خالل معمل �سوي�رسا لفح�ص
املن�شطات ،تناول الالعب مادة «هيجنامني» وهي من
جمموعة من «نواه�ض البيتا» املحظورة دوليا من قبل
الوكالة الدولية ملكافحة املن�شطات«وادا» ومت �إبالغ
الالعب بنتيجة فح�ص العينة«�أ» يوم  26مار�س املا�ضي،
ويحق لالعب اال�ستئناف خالل  21يوما من �صدور القرار،
ا�ستنادا للماد  13من الالئحة ال�سعودية للرقابة على
املن�شطات.
ويف �سياق ذي �صلة وجه قائد احتاد جدة ال�سابق حممد نور،
ر�سالة لالعب فهد املولد بعد �سقوط الالعب يف فخ املن�شطات
م�ؤخر ًا.
وغرد نور عرب ح�سابه ال�شخ�صي «تويرت»�« :أخي فهد �أنت جنم
الكرة ال�سعودية قبل االحتاد ،و�ستبقى كذلك و�أمامك �صفحات
من الإبداع والإجنازات �ستدونها مب�شيئة الله».
و�أبدى نور �سعادته بتجاوز احتاد جدة الأزمة التي كادت
تع�صف بالفريق ،بعد �ضمانه البقاء يف الدوري ال�سعودي
للمحرتفني ،مغردا« :احلمد لله انتهت الأزمة وجتاوز االحتاد
الظروف ال�صعبة بف�ضل �إدارة عملت بجد واجتهاد ومدرب جنح
يف �إعادة �صياغة الفريق ،فظهرت روح النمور ومدرج ذهب ما
له مثيل ،وقفته من اليوم الأول للأخري».
وتابع« :من ي�صدق؟ فريق يناف�س على الهبوط ويت�أهل لنهائي
�أغلى البطوالت ويتقدم يف جمموعته الآ�سيوية ويت�أهل للمراحل
املتقدمة دون عناء وقبل �آخر جولة».
واختتم نور« :ال يفعل ذلك �إال كيان كبري وقاعدته �صلبة ومعدنه
�أ�صيل ،يف نهاية املطاف ما حدث ما هو �إال ظرف طارئ تغلب
عليه بجدارة ،والوعد املو�سم املقبل مب�شيئة الله».

• في�صل م�رسحي

ضرب موعداً ناري ًا مع السد الخميس المقبل

الدحيل يسحق السيلية بثالثية
ويتأهل لنهائي كأس أمير قطر
ت�أهل الدحيل للمباراة النهائية لبطولة ك�أ�س
الأم�ير ،بالفوز على ال�سيلية بنتيجة  ،0 - 3يف
املباراة التي �أقيمت على ملعب جا�سم بن حمد بنادي
ال�سد ،وانتهى ال�شوط الأول منها بثنائية.
�سجل �أه��داف الدحيل حممد مونتاري «هدفني» يف
الدقيقتني  7و 65و�إدميل�سون يف الدقيقة .27
وبهذه النتيجة �سوف يلتقي الدحيل مع ال�سد يوم
اخلمي�س املقبل يف املباراة النهائية للبطولة.
وا�ستحق الدحيل الفوز باللقاء ،حيث كان الطرف
الأف�ضل يف معظم الفرتات ،وت�ألق ب�شدة مهاجمه
البديل حممد مونتاري ،ال��ذي �شارك �أ�سا�سيا يف
لقاء اليوم ،نظرا لغياب يو�سف العربي عن هذه
املباراة.
جاءت املباراة جيدة امل�ستوى ،رغم خ�سارة ال�سيلية
بثالثية �إال ان العبيه قدموا عر�ضا جيدا و�أهدروا �أكرث
من فر�صة ،تكفل احلار�س كلود �أمني بالت�صدي لها،
ليحافظ لفريق الدحيل على هذا االنت�صار الثمني
الذي �صعد بالفريق للنهائي يف رحلة الدفاع عن
لقبه.
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العميد يلتقي الجزيرة األردني في مباراة الحسم
بكأس االتحاد اآلسيوي

