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• تتويج الفراعنة بكأس العالم

الفراعنة يسيطرون على جوائز المونديال

مصر تفاجئ الجميع وتتوج بكأس العالم للناشئين لكرة اليد
فاز منتخب م�رص يف كرة اليد للنا�شئني ببطولة العامل ،بعد الفوز
على منتخب �أملانيا يف املباراة النهائية التي جمعت الفريقني يف
مقدونيا ،بنتيجة  32هدفً ا يف مقابل  28للفريق الأملاين.
وهذه املرة الأولى التي تنال فيها م�رص لقب البطولة ،كما �أنه
اللقب العاملي الأول لكرة اليد امل�رصية منذ الفوز ببطولة العامل
لل�شباب عام  ،1993عندما �أقيمت يف القاهرة.
و�أنهى املنتخب امل�رصي ال�شوط الأول متقدما بفارق �ستة �أهداف
بنتيجة .13-19
وت�ألق الثنائي �أحمد ه�شام وح�سن وليد ،و�أحرز كل منهما ثمانية
�أه��داف ،كما لعب مازن ر�ضا دورا مهما يف فوز نا�شئي م�رص
بت�سجيله �سبعة �أهداف،وبعد تقدم �أملانيا �-1صفر ،فر�ضت م�رص

هيمنتها على املباراة وتقدمت .3-6
وكان املنتخب امل�رصي لكرة اليد للنا�شئني ،ت�أهل للمباراة
النهائية بعد الفوز على منتخب الربتغال ،كما ت�صدر جمموعته
يف مباريات الدور الأول للبطولة.
وتعد م�رص من الدول املتقدمة يف كرة اليد ،حيث حتقق املنتخبات
امل�رصية مراكز متقدمة يف بطوالت العامل للعبة.
واختار االحت��اد ال��دويل لكرة اليد �أحمد ه�شام ال�سيد ،جنم
املنتخب امل�رصي ،ك�أف�ضل العب يف ك�أ�س العامل للنا�شئني حتت
 19عاما.
كما ح�صل مواطنه ح�سن وليد على جائزة ه��داف البطولة،
بالإ�ضافة �إلى ح�صوله على لقب �أف�ضل ظهري �أي�رس،و�أحرز وليد 51

«سوبر» الشارقة وأهلي دبي  14سبتمبر

المسحل يعد بنقلة كبيرة في تنظيم المنافسات

تغيير ملعب المباراة االفتتاحية
للدوري اإلماراتي

تقرر نقل مباراة العني االفتتاحية ،مب�سابقة ك�أ�س
اخلليج العربي الإماراتي للمحرتفني لكرة القدم� ،أمام
�شباب الأهلي� ،إلى ا�ستاد هزاع بن زاي��د ،وذلك يوم
اجلمعة املقبل.
كما حددت رابطة املحرتفني الإماراتية ،توقيت مباراة
ك�أ�س �سوبر اخلليج العربي� ،أول��ى بطوالت مو�سم
 ،2020/2019والتي �ستجمع فريقي ال�شارقة ،بطل
دوري اخلليج العربي ،و�شباب الأهلي ،بطل ك�أ�س
رئي�س الإمارات ،ملو�سم .2019/2018
وتقرر �إقامة املباراة ،يف الثامنة والن�صف من م�ساء 14
�سبتمرب املقبل ،على ملعب �ستاد �آل مكتوم بنادي الن�رص
يف �إمارة دبي.
و�أكملت رابطة املحرتفني الإماراتية ا�ستعداداتها لإطالق
املو�سم الريا�ضي اجلديد  2020/2019حيث �سيتم
�إعالن الهوية اجلديدة للرابطة وامل�سابقات يف حفل
مميز بدبي.
وح�رض احلفل م�س�ؤولو القطاع الريا�ضي يف الإمارات،
و�ضيوف من االحتادين الآ�سيوي والعربي لكرة القدم،
وممثلو الأندية ،والالعبون القدامى ،ممثلو خمتلف
و�سائل الإعالم ،و�ضيوف الرابطة من خمتلف اجلهات.

