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القضاء السويسري يبرئ
ناصر اخلليفي من أي تهمة فساد
برّأ القضاء السويسري اجلمعة رئيس
مجموعة « »beINاإلع�لام��ي��ة ناصر
اخلليفي من قضية فساد حول حقوق نقل
تلفزيوني ملونديالي  2026و.2030
وأكد ناصر اخلليفي تبرئة اسمه بشكل
لا :
كامل وقطعي م��ن أي تهم فساد ق��ائ� ً

«بعد استهدافي بحملة قاسية استمرت
أرب��ع س��ن��وات ،أ ُغ� ِف�لَ��تْ خاللها احلقائقُ
األس��اس��ي��ة واألس���س القانونُية ف��ي كل
متكنت أخ��ي��را ً من تبرئة اسمي
ُ
مرحلة،
بشكل كامل وقطعي».
وأضاف اخلليفي قائالً« :ان قرار اليوم

�ددت
يثبت ب��راءات��ي بشكل كامل .وق��د ج� ْ
ه��ذه ال��ب��راء ُة إمي��ان��ي بسيادة القانون
وباإلجراءات القانونية ،بعد أربع سنوات
من االدع��اءات والتهم الوهمية والتشهير
املستمر بسمعتي ،وقد ثبت أن ذلك كله ال
أساس له من الصحة».

اإلصابة تبعد نيمار عن سان جيرمان
ومنتخب البرازيل

نيمار

أكّد األملاني توماس توخيل مدرّب باريس سان
جيرمان غياب النّجم البرازيلي نيمار بسبب
الشهر املقبل .وأكّد توخيل
منتصف ّ
ِ
اإلصابة لغاية
قبيل املؤمتر الصحفي عشيّة مواجهة نانت في
الدوري الفرنسي أنّ نيمار سيغيب عن هذه املباراة

كما أنّه لن يتحوّل مع الفريق ملواجهة اليبتزيغ في
دوري األبطال األربعاء املقبل باإلضافة إلى مباراة
رين املقرّرة في السّ ابع من نوفمبر املقبل.
وأضاف توخيل أنّ نيمار لن يتمكن من املشاركة
مع منتخب بالده في فترة التوقـف الدولية.

مورينيو :غاريث بايل تغيّر كثير ًا
ق��ل��ل ال��ب��رت��غ��ال��ي ج��وزي��ه
م��وري��ن��ي��و م�����درب ت��وت��ن��ه��ام
هوتسبير من حجم التوقعات
املنتظرة م��ن مهاجمه اجلديد
ال إن مستوى
غاريث بايل قائ ً
ال�ل�اع���ب ال��وي��ل��زي امل��خ��ض��رم
حالياً بالتأكيد يختلف متاماً
عما كان عليه عندما غادر ناديه
اإلنكليزي .لالنضمام إلى ريال
م��دري��د اإلس��ب��ان��ي ق��ب��ل سبعة
أعوام.
ويعمل بايل ( 31عاما ً) املعار
من ريال مديد بطل إسبانيا على
استعادة سابق لياقته وشارك
م��ع ال��ن��ادي اللندني ف��ي ثالث
مباريات في كل املنافسات هذا
امل��وس��م م��ن بينها م��ب��اراة في
الدوري األوروبي انتهت بهزمية
توتنهام  0-1أم���ام أنتويرب
م��ت��ص��در ال�����دوري البلجيكي
اخلميس املاضي.
وق���ب���ل امل����ب����اراة امل��اض��ي��ة
ق���ال م��وري��ن��ي��و إن ب��ي��ل جاهز
«للتحليق» لكنه كان أكثر حتفظا
في تقييمه لالعب الويلزي قبل
املواجهة اليوم األحد في الدوري
املمتاز أمم برايتون.
وق��ال مورينيو للصحفيني
«سبعة أع��وام م��دة طويلة .هل
ه��ن��اك أي الع��ب ف��ي ال��ع��ال��م لم
يتغير عما كان عليه قبل سبعة
أع��وام؟ أحياناً ال يكون الالعب
أف��ض��ل أو أس���وأ ب��ل مختلفاً.

