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الالعبني عندما يواجهون أنديتهم السابقة.
وأكمــل فريق املدرب اإلســباني ميكيل 
أرتيتا اللقاء بعشرة العبني منذ الدقيقة ٦٢ 
اثر طــرد املدافع البرازيلي غابريال النذار 
ثان اثر خطأ على والكوت. واكتسح ليدز 

يونايتد ضيفه نيوكاسل ٥-٢.
وســجل لليدز باتريــك بامفورد (٣٥)، 
االســباني رودريغــو (٦١)، االيرلنــدي 
الشمالي ستيوارت داالس (٧٧)، املقدوني 
اشكان اليوســكي (٨٥) وجاك هاريسون 
(٨٨)، فيما سجل االيرلندي جيف هندريك 
(٢٦) ومواطنه كياران كالرك (٦٥) هدفي 

الضيوف.
وتعادل وست هام مع كريستال باالس 

١-١، وفوالم مع برايتون ٠-٠. 
هذا، وتنطلق غدا السبت مباريات املرحلة 
الـ ١٤ من املسابقة، حيث يلتقي كريستال 
باالس مع ليڤربول، وساوثمبتون مع مان 
ســيتي، إيڤرتون مع أرسنال، ونيوكاسل 

مع فولهام.

١-١ مع ضيفه ساوثمبتون على ملعب 
اإلمارات في لقاء شهد تسجيل الغابوني 
بيار امييــرك اوباميانغ اول هدف على 
ارضــه هذا املوســم في الــدوري وذلك 
بالدقيقة ٥٢، بعدما افتتح ثيو والكوت 
التسجيل أمام فريقه السابق، اال انه لم 
ميتنع عن االحتفال أمام الفريق الذي لعب 
لصفوفه ١٢ موسما كما يفعل العديد من 

بفارق األهداف عن ساوثمبتون الثالث 
املتعادل ١-١ مع أرسنال.

وسجل البرازيلي ريتشارليسون (٢١) 
ومايسون هولغايت (٧٢) هدفي فريق 
املدرب كارلو انشيلوتي الذي حقق فوزه 
الثاني تواليا بعد أن أسقط تشلسي في 

املرحلة السابقة.
وفي مباراة أخرى، تعادل أرســنال 

برأسية قاتلة في الدقيقة ٩٠ للبرازيلي 
روبرتو فيرمينيو، انفرد ليڤربول بصدارة 
الدوري االجنليزي لكرة القدم على حساب 
توتنهام بفوزه عليه ٢-١ في مباراة مثيرة 

في قمة املرحلة الثالثة عشرة.
ورفع «الريدز» رصيده الى ٢٨ نقطة في 
صدارة الترتيــب مبتعدا بثالث نقاط عن 
«السبيرز» الذي مني بخسارته الثانية هذا 
املوسم في «البرميييرليغ» واألولى خارج 
الديار، في حني حافظ الفريق األحمر على 
سجله املثالي في ملعب أنفيلد في الدوري 
هذا املوســم بســبعة انتصارات من سبع 

مباريات.
وافتتح املصري محمد صالح التسجيل 
(٢٦) ألصحاب األرض قبل أن يعادل الكوري 
اجلنوبي ســون هيونغ- مــني (٣٣) فيما 

كانت كلمة احلسم لفيرمينو (٩٠).
وفرط ليســتر سيتي بالوصافة بعدما 

سقط على أرضه أمام إيڤرتون ٠-٢.
وجتمد رصيد ليســتر عنــد ٢٤ نقطة 

الالعبني عندما يواجهون أنديتهم السابقة.
روبرتو فيرمينيو، انفرد ليڤربول بصدارة روبرتو فيرمينيو، انفرد ليڤربول بصدارة روبرتو فيرمينيو، انفرد ليڤربول بصدارة روبرتو فيرمينيو، انفرد ليڤربول بصدارة روبرتو فيرمينيو، انفرد ليڤربول بصدارة روبرتو فيرمينيو، انفرد ليڤربول بصدارة روبرتو فيرمينيو، انفرد ليڤربول بصدارة 