• انتهاء ع�رص تعيني ر�ؤ�ساء الأندية يف ال�سعودية

وتنظيميا ،وعلى هذا الأ�سا�س
تقوم هيئة الريا�ضة بعقد العديد
من ور���ش العمل التي ت�ستهدف
ثقافة الأنظمة واحلوكمة لكافة
�أع�ضاء الأندية».
ويف �سياق اخ��ر ق��ال م�سلي �آل
معمر ،رئي�س راب��ط��ة ال��دوري
ال�سعودي للمحرتفني� ،إن الن�سخة
الأ�صلية من ك�أ�س امل�سابقة،
�ستتواجد يف ا�ستاد امللك فهد
الدويل ،الذي �سي�ست�ضيف لقاء
الن�رص والباطن ،حل�ساب اجلولة
الأخرية .و�أ�ضاف �آل معمر ،خالل
ت�رصيحات �صحافية� ،أن الن�سخة
االحتياطية �ستتواجد يف ا�ستاد
جامعة امللك �سعود ،حيث �ستقام
مباراة الهالل وال�شباب.
و�أو�ضح �أن هذا الإجراء طبيعي،
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من جانبه �أبدى الربتغايل روي فاريا املدير الفني
لفريق الدحيل ارتياحه بعد الت�أهل لنهائي ك�أ�س
الأمري.
وقال فاريا يف امل�ؤمتر ال�صحايف عقب املباراة:
«حققنا فوزً ا م�ستح ًقا يف ظل امل�ستوى املميز الذي
قدمه الفريق و�أظهر من خالله مت�سكه بالو�صول �إلى
املباراة النهائية».
و�أ�ضاف« :لعبنا مباراة جيدة وقدمنا م�ستوى جيد ًا
و�أقدم التهنئة لالعبني على هذه املباراة الرائعة
التي قدموها»،وتابع�« :س�أح�صل على راحة الآن
وبعدها ���س��أدر���س فريق ال�سد ون�ضع الطريقة
املنا�سبة ملواجهته يف املباراة النهائية ،فالآن
�سنحتفي باالنت�صار وبعدها �سنبد�أ مبا�رشة التفكري
يف النهائي».
و�أ�ضاف« :مواجهة ال�سد ال�سابقة كانت يف الدوري،
وكنا قريبني للغاية من الفوز ،لكن هذه املواجهة
�ستكون يف نهائي بطولة الك�أ�س والأم��ر �سيكون
خمتل ًفا ،و�أنا �أتطلع لتحقيق الفوز و�إنقاذ املو�سم
بهذه البطولة املهمة �أمام فريق منظم للغاية».

یطمح الفريق االول لكرة القدم
بنادي الكويت الى بتحقیق الفوز
ورد اعتباره من اجلزیرة الأردين
يف اجلولة ال�ساد�سة واالخرية من
مناف�سات املجموعة الثانية لك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي.
ویعی�ش «العميد» حالیا ن�شوة
الفرح بعد �أن حت�صل على لقب
ال��دوري للمرة اخلام�سة ع�رشة،
وهو اللقب الذي ا�ضافه الى لقبي
ك�أ�سي الأم�یر وويل العهد اللذین
فازا بهما العام احلايل ،والفریق
لدیه العدید من الأوراق الفنیة
ال��ت��ي جت��ی��د تطبیق الأ�سالیب
ال�رسیعة املتمثلة بتواجد حمید
القالق يف حرا�سة املرمى ا�ضافة
ال��ى الالعبنی یعقوب الطراروة
وفهد الهاجري وعبدالله الربیكي
وفی�صل احلربي وجمعة �سعید ،الى
جانب اال�ستفادة من عاملي الأر�ض
واجلمهور.
يف املقابل یطمح فریق اجلزیرة
يف هذه املواجهة القویة الى ت�أكید
�أحقیته باعتالء �صدارة املجموعة
ال��ت��ي مت�����س��ك ب��ه��ا م��ن��ذ انطالق
املناف�سات ،وعززها بتحقیقه الى
�سل�سلة من النتائج املمیزة التي
وفرت له فر�ص الت�أهل الى الدور
قبل النهائي ،وهو یعتلي حالیا
ال�صدارة وحیدا بر�صید  13نقطة
جمعها بعد �أن حقق الفوز على
فریق االحتاد ال�سوري مرتنی 0-4
و،0-2وعلى النجمة البحریني
،0-3وتعادل م��ع��ه ،1-1الى
جانب فوزه على الكویت الكویتي

