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القادسية يعتلي الصدارة بثالثية برقان..
والتضامن يعبر اليرموك
اع��ت��ل��ى ال��ق��ادس��ي��ة ص���دارة
دوري التصنيف بعد اجلولة
الثانية ،إث��ر ف��وزه على برقان
( ،)0-3الثالثاء ،ضمن ختام
املرحلة الثانية ،مستفيدا من
تعادل الكويت أمام الشباب.
سجل لألصفر كل من سيف
احلشان «هدفني» بالدقيقتني
( )74 ،51ولوكاس قاوتشيو
.78
ورف���ع األص��ف��ر رص��ي��ده إلى
 6نقاط بالتساوي مع الساحل
والفحيحيل ومتفوقا بفارق
األهداف ،فيما توقف برقان عند
نقطة وحيدة.
دخ��ل القادسية اللقاء بحثا
ع��ن ف��وز مبكر ،إال أن مساعيه
الهجومية اصطدمت بتنظيم
دفاعي ق��وي من جانب برقان،
ال���ذي ع��م��د إلغ�ل�اق امل��س��اح��ات
والهجوم العكسي.
وح�����اول ع��ب��د ال��ل��ه م���اوي
وق��اوت��ش��ي��و إل���ى ج��ان��ب أحمد
الظفيري وسلطان العنزي ،فك
طالسم دفاعات خيطان بقيادة
ص��ال��ح اخلميس م��ع عبد الله
عشوان وأحمد عليان إال أنهم لم
ينجحوا في ذلك رغم سيطرتهم
املطلقة على مجريات اللعب.
في الوقت الذي لم يظهر فيه
برقان بالشق الهجومي إال في
مناسبة واح��دة ،تبقى األخطر
للفريقني خ�لال الشوط األول،
خالل محاولة للغاني نيكوالس
كوفي الذي عبر وسدد كرة على
مرمى القادسية ،تكفل القائم
األيسر في التصدي لها.
ح���اول ال��ق��ادس��ي��ة بالشوط
ال��ث��ان��ي ،التركيز بشكل أكبر
ف��ي ال��ش��ق ال��ه��ج��وم��ي وأض���اع
قاوتشيو فرصة أول��ى برأسية
م���رت ب��ج��وار ال��ق��ائ��م ،ق��ب��ل أن
يترجم احلشان رغبات األصفر
بتسجيل هدف السبق بالدقيقة

لقطة من مباراة القادسية وبرقان

 51من متابعة الكرة املرتدة من
الدفاع.
ح��اول برقان ال��ع��ودة ،إال أن
مساعيه ل��م تسفر ع��ن جديد
وحتطمت محاوالته أم��ام أقدام
دفاع األصفر.
وع��ل��ت اإلث�����ارة ب��ع��د م��رور
رب��ع س��اع��ة ،إث��ر ت��دخ��ل عنيف

من صالح خميس على البديل
عيد الرشيدي ،مما أث��ار العبي
الفريقني قبل أن يتم احتواء األمر
سريعا.
وعاد سيف احلشان ليسجل
ثاني األه��داف لفريقه بالدقيقة
 ،74قبل أن يضيف لوكاس
قاوتشيو الهدف الثالث (.)78