ميالن ينجو من فخ جنوى

جنا ميالن من خســارة اولــى كانت تلوح في األفق 
وتعادل مع مضيفه جنوى ٢-٢ ضمن املرحلة الثانية عشرة 
من الدوري اإليطالي، التي شهدت فوز إنتر ميالن على 

نابولي ١-٠، وتعادل يوڤنتوس مع اتاالنتا ١-١.
في املباراة األولى سجل ماتيا ديسترو (٤٧ و٦٠) هدفي 
جنوى، ودافيد كاالبريا (٥٢) والفرنسي بيار كالولو (٨٣) 
مليالن. ورفع ميالن رصيــده إلى ٢٨ نقطة بفارق نقطة 

واحدة عن جاره إنتر واربع نقاط عن يوڤنتوس.
وفي املباراة الثانية خطف إنتر فوزا من نابولي املنقوص 
عدديا بهدف أحرزه البلجيكي روميلو لوكاكاو من ركلة 

جزاء (٧٣).
وطرد لورنسو إنسيني في الدقيقة ٧٢ جراء اعتراضه 
على احتســاب احلكم ركلة اجلزاء التي جاء منها هدف 
املبــاراة الوحيد في مبــاراة كان فيها الضيوف الطرف 
األفضل طوال دقائقها وأهدروا الكثير من الفرص اخلطرة.

وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء 
حاسمة ليســقط فريقه يوڤنتوس في فخ التعادل أمام 
ضيفه أتاالنتا ١-١ ويضيع فرصة االقتراب من الصدارة.

وسجل فيديريكو كييزا (٢٩) ليوڤنتوس، والسويسري 
رومــي فرولر (٥٧) ألتاالنتا، فيما أهــدر رونالدو ركلة 

اجلزاء في الدقيقة ٦١.
ورفع يوڤنتوس رصيده إلى ٢٤ نقطة في املركز الثالث 

مقابل ١٨ نقطة ألتاالنتا الثامن.
وفي بقية املباريات تعادل فيورنتينا مع ساسوولو ١-١، 
وبارما مع كالياري ســلبيا، وسبيتسيا مع بولونيا ٢-٢، 

وخسر فيرونا أمام سمبدوريا ١-٢.
وتنطلق مساء غد السبت مباريات املرحلة الـ ١٣ من 
املسابقة، إذ يلعب فيورنتينا مع فيرونا، وسامبدوريا مع 

كروتوني، وبارما مع يوڤنتوس.

أدان االحتــاد اإلجنليــزي لكــرة القدم 
مهاجم مان يونايتد األوروغوياني إدينسون 
كاڤاني بسوء السلوك بعد أن استخدم كلمة 
عنصرية خالل منشور له عبر وسائل التواصل 
االجتماعي. وبعث كاڤاني (٣٣ عاما) برســالة 
عقب تسجيله هدف الفوز ملان يونايتد على 
ساوثامبتون الشهر املاضي، لكنه حذف املنشور 

بعد إبالغه بأن الكلمة التي استخدمها قد يتم 
اعتبارها عدائية. وهنــاك مهلة أمام كافاني 
حتــى الرابع من يناير املقبل للرد على اتهام 
االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم. وأوضح مان 
يونايتد عبر موقعه الرسمي، أنه لم يكن هناك 
أي تعمد من جانب الالعب وأن النادي «ملتزم 

متاما مبكافحة العنصرية».