وخ��ت��م رئ��ي��س م��ج��م��وع��ة «»beIN
اإلعالمية قائالً« :أما اآلن فقد بات بإمكاني
أن أكرّس كامل طاقتي وجهودي للمساهمة
في بناء مستقبل إيجابي للرياضة العاملية،
في وقت يحتاج فيه القطاع إلى قيادة قوية
أي شيء آخر».
أكثر من ِّ

كورونا يضع األندية اإليطالية في مأزق
بعد غيابه نحو ثالثة أسابيع عن
امل�لاع��ب إلص��اب��ت��ه ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا
املستجد ،جاءت نتيجة اختبار البرتغالي
كريستيانو رون��ال��دو جنم يوفنتوس
اإليطالي سلبية ،لكن أندية أخرى على
غ��رار أتاالنتا ،ساسوولو ،كروتوني
وب��ارم��ا كشفت اجلمعة عن الكثير من
احلاالت اجلديدة.
وك��ان رون��ال��دو ( 35ع��ام �اً) أصيب
بالفيروس خ�لال ت��واج��ده مع منتخب
ب�لاده استعدادا ملباريات دوري األمم
األوروب��ي��ة .وحصل على أول نتيجة
إيجابية ف��ي  13أك��ت��وب��ر ،ليعود إلى
تورينو حيث حجر نفسه في منزله.
قال بطل ال��دوري اإليطالي في بيان
«أجرى رونالدو مسحة لـ»كوفيد»-19
وج���اءت النتيجة سلبية ..بالتالي،
تعافى الالعب بعد  19يوماً ول��م يعد
عرضة للعزل في املنزل».
وي��ل��ع��ب ي��وف��ن��ت��وس م���ع سبيزيا
األح���د ،فيما تقام ك��ل امل��ب��اري��ات وراء
أبواب موصدة ،بسبب بروتوكول احلد
م��ن اج���راءات تفشي ف��ي��روس كورونا
املستجد.
أعلن نادي ميالن أن نتائج اختبارات
مدافعه ماتيو غابيا ،حارسه الدولي
ج��ان��ل��وي��ج��ي دون����اروم����ا وج��ن��اح��ه
النرويجي ينس بيتر ه��اوغ��ي ج��اءت
سلبية.
وبحسب البروتوكول الصحي املعتمد
ف��ي ال����دوري اإلي��ط��ال��ي ،يتوجب على

رئيس رابطة
البوندسليغا يحذر
من مستقبل قامت
غاريث بايل

ان��ظ��روا على سبيل امل��ث��ال إلى
كريستيانو رونالدو وليونيل
ميسي وقارنوا مستوى كل منهما
مبا كان عليه قبل سبعة أعوام.
رغم التواجد في مناطق مختلفة
واللعب في مراكز مختلفة».
وأض����اف امل����درب املخضرم
«حت���دث حت���والت ف��ي قدراتهم
ومهاراتهم وهم يحاولون جتربة
قدراتهم في جوانب مختلفة على
مستوى النظام اخلططي في
فرقهم .أعتقد أن هذا يحدث مع
غالبية الالعبني .وم��ن ثم فإنه
بالتأكيد العب مختلف (كما كان
عليه قبل سبعة أعوام)».

وتوقع مورينيو أن يستعيد
بيل س��اب��ق تألقه م��ع خوضه
املزيد من املباريات قائال «أنا أثق
في كل كلمة قلتها يوم األربعاء
ألنه يعمل بكل جدية ومستواه
في حتسن كما أن��ه لم يتعرض
ألي إصابة منذ تعافيه من أخر
إصابة».
وتابع «ال يفوت أي دقيقة في
أي تدريب .اللعب ملدة  90دقيقة
ال ي���زال صعباً عليه واللعب
ب��ت��رك��ي��ز ع���ال ال ي����زال صعباً
عليه .لكنه يحقق تقدماً ونأمل
ب��أن يتحسن مستواه لألفضل
قريبا ً».