السعودية تدشن دوري محمد بن سلمان

و���س��ب��ق ح��ف��ل �إط��ل�اق ال��ه��وي��ة اجل��دي��دة فعاليات
م�صاحبة،و�سيكون زوار نافورة برج خليفة على موعد
مع مفاج�آت تقدمها لهم رابطة املحرتفني الإماراتية
على هام�ش احلفل.
وانطلقت فعاليات اليوم الأول مبحور حتديثات لوائح
امل�سابقات ،تليه جتربة يوم املباراة للجماهري ثم
حاالت للدرا�سة.
وتوا�صلت فعاليات الور�شة يف يومها الثاين بجل�سة
حوارية حتدث فيها ممثل عن الدوري الإ�سباين «ال ليغا»،
واملدير التنفيذي لرابطة املحرتفني الإماراتية.
ومت خالل اجلل�سة ا�ستعرا�ض �أبرز امل�شاريع واملبادرات
التي �ستنفذها الرابطة على م��دار املو�سم ،والتي
�ست�شكل نقلة نوعية يف دوري الإمارات ،ويليها حمور
الت�سويق والتذاكر ،ثم الإعالم والبث التلفزيوين ،ويتم
ا�ستعرا�ض �أبرز التعديالت التي طر�أت على اللوائح،
بالإ�ضافة �إلى امل�شاريع اجلديدة.
وتعترب ور�شة عمل املو�سم الريا�ضي ملتقى م�س�ؤويل
املباريات وممثلي الأن��دي��ة ،ويتم خاللها التعرف
على امل�ستجدات ومناق�شة حاالت الدرا�سة املعرو�ضة
والتعرف على القوانني اجلديدة يف عامل امل�ستديرة.

• جانب من تدشني الدوري االماراتي

هدفا مع منتخب م�رص ،وكان �أحد �أبرز الالعبني يف املونديال.
وكذلك تواجد عبد الرحمن حميد ،حار�س مرمى م�رص� ،ضمن
ت�شكيل البطولة ،ك�أف�ضل حار�س بن�سبة ت�صدي  ،%33حيث �أبعد
 87ت�سديدة من �أ�صل .260
وقرر االحتاد امل�رصي لكرة اليد برئا�سة ه�شام ن�رص� ،رصف
مكاف�أة فورية لكل العب باملنتخب امل�رصي للنا�شئني ،عقب
حتقيق لقب بطولة ك�أ�س العامل حتت � 19سنة التي �أقيمت
مبقدونيا.
وقال ن�رص �إن هذا الإجناز ٍ
ريا �إلى
غال جدا وال يقدر بثمن ،م�ش ً
نظرا لغياب
�أن خزينة االحتاد ال تتحمل �رصف مكاف�آت كبرية،
ً
املوارد املالية التي تعو�ض ذلك.

و�أو�ضح �أنه تقرر �رصف  100دوالر لكل العب بعد تخطي دور
املجموعات ،ثم  200دوالر بعد تخطي دور الـ ،16ثم  300دوالر
بعد عبور ربع النهائي ،ثم  400دوالر عقب تخطي قبل النهائي،
ثم  500دوالر بعد الفوز بالنهائي وح�صد اللقب ،لي�صبح الإجمايل
يف النهاية  1500دوالر مكاف�أة فورية لكل العب.
و�أ�شار �إلى �أن وزارة ال�شباب والريا�ضة ووفق اللوائح بكل ت�أكيد،
�ستقدر هذا الإجن��از الكبري الذي حتقق لأول مرة يف التاريخ،
و�سيكون هناك مكاف�أة �أف�ضل لهذا املنتخب.
من ناحية �أخرى ،قال م�صدر يف وزارة ال�شباب والريا�ضة« :وفق
تقديرا
الالئحة ،من املقرر ح�صول كل العب مبنتخب النا�شئني
ً
لإجنازهم الكبري على مبلغ وقدره � 112ألف و 500جنيه».

ك�شفت الهيئة العامة للريا�ضة
برئا�سة الأمري عبدالعزيز بن تركي
عن ا�سم بطولة الدوري ال�سعودي
للمحرتفني ،يف مو�سمه اجلديد
2020/2019
ومن املقرر �أن تنطلق بطولة الدوري
ال�سعودي ،حتت ا�سم دوري ك�أ�س
الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني،
على غرار املو�سم املا�ضي.
كما �أعلنت الهيئة ع��ن القنوات
الناقلة للم�سابقة ،حيث تذاع
ر�سميا وب�شكل نهائي على القنوات
ال�����س��ع��ودي��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة ب�شكل
جماين.
وج��اء ذل��ك يف احلفل ال��ذي �أقيم
يف مدينة جدة لتد�شني امل�سابقة
حتت رعاية رئي�س الهيئة العامة
للريا�ضة ،يف ال�صالة الريا�ضية
املغطاة مبدينة امللك عبدالله
الريا�ضية.
و�أعلنت الهيئة �أن دوري الأمري
حممد بن �سلمان للمو�سم الريا�ضي
� ،2020-2019سيكون متاح ًا
للجماهري الريا�ضية باملجان على
القنوات الريا�ضية ال�سعودية.
وق���ررت الهيئة� ،إن�����ش��اء من�صة
�إل��ك�ترون��ي��ة ج��دي��دة ،مل�شاهدة
املباريات �ستطلق قريب ًا ،وبهذا
اخل�بر تنفي الهيئة الأن��ب��اء التي
راجت عن ت�شفري الدوري عرب الناقل
«دوري بل�س».
وك�شفت الهيئة �أن النقل �سيكون
جمان ًا لكنه بجودة عالية ج ًدا ،ومت
فيها زي��ادة ع��دد الكامريات لأكرث
من  28كامريا ،وا�ستخدام تقنية
اخلريطة احلرارية لتتبع الالعبني،
و�إ���ض��اف��ة خا�صية الإح�صائيات
والأرقام خالل املباريات.
كما �ستطلق الهيئة من�صة �إلكرتونية