• جانب من تدريبات نادي الكويت

،0-1بینما میلك م�ست�ضیفه فریق
الكویت  10نقاط ،يف الوقت الذي
فقد فیه فریقا النجمة البحریني
 4نقاط واالحت��اد ال�سوري نقطة
واح���دة ك��ل فر�ص ال��ت��أه��ل ،بعد
�أن جاء النجمة باملركز الثالث
واالحتاد باملركز الرابع والأخری.
وكانت اجلولة الأولى من مناف�سات
املجموعة �شهدت تعادل النجمة مع
اجلزيرة  1-1يف املنامة والكويت
مع االحت��اد  0-0يف الكويت ،يف

حني �شهدت اجلولة الثانية فوز
اجل��زي��رة على الكويت  0-1يف
عمان والنجمة على االحتاد  1-2يف
�أبوظبي ،و�شهدت اجلولة الثالثة
ف��وز اجل��زي��رة على االحت��اد 0-4
يف عمان والكويت على النجمة
 0-1يف املنامة ،و�شهدت اجلولة
الرابعة فوز الكويت على النجمة
 1-2يف الكويت واجل��زي��رة على
االحتاد  0-2يف �أبوظبي ،و�شهدت
اجلولة اخلام�سة فوز اجلزيرة على

اتحاد جدة يتعاقد مع حمدان الشمراني

لؤي ناظر يعلن التجديد
للمدرب التشيلي سييرا
� َّأكد ل�ؤي ناظر ،رئي�س احتاد جدة ال�سعوديَّ � ،أن
املدرب الت�شيلي خو�سيه �سيرياٍ ،
باق مع الفريق،
املو�سم امل��ق��ب��ل،وق��ال ناظر �أُع��ل��ن جلماهري
االحت��اد ،ب�� ِّأن عقد مدرب االحتاد �سيريا ،جتدد
جزءا من ال�رشط الذي و�ضع
تلقائ ًيا ،وكان هذا
ً
يف عقد املدرب» .كان احتاد جدة� ،ضمن مقعده
يف دوري املحرتفني ال�سعودي ،بعدما حقق فوزً ا
ثمينًا على الفتح ،»2-6« ،على ملعب مدينة
امللك عبد الله الريا�ضية ،يف اجلولة الـ 29من
البطولة.
و�أ�ضاف« :من ال�صعب اتخاذ ق��رارات كثرية يف
ا�ستقطابات الالعبني؛ لأننا �إدارة مكلفة �سرتحل
قدما يف خدمة
بنهاية املو�سم ،لكن �سنم�ضي
ً
الكيان ،ول��ن نتوقف ح��ال وج��ود �أي فر�صه
ال�ستقطاب �أي العب ،ولن ننتظر �سواء بقينا �أو
رحلنا».
وتابع« :احلمد لله املرحلة ال�صعبة مرت .قد
ريا للإدارة احلالية ،لكنه �صغري
يكون �إجنازً ا كب ً
ج ًدا لنادي االحتاد الذي تعترب �إجنازاته �أكرب من
كونه ي�صارع على الهبوط».
وع � َّد ناظر ،ب��� َّأن ق��رار �إع��ادة امل��درب الت�شيلي
�سيريا ،هو �أحد �أ�صعب القرارت التي اتخذتها
الإدارة ،بجانب التعاقدات التي �أبرمها الفريق مع
الالعبني الأجانب يف الفرتة ال�شتوية ،وا�ستقطاب
الدويل عبدالعزيز البي�شي ،م�شي ًدا بالعمل الكبري
الذي قدمه جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلايل،

النجمة  0-3يف عمان والكويت
على االحتاد  0-2يف �أبوظبي.
وي�شهد ال����دور الأول م�شاركة
 12نادي ًا من �سبع دول يف منطقة
غرب �آ�سيا ،من �ضمنها �أربعة �أندية
�سبق لها التتويج بلقب البطولة.
ويت�أهل ال��ى قبل نهائي منطقة
غرب �آ�سيا �صاحب املركز الأول
يف كل جمموعة ،الى جانب �أف�ضل
فريق يح�صل على املركز الثاين يف
املجموعات الثالث.

