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قال مــدرب ليڤربــول يورغن 
كلوب إن فريقه لم يكن جاهزا من 
الناحيــة الذهنية خــالل الهزمية 
٠-١ أمام ضيفه برايتون آند هوف 
ألبيون ضمن املرحلة الـ ٢٢، لتتلقى 
آماله في احلفاظ على لقب الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم ضربة 

قوية.
وفشــل حامــل اللقــب في هز 
الشباك للمرة الثالثة على التوالي 
في ملعبه في الدوري وســدد كرة 
واحدة على املرمى وأصبح يتأخر 
بســبع نقاط عن مان سيتي الذي 

ميلك مباراة مؤجلة.

وقــال كلوب «لعبنا أمام فريق 
جيــد، هذا واضــح. بــدا أننا غير 
جاهزيــن مــن الناحيــة الذهنية. 
(برايتون) اســتحق الفوز، أردنا 
اللعب بشكل أفضل. فقدنا العديد 
من الكرات في مواقف جيدة، أعلم 
أن العبي فريقي باستطاعتهم مترير 
الكــرة من مكان إلى آخر لكن أمام 
برايتون لم نستطع إيصالها للمكان 

اآلخر».
وتقمــص ســتيفن ألزاتي دور 
البطولة في اللقاء بتسجيله هدف 

برايتون الوحيد (٥٦).
وجتمد رصيد «الريدز» عند ٤٠ 

نقطــة في املركــز الرابع، بفارق ٧ 
نقاط خلف مان ســيتي املتصدر، 
الذي مازال ميتلك مباراة مؤجلة، 
وذلك قبل لقائهما املرتقب يوم األحد 

املقبل على ملعب آنفيلد.
ارتفــع رصيــد  املقابــل،  فــي 
برايتون، الذي حقق فوزه الثالث في 
مبارياته األربع األخيرة بالبطولة، 
إلى ٢٤ نقطة فــي املركز اخلامس 

عشر.
وواصل مان سيتي انتصاراته 
وانفرد بالصدارة بفوزه الثمني على 
مضيفه بيرنلــي اخلامس بهدفني 
نظيفني سجلهما غابرييل جيسوس 

(٣) ورحيم سترلينغ (٣٨).
واستعاد ليستر سيتي توازنه 
عندما عمق جــراح مضيفه فوالم 
بفــوز بهدفــني نظيفني ســجلهما 
النيجيري كيليتشــي إهياناتشو 

(١٧) وجيمس جاسنت (٤٤).
وحــذا إيڤرتون حذو ليســتر 
ســيتي واســتعاد توازنــه بعــد 
تعــادل وخســارة عندمــا تغلــب 
على مضيفه ليدز يونايتد بهدفني 
لاليسلندي جيلفي سيغوردسون 
(٩) ودومينيك كالفرت ليوين (٤١) 
مقابل هدف للبرازيلي رافينيا (٤٨).

وعزز ايڤرتون موقعه في املركز 

السادس برصيد ٣٦ نقطة مع مباراة 
مؤجلة، بفارق نقطتني خلف وست 
هــام الذي حقق فــوزا ثمينا على 
مضيفه استون ڤيال بثالثة أهداف 
للتشيكي توماس سوتشيك (٥١) 
وجيسي لينغارد (٥٦ و٨٣) مقابل 

هدف الولي واتكينز (٨١).
هذا، وتنطلق غدا السبت مباريات 
املرحلة الـ ٢٣ من «البرميييرليغ»، 
حيث يلعب استون ڤيال مع ارسنال، 
وبيرنلي مع برايتون، ونيوكاسل 
مع ساوثمبتون، وفوالم مع وست 
هام، ومان يونايتد مع إيڤرتون في 

مباراة قمة.

كلوب: اإلرهاق الذهني سبب هزمية ليڤربول من برايتون
«السيتي» يواصل انتصاراته بفوزه على بيرنلي.. وقمة بني «اليونايتد» وإيڤرتون غدًا

وجه النادي البحري خالص تعازيه للوســط الرياضي 
بشــكل عام في العالم العربي وفي لبنان بوفاة األميرال 
إدمون أميل شاغوري رئيس االحتاد اللبناني للمحركات 
املائية (LMF) والسفير الدائم لالحتاد الدولي في الشرق 
األوسط (UIM) والرئيس الفخري لالحتاد اللبناني لليخوت، 
والنائب السابق لرئيس االحتاد العربي للشراع واملستشار 
في االحتــاد، والذي وافاه األجل احملتوم بعد صراع مع 

