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مدرب سان جيرمان :بقاء مبابي أو مغادرته لم يحسم بعد
والقدرة على إقناعه وأن يقدم له األشياء
التي تدفعه للبقاء والشعور بالسعادة،
ه��ن��اك اح��ت��م��االت وإم��ك��ان��ي��ات أن يغير
رأيه”.
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الفيفا يعلن عن ثورة بقانون التسلل
ملنع تكرار التشكيك في هدف مبابي

والدة مبابي

بوتشيتينيو ومبابي

ي���ق���ول األرج��ن��ت��ي��ن��ي م��اوري��س��ي��و
بوتشيتينيو مدرب باريس سان جيرمان
إن مسألة بقاء أو مغادرة النجم الفرنسي
كليان م��ب��اب��ي ،للفريق ال��ب��اري��س��ي لم
يحسم بعد ،وإن املستقبل مفتوح على كل
االحتماالت.
وك��ان رئيس النادي ناصر اخلليفي
واملدير الرياضي للفريق ليوناردو أكدا
أنهما يسعيان لتمديد عقد مبابي ،في

املقابل أبدى األخير رغبته -أكثر من مرة-
في االنتقال إلى ريال مدريد.
وف�����ي م��ق��اب��ل��ة إذاع�����ي�����ة ،أوض����ح
بوتشيتينيو أن “مبابي ب��خ��ي��ر ،إن��ه
رج��ل ه��ادئ وص��اح��ب شخصية قوية،
واجتماعي من الطراز األول ،هو واضح
ويعبر بصراحة عما يشعر به ويحب كرة
القدم .وهو ناضج جدا لشخص يبلغ من
العمر  22عاما”.

وأضاف املدرب “كليان سيتخذ القرار
ال���ذي ي��ري��ده ،وال��ف��ري��ق سيفعل ك��ل ما
بوسعه إلبقائه في باريس .ألننا نتحدث
عن أحد أفضل الالعبني في العالم بعمر الـ
 .”22وأوضح “الواقع يقول إن الوضع
مفتوح على كل االحتماالت ،وفي املستقبل
كل ش��يء ممكن أن يحدث ،الوضع قبل
بضعة أشهر قد يتغير في املستقبل ،نادي
س��ان جيرمان بالتأكيد لديه الطموح

وربطت فايزة العماري وال��دة النجم
الفرنسي كليان مبابي ب�ين شخصيته
ال��ق��وي��ة وأص���ول���ه اجل���زائ���ري���ة ،فدمه
اجلزائري يغذيه التحدي واإلصرار وحب
االنتصار وال يرضى باخلسارة.
وفي حديث عن مستقبل ابنها لصحيفة
“لو باريزيان” )Le Parisien( ،قالت
فايزة العماري -وهي جزائرية األصل-
إن أصول ابنها اجلزائرية هي سر عزميته
وإص���راره املتزايد وشعوره بالواجب،
مؤكدة أنه حينما يريد شيئا يفعله.
وكانت والدة مبابي ووكيلة أعماله في
الوقت نفسه العبة كرة يد وتزوجت في
فرنسا من وويلفريد هايلز ،وهو مدرب
كرة قدم من أص��ول كاميرونية ،وأجنبا
كليان في  20ديسمبر ع��ام  1998بعد
التتويج األول للمنتخب الفرنسي بلقب
ك��أس العالم .وتتولى فايزة العماري
ملف جتديد تعاقد ابنها مع باريس سان
جيرمان ،أو االنتقال لريال مدريد كما
أعلن هو نفسه مؤخرا .ووفقًا لبرنامج
“إل شيرينغيتو” ()El Chiringuito
�إن مبابي أسر
بالتلفزيون اإلسباني ،ف� َّ
لزميله باملنتخب الفرنسي كرمي بنزمية،
بأنه ما يزال يرغب في االنتقال إلى ريال
مدريد في االنتقاالت الشتوية املقبلة .ومن
ناحية أخ��رى ،قالت صحيفة “ليكيب”
الفرنسية إن مبابي يرغب في تعلم اللغة
العربية ،بعدما أتقن اللغتني اإلجنليزية
واإلسبانية.