برشلونة يسحق فرينكفاروزي بخماسية

ميسي يسجل الهدف األول لبرشلونة

انتصر برشلونة بنتيجة ( )1-5على
نظيره فرينكفاروزي املجري ،الثالثاء،
في إطار منافسات اجلولة األولى من دور
املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
سجل لبرشلونة ،ليونيل ميسي من
ركلة جزاء في الدقيقة  ،27وأنسو فاتي
في الدقيقة  ،42وكوتينيو في الدقيقة
 ،52وبيدري في الدقيقة  ،82ودميبلي
في الدقيقة  ،89بينما سجل خاراتني هدف
فرينكفاروزي الوحيد من ركلة جزاء في
الدقيقة .70
وب��ه��ذا االن��ت��ص��ار ،ي��رف��ع برشلونة
رصيده إلى  3نقاط في صدارة املجموعة
السابعة ،بينما استقر فرينكفاروزي في
ذيل الترتيب.
أول تهديد في املباراة كان في الدقيقة ،6
حيث احتسب احلكم ،ركلة حرة مباشرة
على حدود منطقة اجل��زاء ،نفذها ميسي،
لكن تسديدته كانت ضعيفة بني احلارس
ديبوسز.
وجن��ح توكماك مهاجم الضيوف ،في
تسجيل الهدف األول لفريقه في الدقيقة
 ،11بعدما تلقى كرة في العمق وراوغ
بيكيه ولينجليت ،لكن حكم املباراة ألغى
الهدف بداعي التسلل.
وع��اد ميسي من ركلة ح��رة أخ��رى في
الدقيقة  ،12سددها بقوة ،لكن هذه املرة
جاءت أعلى مرمى فرينكفاروزي.
وس���دد ميسي ك��رة ق��وي��ة على ح��دود
منطقة اجل����زاء ،ت��ص��دى ل��ه��ا احل���ارس
ديبوسز لترتد أم��ام أنسو ف��ات��ي ،ال��ذي
حاول مترير الكرة لكوتينيو ،لوال تدخل
الدفاع الذي أنقذ املوقف في الدقيقة .16
وج��اء ال��رد سريعً ا م��ن إزائ��ي��ل جناح
فرينكفاروزي ،ال��ذي انطلق في منطقة
اجل�����زاء ،وس����دد ك���رة ق��وي��ة ارت��ط��م��ت
بالعارضة في الدقيقة .20
واحتسب حكم املباراة ركلة جزاء مليسي

في الدقيقة  ،26بعدما تدخل عليه عدنان
كوفاسفيتش ،وانبرى البرغوث لتنفيذها،
حيث سدد بنجاح أقصى يسار احلارس
ديبوسز ،ليمنح التقدم للبلوجرانا.
وس���دد أن��س��و ف��ات��ي ،ك���رة ق��وي��ة من
داخل منطقة اجلزاء في الدقيقة  ،30لكن
احلارس ديبوسز تصدى لها ببراعة.
وكاد ترينكاو أن يُضاعف النتيجة في
الدقيقة  ،38حيث توغل في املنطقة وسدد
الكرة ،لوال تألق حارس فرينكفاروزي في
الدقيقة .39
وسجل فاتي ،الهدف الثاني لبرشلونة
في الدقيقة  ،42حيث تلقى كرة ساقطة في
العمق من فرينكي دي يوجن ،وسدد بوجه
ال��ق��دم اخل��ارج��ي أقصى يسار احل��ارس
ديبوسز.
وانتهى الشوط األول بتقدم برشلونة
بهدفني دون رد.
وم���ع ب��داي��ة ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،س��دد
ترينكاو كرة على حدود املنطقة ،تصدى
لها احلارس ديبوسز بسهولة في الدقيقة
.50
وس��ج��ل ك��وت��ي��ن��ي��و ال���ه���دف ال��ث��ال��ث
لبرشلونة في الدقيقة  ،52حيث تلقى
مت��ري��رة بالكعب م��ن أن��س��و ف��ات��ي داخ��ل
امل��ن��ط��ق��ة ،ل � ُي��س��دد ع��ل��ى مي�ين احل���ارس
ديبوسز .وقرر كومان مدرب برشلونة،
الدفع بجونيور فيربو وبيدري ودميبلي،
ب����دلاً م���ن س��ي��رج��ي روب��ي��رت��و وف��ات��ي
وترينكاو ،والحقًا أراوخ��و وبوسكيتس
بدلاً من كوتينيو وبيانيتش.
واح���ت���س���ب احل����ك����م ،رك���ل���ة ج����زاء
لفرينكفاروزي ،بسبب االلتحام القوي من
بيكيه على توكماك ،حيث أشهر البطاقة
احلمراء في وجه مدافع البارسا،
وانبرى خاراتني لتنفيذها ،حيث سدد
على ي��س��ار نيتو ،ليمنح ال��ه��دف األول
لفريقه في الدقيقة .70