• خو�سيه �سيريا

بالإ�ضافة �إلى جلنة اال�ستثمار بالنادي.
وو�صف ناظر ،جماهري االحتاد ،بالعا�شقه،
َ
تتخل عن دعم
التي دعمت الفريق ،ومل
الفريق يف �أ�صعب الظروف ،م�شي ًدا بالرقم
الكبري الذي و�صل له جمهور االحتاد والذي ك�رس
حاجز الن�صف مليون متفرج يف املو�سم.
وقال يف هذا ال�صدد« :هو رقم قيا�سي يف املالعب
ال�سعودية يف �أ�صعب مو�سم للفريق ،وال �أعرف
م���اذا �سيحدث ل��و ك��ان ال��ف��ري��ق يناف�س على
ال�صدارة»،واعرتف ناظر ب�أن فريق احتاد جدة
احلايل الي�ستطيع الفوز بالدوري ،مبينًا ب�أنه البد
من تطعيم الفريق بعنا�رص حملية ،و�أجنبية �أخرى
لكي ي�ستطيع املناف�سة على مدى  30مباراة.
ويف �سياق مت�صل �أنهت �إدارة احتاد جدة ال�سعودي
�إج���راءات التعاقد مع الالعب ال��دويل حمدان
ال�شمراين العب الفي�صلي ال�سعودي ،ملدة �أربع
موا�سم.
عاما» م�شواره مع �أهلي جدة،
وبد�أ ال�شمراين «ً 22
قبل ان�ضمامه للفي�صلي ال�صيف املا�ضي ،و�شارك
الالعب مع املنتخب ال�سعودي يف بطولة ك�أ�س
�آ�سيا الأخرية التي ا�ست�ضافتها الإمارات العربية
املتحدة.
وقدم جمل�س �إدارة نادي االحتاد ،ال�شكر لإدارة
نادي الفي�صلي ،على الإيجابية التي �سارت عليها
املفاو�ضات ،متمن ًيا التوفيق لالعب مع زمالئه يف
حتقيق تطلعات جماهري احتاد جدة الوفية.

الزعيم أمام األمر الواقع في قضية القرني

غوميز يعترف :انتقلت للهالل من أجل األموال
�أعلن الفرن�سي بافتيمبي غوميز،
جن��م ن��ادي ال��ه�لال ،ع��ن ال�سبب
احلقيقي وراء رحيله عن غالطة
��سراي ال�ترك��ي واالن�ضمام �إلى
الزعيم ،خ�لال ف�ترة االنتقاالت
ال�صيفية املا�ضية.
وقال غوميز يف ت�رصيحات ل�صحيفة
«لوباريزيان» الفرن�سية ،ان �سبب
انتقاله �إلى العا�صمة ال�سعودية،
الريا�ض ،واللعب لنادي الهالل،
نظرا للأزمة
جاء من �أجل املال،
ً
املالية الطاحنة التي كان مير
بها ناديه ال�سابق غالطة �رساي،
والتي ت�سببت يف عجزه عن �سداد
مرتبات العبيه.
و�أمت الالعب البالغ  33عاما،
ت�رصيحاته م���ؤك��دا �أن���ه �سعيد
بتمثيل واحد من �أكرب الأندية يف
القارة الآ�سيوية ،وال��دف��اع عن
�ألوانه،وان�ضم غوميز �إلى املوج
الأزرق يف امل�يرك��ات��و ال�صيفي
قادما من غالطة �رساي
املا�ضي،
ً
الرتكي� ،صفقة مقابل  7ماليني
يورو.
ويف �سياق اخ��ر �أك���دت تقارير
�صحافية �سعودية� ،إن احتجاج
الهالل �ضد م�شاركة العب الوحدة،
الهاوي ،حممد القرين ،لن يطر�أ
عليه ج��دي��د ،حتى بعد �إحالة
الق�ضية ملركز التحكيم.
و�أو���ض��ح��ت �صحيفة «الريا�ض»
ال�سعودية� ،إن �إدارة الأزرق،
عليها ق��ب��ول الأم���ر ال��واق��ع من
قبل مركز التحكيم ،وهو رف�ض
االحتجاج وابقاء نتيجة مباراته
مع ال��وح��دة ،كماهي وبذلك لن
يكون لهذه الق�ضية �أي ت�أثري يف
مو�ضوع ح�سم اللقب.
و�أ�شارت «الريا�ض» يف تقريرها،
الى �أن �سبب رف�ض احتجاج الزعيم
وع��دم البت فيه م��ن قبل مركز
التحكيم ،يعود للنظام الأ�سا�سي

