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فوجل ترفض التحول
للمنافسات الباراملبية

الكويت يواصل إهدار النقاط
بالتعادل أمام كاظمة
ف��رض ال��ت��ع��ادل نفسه على موقعة
كاظمة والكويت التي انتهت ()1-1
ضمن منافسات اجلولة اخلامسة للدوري
الكويتي املمتاز  STCالسبت.
سجل للكويت يوسف ناصر بالدقيقة
 19ركلة جزاء ولكاظمة شبيب اخلالدي
(ق )89
وبهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة
فبلغ كاظمة النقطة  5فيما وصل الكويت
للنقطة .7
امل��ب��اراة ف��ي مجملها ج���اءت أق��ل من
املتوسط ولم ترتق ملستوى الفريقني وما
ميتلكانه من العبني على مستوى عال
وعناصر دولية.
البداية ج��اءت كظماوية حيث سعى
ال��ب��رت��ق��ال��ي ل��ل��ح��ض��ور ه��ج��وم��ي��ا عبر
حتركات ك��اردوس��و مع بندر بورسلي
وسواريز وكاد سواريز يسجل هدف لوال
براعة حميد القالف بالدقيقة .15
على اجلانب اآلخر اعتمد الكويت نهجا
متوازنا بني الدفاع والهجوم ،وعكس
سير املباراة متكن األبيض من احلصول
على ركلة ج��زاء بعد الرجوع للفار إثر
تدخل أحمد التربي على دميبلي.
انبرى يوسف ناصر لركلة اجل��زاء
وسجل ه��دف السبق ول��م يتغير احلال
وظ��ل اللعب التعاوني العنوان األب��رز
حيث انحصرت الكرة في وسط امللعب
ولم تظهر مالمح اخلطورة على املرميني.
ل��م يختلف احل���ال كثيرا بالشوط
الثاني فظلت أفضلية كاظمة من ناحية
االس��ت��ح��واذ فيما ل��ع��ب األب��ي��ض على لقطة من مباراة الكويت وكاظمة
التأمني من وسط امللعب واالعتماد على
تسفر عن جديد.
احملاوالت العكسية.
وس��ع��ى م��درب��ا ال��ف��ري��ق�ين لتنشيط
غاب الثنائي هجوميا بالشكل املطلوب
باستثناء محاوالت معدودة لكاظمة لم الصفوف ولعب البديل شبيب اخلالدي

ال تعتزم األملانية كريستينا فوجل بطلة العالم
واألوملبياد في منافسات الدراجات التحول للمشاركة
في املنافسات الباراملبية بعد إصابتها بالعجز عقب
تعرضها حلادث أثناء التدريبات في .2018
وقالت فوجل لصحيفة «بيلد ام سونتاج» أمس األحد
«املنافسات الرياضية عالية األداء ال تعني لي شيئا
ألنني سأكون حتت األضواء مجددا ،أكثر من املاضي».
وأض��اف��ت «إذا ع��ادت كريستينا فوجل فعليها أن
تفوز».
وف��ازت فوجل ( 30عاما) بامليدالية الذهبية في
أوملبياد  2012و 2016في منافسات ال��دراج��ات كما
ف��ازت بعدة ألقاب في بطولة العالم خالل مسيرتها
التي انتهت في صيف  2018عندما اصطدمت مبتسابقة
أخرى خالل التدريب في برلني.
وأش����ارت ف��وج��ل «ل��دي��ن��ا ال��ع��دي��د م��ن األش��خ��اص
الرائعني في املنافسات الباراملبية ،مل��اذا أس��رق منهم
األضواء».

شالكه يطيح
بكريستيان جروس

وع��م��ر احلبيتر دورا ف��ي تغيير شكل
كاظمة ال��ذي كاد أن ي��درك التعادل عبر
شيب اخلالدي لوال يقظة وبراعة القالف.