فيما غ��اب ب��رق��ان ع��ن الشق
الهجومي ب��ت��واج��د جيوفاني
وحيدا بالهجوم.
وف���ي م���ب���اراة ث��ان��ي��ة حقق
ال��ت��ض��ام��ن ف����وزه األول على
ح��س��اب ال��ي��رم��وك ( )1-3في
ختام اجلولة الثانية.
وتناوب على تسجيل أهداف

العنيد حامد الرشيدي بالدقيقة
( )4من ركلة ج��زاء ،إميانويل
( )15وفيصل عجب ( ،)21بينما
سجل لليرموك وسام الدريسي
( )49من ركلة جزاء.
وحصد بذلك التضامن أول
 3نقاط في رحلته ،فيما بقى
اليرموك بسجل خال من النقاط.

برعاية وزير الرياضة املصري والرئاسة الشرفية للشيخ طالل احملمد

انطالق مؤمتر نحو مستقبل أفضل
لرياضة الدارتس في الوطن العربي
افتتح ال��دك��ت��ور أش���رف صبحي وزي��ر
الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية
ورئيس املكتب التنفيذي ل��وزراء الشباب
والرياضة العرب أمس ألربعاء» أون الين
عبر تطبيق زووم « املؤمتر الدولي األول
للدارتس حتت عنوان ( نحو مستقبل أفضل
لرياضة ال��دارت��س ف��ي ال��وط��ن العربي ..
حت��دي��ات وف��رص ) وال���ذي ينظمه االحت��اد
املصري للدارتس حتت رئاسة شرفية للشيخ
طالل احملمد الصباح ومبشاركة  19دولة
عربية وهي مصر وليبيا وتونس واجلزائر
واملغرب وموريتانيا والسودان وجيبوتي
والسعودية واليمن وسلطنة عمان اإلمارات
وال��ك��وي��ت وال��ب��ح��ري��ن وال��ع��راق واألردن
وسوريا وفلسطني ولبنان باإلضافة ممثلني
عن اجلهات املعنية ومن بينهم عبد املنعم
الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة
بجامعة الدول العربية واألمني العام الحتاد
اللجان األوملبية الوطنية العربية سعود
العبد العزيز وبيل هاتر رئيس االحت��اد
الدولي للدارتس و اإلعالمي محمد جميل
عبد القادر رئيس االحتاد العربي للصحافة
الرياضية وجياني ميرلو رئيس االحت��اد
ال��دول��ي للصحافة الرياضية وال��دك��ت��ور
محمد صبحي حسانني نائب رئيس مجلس
إدارة االحتاد الرياضي املصري للجامعات
والدكتور هشام اجليوشي السكرتير العام
ل�لاحت��اد وال��دك��ت��ورب��اس��م التهامي مدير
األوملبياد املصري اخلاص
ويقول الدكتور يحيى عبد القادر رئيس
االحتاد املصري للدارتس ورئيس املؤمتر أن
إنعقاد املؤمتر يواكب احتفاالت مصر بذكرى
انتصارات حرب أكتوبر املجيدة التي كانت
احل��د الفاصل ب�ين فترة اإلنكسار سنوات
ال��ع��زة بفضل تضحيات اجليش املصري
وتكاتف األمة العربية
وأض��اف أن الهدف من املؤمتر هو نشر
ثقافة ممارسة رياضة الدارتس في الوطن
العربي ومن ثم تشجيع الدول العربية على
تأسيس احت��ادات وطنية للعبة إلى جانب
االحت��ادات املوجودة ببعض ال��دول متهيدا
لتدشني االحتاد العربي للدارتس في أقرب
وقت.

