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الشرطة تعتذر لعائلة أتكينسون 
بعد وفاته على يد أحد عناصرها

أسينسيو يتعافى من «كورونا»

روبليف يعلن إصابته بكوفيد - ١٩

يوكيتش يعيد ناغتس لالنتصارات

تقدمت الشرطة البريطانية باعتذار رسمي لعائلة العب كرة القدم 
السابق داليان أتكينسون الذي لقي مصرعه على يد أحد عناصرها 

عام ٢٠١٦، وذلك بعد ستة أشهر على سجن الشرطي املتورط 
في وفاته. وتوفي أتكينســون عن ٤٨ عاما في املستشــفى 
عام ٢٠١٦ بعد حوالي ساعة من قيام الشرطي بنجامن مونك 

بصعقه كهربائيا مبسدس «تايزر» ثالث مرات، إحداها استمرت 
٣٣ ثانية، وركله مرتني في الرأس. 

وحكم على مونك في يونيو بالسجن ثمانية أعوام لتسببه في وفاة 
جنم أستون ڤيال السابق في حكم كان «ضروريا» للحفاظ على ثقة 

الناس بالشرطة بحسب ما أفاد القاضي في حينها. 
وكتبت بيبا ميلز التي تسلمت منصب رئيسة شرطة ويست ميرسيا 
في ســبتمبر، إلى عائلة أتكينسون لتقول «أنا آسفة بشدة للتأثير 
املدمر» الذي جنم عن سلوك مونك. ورأت أن «زي الشرطة ال مينح 
عناصر الشرطة حصانة للتصرف بشــكل غير قانوني أو إساءة 

استخدام سلطاتهم». 
وأشارت ميلز إلى أن لديها «التزاما» بـ «االعتراف والقبول» بأن حقوق 
أتكينسون قد انتهكت مبوجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. 
ودافع أتكينسون خالل مسيرته كمهاجم عن ألوان إيبسويتش تاون 
(١٩٨٥-١٩٨٩) وشيفيلد ونسداي (١٩٨٩-١٩٩٠) ورريال سوسييداد 
(١٩٩٠-١٩٩١) وأســتون ڤيال (١٩٩١-١٩٩٥) وفنربغشه (١٩٩٥-١٩٩٧ 
وقد أعير خالل هذه الفترة ملتز الفرنســي ومان سيتي) واالحتاد 
السعودي (١٩٩٧-١٩٩٩)، قبل االنتقال الى الدوري الكوري اجلنوبي 
لفترة وجيزة وضع على إثرها حدا ملشــواره الكروي الذي أحرز 
خالله كأس الرابطة اإلجنليزية عام ١٩٩٤ والدوري التركي عام ١٩٩٦.

أعلن اإلســباني ماركو أسينســيو، جنم ريال مدريد، تعافيه من 
اإلصابة بڤيروس كورونا املستجد. وكتب أسينسيو، على حسابه 
 ،PCR مبوقع التواصل االجتماعي «تويتــر»: «أجريت اختبار
وجاءت النتيجة ســلبية». وأضاف النجم اإلسباني: «أبعث 
عناقا كبيــرا للعائالت غير القــادرة على أن تكون معا 
في هذه األوقات االســتثنائية. استمروا في االعتناء 
بأنفسكم». يذكر أن إصابات كورونا ضربت ريال 
مدريد بقوة مؤخرا، حيــث انتقلت العدوى إلى 
ماركو أسينسيو وغاريث بيل وأندري لونني 
ورودريغو جويس ومارسيلو ولوكا مودريتش، 
باإلضافة إلى ديڤيد أنشيلوتي، مساعد مدرب 
الفريق كارلو أنشــيلوتي. ويحتل ريال مدريد 
املركز األول في جدول ترتيب الدوري اإلسباني 
برصيد ٤٦ نقطة، متفوقا على إشــبيلية صاحب 

املركز الثاني بفارق ٨ نقاط.

أعلن العب التنس الروسي اندريه روبليف املصنف اخلامس عامليا، 
إصابته بڤيروس كوفيد-١٩، ما يضع مشاركته في بطولة أستراليا 

املفتوحة املرتقبة بني ١٧ و٣٠ يناير املقبل في دائرة اخلطر.
وكتــب الالعب البالغ من العمر ٢٤ عاما علــى تويتر «أنا حاليا في 
برشلونة، ولسوء احلظ جاءت نتيجة اختبار ڤيروس كورونا إيجابية».
وأضاف «لقد دخلت في حجر صحــي واحترم كل البروتوكوالت 
حتت إشراف األطباء». وتابع روبليف «لقد تلقيت التلقيح بالكامل 
وأستعد لكأس أيه تي بي وبطولة أستراليا املفتوحة (١٧-٣٠ يناير). 
أحتاج اآلن إلى التعافي ولن أتوجه إلى ملبورن إال عندما يكون الوضع 
آمنا للجميع». وسبق أن أعلن الكندي دنيس شابوفالوف املصنف 
١٤ عامليا،، إصابته بڤيروس كوفيد-١٩ بعد وصوله إلى سيدني، حيث 

ستقام كأس «أيه تي بي».