ثنائية مصطفى محمد تقود جالطة
سراي لالنفراد بصدارة الدوري التركي

احتفال مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي

واصل الدولي املصري مصطفى محمد ،تألقه مع
جالطه سراي ،وسجل ثنائية قاد بها الفريق ،للفوز
على ضيفه إي��رزوروم سبور )0-2( ،السبت ،في
املرحلة  27من الدوري التركي املمتاز.
وحسم مصطفى ،املباراة لصالح جالطه سراي
بهدفني في الدقيقتني ( 38و ،)45ليرفع الالعب
رص��ي��ده بقميص ال��ف��ري��ق إل��ى  6أه����داف ،ف��ي 6
مباريات.
وتعد ثنائية الدولي املصري ،صاحب الـ23

عامًا ،هي األولى له مع الفريق التركي.
ورف��ع جالطه س���راي ،رص��ي��ده إل��ى  57نقطة
لينفرد بالصدارة بفارق  3نقاط أم��ام بشكتاش
صاحب املركز الثاني ،بينما جتمد رصيد إيرزوروم
سبور عند  25نقطة في املركز السادس عشر.
يذكر أن مصطفى انضم جلالطة سراي في يناير
املاضي ،قادمًا من الزمالك املصري ،مل��دة موسم
ونصف على سبيل اإلعارة ،مقابل  2مليون دوالر،
مع خيار الشراء مقابل  4ماليني دوالر.

ح��اول الكويت من هجمة عكسية دون
جديد ،وفيما كانت املباراة تسير نحو
النهاية خطف شبيب اخل��ال��دي هدف

التعادل من متابعة الكرة العرضية حلمد
حربي ل��ي��درك السفير التعادل بهدف
ملثله.

حقق باريس سان جرمان فوزا ً
ساحقا ً السبت على مضيفه ديجون
برباعية نظيفة في املرحلة  27من
الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وع��وض س��ان جرمان بالتالي
خ��س��ارت��ه امل��ف��اج��ئ��ة ع��ل��ى أرض��ه
أم��ام موناكو صفر -2في اجلولة
املاضية ليرفع رص��ي��ده إل��ى 57
نقطة في املركز الثاني مؤقتا ً.
واستمر غياب البرازيلي نيمار
الذي عاود متارينه الفردية خالل
األسبوع احلالي بعد اصابته في
العضلة املقربة الطويلة في 10
م��ن الشهر احل��ال��ي .كما غ��اب عن
اللقاء املهاجم األرجنتيني ماورو
إي��ك��اردي ومواطنه اجلناح أنخل
دي ماريا وصانع األلعاب اإليطالي
ماركو فيراتي.
ومرر كيليان مبابي كرة أمامية
على اجلهة اليسرى باجتاه ديالو
ومنه إلى اإليطالي مويز كني الذي
تخطى امل��داف��ع ج��ون��اث��ان بانزو

قبل أن يختتم العب الوسط الدفاعي
البرتغالي دانيلو بيريرا مهرجان
األهداف بكرة رأسية مستغالً ركلة
ركنية رفعها دراكسلر (.)82
واقتنص ميتز ف��وزا ً ثميناً من
مضيفه ب��وردو جعله يقترب من
أح���د امل��راك��ز امل��ؤه��ل��ة للبطوالت
األوروبية.
وجن���ح ميتز ف��ي خ��ط��ف ث�لاث
ن��ق��اط ب��غ��اي��ة األه��م��ي��ة م��ن أرض
بوردو بفوزه .1-2
وتقدم النيجيري كالو بالنتيجة
واضعا ً بوردو في املقدمة ( )14قبل
أن يعدل ديالين أوالً ( )72ومن ثم
يسجل فاغنر من ال��رأس األخضر
هدف الفوز في الوقت بدل الضائع
(.)1+90
ورف��ع الفائز رص��ي��ده إل��ى 41
نقطة في املركز اخلامس مؤقتاً،
بينما جتمد رصيد ب���وردو ال��ذي
يعاني مؤخرا ً عند النقطة  33في
املركز احلادي عشر مؤقتا ً أيضا ً.