أرنولد وجوتا يدعمان ليفربول أمام واتفورد

أرنولد جاهز ملواجهة واتفورد

من املتوقع أن يكون ترينت ألكسندر-
أرن��ول��د ودي��وغ��و ج��وت��ا ،ثنائي فريق
ليفربول ،جاهزين للمشاركة في مواجهة
الفريق األح��م��ر ض��د مضيفه وات��ف��ورد
السبت املقبل ،ف��ي اجل��ول��ة  8لبطولة
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وعانى الظهير األمين ألكسندر-أرنولد
م��ن مشكلة عضلية قبل ف��ت��رة أجندة
املباريات الدولية األخيرة ،ليغيب عن

فوز ليفربول  1-5على مضيفه بورتو
ببطولة دوري أبطال أوروبا ،وكذلك عن
التعادل  2-2مع مانشستر سيتي في
الدوري اإلجنليزي.
ف��ي املقابل ،تعرض جوتا لإلصابة
خالل تواجده مع منتخب البرتغال في
فترة األج��ن��دة ال��دول��ي��ة ،بعد أن حالت
مشكلة عضلية دون تدريبه قبل فوز
ب�لاده على منتخب قطر ودي���اً السبت

أصدرت محكمة في مدريد حكماً بحبس
مدافع بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا لكرة
القدم لوكاس هرنانديز 6 ،أشهر ملخالفته
أحد قرارات احملكمة بعد إدانته بالعنف ضد
زوجته في .2017
وقالت وثيقة أصدرتها احملكمة اليوم
األربعاء ،إن استئناف هرنانديز ( 25عاماً)
أم��ام محكمة جنائية في مدريد ضد حكم
سابق باحلبس مع إيقاف التنفيذ بتهمة
حتدي حكم احملكمة قد رُفض.
وأضافت الوثيقة أن رفض االستئناف
ج��اء ألن��ه ص��در بحق ه��رن��ان��دي��ز حكمني
جنائني سابقني وكالهما يتعلق بالواقعة
التي حدثت في فبراير (شباط) .2017
ولم يرد ممثلو بايرن ميونخ وهرنانديز
على الفور على طلب التعليق.
وصدر أمر مبثوله أمام احملكمة في مدريد
في  19أكتوبر وأمامه عشرة أي��ام لدخول
السجن طواعيه.

وطعن هرنانديز ضد احلكم األخير.
وحكم على الدولي الفرنسي بقضاء 31
يوماً في خدمة املجتمع بتهمة االعتداء على
صديقته آن��ذاك وزوجته حالياً في فبراير
 ،2017عندما كان العبا ً في صفوف أتلتيكو
مدريد.
وأص����درت احملكمة ق����رارا ً مينعه من
ال��وج��ود على ُب��ع��د مسافة  500متر من
صديقته .وألقي القبض على هرنانديز في
يونيو  2017عقب مخالفته قرار احملكمة
بعد وصوله ملدريد مع زوجته بعد زواجهما
وقضاء شهر العسل.
وخ��اض هرنانديز مباراته األول��ى مع
أتلتيكو في  ،2014قبل االنضمام إلى بايرن
ميونخ في  2019مقابل  80مليون يورو.
وشارك في  29مباراة مع منتخب فرنسا،
وفاز مع الفريق بكأس العالم  2018ورفع
ك��أس دوري األمم األوروب��ي��ة  2021يوم
األحد املاضي.

املاضي.
وصرح األملاني يورغن كلوب للموقع
اإللكتروني الرسمي لليفربول ،متحدثاً
ع��ن الثنائي ق��ائ�لاً“ :كالهما ف��ي حالة
جيدة ،دعني أقول ذلك على هذا النحو”.
وأوض��ح كلوب“ :لذلك يبدو حقاً أن
ترينت وديوغو سيكونان على ما يرام،
وس��وف يتدربان معنا اليوم اخلميس،
بشكل طبيعي متاما ً ،هذه هي اخلطة”.