قاد الصربي نيكوال يوكيتش فريقه دنفر ناغتس لفوز صعب على 
حساب مضيفه لوس أجنليس كليبرز بنتيجة ١٠٣-١٠٠ ضمن دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني.
وفرط ناغتس بتقدم كبير وصل إلى ١٧ نقطة في الربع الثالث، قبل أن 
يتأخر بالنتيجة بفارق تسع نقاط قبل تسع دقائق من نهاية املباراة.

وكان يوكيتش أفضل مســجل لناغتس بـ ٢٦ نقطة مع ٢٢ متابعة، 
وأضاف اليه ويل بارتون ١٧ نقطة وأوسنت ريفرز ومونتي موريس 
١٢ نقطة لكل منهما، ليتفادى ناغتس الســيناريو نفسه الذي فرط 

فيه بتقدم بلغ ١٩ نقطة قبل أن يخسر من تشارلوت هورنتس.

رودجرز: سعيد رغم اخلسارة!

ميالن يبحث عن بديل لـ  «املصاب» كايير

أبدى مدرب ليستر بريندان رودجرز، سعادته بالروح التي 
أظهرها العبوه، رغم اخلسارة الثقيلة ٣-٦ أمام مضيفه مان 
سيتي. وقال عقب املباراة، التي شهدت غياب مجموعة من 
العبي ليستر بسبب اإلصابة، «لقد شاركنا في الهجوم خالل 

الشوط األول ولم تعكس نتيجته ما جرى به».
وأضاف رودجرز «قاموا بتسع تسديدات بينما سددنا ثمانية، 

لكننا كنا متأخرين ٠-٤ وبقينا في موقف صعب».
وأوضح «أجرينا تبديال وحتدينا الالعبني، وقلنا إننا بحاجة 
حملاولة الفوز في الشوط الثاني وإظهار العقلية والشخصية 
فــي الفريق». وتابع «قلنا إننا فريــق ال ينهار مطلقا على 
الصعيدين الذهني واجلســدي، وسيكون هذا أمرا سهال، 
لكن الالعبني أظهروا روحا ال تصدق ولعبوا كرة قدم رائعة 
للوصــول بالنتيجة إلى ٣-٤ حتى بعدما كنا متأخرين ٣-٥، 
سنحت فرصتان محققتان لنا». وشدد رودجرز «لقد كان 
طلبا ضخما ونحن نواجه حامل لقب املسابقة، الذي كان لديه 
أسبوع من دون مباريات لالستعداد ولم يكن لديه الكثير من 
الالعبني الغائبني، لكن العبينا استغلوا ذلك وكنت فخورا بهم».

أيد رالف رانغنيك املدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اإلجنليزي مخاوف 
يورغن كلوب املدير الفني لليڤربول بشأن التعاقد مع العبني لم يتلقوا اللقاح 

املضاد لڤيروس كورونا املستجد.
وكان كلوب قد حتدث بشكل صريح قائال إن الالعبني يجب أن يتلقوا اللقاح 

في ظل تزايد أعداد املصابني بعدوى كورونا في الدوري اإلجنليزي املمتاز إثر 
انتشــار املتحور اجلديد «أوميكرون». وقال كلوب إنه سيفكر مرتني بشأن التعاقد 

مع العبني لم يتلقــوا اللقاح، وقد أيد مواطنه األملاني رانغنيك هذا الرأي، حيث قال إن 
هذه احلقيقة ستؤثر على قرارات مان يونايتد في سوق االنتقاالت املقبلة في يناير.

وقال رانغنيك «أعتقد أن هذا سيؤخذ في االعتبار وأتفهم متاما ما قاله يورغن».
وأضاف: «هذه قضية يجب على األندية التفكير فيها بجدية.. فإذا تعاقدت مع العب وأنت 
تعرف منذ اليوم األول أنه لم يتلق اللقاح، فعليك أن تعي أنه رمبا ال يكون متاحا للمشاركة».  
وتابع: «لن يكون هذا ملدة ١٠ أيام، وإمنا قد يحدث بشكل متكرر خالل فترة جائحة كورونا».
واستشهد بغياب جوشوا كيميش العب بايرن ميونيخ عن صفوف فريقه، مؤكدا أنه يجب 

على الالعبني غير املطعمني أن يتلقوا اللقاح في أسرع وقت ممكن.
وقال إن املهاجم أنطوني مارســيال طلــب الرحيل عن النادي، لكنه ال توجد أي عروض 
للمهاجم الفرنســي حتى اآلن وإن النادي رمبا يحتاج اليه في التشكيلة التي ضربتها 

اإلصابات أو املزيد من حاالت كوفيد-١٩.

