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فهد األنصاري يعود لقائمة 
»األزرق« أمام نيبال وأستراليا

وق���ع اخ��ت��ي��ار ال��ك��روات��ي روم��ي��و 
جوزاك، املدير الفني ملنتخب الكويت، 
ع��ل��ى اس��ت��دع��اء 26 الع��ب��ا، خل��وض 
مواجهتي نبيال وأس��ت��رال��ي��ا، املقرر 
إقامتهما يومي 5 و10 سبتمبر املقبل، 
ضمن التصفيات اآلسيوية املزدوجة 
واملؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس 

آسيا 2023.
وشهدت قائمة األزرق عودة العب 
القادسية فهد األن��ص��اري، وزميله 
ف��ي األص��ف��ر ض��اري سعيد، وح��ارس 

نادي الكويت حميد القالف، إلى جانب 
مهاجم العربي علي خلف، وال��ذي مت 
استبعاده قبل منافسات غ��رب آسيا 

بداعي اإلصابة.
وج��اءت قائمة الكويت على النحو 

التالي:-
»فيصل عجب، حسني امل��وس��وي، 
سليمان عبدالغفور، علي أحمد خلف، 
أح��م��د الظفيري، ب��در امل��ط��وع، خالد 
محمد إبراهيم، سلطان العنزي، عامر 
معتوق، عبد الله م��اوي، رضا هاني، 

عيد الرشيدي، فهد األنصاري، ضاري 
سعيد، محمد خالد، حسني كنكوني، 
حمد احل��رب��ي، عمر حبيتر، سامي 
الصانع، فهد حمود، فهد الهاجري، 
فيصل زاي���د، ي��وس��ف ن��اص��ر، حميد 

القالف، وشريدة الشريدة.
جدير بالذكر أن األزرق ودع بطولة 
ك��أس احت��اد غ��رب آسيا، التي أقيمت 
مؤخرا بالعراق، من الدور التمهيدي، 
عقب خسارته من البحرين، في اجلولة 

فهد األنصاري يعود لصفوف املنتخب بعد غياب عن بطولة غرب آسياالثالثة ملنافسات املجموعة الثانية.

تعرض رئيس مجلس إدارة االحتاد الكويتي لكرة القدم السابق هايف املطيري حلادث مروري أول من أمس، وخاطب أحمد اليوسف الصباح وأعضاء 
مجلس اإلدارة احلالي املطيري لالطمئنان على صحته، حيث أخبرهم بأنه على خير ما يرام، وأن حالته الصحية مستقرة.

تونكاري ينضم 
ملعسكر خيطان 

في تركيا
كشف م��ش��اري فيحان املطيري 
مدير الفريق األول لكرة القدم في 
خيطان، عن انضمام املهاجم املالي 
سامبا تونكاري ال��ق��ادم م��ن صور 
ال��ع��م��ان��ي ل��ت��دري��ب��ات ال��ف��ري��ق في 

معسكره اخلارجي في تركيا.
وأش��اد املطيري بأجواء املعسكر 
الذي يأتي ضمن ثاني مراحل اإلعداد 
للموسم املقبل، في ظل سير البرنامج 
وفًقا ملا هو مخطط له وسط التزام 

تام من الالعبني.
وب����ني أن اجل���ه���ازي���ن اإلداري 
وال��ف��ن��ي ي���ع���والن ع��ل��ى املعسكر 
لالرتقاء مبستويات اللياقة البدنية 
واجلاهزية الفنية قبل ب��دء مرحلة 
التجهيز األخير محليا للدوري الذي 

يستهله الفريق مبواجهة اجلهراء.
وأضاف أن خيطان سيالقي فريق 
سيجورين سبور التركي في مستهل 
م��ب��اري��ات��ه التجريبية باملعسكر 
وفقا للبرنامج امل��وض��وع م��ن قبل 
اجلهاز الفني الذي يتضمن إقامة 4 

مواجهات.