«الريدز» وحيدًا في صدارة «البرميييرليغ»

االحتاد اإلجنليزي يدين كاڤاني

حافظ باير ليڤركوزن على صدارته 
لترتيــب الدوري األملاني لكرة القدم 
بفوزه على مضيفه كولن ٤-٠، فيما 
أنقذ الپولندي روبرت ليڤاندوفسكي 
بايرن ميونيخ من اخلســارة وقاده 
للفــوز علــى ضيفــه ڤولفســبورغ 
٢-١، كما فاز اليبزيغ بصعوبة على 
هوفنهــامي ١-٠ في املرحلــة الثانية 
عشرة. وأبقى ليڤركوزن على فارق 
النقطة مع بايــرن الثاني واليبزيغ 
الثالــث بعدما رفع رصيــده إلى ٢٨ 

نقطة مقابل ٢٧ للفريقني اآلخرين.
إلــى ذلــك، يســعى بوروســيا 
دورمتونــد الــى مواصلــة صحوته 
عندما يستضيف أونيون برلني اليوم 
في افتتاح املرحلة الثالثة عشرة من 
املســابقة بانتظار قمة املتصدر باير 
ليڤركوزن وضيفه ومطارده املباشر 
بايرن ميونيخ حامل اللقب في األعوام 
الثمانية األخيرة املقررة غدا السبت.

ويلعب غدا ايضا ماينتس مع فيردر 
برمين، وبوروســيا مونشنغالدباخ 
مع هوفنهامي، وشــالكه مع أرمينيا 
بيليفيلد، وأوغسبورغ مع أينتراخت 

فرانكفورت، واليبزيغ مع كولن.
فرنسا

الــدوري  ليــل بصــدارة  انفــرد 
الفرنســي لكرة القــدم بعدما تغلب 
على مضيفه ديجون ٢-٠ في املرحلة 
اخلامسة عشرة من املسابقة، وانتزع 
باريس سان جيرمان املركز الثاني من 
ليون بعدما تغلب على لوريان ٢-٠ 
وتعادل ليون مع ستاد بريست ٢-٢.
وفي مباريات أخرى، تغلب ميتز 
على مونبلييه ٢-٠، وستراسبورغ 
على أجنيه ٢-٠، وستاد رميس على 
نانت ٣-٢، ونيس على نيم أوملبيك 
٢-٠، ورين على مرسيليا ٢-١، والنس 
على موناكو ٣-٠، وســانت إيتيان 

على بوردو ٢-١.
ورفع ليــل رصيده إلى ٣٢ نقطة 
في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام 
باريس سان جيرمان ونقطتني أمام 
ليون، بينما جتمد رصيد ديجون عند 
٩ نقاط في املركز العشرين األخير.

الى ذلك، تفتتح مساء غد السبت 
مباريات املرحلة الـ ١٦ من املسابقة، 
حيث يلتقي ميتز مع النس، ومرسيليا 

مع رميس، ونيس مع ليون.

مباراتا اليوم اجلمعة

اسبانيا (املرحلة ١٤)

١١beIN sports HD٣بلباو - هويسكا

أملانيا (املرحلة ١٣)

١٠:٣٠أونيون - دورمتوند

مباريات غد السبت

إجنلترا (املرحلة ١٤)

٣:٣٠beIN sports HD١كريستال - ليڤربول

٦beIN sports HD٢ساوثمبتون - مان سيتي

٨:٣٠beIN sports HD١إيڤرتون - ارسنال

١١beIN sports HD٢نيوكاسل - ڤوالم

إسبانيا (املرحلة ١٤)

٤beIN sports HD٣أتلتيكو مدريد - إيلتشي

٦:١٥beIN sports HD١برشلونة - ڤالنسيا

٨:٣٠beIN sports HD٣ليڤانتي - سوسييداد

٨:٣٠beIN sports HD٥اوساسونا - ڤياريال

١١beIN sports HD٣إشبيلية - بلد الوليد

إيطاليا (املرحلة ١٣)

٥beIN sports HD٤ڤيورنتينا - ڤيرونا

٨beIN sports HD٤سامبدوريا - كروتوني

١٠:٤٥beIN sports HD١بارما - يوڤنتوس

فرنسا (املرحلة ١٦)

٧beIN sports HD٦ميتز - النس

٩beIN sports HD٦مرسيليا - رميس

١١beIN sports HD٦نيس - ليون

أملانيا (املرحلة ١٣)