وضع نادي ميالن، خطة بديلة لتعويض جنمه الدمناركي سيمون كايير، 
الذي تعرض إلصابة في الركبة، وسيغيب عن مباريات الفريق حتى نهاية 
املوسم. ووفقا ملوقع «كالتشــيو ميركاتو»، فإن خطة ميالن األساسية 
لدعم الفريق مبدافع جديد، ال تزال تذهب إلى ضم البرازيلي جليسون 

برمير من تورينو أو الهولندي سفني بومتان من ليل.
وأشــار املوقع اإليطالي إلى أن اخليارات األولى لتعويض كايير باهظة 
الثمن، كما يواجه ميالن، صعوبة في إقناع األندية بالتخلي عن الالعبني 
على ســبيل اإلعارة مع أحقية الشــراء. وأوضح أن ميالن يجهز خطة 
بديلة، ويعد أبرزها التعاقد مع الكولومبي جون لوكومي، مدافع جينك، 
صاحب الـ ٢٣ عاما. وذكر «كالتشــيو ميركاتو» أن لوكومي يســتطيع 

اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر، كما أن عقده ينتهي مع 
جينك في صيف ٢٠٢٣.

ويحتل ميالن، املركز الثاني في جدول ترتيب الدوري 
اإليطالــي برصيد ٤٢ نقطة، بفارق ٤ نقاط خلف 

إنتر صاحب الصدارة.

ميرتساكر: «اإلجنليز» 
سيعتلون قمة العالم يومًا ما

قال بير ميرتساكر املتوج مع املنتخب 
األملانــي بلقب كأس العالــم ٢٠١٤ لكرة 
القدم في البرازيل، إنه يعتقد أن املنتخب 
اإلجنليزي ميكنه إحراز لقب كبير آخر 
على األقل في املستقبل القريب، ويرى 
أن كأس األمم األوروبيــة املقبلة (يورو 

٢٠٢٤) متثل أفضل فرصة لذلك.
ولم يتوج املنتخب اإلجنليزي بأي 
لقــب منذ كأس العالم ١٩٦٦ لكنه وصل 
إلى املربع الذهبي في مونديال ٢٠١٨ كما 
وصل إلى نهائي يورو ٢٠٢٠ التي أقيمت 
هذا العام. وتوج ميرتساكر، قائد أرسنال 
الســابق والــذي يدير حاليــا أكادميية 
النادي، مــع املنتخب األملاني مبونديال 
٢٠١٤ وقــال إن املنتخب اإلجنليزي مير 
حاليا بتطور مشابه. وقال ميرتساكر: 
«دائمــا ما كنا قريبني بــني عامي ٢٠٠٦ 
و٢٠١٤، كنا نحتل املركز الثاني أو الثالث 
في البطوالت. واملنتخب اإلجنليزي مير 

باألمر نفسه في الوقت احلالي».

وأضاف: «لكنه سيعتلي العرش في 
يوم ما. ال مفر من هذا، في ظل ما يضمه 

من عدد جيد من الالعبني البارزين».
وقال ميرتساكر إن كأس العالم ٢٠٢٢ 
تأتي على األرجــح في وقت مبكر على 
إمكانية حتقيق ذلك، مضيفا: «أعتقد أن 
يــورو (٢٠٢٤ املقررة فــي أملانيا) متثل 

الفرصة األبرز إلجنلترا».
وعن فرص املنتخــب األملاني حتت 
قيادة املدير الفني هانز فليك الذي أعاد 
تشــكيل الفريــق، يرى ميرتســاكر أن 
الفرصــة في «يــورو ٢٠٢٤» تعد أقوى 

منها في كأس العالم.
وقال ميرتســاكر: «فــي الوقت 
احلالي ال ميكن للفريق احلكم على 

ما وصل إليه. سنذهب إلى كأس العالم 
فــي قطــر ولدينا العديد مــن عالمات 
االســتفهام. يجب أن يكون هدفنا هو 
بناء فريــق ميكنه الوصول على األقل 

إلى املربع الذهبي في يورو ٢٠٢٤».