ڤيروس كورونا.
وبهذه املناسبة، قال أمني السر العام في النادي البحري 
ونائب رئيس االحتاد العربي للشراع خالد الفودري إن 
للفقيــد دوره ومكانته الكبيرة فــي النهوض واالرتقاء 
بالرياضات البحرية بشكل عام، ورياضة الشراع بشكل 
خاص، وقد ساهم باستضافة لبنان ملسابقة اجلائزة الكبرى 
للزوارق السريعة للفورموال (UIM Class One) بالعام ١٩٩٧، 
واســتضافة البطولة الدولية للمراكب الشراعية العابرة 
للقارات (Trophe Claire Fontaine) بالعام ١٩٩٩، باإلضافة 
إلى دوره في الرياضة اللبنانية والعربية والدولية، حتى 
نال من االحتاد العربي للشراع لقب «كومودور العرب» 
عام ١٩٩٧ حني فاز لبنان بامليدالية البرونزية في البطولة 
العربية التي استضافها، وفي عام ٢٠١٦، منح لقب أميرال 
العرب كتقدير لعالقاته وتقدمياته لالحتاد العربي مدة ٣٠ 
سنة، بعدما رأس منذ العام ٢٠١٢ إلى اليوم االحتاد اللبناني 
للمحركات املائية، وانتدب في الهيئة االستشارية العليا 
لالحتاد الدولي ســفيرا دائما ومستشارا خاصا لرئيس 
االحتاد الدولي للعبة شيولي، إلى جانب توليه منصب نائبا 
لرئيس االحتاد العربي للشراع ومن ثم مستشارا لالحتاد.

وقال الفودري إن للفقيد مواقفه املشرفة في دعم الرياضة 
الكويتية، من خــالل النادي البحري الرياضي الكويتي، 
حيث ساهم شخصيا في دعمه لتبوؤ منصب نائب رئيس 
لالحتاد العربي للشراع خلفا عنه، وكان من أكثر الداعمني 
واملشجعني للكويت على مستوى الرياضات البحرية، مؤكدا 
أن اســم الفقيد الراحل سيبقى محفورا بذاكرة اجلميع، 
وستبقى بصماته كبيرة في مسيرة الرياضات البحرية.

األميرال إدمون شاغوري

.. والدوحة تنتظر وصوله غدًا 

الدوحة - فريد عبدالباقي

تترقب العاصمة القطرية (الدوحة) وصول بعثة فريق بايرن 
ميونيخ األملاني بطل أوروبا للمشاركة في بطولة كأس العالم 
لألندية لكرة القدم قطر ٢٠٢٠، حيث من املقرر أن تصل البعثة 
غدا خلوض غمار الــدور نصف النهائي واملقرر له الـ٩:٠٠ 
مساء االثنني املقبل بتوقيت الكويت على ستاد أحمد بن علي، 
وسيخوض الفريق البافاري تدريباته في ملعب اإلرسال في 
منطقة «الوحدة» قبل ٣ أيام من مباراته األولى بالبطولة في 

الدور نصف النهائي.
ويتطلع الفريق األملاني من خالل مونديال األندية إلى إضافة 
اللقب السادس في موسم واحد، بعدما حصل على ٥ ألقاب 
في موســم ٢٠٢٠، هي دوري وكأس أملانيا، وكأس السوبر 

األملاني، ودوري أبطال أوروبا والسوبر األوروبي.
كما خاض العمــالق البرازيلي بامليراس، الفائز بلقب احتاد 
أميركا اجلنوبية لكرة القدم «كومنيبول» ليبرتادوريس تدريبه 
األول مساء أمس على مالعب أكادميية أسباير زون استعدادا 
خلوض لقاء الدور نصف النهائي في الـ٩:٠٠ مســاء األحد 

املقبل بتوقيت الكويت على ستاد املدينة التعليمية.
وكان الفريق البرازيلي حط رحاله أول من أمس في الدوحة 
وفور الوصول ملطار حمــد الدولي، خضع بامليراس بكامل 
طواقمه الفنية واإلدارية لفحص «كوفيد- ١٩» ليدخل الفريق 
في «الفقاعة الطبية» في مقر إقامته بفندق بوتيك العزيزية 
مبنطقة أسباير زون، والتي تفرض العديد من القيود واإلجراءات 
االحترازية الصارمة حيث لن يسمح مبغادرة الفندق إال من 
أجل أداء التدريبات أو املباريات، وذلك وفقا لإلجراءات املتبعة.