غوارديوال ينفي شائعات عودته إلى برشلونة
أكد املدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال أنّه يرغب
في «البقاء لفترة أط��ول» مع فريقه احلالي مانشستر
سيتي اإلنكليزي لكرة القدم ،وسط ترجيحات بأنه أحد
أبرز املرشحني لقيادة فريقه السابق برشلونة اإلسباني
في الفترة املقبلة.
وع��اد ربط اسم غوارديوال بالنادي الكاتالوني من
جديد بعد استقالة اإلدارة السابقة للفريق برئاسة
جوسيب ماريا بارتوميو الثالثاء ،واق��ت��راح فيكتور
فونت املرشح األبرز خلالفة األخير باستعادة االستعانة
بخدمات ابن النادي التي كانت ثمارها لقبني من دوري
أبطال أوروبا.
ور ّد «بيب» على التساؤالت بشأن إمكانية عودته
لفريقه السابق خالل مؤمتره الصحافي عشية مباراته
مع شيفيلد يونايتد في البرمييرليغ« :أنا سعيد بشكل
ال يصدق هنا ،أنا سعيد لوجودي في مانشستر وآمل
أن أمتكن من القيام بعمل جيد هذا املوسم للبقاء لفترة
أطول».
وعلى الرغم من أنّ غوارديوال فاز بلقبني في الدوري
اإلنكليزي املمتاز منذ انضمامه إل��ى سيتي قادماً من
العمالق األملاني بايرن ميونيخ في عام  ،2016إال أنه لم
يحقق شيئا ً على الصعيد القاري.

حث كريستيان سيفيرت ،رئيس رابطة
ال���دوري األمل��ان��ي لكرة ال��ق��دم ،األن��دي��ة على
تخفيض التكاليف ،حيث يتوقع خسائر
ك��ب��ي��رة ف��ي ال��دخ��ل بسبب وب���اء ف��ي��روس
كورونا.
وقال سيفيرت لصحيفة «هاندلسبالت»
األملانية ،اجلمعة« :سيكون تفاؤال كبيرا أن
نفترض وجود عائدات ضخمة من املشجعني،
خالل املوسم احلالي».
وأض��اف« :ك��ل األندية تنصح بتخفيض
التكاليف ه��ذه األي���ام ،وه��ذا يتضمن أيضا
تكاليف املوظفني».
ووافقت املستشارة أجنيال ميركل ووزراء
الواليات ،على إيقاف رياضات الهواة ،لكن
بإمكان الرياضات احملترفة االستمرار دون
حضور اجلمهور.
ويعتقد سيفيرت أن هذا أمر حيوي لبقاء
األندية ،وقال« :هدفنا الرئيسي هو مواصلة
لعب املباريات ..عائدات البث التليفزيوني
والرعاة تعتمد على هذا».
وفي حال ح��دوث انتكاسة مالية بسبب
الوباء ،من املمكن أن تفتح الرابطة أبوابها
أمام املستثمرين في املستقبل.
وقال سيفيرت« :املستثمرون لديهم اهتمام
كبير بالرابطة ومجاالت عملها ..تواصلوا
معنا بالفعل عندما بدأت األزمة».

قادش يواصل
اإلبهار في «الليغا»

غوارديوال

ناصر اخلليفي

واصل قادش انطالقته املميزة في الدوري
اإلسباني ،وفاز على مضيفه إيبار (،)0/2
اجلمعة ،ضمن اجلولة الثامنة للمسابقة.
وسجل هدفي قادش ،ألفارو نيجريدو في
الدقيقة  ،36وسالفي سانشيز في الدقيقة
 .40ورفع قادش رصيده إلى  14نقطة ،في
املركز الثاني مؤقتا ،بفارق األه��داف خلف
ريال سوسيداد املتصدر ،بينما توقف رصيد
إيبار عند ثماني نقاط ،في املركز احل��ادي
عشر.
وه��ذا الفوز الرابع لقادش في ال��دوري،
خالل املوسم اجلاري ،مقابل الهزمية مرتني
والتعادل في نفس العدد.
في املقابل ،أصبحت هذه اخلسارة الرابعة
إليبار ،مقابل الفوز في مباراتني والتعادل في
مثلهما.