م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،ي��واص��ل الع��ب
ال��وس��ط تياغو أل��ك��ان��ت��ارا تعافيه من
إصابة في ربلة الساق ،وأك��د كلوب أن
النجم اإلسباني سيغيب على األرجح عن
مواجهة واتفورد.
وأضاف مدرب ليفربول“ :رمبا يحتاج
تياغو لفترة أطول قليالً ،لم يشارك في
ت��دري��ب الفريق حتى اآلن ،ه��ذه ليست
دائما ً عالمة جيدة لبدء املباراة التالية”.
وأوض��ح كلوب“ :فيما يتعلق ببقية
(الالعبني) الدوليني ،بعضهم عاد ،ومن
ال��واض��ح أن البعض ل��م ي��ع��ودوا بعد،
وسنرى”.
يحتل ل��ي��ف��رب��ول امل��رك��ز ال��ث��ان��ي في
ترتيب الدوري اإلجنليزي ،بعد خوضه
مبارياته السبع األولى في املسابقة هذا
املوسم ،برصيد  15نقطة ،بفارق نقطة
وحيدة خلف تشيلسي (املتصدر) ،علماً
بأنه الفريق الوحيد الذي مازال محافظاً
على سجله خاليا ً من الهزائم في البطولة
خالل املوسم احلالي حتى اآلن.
في املقابل ،يعاني واتفورد من البداية
املهتزة باملسابقة ،حيث يتواجد في املركز
اخلامس عشر حاليا ً برصيد  7نقاط ،وهو
ما تسبب في رحيل مديره الفني تشيسكو
مونوز وتعيني املدرب اإليطالي املخضرم
كالوديو رانييري ،الذي سبق له التتويج
بلقب البطولة مع ليستر سيتي ،خلفا ً له

زواج لوكاس هيرنانديز يتسبب في سجنه  6أشهر!

بيرهوف :يجب أن يكون لدى أملانيا طموح الفوز باملونديال

بيرهوف

تغيرت قوانني كرة القدم كثيرًا في السنوات
األخ��ي��رة ،ويتطلع االحت��اد الدولي لكرة القدم
“فيفا” ( )FIFAإلجراء تغيير كبير آخر ينهي
أي احتمال حل��دوث خطأ بشري ف��ي ق��رارات
التسلل.
يريد أرسني فينغر ،رئيس قسم تطوير كرة
القدم في الفيفا أن تصبح ق��رارات التسلل آلية
بالكامل ،مما يلغي القرار من احلكم املساعد أو
حكم الفيديو املساعد “فار” ( )VARكما هو
معتاد.
وق��ال فينغر في مؤمتر صحفي في باريس
“هناك الكثير من االحتماالت .يجب أن أبقي
األمور سرية ،ولكن سيكون هناك تطور كبير في
التحكيم .تتم دراسة كل شيء( .التكنولوجيا)
ميكنها حتى حتديد ما إذا كان القرار البالغ  5أو 6
سنتيمترات تسللاً أم ال”.
ويأتي هذا التعديل احملتمل على التسلل بعد
اجلدل الكبير حول هدف فوز فرنسا على إسبانيا
 1-2الذي سجله كيليان مبابي ،ليتوج الديوك
بلقب دوري األمم األوروبية.
ويسعى الفيفا للوصول إل��ى تكنولوجيا
فعالة بحلول العام القادم جتعل اتخاذ قرارات
التسلل تلقائيًا بالكامل من خالل احلكم اآللي،
ليتم املوافقة عليها خالل اجتماع املجلس الدولي
التشريعي “إيفاب” ( )IFABفي مارس /آذار
ال��ق��ادم ،بعد جتربتها للموافقة عليها ،مما قد
يسمح بتنفيذها في كأس العالم  2022في قطر.
ول��م تساعد تقنية ال��ف��ار حتى اآلن ف��ي حل
مشاكل التسلل ،وال حتى م��ب��ادرة ال���دوري
اإلجنليزي املمتاز باستخدام درج��ات مختلفة
م��ن اخل��ط��وط ال��ت��ي يرسمونها إلن��ه��اء اجل��دل
والنقاشات حول القرارات.
هدف مبابي في مرمى إسبانيا بنهائي دوري
األمم األوروب���ي (م��واق��ع ال��ت��واص��ل) الصورة