أقال نادي األحد ،مدربه كريستيان جروس ،وكذلك
املدير الرياضي يوخن شنايدر ،بعد يوم من هزمية
الفريق الثقيلة أمام شتوجتارت ( ،)1-5في الدوري
األملاني .ويعد جروس رابع مدرب لشالكه منذ بداية
املوسم حيث ك��ان قد أقيل ديفيد فاجنر بعد اجلولة
الثانية ث��م خليفته مانويل ب���اوم ل��ع��دم متكنه من
تصحيح األوض��اع ،قبل أن يقيل النادي جروس الذي
كان قد تولى منصب املدير الفني خلفا لهوب ستيفنز
الذي درب الفريق بشكل مؤقت.
تولى جروس تدريب الفريق آواخر ديسمبر املاضي،
وحقق معه انتصارا واحدا ،بينما تعرض الفريق حتت
قيادة لـ 8هزائم وتعادل مرتني.
يشار إلى أن شالكه ،يتذيل ترتيب الدوري األملاني
بحصده تسع نقاط في  23مباراة.

الفيصلي يعمق جراح األهلي في الدوري السعودي
تغلب الفيصلي على نظيره أهلي جدة
بنتيجة ( ،)1-2السبت ،على ملعب
مدينة املجمعة الرياضية ،باجلولة
الـ 21ل���دوري ك��أس األم��ي��ر محمد بن
سلمان للمحترفني.
س��ج��ل ل�لأه��ل��ي س��ل��ط��ان م��ن��دش في
الدقيقة ( ،)49وأدرك تفاريس التعادل
للفيصلي في الدقيقة ( )83من ركلة
ج���زاء ،وال��ب��دي��ل محمد الصيعري في
الدقيقة (.)2+90
وبهذا الفوز ،رفع الفيصلي رصيده
إلى  29نقطة ليحتل املركز الثامن في
ج���دول ال��ت��رت��ي��ب ،فيما جت��م��د رصيد
أهلي جدة عند  35نقطة وظل في املركز
الثالث .وفرط األهلي في الفوز بعد أن
حبس العبوه أنفاس جماهيرهم ،حيث
أه��دروا الفرص بغرابة شديدة خاصة
في الشوط األول ،ليتلقى الفريق عقابًا
قاسيًا في الوقت القاتل.
س��دد عبد الرحمن غريب بقوة في
الدقيقة ( ،)18لكن ال��ك��رة ارت���دت من
احلارس مصطفى مالئكة ،ووجدت عمر
السومة خاليًا من أي رقابة ،لكنه تباطأ
ثم سدد بيسراه بعيدا عن املرمى بغرابة.
واستفزت فرصة عمر السومة العبي
الفيصلي ،فشنوا موجة هجومية كان
بطلها محمد العويس حارس أهلي جدة،
فرأسية جليرمي المست العارضة من
أعلى وهى في طريقها إلى خارج املرمى.
وب��ع��ده��ا س���دد ه��ش��ام ف��اي��ق ك��رة
صاروخية ،حولها محمد العويس إلى
ركنية بأطراف أصابعه ،قبل أن يعود
احلارس وينقذ مرماه بردة فعل رائعة
عقب رأسية من رافائيل سيلفا.

فرحة محمد الصيعري بهدف الفوز القاتل للفيصلي

ورد األهلي بهجمة مرتدة بواسطة
عبد الرحمن غريب ،حتى واجه مصطفى
مالئكة ،فأهدى الكرة لسلطان مندش
املنفرد بالشباك ،لكنه وضع الكرة بجوار
القائم األيسر ،وسط ذهول اجلميع.
واحتسب احلكم ركلة جزاء في الوقت
احملتسب بدل الضائع ،بعد االستعانة
بالفيديو ،لكن السومة سدد على يسار
مالئكة ال���ذي متكن م��ن إب��ع��اد ال��ك��رة،
لينتهي الشوط األول بالتعادل (.)0-0