جديدة للأجهزة الذكية با�سم
« »GSA.LIVل��ن��ق��ل ال����دوري
ال�سعودي عرب من�صة �إلكرتونية
ميكن من خالله للجميع م�شاهدة
جميع املباريات.
يذكر �أن املو�سم اجلديد لبطولة
دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان
�سينطلق اخلمي�س املقبل مبباراة
الن�رص ،حامل اللقب ،مع �ضمك
ال�صاعد حديثا للم�سابقة.
و�أب����دى ي��ا��سر امل�سحل ،رئي�س

• جانب من حفل تدشني الدوري السعودي

االحت���اد ال�سعودي لكرة القدم،
���س��ع��ادت��ه ب��ت��د���ش�ين ح��ف��ل دوري
املحرتفني ،م�ؤك ًدا �أنهم حمظوظون
بالدعم الكبري ال��ذي يتلقونه من
القيادة ال�سعودية.
وق���ال امل�����س��ح��ل ،يف ت�رصيحات
�صحافية« :ال���دور �سيكون علينا
الآن كريا�ضيني ،لتقدمي م�ستويات
مميزة لرفع قيمة ال��دوري ،لي�س
على م�ستوى ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا
فح�سب ،بل على امل�ستوى الدويل

في الدور التمهيدي لدوري أبطال العرب

الرفاع البحريني يقسو على اتحاد طنجة المغربي
بعقر داره

فاز الرفاع البحريني على احتاد طنجة بهدفني
دون رد ،يف املباراة التي جرت على ملعب
حممد اخلام�س بالدار البي�ضاء ،يف املجموعة
الأولى للدور التمهيدي يف البطولة العربية
للأندية «ك�أ�س امللك حممد ال�ساد�س للأندية
الأبطال».
و�سجل هديف الفريق البحريني كميل الأ�سود
من ركلة جزاء يف الدقيقة  ،70و�سيد ها�شم يف
الدقيقة .79
ويحتل الرفاع املركز الأول يف جمموعته بـ3
نقاط� ،إلى جانب ال��زوراء العراقي املنت�رص
على هور�سيد ال�صومايل بهدفني دون رد.

وبد�أ احتاد طنجة املباراة مهاجما ،ومل ي�ستغل
فر�صه ال�سهلة التي �أتيحت لالعبيه ،و�سط ت�ألق
احلار�س عبدالكرمي الفردان الذي لعب دورا
كبريا يف احلفاظ على نظافة مرماه ،وت�صدى
للعديد من الكرات اخلطرية،واكتفى الرفاع
�أكرث بالدفاع واللعب على املرتدات.
ووا���ص��ل احت��اد طنجة �سيطرته يف ال�شوط
الثاين ،قبل �أن يدخل الرفاع املباراة ب�شكل
قوي ،خا�صة بعد �أن �أ�رشك املدرب العبه �سيد
ها�شم ،ال��ذي �أعطى دفعة هجومية و�أ�صبح
الفريق �أكرث خطورة.
و�سقط �سيد ها�شم يف مربع العمليات ليعلن احلكم

عن ركلة جزاء للرفاع� ،سددها كميل الأ�سود،
وت�صدى لها احلار�س م�صطفى املجهد ،قبل �أن
يعيدها نف�س الالعب للمرمى يف الدقيقة .70
و�أربك هذا الهدف العبي احتاد طنجة ،الذين
ارت��ك��ب��وا �أخ��ط��اء دف��اع��ي��ة وت��رك��وا للخ�صم
م�ساحات كثرية ،و�أ�ضاع الفريق البحريني
فر�صتني خطريتني �أمام املرمى ،عرب الليبي
حممد �صوال ،الأولى مرت جانبا ،والثانية من
ت�سديدة �أي�ضا ،لكن العار�ضة ردت الكرة،ويف
الدقيقة � ،79سجل �سيد ها�شم الهدف الثاين
بالكعب ،لي�ؤمن انت�صار فريقه الثمني بهدفني
دون رد.

• جانب من لقاء الرفاع واحتاد طنجة

�أي�ضا»،وتابع�« :شاهد اجلميع �أن
هناك �أن��دي��ة تعاقدت م��ع �أ�سماء
ك��ب�يرة ،ونتمنى ال��ت��وف��ي��ق لكل
الفرق».
و�أ���ض��اف« :ب��د�أن��ا مبكرا التجهيز
وحتديث اللوائح للمو�سم اجلديد،
ونعد ب�أن تكون هناك نقلة كبرية
على كافة الأ�صعدة ،ودائما ما نردد
�أن التطوير لن يتوقف ،ونتمنى
�أن نكون على قدر تطلعات ال�شارع
الريا�ضي».