توضح تسلل مبابي حلظة مترير الكرة إليه من
زميله (مواقع التواصل)
التكنولوجيا ليست احلل
واحلقيقة أن التكنولوجيا ال��ت��ي يتحدث
عنها فينغر لو كانت موجودة ملا منعت اجلدل
والتشكيك في هدف مبابي ،ألن اجلميع مبا فيهم
احلكام يدركون بوضوح تسلل مبابي ،ولكن
حكام الفار اعتبروا أن لعب الكرة من املدافع
اإلسباني إريك غارسيا ،الذي حاول إبعاد الكرة
وملسها بالفعل لكنها ذهبت ملبابي ،لعبة جديدة،
وتنص املادة  11من قانون كرة القدم “التسلل”
على أنه في هذه احلالة يستمر اللعب حتى لو
كان هذا املهاجم متسلال.
وأكد اإليطالي روبرتو روزيتي رئيس جلنة
احلكام باالحتاد األوروب��ي لكرة القدم “يويفا”
( )UEFAأن ق��رار احل��ك��ام ك��ان صحيحا وال
يوجد أي تسلل على مبابي.
والسبب الذي يجعل التكنولوجيا عاجزة عن
حسم مثل هذه ال��ق��رارات أنها تقديرية للحكام
ب��ن��اء على اع��ت��ب��ارات م��ح��ددة وضعها قانون
اللعبة ،أما فيما يتعلق باملسافات واملقاييس فقد
جتدي التكنولوجيا في إيقاف مثل هذه األخطاء،
وإن كان الفار يقوم تقريبا بهذا الدور حاليا ،ومع
ذلك لم يتوقف اجلدل بل ازداد ضخبا.
احلل األمثل
ويتمثل احلل األمثل من وجهة نظر اجلزيرة
نت في صقل احلكام أنفسهم وحكام الفار ،حتى
تقلل األخطاء التحكيمية ،إضافة إل��ى تثقيف
الفرق واجلماهير واإلع�لام ،الذي يردد أقاويل
أحيانا تكون غير دقيقة وأحيانا تكون من وحي
اخليال ،والغريب أن البعض حتى املتخصصني
في كرة القدم يتخذونها ثوابت ويروجون لها،
مما يزيد اجل��دل الصاخب ال��ذي قد ينتج عنه
قرارات انفعالية غير صحيحة.

رانييري متشوق للعودة
للدوري اإلجنليزي
قال املدرب اجلديد لواتفورد
ك�ل�اودي���و ران���ي���ي���ري ،ال���ذي
سيحتفل بعيد ميالده  70بعد
 9أيام ،إنه ال يزال صغيرا ً مبا
يكفي خلوض التحدي واإلبقاء
ع��ل��ى ال��ف��ري��ق ف���ي ال����دوري
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم
هذا املوسم.
وت��ول��ى ران��ي��ي��ري تدريب
وات���ف���ورد خ��ل��ف �اً لإلسباني
تشيسكو مونيوز ال��ذي رحل
عن النادي بعد سبع مباريات
هذا املوسم.
وقال املدرب اإليطالي ،الذي
قاد ليستر سيتي للقب الدوري
املمتاز بشكل مفاجئ في موسم
 2016-2015وآخ��ر مهامه
في دوري األضواء اإلجنليزي
ك���ان���ت م���ع ف��ول��ه��ام م��وس��م
 ،2019-2018إنه كان يتطلع
للعودة للدوري املمتاز وحقق
طموحه مع واتفورد.
وق��ال رانييري ف��ي مؤمتر
صحافي أم��س األرب��ع��اء ،قبل
خوض أول مباراة مع واتفورد
أم���ام ليفربول“ :ال أستسلم
أبدا ً ،أملك شخصية قوية ،وال
زل��ت صغيرا ً وأري��د مواصلة
مسيرتي”.

رانييري

وأض���اف“ :سعيد للغاية
بالعودة للدوري املمتاز ،إنه
أح��د أفضل البطوالت احمللية
في العالم ،أنا طموح وأمتنى
اإلب���ق���اء ع��ل��ى وات���ف���ورد في
الدوري هذا املوسم”.
ويحتل واتفورد املركز 15
ف��ي ال���دوري بسبع نقاط من
سبع مباريات متقدماً بأربع
ن��ق��اط على منطقة الهبوط،
وسيستضيف ليفربول يوم
السبت املقبل قبل مواجهة
إي��ف��رت��ون وس��اوث��ام��ب��ت��ون
وآرسنال ومانشستر يونايتد.

ورانييري املدرب  13خالل
تسع سنوات هي فترة املالك
احلالي للنادي جينو بوتسو
ال��ذي أق��ال مونيوز ف��ي وقت
سابق الشهر احلالي.
وأض��اف امل��درب اإليطالي:
“في إيطاليا م��ن الطبيعي
ت��غ��ي��ي��ر امل����درب��ي�ن (ب��ش��ك��ل
متكرر) ..ال أفكر في املدربني
ال��س��اب��ق�ين ،وتشيسكو ك��ان
العباً لدي في فالنسيا عندما
كنت مدرباً للفريق ،لكن اآلن
يجب أن أبذل أقصى ما لدي من
أجل واتفورد”.