كريستيانو رونالدو

ال�لاع��ب امل��ص��اب بالفيروس أن يعزل
نفسه لعشرة أيام وأن يخضع لفحصني
سلبيني قبل السماح له بالعودة إلى
الفريق.
سمح لدوناروما وهاوغي بالعودة
ُ
إلى التمارين قبل سفر ميالن ال��ذي لم
يخسر بعد في ال��دوري إلى أودينيزي
األحد ،فيما يخضع غابيا «لكشف طبي»
السبت.
وبلغ ع��دد االص��اب��ات اجلمعة رقم
قياسياً في إيطاليا مع أكثر من  31ألف
إصابة في غضون  24ساعة.
وك��ان��ت ن��ت��ائ��ج الع��ب�ين آخ��ري��ن من

يوفنتوس جاءت إيجابية في فترة مبكرة
من السنة ،على غرار العب الوسط بليز
ماتويدي واملهاجم االرجنتيني باولو
ديباال الذي بقيت اختباراته إيجابية ملدة
 45يوما ً.
لكن م��ع تعافي رون���ال���دو ،ظهرت
حاالت جديدة في «سيري أ».
ألغي املؤمتر الصحافي ملدرب أتاالنتا
ج��ان بييرو غاسبيريني اجلمعة في
برغامو عشية مواجهة كروتوني ،بعد
حالة إيجابية ضمن جهازه الفني.
أكد كروتوني أيضاً أن العب وسطه
سالفاتوري مولينا يعاني «ع��وارض

بسيطة» ويعزل نفسه في املنزل.
أما ساسوولو الذي يسافر إلى نابولي
فلديه ثالث حاالت جديدة ،بينها العب،
فيما كشف بارما الذي يلعب على أرض
إنتر عن إصابة العبني مرة ثانية بعد
تعافيهم.
وينتظر التسيو نتائج اختبارات
الع��ب��ي��ه ،ب��ع��د غ��ي��اب ه��داف��ه تشيرو
إميوبيلي واإلسباني لويس ألبرتو عن
التعادل ضد بروج البلجيكي في دوري
أبطال أوروبا كتدبير احترازي.
وأل��غ��ي امل��ؤمت��ر الصحافي للمدرب
سيموني إينزاغي قبل مواجهة األحد ضد
تورينو ،فيما بقي نحو نصف الفريق
معزوالً.
ومن املقرر أن يسافر فريق العاصمة
إل���ى ت��وري��ن��و األح����د ،ق��ب��ل استضافة
األسبوع التالي.
وتقوم رابطة الدوري بتطبيق قوانني
االحت��اد األوروب���ي لكرة ال��ق��دم ،بحيث
ميكن إقامة املباراة طاملا توفر  13العباً
متعافيا ً من بينهم حارس مرمى.
وسيكون االعفاء الوحيد لناد يتفشى
الفيروس بشكل نشط في صفوفه مع
إصابة أكثر من  10العبني في أسبوع
واحد.
وفي هذه احلالة ،ميكن للنادي طلب
التأجيل ،لكن مل��رة واح��دة في املوسم،
على غرار حالة جنوى في مباراة تورينو
مطلع الشهر اجل���اري .وأع��ي��د جدولة
املباراة ليوم االربعاء املقبل.

أزمات الدفاع حتاصر أرسنال قبل مواجهة
مانشستر يونايتد في «البرمييرليغ»