العربي يستعد لالحتاد السكندري مبواجهة األهلي البحريني
ي��خ��وض ال��ع��رب��ي م��واج��ه��ة ودي��ة 
أم��ام األهلي البحريني، غدا األربعاء 
في بروفة أخيرة قبل مواجهة االحتاد 
السكندري، يوم 27 أغسطس اجلاري، 
على اس��ت��اد صباح السالم بالنادي 
العربي في ذهاب دور ال�32 ملنافسات 

كأس محمد السادس لألندية األبطال.
وك�����ان ال���ع���رب���ي ال�����ذي اس��ت��ه��ل 
استعداداته للموسم احلالي منتصف 
ال��ش��ه��ر امل��اض��ي ق��د خ���اض معسكرا 
تدريبيا في إسبانيا، لعب خالله العديد 

من املباريات الودية.
وف��ي س��ي��اق مختلف ق��دم��ت إدارة 
ال��ع��رب��ي 3 الع��ب��ني ل��وس��ائ��ل اإلع��الم 
ب��ص��ورة رس��م��ي��ة، وه���م ح��م��د أم���ان، 
واإلس���ب���ان���ي���ني ت���وري���س وراؤول 

ردويجر.
وس��ب��ق إلدارة ال��ن��ادي أن أعلنت 
ال��ت��ع��اق��د م��ع ال��ث��الث��ي خ���الل الفترة 
امل��اض��ي��ة، إل���ى ج��ان��ب ت��ع��اق��ده��ا مع 
9 العبني آخ��ري��ن منذ ب��داي��ة املوسم 
احلالي. جدير بالذكر أن العربي لم 
يتمكن ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي م��ن إب��رام 
صفقات جديدة، بسبب مستحقات لم 

العربي يسعى للعودة إلى منصات التتويج هذا املوسميسددها في وقتها ألحد احملترفني.
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»سواعد الفراعنة« تعطل
»املاكينات األملانية« وحترز مونديال اليد

توج منتخب مصر لكرة اليد للناشئني 
)حتت 19 عاما(، أول من أمس بلقب كأس 
العالم في مقدونيا، بعد الفوز على أملانيا 

في املباراة النهائية )28-32(.
وكان ناشئو الفراعنة قد حسموا أيضا 
الشوط األول لصاحلهم، بنتيجة )19-

.)13
وصعد منتخب مصر لنهائي البطولة، 
ألول م��رة في تاريخه، بعدما تغلب على 
البرتغال في نصف النهائي، بينما تأهل 

منتخب أملانيا على حساب الدمنارك.
وشاركت بعثة مصر في البطولة ب�16 
العبا، وه��م: »عبد الرحمن حميد، مؤمن 
حسام، حسن وليد، أحمد هشام، مهاب 
سعيد، ياسر سيف، يوسف عالء، يوسف 
حسن، محمد سمير، سيف ه��ان��ي، زي��اد 
أح��م��د، إبراهيم السيد، عمر عطية، عمر 
اجليار، مازن رضا، عبد الفتاح علي«، حتت 
القيادة الفنية ملجدي أبو املجد، املدير الفني، 

وحسني زكي، املدرب العام.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن املنتخب املصري 
ش��ارك في املونديال، بصفته حامل لقب 
بطولة إفريقيا، التي أقيمت في املغرب العام 
امل��اض��ي، حيث ه��زم نظيره التونسي في 

املباراة النهائية.

وكان منتخب الفراعنة )حتت 21 عاماً( 
ق��د حصد قبل 20 ي��وًم��ا ف��ق��ط، برونزية 
مونديال اليد للشباب، بعد ال��ف��وز على 
البرتغال في مباراة حتديد املركزين الثالث 

والرابع.
سيطرة على اجلوائز

واختار االحتاد الدولي لكرة اليد أحمد 
ه��ش��ام ال��س��ي��د، جن��م املنتخب امل��ص��ري، 
كأفضل الع��ب في ك��أس العالم للناشئني 

حتت 19 عاما.
كما حصل م��واط��ن��ه حسن ول��ي��د على 
ج��ائ��زة ه���داف البطولة، ب��اإلض��اف��ة إلى 

حصوله على لقب أفضل ظهير أيسر.
وأحرز وليد 51 هدفا مع منتخب مصر، 

وكان أحد أبرز الالعبني في املونديال.
وكذلك تواجد عبد الرحمن حميد، حارس 
مرمى مصر، ضمن تشكيل البطولة، كأفضل 
حارس بنسبة تصدي %33، حيث أبعد 87 

تسديدة من أصل 260.
1500 دوالر لكل العب

من جهة أخرى قرر االحتاد املصري لكرة 
اليد برئاسة هشام نصر، ص��رف مكافأة 

فورية لكل العب باملنتخب.