إرث كوتينيو الثقيل يخنق برشلونة

لوكاس هيرنانديز

قال أوليفر بيرهوف مدير املنتخب األملاني لكرة القدم ،إن
الفريق يتطور بشكل جيد حتت قيادة هانز فليك املدير الفني
اجلديد ،مشيرا إلى أن هناك بعض أوج��ه القصور ولكن
ينبغي أن يكون طموح الفريق هو الفوز بكأس العالم.
وق��ال بيرهوف ملجلة “كيكر” أم��س اخلميس  ”:لدينا
اإلمكانات للعب في أعلى املستويات في العالم .كمنتخب
أملانيا يجب أن يكون لديك الطموح لتصبح بطال للعالم”.
وأصبح املنتخب األملاني ،الفائز بكأس العالم أربع مرات،
أول فريق يتأهل مباشرة للمونديال الذي يقام في قطر العام
املقبل ،وذلك عقب فوزه على منتخب مقدونيا الشمالية 4
 0 /يوم اإلثنني املاضي .وفاز الفريق مببارياته اخلمس
حتت قيادة فليك ،في نقلة كبيرة من آخر مباريات لعبها
املنتخب حتت قيادة يواخيم لوف املدير الفني السابق ،حيث
ودع بطولة أمم أوروب��ا من دور الستة عشر أمام املنتخب
اإلجنليزي .وقال بيرهوف إن الفريق بحاجة ألن يكون أكثر
كفاءة أمام املرمى وفي مناطق أخرى ولكنه قال إن السلوك
تغير .وقال بيرهوف“ :يقدم الفريق في امللعب ما يجسده

جدل كبير حول هدف مبابي في إسبانيا

اجلهاز الفني .ميكنك الشعور باحلماس ،والفرح والهوية
ل��دى الفريق” .وذك��ر بيرهوف ،مهاجم املنتخب األملاني
السابق ،أن عددا كبيرا من العبي فريق فليك السابق ،بايرن
ميونخ حامل لقب ال��دوري األملاني ،ساعد في الفوز ،حيث
شارك ستة كأساسيني العبني في مباراة اإلثنني.
وأضاف بيرهوف“ :هؤالء الالعبني لديهم إرادة مطلقة
للفوز ،احترافية عالية ،ويركزون بقوة على حتقيق أهدافهم
اخلاصة وأهداف الفريق”.
وأكد أنه نظرا ألن املونديال سيقام في فترة اخلريف في
أوروب��ا ،ويفصل أسبوع فقط بني اجلولة األخيرة للدوري
األملاني التي تقام يوم  13تشرين ثان/نوفمبر وبني املباراة
االفتتاحية للمونديال التي تقام يوم  21من ذات الشهر ،فإن
املنتخب األملاني لن يكون لديه الوقت إلقامة معسكر تدريبي
مالئم مثلما كان يحدث في السابق .وقال“ :إذا كان الوضع
كذلك ،فيمكن أن تكون هناك مجرد إقامة قصيرة للتأقلم على
األجواء” ،مضيفا أنه بكل تأكيد ستكون هناك مباراة ودية
استعدادا للمونديال.

قال تقرير صحفي إسباني،
إن برشلونة الزال يُعاني من
ديون ضخمة لعدد من األندية،
بسبب الصفقات التي أبرمها
خالل السنوات األخيرة.
وقالت إذاع��ة “كادينا سير”
اإلس��ب��ان��ي��ة“ :برشلونة على
سبيل امل��ث��ال الزال يعاني من
دي��ون تصل لـ 42مليون يورو
ل��ل��ي��ف��رب��ول ف��ي صفقة فيليب
كوتينيو ،التي أبرمها النادي في
يناير  2018مقابل  160مليون
يورو”.
وأضافت“ :اخلبر السار هو
أن برشلونة دف��ع ثمن عثمان
دميبلي وأن��ط��وان جريزمان،
وه��ي الصفقات ال��ت��ي أغرقت
النادي في ديون ضخمة”.
وأشار التقرير ،إلى أن الديون
احلالية دليل إضافي على سوء
اإلدارة الكارثي للنادي ،خالل
فترة وج��ود الرئيس السابق
بارتوميو.

كوتينيو

وتابعت اإلذاع��ة“ :التسريب
املستمر لألخبار السيئة عن
السنوات املاضية ف��ي النادي
يأتي من أشخاص تابعني خلوان
البورتا الرئيس احلالي للنادي،
حيث يحاولون تصوير أنفسهم

كمنقذين يتخذون قرارات صعبة
لتعويض أسالفهم”.
وأف���ادت “كادينا سير” ،إن
كل األخبار التي تخرج شفافة
جدًا ،ورمبا تكون عادلة بدرجة
كافية.