مع بداية الشوط الثاني ،وبعد إهدار
جديد من عمر السومة ،صحح مندش
األخطاء ،وفي الدقيقة ( )49ومن متريرة
للمتألق غريب ،س��دد من ملسة واح��دة
ليفتتح التسجيل للضيوف.
وح���اف���ظ األه���ل���ي ع��ل��ى أفضليته،
وواصلت الكرة عنادها للسومة ،فيما
اكتفى الفيصلي ببعض امل��ن��اوش��ات
الهجومية من بعيد ،ثم نشط وحصل
على رك��ل��ة ج���زاء بعد أن ملست الكرة

باريس سان جيرمان يدك حصون ديجون برباعية في الدوري الفرنسي
بتمويه بجسده قبل أن يسدد داخل
الشباك (.)6
وال��ه��دف ه��و احل���ادي عشر في
الدوري احمللي ملويز .
ث��م احتسب احلكم ركلة ج��زاء
لصالح فريق العاصمة الفرنسية
إث��ر ملسة ي��د م��ن بيرسان سيلينا
داخ��ل املنطقة فانبرى لها بنجاح
مبابي (.)32
وأضاف األملاني يوليان دراكسلر
هدفا ً ثالثا ً لسان جيرمان لكن احلكم
ل��م يحتسبه ألن مبابي صاحب
التمريرة احلاسمة كان في وضع
تسلل (.)35
وفي مطلع الشوط الثاني عزز
مبابي تقدم فريقه إثر متريرة من
البرازيلي رافينيا ليتابعها بيسراه
داخل الشباك ( )51ليعزز صدارته
لترتيب الهدافني مع  18هدفًا هذا
املوسم.
وأل��غ��ى احل��ك��م ه��دف��ا ً ج��دي��دا ً
لدراكسلر املتسلل في الدقيقة ،74

9

لقطة من مباراة باريس سان جيرمان وديجون

يد محمد آل فتيل .ومتكن تفاريس من
إدراك التعادل بتسجيل هدف الفيصلي
من ركلة جزاء في الدقيقة ( ،)83وكاد
البديل محمد الصيعريأان يرجح كفة
الفيصلي لوال براعة محمد العويس.
وعاد الصيعري في الدقيقة ()2+90
لترجيح كفة فريقه ،مبتابعة رائعة
برأسة لكرة مرتدة من محمد العويس،
لتنتهي املباراة بفوز الفيصلي على أهلي
جدة (.)1-2

يوكيتش املتألق يقود ناغتس
لتجاوز أوكالهوما
تألق نيكوال يوكيتش وسجل ثالثة أرق��ام مزدوجة ليقود دنفر
ناغتس لفوز كبير  96-126على أوكالهوما سيتي ثاندر في دوري
كرة السلة األميركي للمحترفني.
وأحرز العمالق يوكيتش  19نقطة واستحوذ على  11كرة مرتدة
كما مرر  13كرة حاسمة ،فيما ساهم زميله جمال موراي بتسجيل 26
نقطة .وبدأ ناغتس بقوة من البداية وسجل أول  13نقطة في املباراة
ولم يتأخر في النتيجة حتى النهاية.
ووصل تقدم ناغتس إلى  23نقطة في الربع األول قبل أن ينتهي
بنتيجة .20-38
وأوقف هذا الفوز انتصارين متتاليني لفريق أوكالهوما سيتي.
واق��ت��رب يوكيتش م��ن ال��وص��ول إل��ى ثالثة أرق���ام م��زدوج��ة مع
الوصول إلى منتصف املباراة حيث كان قد سجّ ل حينها عشر نقاط
ومرر تسع مرات حاسمة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة.
وحقق يوكيتش في نهاية امل��ب��اراة ثالثة أرق��ام مزدوجة للمرة
الثامنة هذا املوسم ،وهو الثاني من بني العبي املسابقة هذا املوسم
خلف راسل وستبروك العب واشنطن ويزاردز.
وتصدر داريوس بازلي قائمة مسجلي النقاط في أوكالهوما سيتي
برصيد  22نقطة.
ووصل ناغتس النتصاره الثامن عشر فيما تلقى أوكالهوما هزميتة
الـ .20وخسر فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ،متصدر املنطقة الشرقية،
أمام ضيفه كليفالند كافالييرز  112-109بعد التمديد.