• غوميز يحاول املرور من العب العني

الحت��اد الكرة واملعتمد من قبل
جمعية االحتاد العمومية،والذي
ين�ص على عدم منح ال�صالحيات
ملركز التحكيم يف احلكم يف ق�ضايا
الأندية املتعلقة بالأخطاء الفنية،
وال��ت��ي منها ت�سجيل الالعبني
الهواة بطريقة غري نظامية خارج
�أوقات الت�سجيل الر�سمية.
ونوهت ال�صحيفة� ،أن التعديل
على �أنظمة احت��اد الكرة ،ومنح
�صالحيات �أو�سع للمركز لن يتم
�إال مع بداية املو�سم الريا�ضي
اجلديد ،وبذلك ي�سدل ال�ستار على
ق�ضية احتجاج �أزرق العا�صمة،
ال�شائكة ويح�سم الأم��ر بالرف�ض
القاطع ويطوى ملف الق�ضية.

وكانت �إدارة نادي الهالل برئا�سة
ال�سابق ،الأمري حممد بن في�صل،
ت��ق��دم��ت ب��اح��ت��ج��اج�ين للجة
االن�ضباط والأخ�ل�اق يف االحتاد
ال�����س��ع��ودي ل��ك��رة ال��ق��دم� ،ضد
العوي�شري وال��ق��رين ،رف�ضتهما
اللجنة.
ومن ثم جل�أت �إدارة نادي الهالل
�إلى جلنة اال�ستئناف ،التي رف�ضت
احتجاج �إدارة الزعيم �أي�ض ًا،
ليتجه لرفع �شكوى �إل��ى مركز
التحكيم الريا�ضي ال�سعودي.
ويف ن��ادي ال��ه�لال اي�ضا ت�سعى
الإدارة لت�أمني بقاء عدد من النجوم
ال��ذي��ن تنتهي عقودهم قري ًبا،
للحفاظ على الركائز الأ�سا�سية

للأزرق يف املو�سم املقبل.
وك�شفت م�صادر عن موافقة جنم
ال��ف��ري��ق ���س��امل ال���دو��س�ري على
جتديد عقده مع ن��ادي الهالل،
ملدة � 3سنوات ،مع قرب دخوله
للفرتة احل���رة ،يف ح�ين رف�ض
�سامل عر�ض نادي العني الإماراتي
ً
تاما ،ومن املنتظر
ل�ضمه،
رف�ضا ً
�أن يجدد عقده مع الفريق خالل
الأيام القليلة املقبلة ،بعد اتفاق
الأطراف على كافة البنود.
وك�شف امل�صدر �أن مدة العقد كانت
�أحد �أ�سباب الت�أخر يف التجديد،
ريا �إلى حل
لكن الطرفان تو�صال �أخ ً
و�سط ،يقت�ضي التجديد ملدة ترتاوح
بني �سنتني �إلى � 3سنوات.