وقال نصر: إن هذا اإلجناز غاٍل جدا وال 
يقدر بثمن، مشيرا إلى أن خزينة االحتاد ال 
تتحمل صرف مكافآت كبيرة، نظًرا لغياب 

املوارد املالية التي تعوض ذلك.
وأوضح أنه تقرر صرف 100 دوالر لكل 
العب بعد تخطي دور املجموعات، ثم 200 
دوالر بعد تخطي دور ال�16، ثم 300 دوالر 
بعد عبور رب��ع النهائي، ثم 400 دوالر 
عقب تخطي قبل النهائي، ثم 500 دوالر 
بعد الفوز بالنهائي وحصد اللقب، ليصبح 
اإلجمالي في النهاية 1500 دوالر مكافأة 

فورية لكل العب.
وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة 
ووف���ق ال��ل��وائ��ح بكل تأكيد، ستقدر هذا 
اإلجن��از الكبير ال��ذي حتقق ألول م��رة في 
التاريخ، وسيكون هناك مكافأة أفضل لهذا 

املنتخب.
من ناحية أخرى، قال مصدر في وزارة 
الشباب والرياضة ل: »وفق الالئحة، من 
املقرر حصول كل العب مبنتخب الناشئني 
تقديًرا إلجنازهم الكبير مبلغ وقدره 112 

ألف و500 جنيه«.
وأشار إلى أن الوزير فور عودته، سيقوم 
باعتماد مكافأة منتخب الناشئني بعد 

إجنازهم العاملي.

تتويج املنتخب املصري ببطولة العالم لكرة اليد ألول مرة في تاريخه

إطالق اسم محمد بن سلمان على الدوري السعودي
  أع��ل��ن رئ��ي��س الهيئة العامة 
للرياضة بالسعودية األمير عبد 
العزيز بن تركي الفيصل، استمرار 
اطالق اسم ولي العهد السعودي، 
األمير محمد بن سلمان، على بطولة 
دوري احمل��ت��رف��ني خ���الل امل��وس��م 
اجلديد، لتصبح بطولة دوري كأس 

األمير محمد بن سلمان للمحترفني.
وق��ال الفيصل ف��ي تصريحاته 
خالل حفل تدشني بطولة ال��دوري 
نشرتها الهيئة العامة للرياضة في 
صفحتها على تويتر »آخر ما قدمه 
األمير محمد بن سلمان كان دعماً 
سخياً بقيمة 1.64 مليار ريال لكافة 
أندية دوري احملترفني التي وجدت 

دعما كبيار وغير مسبوق«.
وأض�����اف: »م���ن ه���ذا املنطلق 
وتقديراً وعرفاناً منا جميعاً بهذه 
املبادرات سيستمر إطالق اسم ولي 
العهد على ه��ذه النسخة لتصبح 
مسابقة دوري كأس األمير محمد بن 

سلمان للمحترفني«.
وم��ن امل��ق��رر أن ينطلق املوسم 
اجلديد يوم اخلميس املقبل، حيث 
يلتقي النصر مع ضمك، واألهلي 

مع العدالة.
ي��ذك��ر أن امل��وس��م امل��اض��ي توج 
النصر بطال ل���دوري ك��أس األمير 
محمد ب��ن س��ل��م��ان، بعد منافسة 
شرسة مع الهالل، حسمها العاملي 

في اجلولة األخيرة.
وذك��ر احلساب الرسمي للهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��اض��ة ع��ب��ر م��وق��ع 
التواصل االجتماعي على اإلنترنت، 
تويتر، أن خالل حفل تدشني انطالق 
ال��دوري، مت التأكيد على أن الهيئة 
ط���ورت 10 م��الع��ب ج��دي��د لتكون 
على مستوى احل��دث وه��ي ملعب 
اجلوهرة املشعة وملعب مدينة امللك 
عبد العزيز ومعلب األمير سلطان 
بن عبد العزيز، وملعب نادي احلزم 
وملعب مدينة املجمعة الرياضية 
وملعب مدينة امللك عبد الله وملعب 
األمير محمد بن فهد وملعب األمير 
عبد الله ب��ن جلوي وملعب امللك 
فهد الدولي وملعب األمير فيصل 

بن فهد.
كما أعلنت الهيئة ع��ن إط��الق 
منصة موحدة لتسهيل احلصول 
على ت��ذاك��ر امل��ب��اري��ات إلكترونياً 
وستتيح لألندية بيع التذاكر من 
خاللها، باإلضافة إلط��الق تطبيق 
آخر »جي اس اي��ه. الي��ف« ملتابعة 
م��ب��اري��ات ال������دوري ال��س��ع��ودي 

وامللخصات والتحليالت.