حساب مضيفه لوس أجنليس كليبرز بنتيجة 

وفرط ناغتس بتقدم كبير وصل إلى 

ويحتل ميالن، املركز الثاني في جدول ترتيب الدوري 

يوم ما. ال مفر من هذا، في ظل ما يضمه 

٢٠٢٢

ما وصل إليه. سنذهب إلى كأس العالم 

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

١ ٦beIN SPORTS Premiumساوثمبتون ـ توتنهام
٢ ٦beIN SPORTS Premiumكريستال باالس ـ نوريتش

٣ ٦beIN SPORTS Premiumواتفورد ـ وست هام
١ ١١beIN SPORTS Premiumليستر ـ ليڤربول

«الريدز» لالنقضاض على «اجلريح» ليستر
مباراته مع ولڤرهامبتــون، يأمل اجلار توتنهام 
اخلامس االقتراب أكثر من «املدفعجية» وتقليص 
الفارق الذي يفصله عنهم إلى ثالث نقاط من خالل 
الفوز على مضيفه ســاوثمبتون في لقاء يدخله 
رجال اإليطالي أنتونيو كونتي مبعنويات مرتفعة 
بعــد فوزهم األحــد على اجلار اآلخر كريســتال 

باالس ٣-٠.
ويبدو ســبيرز في وضع جيد على الصعيد 

التنافسي، السيما أنه ميلك ثالث مباريات مؤجلة 
ســتضعه في قلب الصراع على الصدارة في 
حــال خرج منها منتصرا، شــرط أال يتعثر 

كثيرا من اآلن وحتى إقامتها.
كما يلتقي نوريتس سيتي مع كريستال 

باالس، وواتفورد مع وست هام.

قبل تسريحهم للمشاركة مع منتخبات بالدهم في 
كأس األمم األفريقية املقررة بني ٩ الشــهر املقبل 

و٦ فبراير في الكاميرون.
وكان من املفترض أن ينضم الالعبون األفارقة 
الى منتخباتهم في ٢٧ الشهر اجلاري، لكن في رسالة 
موجهة من «فيفا» الى رابطة األندية األوروبية، 
أفادت الهيئة الكروية العليا بأن االحتاد األفريقي 
للعبة مدد املهلة حتى الثالث من يناير، ما يعني أن 
بإمكان ليڤربول االعتماد حتى حينها على الثالثي 
املصري محمد صالح وساديو ماني والغيني نابي 
كيتا. وأرجئت املباراتان املقررتان اليوم بني ليدز 
وأستون ڤيال من جهة، وأرسنال وولڤرهامبتون 

من جهة أخرى بسبب ڤيروس كورونا.
وبغياب أرسنال عن هذه املرحلة بسبب تأجيل 

بعدما غاب عن مرحلة الـ «بوكســينغ داي»، 
يعود ليڤربول اليوم إلى امللعب، حيث يحل ضيفا 
علــى اجلريح ليســتر الذي يعانــي األمّرين هذا 
املوســم بعد االكتفاء بســتة انتصــارات في آخر 
١٧ مبــاراة، ليتجمــد رصيــده عنــد ٢٢ نقطة في 
املركز العاشــر في املرحلة العشرين من الدوري 

اإلجنليزي لكرة القدم.
وعاد ليستر الى املباريات في منتصف األسبوع 
املنصرم حني تواجه مع ليڤربول بالذات في ربع 
نهائي مسابقة كأس الرابطة وخرج مهزوما بركالت 
الترجيــح، وبالتالي سيســعى املدرب اإليرلندي 
الشــمالي برندن رودجرز الى الثــأر من الفريق 

الذي أشرف عليه من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥.
وسيكون على ليڤربول ومدربه األملاني يورغن 
كلوب التعامــل مع ضغط املباريــات بحنكة، إذ 
سيحل «احلمر» األحد ضيفا على ملعب تشلسي 
في املرحلة املقبلة، قبل مواجهة الفريق اللندني 
األخر أرســنال اخلميس خارج ملعبهم أيضا في 

نصف نهائي كأس الرابطة.
وتلقى ليڤربول خبرا سارا األحد بعدما أعلن 
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن بإمكان األندية 
اإلبقاء على العبيها األفارقة حتى الثالث من يناير 

رجال كونتي ملواصلة التقدم نحو فرق القمة.. ووست هام لعبور واتفورد في «البرميييرليغ»

تعرف منذ اليوم األول أنه لم يتلق اللقاح، فعليك أن تعي أنه رمبا ال يكون متاحا للمشاركة».  
 أيام، وإمنا قد يحدث بشكل متكرر خالل فترة جائحة كورونا».

رانغنيك: صعب التعاقد مع العب لم ُيطعم