٥:٣٠أوغسبورغ - فرانكفورت

٥:٣٠مونشنغالدباخ - هوڤنهامي

٥:٣٠ماينتس - برمين

٥:٣٠اليبزيغ - كولن

٥:٣٠شالكه - بيليفيلد

٨:٣٠ليڤركوزن - بايرن ميونيخ

ليڤركوزن يكتسح كولن.. 
وليڤاندوفسكي ينقذ البايرن

املطاردة مستمرة بني ليل وباريس

استبعاد روسيا ملدة عامني من املشاركات الدولية بسبب املنشطات
أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) أمس اســتبعاد روســيا ملدة 
عامني من املشــاركة في البطوالت الدولية الكبــرى بينها أوملبياد طوكيو 
الصيف املقبل واألوملبياد الشــتوي فــي الصني عام ٢٠٢٢، وذلك النتهاكها 

قوانني مكافحة املنشطات.
وقلــص القضــاة الثالثة الذين عينتهــم احملكمة إلى 

النصف عقوبة االستبعاد ألربع سنوات التي اقترحتها 
الوكالــة العاملية ملكافحة املنشــطات (وادا) العام 

املاضي، في حني منحت الفرصة أمام الرياضيني 
الروس الذين لم يسبق معاقبتهم بسبب تناول 

املنشطات، للمشاركة حتت علم محايد.
ورحبــت «وادا» بقــرار احملكمــة، وقال 
رئيسها ويتولد بانكا في بيان إن «الوكالة 
العاملية ملكافحة املنشطات سعيدة بفوزها 
بهــذه القضيــة التاريخيــة». واضــاف أن 
محكمــة التحكيم الرياضية أكدت بوضوح 
استنتاجاتنا أن السلطات الروسية تالعبت 

بوقاحة وبشكل غير قانوني ببيانات مختبر 
موسكو للتغطية على برنامج منشطات ممنهج. 

ومع ذلك، أعرب بانكا عن «خيبة أمله» ألن احملكمة 
لم تصادق علــى توصية الوكالة العاملية ملكافحة 

املنشطات باستبعاد روسيا ملدة ٤ سنوات. واعترف 
القضــاة في قرارهــم، بأن «عواقب» الغش الروســي، أي 

التزويــر على نطاق واســع لبيانات مختبر موســكو ملكافحة 
املنشــطات، «ليســت باألهمية التي كانت تأملها الوكالــة العاملية ملكافحة 
املنشطات». ولتبرير تساهلهم، قال القضاة إنهم «أخذوا في االعتبار مسائل 

تناســبية العقوبــات، وعلى وجــه اخلصوص احلاجة إلــى تعزيز تغيير 
الثقافة وتشــجيع اجليل القادم من الرياضيني الروس على املشــاركة في 
رياضــة دولية نظيفة». وباختصار، متت حماية الرياضيني إلى حد كبير 
من العقوبة اجلماعية التي طالبت بها الوكالة العاملية ملكافحة 
املنشطات، والتي تضمنت في البداية ٣ نسخ من األلعاب 
األوملبية، حتى األوملبياد الصيفي في باريس ٢٠٢٤، 

ما قد يؤدي إلى نهاية مسيرة العديد منهم.
وفي حال ظل االســتبعاد ســاريا حتى ١٦ 
ديســمبر ٢٠٢٢، فإن آثاره على كأس العالم 
التي ســتنتهي في قطر بعد يومني من ذلك 
التاريــخ لم تتضح بعد: ميكن للرياضيني 
الــروس بالتأكيــد التنافــس حتــت راية 
محايدة، لكــن البيان الصحافي للمحكمة 
ال يوضح كيف ميكن تطبيق هذا التسامح 
على الرياضات اجلماعية. من جهة أخرى، 
أمــرت احملكمة الوكالة الروســية ملكافحة 
املنشــطات («روســادا») بدفع ١٫٢٧ مليون 
دوالر للوكالــة العاملية ملكافحة املنشــطات 
لتعويض التأخيرات التي قامت بها منذ يناير 
٢٠١٩ بشأن تزوير البيانات من مختبر موسكو. 
وكانت الوكالة العاملية قد خصصت ما يقرب من ٤ 
ماليني دوالر في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ في حتقيقني آخرين 
حول املنشطات املؤسساتية في روسيا، السيما بشأن الغش 
الذي حدث خالل دورة األلعاب األوملبية الشتوية لعام ٢٠١٤ في سوتشي 

مبساعدة األجهزة السرية الروسية.