جانب من حفل اإلعالن عن املوسم اجلديد للدوري السعودي

منصة إلكترونية للتذاكر.. 
وحتسينات موسعة للمالعب

كشفت الهيئة العامة للرياضة باململكة 
العربية السعودية، عن عدد من التحسينات 
اخل��اص��ة ببيئة امل��الع��ب، وذل��ك سعياً منها 
ل��الرت��ق��اء ب��خ��دم��ة اجل��م��اه��ي��ر احل��اض��رة 

للمباريات، في املوسم اجلديد.
وقامت الهيئة، بإنشاء منصة إلكترونية 
خاصة لبيع تذاكر املباريات، وقامت بتحسني 
بيئة 10 مالعب في اململكة، باإلضافة لتطوير 

طريقة دخول اجلماهير.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ن��ق��اط ال��ب��ي��ع ف��ي امل��الع��ب 
السعودية، فقامت الهيئة بتحسني التصميم 
ال��داخ��ل��ي واخل��ارج��ي للمالعب، وتطوير 
عمليات التشغيل لتسريع عمليات البيع 
في نقاط بيع التذاكر، واملطاعم، كما قامت 
بتوحيد هوية العاملني حتت شعار املالعب 
السعودية، وقامت بإضافة أجهزة إلكترونية 

الستقبال الطلبات بدالً من االنتظار.

أم���ا ف��ي��م��ا ي��خ��ص ان��س��ي��اب��ي��ة ال��دخ��ول، 
فخصصت الهيئة 284 بوابة إلكترونية ل�5 
مالعب رئيسية، 92 في ملعب امللك عبدالله 
بجدة، 88 في ستاد امللك فهد بالرياض، 40 
مبلعب مدينة امللك عبدالله بالقصيم، 32 في 
ستاد األمير عبدالله بن جلوي في االحساء، 

32 في ستاد األمير محمد بن فهد بالدمام.
وط���ورت الهيئة أيضا 10 مالعب وهي 
اخلاصة بالدوري، لتكون مبستوى احلدث، 
وهذه املالعب كالتالي: ملعب احلزم في الرس، 
مدينة امللك عبدالله في ج��دة، ستاد األمير 
فيصل بن فهد، ملعب امللك فهد بالرياض، 
مدينة املجمعة الرياضية باملجمعة، مدينة 
امللك عبدالله الرياضية ببريدة، ملعب األمير 
عبد الله بن جلوي في االحساء، ملعب األمير 
محمد بن فهد بالدمام وملعب األمير سلطان 

بن عبدالعزيز بأبها.

املسحل: املوسم املقبل سيشهد نقلة كبيرة
أب����دى ي��اس��ر امل��س��ح��ل، رئ��ي��س االحت���اد 
السعودي لكرة القدم، سعادته بتدشني حفل 
دوري احملترفني، م��ؤك��دا أنهم محظوظون 
بالدعم الكبير ال��ذي يتلقونه م��ن القيادة 

السعودية.
وق��ال املسحل، في تصريحات صحفية: 
»الدور سيكون علينا اآلن كرياضيني، لتقدمي 
مستويات مميزة لرفع قيمة ال��دوري، ليس 

على مستوى الشرق األوسط وآسيا فحسب، 
بل على املستوى الدولي أيضا«.

وت��اب��ع: »ش��اه��د اجلميع أن هناك أندية 
تعاقدت مع أسماء كبيرة، ونتمنى التوفيق 

لكل الفرق«.
وأض��اف: »بدأنا مبكرا التجهيز وحتديث 
اللوائح للموسم اجل��دي��د، ونعد ب��أن تكون 

هناك نقلة كبيرة على كافة األصعدة.