راشفورد يقود مانشستر يونايتد
إلسقاط باريس في حديقة األمراء
عاد مانشستر يونايتد بانتصار ثمني
من ملعب حديقة األم��راء ،بعد التغلب
على باريس س��ان جيرمان الفرنسي
الثالثاء بنتيجة  ،1-2ضمن لقاءات
اجلولة األول��ى من املجموعة الثامنة
لدوري أبطال أوروبا.
وس��ج��ل ه��دف��ي مانشستر ب��رون��و
ف��ي��رن��ان��دي��ز م���ن رك��ل��ة ج����زاء ()23
وماركوس راشفورد ( ،)87بينما سجل
هدف باريس الوحيد أنتوني مارسيال
باخلطأ في مرماه (.)55
سيطر احل��ذر على الدقائق العشر
األول��ى بني الفريقني ،وشكل مانشستر
اخلطورة األولى بعرضية من فيرنانديز
أخطأ ديالو في إبعادها وك��اد يغالط
حارسه ،إال أن نافاس متكن من اإلمساك
بها في الدقيقة الثامنة.
وظهر س��ان جيرمان للمرة األول��ى
في الدقيقة  ،12بتسديدة مقوسة من
دي ماريا من على حدود منطقة اجلزاء،
أبعدها دي خيا لركلة ركنية.
وك��اد ب��اري��س أن يفتتح التسجيل
بعدها مباشرة ،بعدما أرس��ل مبابي
عرضية م��ن اجل��ان��ب األي��س��ر ،تابعها
ك����ورزاوا بتسديدة م��ن داخ��ل منطقة
اجلزاء تألق دي خيا في التصدي لها.
وحاول مارسيال االعتماد على املهارة
الفردية بتوغل داخل منطقة اجلزاء في
الدقيقة  ،19أنهاه بتسديدة ذهبت بعيدًا
عن املرمى.
وحتصل مانشستر على ركلة جزاء
في الدقيقة  ،20بعد تعرض مارسيال
لإلعاقة من ديالو ،ونفذ فيرنانديز ركلة
اجل��زاء وتصدى لها نافاس أولاً  ،إال أن
احلكم مبساعدة الفار أعاد الركلة لتقدم
نافاس عن خط املرمى ،وجنح فيرنانديز
ف��ي اإلع���ادة ف��ي افتتاح التسجيل في
الدقيقة  23بتسديدة أرضية على يسار
احلارس الكوستاريكي.
هدأت املباراة في الدقائق التالية مع
استحواذ باريس على الكرة ،حتى عاد
فيرنانديز وأطلق صاروخية في الدقيقة
 39من خارج منطقة اجلزاء تصدى لها
ن��اف��اس ،لينتهي الشوط األول بتقدم
مانشستر يونايتد بهدف دون رد.
وم��ع بداية الشوط الثاني ،أجرى
توخيل التبديل األول بنزول كني على
حساب جاي.
وت�لاع��ب م��ب��اب��ي ب��ك��ل م��ن بيساكا
وماكتوميناي في اجلانب األيسر ملنطقة
اجل��زاء ،قبل أن يسدد ك��رة قوية تألق

فرحة راشفورد بهدف مانشستر يونايتد الثاني

دي خيا في إبعادها إلى ركلة ركنية في
الدقيقة  ،48وتبعها هيريرا بتسديدة
من على حدود منطقة اجل��زاء مرت إلى
جوار القائم.
وف��ي الدقيقة  ،54أرس��ل ك���ورزاوا
عرضية م��ن اجل��ان��ب األي��س��ر ،ك��ادت
ت��غ��ال��ط دي خ��ي��ا ب��ع��دم��ا اص��ط��دم��ت
بالعارضة.
وجن��ح س��ان ج��ي��رم��ان ف��ي معادلة
النتيجة في الدقيقة  ،55بعدما أرسل
نيمار عرضية من ركلة ركنية ،سجلها
مارسيال باخلطأ ف��ي م��رم��اه برأسية
باغتت دي خيا.
وح���اول مارسيال تعويض خطأه
في الدقيقة  ،59بعدما ارتقى لعرضية
مسددًا رأسية علت العارضة.
وأج��رى سولسكاير التبديل األول
لليونايتد بنزول بوجبا على حساب
تيليس في الدقيقة  ،67وبعدها مباشرة
سدد فيرنانديز كرة من خ��ارج منطقة
اجلزاء ذهبت بعيدًا عن املرمى.
وك���اد راش��ف��ورد أن يسجل الهدف
الثاني لليونايتد بصاروخية أرضية
من على ح��دود منطقة اجل��زاء ،أبعدها
نافاس لركلة ركنية في الدقيقة .69
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وأرسل فلورينزي عرضية متقنة من
اجلانب األمين في الدقيقة  ،75ارتقى لها
كني مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.
وأقحم بعدها توخيل ورقتني دفعة
واح��دة في الدقيقة  79بنزول كل من
رافينيا وداجبا على حساب فلورينزي
وهيريرا.
وم���ن ه��ج��م��ة م��رت��دة ب��ع��ده��ا س��دد
راش��ف��ورد ك��رة ق��وي��ة م��ن على ح��دود
منطقة اجل����زاء ت��ص��دى ل��ه��ا ن��اف��اس
ببراعة .وحاول نيمار مباغتة دي خيا
بتسديدة قوية من خارح منطقة اجلزاء
في الدقيقة  ،83تصدى لها احل��ارس
اإلسباني.
ودفع توخيل بكل من باكر وسارابيا
على حساب دي ماريا وك���ورزاوا في
الدقيقة .86
وجن��ح راش��ف��ورد في تسجيل هدف
قاتل في الدقيقة  ،87بتسديدة أرضية
قوية من على حدود منطقة اجلزاء فشل
نافاس في التصدي لها.
وبعد الهدف أقحم سولسكاير كل
من جيمس وف��ان دي بيك على حساب
مارسيال وفيرنانديز ،لينتهي اللقاء
بفوز مانشستر بنتيجة .1-2