بايرن ميونيخ ينازل هرتا برلني 
قبل استحقاقه املونديالي

يأمل املتصدر بايرن ميونيخ في أن تكون مباراته أمام هرتا 
برلني اجلريح في افتتاح منافسات املرحلة الـ ٢٠ من الدوري 
األملاني لكــرة القدم اليوم، أفضل اختبــار جلاهزيته قبل 
االمتحان القاري في قطر حيث يخوض مسابقة كأس العالم 

لألندية ضمن سعيه إلحراز سداسية تاريخية.
ويبرز غدا لقاء الوصيف اليبزيغ (٣٨ نقطة) مع شالكه متذيل 
الترتيب، في مهمة تبدو ســهلة لألول أمام بطل الدوري ٧ 
مرات آخرها عام ١٩٥٨ والذي لم يسبق له أن عاش مثل هذه 

الفترة السيئة في تاريخه.
وينتقل بوروســيا دورمتوند الســادس برصيد ٣٢ نقطة 
متساويا مع باير ليڤركوزن وبوروسيا مونشنغالدباخ إلى 

ملعب فرايبورغ خلوض مباراة صعبة أمام تاسع الترتيب.
ويلعب غدا ايضا باير ليڤركوزن مع شتوتغارت، وماينتس 
مع أونيون برلني، وأوغسبورغ مع ڤولفسبورغ، وبوروسيا 

مونشنغالدباخ مع كولن. 
وفي مسابقة الكأس، اكتمل عقد الدور ربع النهائي بتأهل اليبزيغ 
وڤولفسبورغ وبوروسيا مونشنغالدباخ ويان ريغنسبورغ 
مــن الدرجة الثانية، عندما أكرم األول وفادة ضيفه بوخوم 
من الدرجة الثانية برباعيــة نظيفة، وتغلب الثاني بصعوبة 
على ضيفه شــالكه ١-٠، والثالث على مضيفه شتوتغارت 
٢-١، والرابع على ضيفه كولن ٤-٣ بركالت الترجيح (الوقتان 

االصلي واالضافي ٢-٢) في ثمن النهائي.

كومان: حديث «الباريسيني» عن ميسي ينّم عن عدم احترام
كال مدرب برشلونة رونالد 
كومان املديح لقدرة كرة القدم 
على اإلثارة بعدما قلب فريقه 
تأخــره بهدفني قبــل دقيقتني 
من النهاية إلى فوز ٥-٣ على 
غرناطة بعد وقت إضافي ليبلغ 
الدور نصف النهائي من كأس 

ملك إسبانيا.
وقال املدرب الهولندي «هذا 
رائع، كرة القــدم مذهلة، أول 
ما أريد اإلشــادة به هو القوة 
الذهنية لفريقــي فلم يتوقف 

عن محاولة الفوز».
واتهــم كومــان منافســه 
الفرنسي باريس سان جرمان 
بالضغــط علــى فريقــه قبل 
مواجهتهما فــي دوري أبطال 
أوروبــا باحلديث عن احتمال 
انضمام ميسي إلى بطل فرنسا.
وقــال كومــان «اعتقــد أن 
حديث العديد من األشــخاص 

في باريس ســان جيرمان عن 
ميسي وهو العب في برشلونة 
ينم عن عدم احترام، (باريس 
سان جيرمان) يحاول التأثير 

على مواجهتنا».
وكان غرناطة متقدما بهدفني 
نظيفني قبل دقيقتني من النهاية 
بفضل ثنائية كينيدي وروبرتو 
سولدادو، لكن انطوان غريزمان 
أعاد «البارسا» إلى احلياة في 
الدقيقــة ٨٨ ثــم صنــع هدف 
التعادل لزميله جوردي ألبا في 
الوقت احملتسب بدل الضائع.

ومنــح املهاجم الفرنســي 
التقدم لبرشلونة بعد ١٠ دقائق 
من الوقت اإلضافي وحتى بعد 
إدراك فيدي فيكو التعادل من 
ركلة جزاء، بعد ذلك بلحظات 
جنح برشلونة في التقدم مرة 
أخرى عبر فرينكي دي يونغ 

في الدقيقة ١٠٨.