لقطة من مواجهة سابقة بني أرسنال ومانشستر يونايتد

ب���دأت اإلص���اب���ات واإلع���ي���اء في
ض��رب الفرق اإلجنليزية املشاركة
ف��ي البطوالت األوروب��ي��ة باملوسم
اجلاري.
وي��ش��ع��ر ميكيل أرت��ي��ت��ا م��درب
آرس��ن��ال ب��ال��ص��داع ال��دف��اع��ي ال��ذي
يعاني منه كلوب ،حيث أن��ه أيضا
يعاني من قائمة غيابات طويلة في
خط الدفاع قبل مواجهة مانشستر
يونايتد اليوم األحد.
وقال أرتيتا إنه تأكد غياب بابلو
م��اري بإصابة في الكاحل ،وكالوم
تشامبرز بإصابة في الركبة ،وروب
هولدينج بإصابة في أوتار الركبة،
عن املباراة.
بينما سيخضع ديفيد لويز املصاب
ف��ي الفخذ الخ��ت��ب��ار ب��دن��ي لتحديد
موقفه من املشاركة.
وق��ال أرتيتا« :إذا خسرنا مدافع
آخر ،سنصبح في مشكلة حقيقية».
وأض��اف« :سيتعني علينا مراقبة
كيفية إدارة الفريق في املباراتني أو
الثالث املقبلة».
كما أن هناك مخاوف لدى أرتيتا
ف��ي ال��ه��ج��وم ،خ��اص��ة أن الثنائي
ألكسندر الك��ازي��ت وبيير إميريك
أوب��ام��ي��اجن ،مي���ران ب��ف��ت��رة جفاف
تهديفي في الدوري املمتاز.
وع��ن��د س��ؤال��ه ب��ش��أن ق���درات
فريقه التهديفية ،رد أرتيتا« :إنه

دور اجلميع».
وأض��اف« :يتعني عليّ أن أمنحهم
احل��ل��ول والطريقة للهجوم بشكل
أفضل .أنا معني بهذا األم��ر .نتدرب
على هذا ونتمنى أن نتطور».
وأك���د أول���ي ج��ون��ار سولسكاير
مدرب مانشستر يونايتد األربعاء إنه
سيفقد جهود أليكس تيليس بعدما
أصيب بفيروس كورونا.
وقال سولسكاير بعد الفوز الكبير
 0-5على اليبزج في دوري أبطال
أوروبا« :ال يعاني من أي أعرض ،إنه
بخير وال ميكنني االنتظار الستعادة
خدماته».

ولفرهامبتون يهزم
كريستال باالس

وحقق ولفرهامبتون ف��وزا ً هاماً
ع��ل��ى ك��ري��س��ت��ال ب����االس  0-2في
افتتاح املرحلة السابعة من الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
وسجل الفرنسي ريان أيت نوري
( )18والبرتغالي دانيال بودينسي
( )27الهدفني.
ورف���ع ف��ري��ق امل���درب البرتغالي
نونو إسبيريتو رصيده إلى  13نقطة
وأصبح ثالثا ً خلف إيفرتون املتصدر
وليفربول حامل اللقب في املوسم
املاضي بفارق األهداف.
ف��ي امل��ق��اب��ل جت��م��د رص��ي��د فريق

املدرب اخلبير روي هودجسون عند
عشر نقاط.
وظهر «الذئاب» بصورة أفضل من
التي ك��ان فيها ضيوفهم «النسور»
وك���ان���وا أف��ض��ل ف��ي معظم دق��ائ��ق
املباراة.
وجنح أيت نوري البالغ من العمر
 19عاما ً و 146يوما ً في أول مشاركة
له مع الـ»ولفز» من افتتاح التسجيل
ب��ع��د ت��س��دي��دة ي��س��اري��ة ق��وي��ة في
اجلهة العكسية على يسار احلارس
اإلسباني فيتشينتي غواتا (.)18
وأضاف بودونسي الهدف الثاني
لصاحب األرض بتسديدة يسارية من
مسافة قريبة ،مستفيدا ً من التمريرة
العرضية من مواطنه بيدرو نيتو
(.)27
وهو الهدف الثاني لبودنسي في
 15مباراة في ال��دوري اإلنكليزي
علماً أنّ هدفه األول ك��ان أيضاً في
شباك كريستال باالس خالل مباراة
الفريقني املوسم املاضي ضمن املرحلة
 37في يوليو املنصرم.
واحتسب احلكم مارتن اتكينسون
ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 38
لكن العودة حلكم الفيديو املساعد
أسفرت عن إلغائها.
وطرد الصربي لوكا ميليفويفيتش
في الدقيقة  86الرتكابه خطأ على
الرتغالي جواو موتينيو.