وأوضح رئيس املؤمتر أن رعاية الدكتور
أش��رف صبحي وزي��ر الشباب والرياضة
للمؤمتر كانت السبب األك��ب��ر وراء إقبال
معظم ال���دول العربية على امل��ش��ارك��ة في
فعالياته السيما وان االحتاد املصري تأسس
على يد الوزير كما أنه قدم له كافة أشكال
ال��دع��م حتى ينهض وينفذ فعالياته في
مصر من خالل تنظيم العديد من البطوالت
احمللية واستضافة البطوالت الدولية السيما
وأن الوزير ب��ارك تقدم مصربطلب رسمي
الستضافة كأس العالم للدارتس 2025
وح���ول وق��ائ��ع امل��ؤمت��ر ق��ال ج���ودة أبو
النورمقرر امل��ؤمت��ر وعضو مجلس إدارة
االحت����اد امل��ص��ري ل��ل��دارت��س أن ال��رئ��اس��ة
الشرفية للمؤمتر من جانب الشيخ طالل
احملمد الصباح ـ الشخصية املرموقة في
اإلدارة الرياضية على مستوى العالم وآسيا
والعرب ـ تعد نقلة نوعية في مسيرة اللعبة
وجناحها في الوطن العربي مستقبال
وأض���اف أن امل��ؤمت��ر تقدمه اإلعالمية
اجلزائرية ليلى بن فرحات و يتكون من
جلسة افتتاحية يتخللها كلمة للدكتور
أشرف صبحي و كلمات كبار الضيوف وتعقد
اجللسة الثانية حتت عنوان رياضة الدارتس
علم وفن أما اجللسة الثالثة فعنوانها واقع
الدارتس في العالم العربي وتشمل اجللسة
األخيرة توصيات املؤمتر كما يدير اجللسات
اإلعالمي املغربي م��راد املتوكل واإلعالمي
التونسي توفيق العبيدي
وأشار أبو النور إلى أن املؤمتر شهد إقباال
من نحو  200شخص من املهتمني برياضة
ال��دارت��س ف��ي ال��وط��ن العربي وسيمنحهم
املؤمتر شهادة مشاركة تقديرا إلسهامهم في
جناح املؤمتر
وأوض���ح ال��دك��ت��ور ح��ازم ال��روب��ي مدير
املؤمتر أن التفاعل الكبير من جانب الدول
ال��ع��رب��ي��ة للمشاركة ف��ي امل��ؤمت��ر يعكس
احلاجة امللحة لالهتمام باللعبة في الوطن
العربي وضرورة تأسيس احتادات وطنية
لها في البلدان العربية ومن ثم احتاد عربي
يرعى مصالح اللعبة والشباب العربي حتى
يتبوأ املكانة الالئقة في املنافسات الدولية
والقارية واإلقليمية