وحسم ألبا فوز برشلونة 
بتسديدة مباشــرة رائعة من 
متريــرة غريزمــان ليضمــن 
الفريــق الكاتالوني مكانه في 

الدور نصف النهائي.
وتأهــل ليڤانتي الى الدور 
نصف النهائــي بفوزه القاتل 
على ڤياريال ١-٠ بعد التمديد.
الــى ذلــك وفــي «الليغا»، 
يسعى ريال مدريد ثالث ترتيب 
الدوري اإلســباني لكرة القدم 
للعودة إلى نغمة االنتصارات 
عندما يحل ضيفا على متذيل 
الترتيب هويسكا غدا السبت 
ضمن منافسات املرحلة الـ ٢٢.
ويلتقي غدا ايضا ليڤانتي 
مــع غرناطــة، وإيلتشــي مع 
ڤياريال، واشبيلية مع خيتافي.
اليوم  وتنطلــق املرحلــة 
مببــاراة ديبورتيڤــو االڤيس 

مع بلد الوليد.

ريال مدريد يسعى للعودة إلى نغمة االنتصارات أمام هويسكا غدًا في «الليغا»

إنترميالن يصطدم بفيورنتينا 
وصراع كبير بني يوڤنتوس وروما غدًا

نيمار يجدد الوالء لباريس ويطمع بـ«األبطال»

يتوجــه نــادي إنترميالن 
بقيادة مدربه أنتونيو كونتي 
إلــى فيورنتينــا اليــوم، أمال 
بالتعافي من انتكاســة كأس 
أمــام يوڤنتــوس،  إيطاليــا 
ومواصلة الضغط على غرميه 
املتصدر ميالن، فــي املرحلة 
احلادية والعشرين من الدوري 

اإليطالي.
وخلف الغرميني التقليديني، 
يلتقي يوڤنتوس حامل اللقب 
في مباراة مثيرة مع روما غدا، 

للصراع على املركز الثالث.
في غضون ذلك، يحقق روما 
انتصارات متتالية بتسجيله 
سبعة أهداف بعد خسارته في 
مباراة الديربي أمام التسيو، 
ويتجه إلى مواجهة يوڤنتوس 
متقدما بنقطة واحدة على حامل 

اللقب صاحب املركز الرابع.
وسيســعى رونالــدو إلى 
إنهاء فترة اجلفاف التهديفي 
لثالث مباريــات في الدوري، 
وتعزيز رصيد أهدافه الـ ١٥ مع 

يوڤنتوس في املوسم احلالي.
ويطمــح نابولــي صاحب 
املركــز اخلامــس، إلــى رفــع 
سلسلة مبارياته اخلالية من 
الهزائم لـ ١٨، حني يستضيف 
جنوى الذي ســبق له أن فاز 
عليــه بسداســية نظيفة مع 
بداية املوسم. ويتطلع أتاالنتا 
للعودة إلى سكة االنتصارات 
حينمــا يلتقــي تورينو، بعد 
هزمية نهاية األسبوع املاضي 
أمام التسيو (٣-١) للبقاء في 

دائرة الفرق املتأهلة إلى دوري 
أبطال أوروبا.

ويلعب غدا ساسوولو مع 
سبيتزيا. 

كأس إيطاليا 

وفــرض اتاالنتــا برغامو 
التعادل السلبي على مضيفه 
نابولي حامل اللقب في ذهاب 
الدور نصف النهائي ملسابقة 
كأس إيطاليا، ويلتقي الفريقان 

إيابا األربعاء املقبل.

يرغــب النجــم البرازيلي 
نيمار دي سيلفا في التتويج 
بــدوري أبطال أوروبــا رفقة 
باريس ســان جرمان وكأس 
العالــم رفقــة منتخــب بالده 
البرازيل. وفي مقابلة أجراها 
نيمــار مــع صحيفــة «ديلي 
ميل» البريطانية، قال: «لست 
متأثرا بالهزائم ولكنني متحفز 
التــي حققتها  باالنتصــارات 
في حياتي ومسيرتي املهنية، 
أعــرف معنى الفــوز بدوري 
األبطال، ومتأكد أنني سأصل 
مرة أخرى للنهائي مع باريس 

سان جرمان».
وأضاف: «ال أشاهد الدوري 
اإلجنليزي كثيرا، لكنني سمعت 

أن هناك الكثير من االحتكاك 
املباريــات،  فــي  اجلســدي 
والدوري الفرنســي يوجد به 
أيضــا الكثير من االحتكاكات 
اجلســدية». وأوضح: «لندن 
إحــدى املدن التــي أحبها في 
معظــم أنحاء العالم بســبب 
ثقافتها، وباريس تتمتع بتلك 
الثقافة أيضا، ال ميكنني القول 
على وجه اليقني أنني ميكنني 
العيــش في لندن، ولكن رمبا 