النصف عقوبة االستبعاد ألربع سنوات التي اقترحتها 

املاضي، في حني منحت الفرصة أمام الرياضيني 
الروس الذين لم يسبق معاقبتهم بسبب تناول 

بوقاحة وبشكل غير قانوني ببيانات مختبر 
موسكو للتغطية على برنامج منشطات ممنهج. 

ومع ذلك، أعرب بانكا عن «خيبة أمله» ألن احملكمة 

من العقوبة اجلماعية التي طالبت بها الوكالة العاملية ملكافحة 
املنشطات، والتي تضمنت في البداية 

برشلونة يسقط سوسييداد ويصارع ڤالنسيا غدًا
استعاد برشلونة شيئا من هيبته 
وفاز على ضيفه ريال سوســييداد 
متصــدر الترتيــب ٢-١ فــي مباراة 
مسبقة من املرحلة التاسعة عشرة 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وعلــى الرغــم مــن أن الضيوف 
كانوا املبادرين الفتتاح التســجيل 
عن طريق البرازيلي ويليان جوزيه 
(٢٧) إال أن الفريــق الكاتالونــي رد 
بهدفــني عبــر جــوردي ألبــا (٣١)، 
والهولنــدي فرنكي دي يونغ (٤٣). 
ورفع برشلونة رصيده إلى ٢٠ نقطة 
في املركــز اخلامس مقابل ٢٦ نقطة 

لسوسييداد الذي تخلى عن الصدارة 
ألتلتيكو مدريد بفارق األهداف لكن 
ظل متقدما علــى ريال مدريد حامل 
اللقب باألهداف أيضا، علما أنه خاض 
ثالث مباريات اكثر من االول ومباراة 
اكثر من امللكي. وهــو الفوز الثاني 
تواليا لبرشلونة الذي مير مبرحلة 
متأرجحــة هذا املوســم مــع مدربه 
اجلديد الهولندي رونالد كومان، بعد 
تعرضــه ألربع هزائم في ١٢ مباراة. 
هذا، وتنطلق مساء اليوم منافسات 
املــرح لة الـ ١٤ من املســابقة، حيث 
يلعــب أتلتيك بلباو مع هويســكا، 

علــى ان تقام غدا ٥ مباريات يلتقي 
خاللها اتلتيكو مدريد مع إيلتشــي، 
وبرشــلونة مع ڤالنسيا، وليفانتي 
مع ريال سوسييداد، وأوساسونا مع 

ڤياريال، وإشبيلية مع بلد الوليد.
قرعة «السوبر اإلسباني» 

إلى ذلك، ســيلعب برشلونة مع 
ريال سوسييداد، املنافس على قمة 
الدوري اإلسباني لكرة القدم، في قبل 
نهائي كأس السوبر اإلسبانية، بينما 
سيلعب ريال مدريد حامل اللقب مع 

أتلتيك بلباو في املواجهة األخرى.

وأجريــت القرعة أمــس في مقر 
االحتاد اإلسباني مبشاركة أول فريقني 
في الدوري اإلسباني املوسم املاضي 

وطرفي نهائي كأس امللك.
ولم يتم حتى اآلن إقامة نهائي كأس 
امللك للموسم املاضي بني سوسييداد 
وبلباو بسبب قيود متعلقة بجائحة 
«كوفيد-١٩». وسيلعب برشلونة مع 
سوســيداد في ١٣ يناير في قرطبة، 
بينمــا يواجه ريال مدريد منافســه 
بلباو بعدها بيوم واحد في ملقة، على 
أن تقام املباراة النهائية في اشبيلية 

يوم ١٧ يناير.