بيراميدز يلحق بنهضة
بركان إلى النهائي
حلق بيراميز املصري بنهضة بركان املغربي الى
نهائي كأس االحتاد اإلفريقي ،بعدما تغلب على حوريا
الغيني 2-صفر الثالثاء على ملعب محمد اخلامس في
مدينة الدار البيضاء املغربية في نصف النهائي.
وهذا احلضور األول لبيراميدز في نهائي قاري في
أول مشاركة بعدما حل ثالثاً في ال��دوري املصري في
املوسم املاضي ،فيما فشل حوريا في سعيه الى لقبه
القاري الثاني بعد تتويجه بطالً لكأس الكؤوس عام
 ،1978علما أنه تأسس عام .1975
ويستضيف املغرب على ملعبي «االمير موالي عبد
الله» في العاصمة املغربية الرباط و»مركب محمد
اخلامس» في ال��دار البيضاء مباريات ال��دور نصف
النهائي والنهائي للمسابقة بطريقة التجمع ،بعدما
توقفت نحو ستة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا
املستجد.
وس��ت��ق��ام امل��ب��اراة النهائية األح���د املقبل ب��ال��دار
البيضاء.
وكان الفريق البركاني قد تأهل للنهائي بفوزه على
مواطنه حسنية أكادير  1-2امس االثنني.
وخاض مدرب بيراميدز الكرواتي انتي تشوريتش
اللقاء بتشكيلته األساسية بوجود احل��ارس مهدي
سليمان وقائد الدفاع الدولي علي جبر ونبيل دونغا
في الوسط ،الى جانب عمر جابر والبوركيني اريك
تراوري الى املهاجمني الدولي عبد الله السعيد والغاني
جون أنطوي.
وافتقد الفريق الغيني إلى العديد من العبيه بسبب
فيروس كورونا ،أبرزهم ابراهيما كوندي وبونيفاس
ه��اب��ا وال��غ��ان��ي اي��ن��وك اج��ي��ي وال��ب��ورك��ي��ن��ي ام��ادو
وانكويي ،واضطر املدرب المني نداي إلى االعتماد على
االحتياطيني وبعض الشبان ،بينهم احلارس موسى
كامارا واملدافع محمد المني فوفانا ومانغ كامارا ،إضافة
إل��ى االساسيني امل��ال��ي بوبكر ساماسيكو والغاني
غودفريد اسانتي واملهاجم اانيجيري سيمون ساكيتي.
وسيطر الفريق املصري على وسط امللعب إال أنه
اصطدم بتكتل الفريق الغيني في منطقته مما صعب
عليه االختراق في العمق ،فانحصر اللعب في الوسط
وغابت بالتالي اخلطورة على املرميني.
وس��دد محمد ف��اروق ك��رة بعيدة أنقذها احل��ارس
موسى كامارا ببراعة ( ،)17وانقذ مدافع حوريا محمد
فوفانا تسديدة عمر جابر عن خط املرمى (.)37
وتواصلت السيطرة العقيمة للفريق املصري في
الشوط الثاني ،واحتسب له احلكم األثيوبي بامالك
تيسيما ركلة ج��زاء بداعي وج��ود دف��ع داخ��ل منطقة
اجلزاء من مانغ كامارا على تراوري ،اال انه ألغاها بعد
مراجعة تقنية حكم الفيديو املساعد «في ايه آر» (.)61
وترجم بيراميدز سيطرته إلى تقدم عبر إبراهيم
حسن بعد دخوله بدقيقتني ب��دال من أنطوي ،وذلك
بتسديدة زاحفة خدعت احلارس كامارا إثر متريرة من
عمر جابر (.)74
وس��رع��ان م��ا ع��زز عبد الله السعيد النتيجة من
تسدية مقوسة اسكنها املقص األيسر ( .)75وتدخلت
تقنية حكم الفيديو املساعد مجددا ً إللغاء هدف تقليص
الفارق للفريق الغيني بداعي التسلل على مسجله
البديل ألسيني كامارا (.)87