يحدث ذلك يوما ما».
وأشــار: «إذا فكرنــا نحن 
العبي كرة القــدم في مهنتنا 
فقط فلن ننجح، يجب أن يكون 
لدينا وقت لالستمتاع والتفكير 
فــي مواضيع أخــرى مثل أي 

شخص آخر، إنه أمر طبيعي».
وأكد: «أريد الفوز بدوري 
أبطال أوروبا مع باريس سان 
العالــم مــع  جرمــان وكأس 

املنتخب البرازيلي».
هــذا وحقــق ليــل فــوزه 
اخلامس تواليا وعزز صدارته 
للدوري الفرنسي عندما تغلب 
مضيفــه بــوردو ٣-٠، فيمــا 
واصــل ليون وباريس ســان 
جرمــان الضغــط عليه بفوز 
االول على ديجون ١-٠ والثاني 
علــى نيــم ٣-٠ فــي املرحلة 

الثالثة والعشرين.
وانتهــى ديربــي اجلنوب 
بني موناكو ونيس بفوز االول 
٢-١، محققا انتصاره السادس 

تواليا. وتابع مرسيليا معاناته 
بعدما فــرض بتقدمه بهدفني 
امام لنس ليخرج متعادال ٢-٢.

وفي مباريات اخرى، قلب 
بريســت تأخــره بهدفني أمام 
مضيفه ستراسبورغ إلى تعادل 

٢-٢ في الوقت القاتل.
كما تعادل رين مع لوريان 
١-١ ومتز مع مونبلييه وسانت 
اتيان مع ضيفه نانت بالنتيجة 
ذاتها، ورينس واجنيه سلبا.

هذا، وتنطلــق مباريات 
املرحلة الـ ٢٤ غدا الســبت، 
لوريــان  يلتقــي  حيــث 
مــع رميــس، وليــون مــع 
ستراســبورغ، والنــس مع 

رين.

التعادل السلبي يفرض نفسه على مواجهة أتاالنتا ونابولي في ذهاب نصف نهائي الكأس

ليل يعزز صدارته وليون وسان جرمان يواصالن الضغط

من وصول فريق بامليراس البرازيلي الى الدوحة

 برنامج املباريات بتوقيت الكويت 
اليوم اجلمعة

إسبانيا (املرحلة الـ ٢٢)
١١beIN sports HD٣االڤيس - بلد الوليد

إيطاليا (املرحلة الـ ٢١)
١٠:٤٥beIN sports HD١ڤيورنتينا - انترميالن

أملانيا (املرحلة الـ ٢٠)
-١٠:٣٠هرتا برلني - بايرن ميونيخ

غدا السبت 
إجنلترا (املرحلة الـ ٢٣)

٣:٣٠beIN sports HD١استون ڤيال - ارسنال
٦beIN sports HD٧بيرنلي - برايتون

٦beIN sports HD٢نيوكاسل - ساوثمبتون
٨:٣٠beIN sports HD٢ڤوالم - وست هام

١١beIN sports HD١مان يونايتد - إيڤرتون

إسبانيا (املرحلة الـ ٢٢)
٤beIN sports HD٣ليڤانتي - غرناطة

٦:١٥beIN sports HD١هويسكا - ريال مدريد
٨:٣٠beIN sports HD٣التشي - ڤياريال

١١beIN sports HD٣اشبيلية - خيتافي

ايطاليا (املرحلة الـ ٢١)
٥beIN sports HD٤اتاالنتا - تورينو

٥beIN sports HD٥ساسوولو - سبيتسيا
٨beIN sports HD١يوڤنتوس - روما
١٠:٤٥beIN sports HD٤جنوى - نابولي

فرنسا (املرحلة الـ ٢٤)
٧beIN sports HD٦لوريان - رميس

٩beIN sports HD٦ليون - ستراسبورغ
١١beIN sports HD٦النس - رين

أملانيا (املرحلة الـ ٢٠)
-٥:٣٠ليڤركوزن - شتوتغارت
-٥:٣٠فرايبورغ - دورمتوند

-٥:٣٠شالكه - اليبزيغ
-٥:٣٠ماينتس - أونيون

-٥:٣٠أوغسبورغ - ڤولفسبورغ
-٨:٣٠مونشنغالدباخ - كولن

«البحري» ينعى إدمون شاغوري


