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ــاد األوروبـــي لكرة القدم  انتقد الكسندر تشيفرين رئيس االحت
)اليويفا( أول من أمس تقنية حكم الفيديو املساعد وقال إنها غيرت 

روح اللعبة.
وأضاف تشيفرين أن اليويفا سيقترح على املجلس الدولي لكرة 
القدم ادخال تعديالت على الطريقة التي يتم بها تطبيق هذه التقنية 
التي دخلت حيز التنفيذ رسميا في 2018 لكنه لم يفصح عن مزيد من 

التفاصيل.
وواجهت هذه التقنية، التي يستعني بها احلكام ملراجعة حاالت 

محددة، عاصفة من اجلدل خالل األشهر القليلة املاضية.
ويرى بعض املنتقدين أن تقنية حكم الفيديو املساعد تخطت مهمتها 
األصلية التي تشمل مراجعة األخطاء الفادحة وأن عملية اتخاذ القرار 
تستغرق وقتا طويال. وقال تشيفرين للصحفيني عقب اجتماع للجنة 
التنفيذية لليويفا ”اللعبة تتغير ونخشى أن يكون تغييرا كبيرا“ 
مضيفا أن البحث عن املثالية في عالم التحكيم محاولة ال طائل من 
ورائها. وأوضح ”كرة القدم ليست بحاجة إلى املثالية في هذا الصدد 
ألن الالعبني يرتكبون أخطاء. يجب أن يتحمل احلكام املسؤولية في 
أرض امللعب وليس بعض األشخاص املوجودين في سيارة أو مبنى 
يبعد 500 كيلومتر عن امللعب. ”ميكنني تقبل فكرة أن احلكام بشر 
يرتكبون أخطاء. لكن املشكلة حتدث حاليا عندما تخطئ التقنية“. 
وقال تشيفرين إنه لم يكن يعارض تقنية حكم الفيديو املساعد من 

حيث املبدأ مضيفا ”علينا أن جنعل األمور أوضح وأسرع وعلينا أن 
جنعل التقنية أقل تغلغال في اللعبة لكنها ستستمر“.

وتعتبر حــاالت التسلل واحـــدة مــن أكبر مــجــاالت اخلــالف ألن 

مسؤولي التقنية يستخدمون خطوطا وهمية على الشاشة لتحديد 
وضع الالعبني وبالتالي يتم إلغاء أهداف ألن إصبع املهاجم أو إبطه 

تخطى جسد املدافع.

أحــرز كيليان مبابي هدفا رائعا وهــز نيمار 
الشباك من ركلة جزاء ليفوز باريس سان جيرمان 
-2صفر على ضيفه نانت أول من أمس ويحافظ 
على صدارة دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة 

القدم بفارق خمس نقاط.
وافتتح مبابي مهاجم فرنسا التسجيل بطريقة 
مذهلة بكعب القدم في بداية الشوط الثاني وعزز 
ــرب النهاية  نيمار مــن تــقــدم صــاحــب األرض ق
ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 36 نقطة 

من 15 مباراة.
وكان أوملبيك مرسيليا، الذي خاض 16 مباراة، 

قلص الفارق إلى نقطتني عقب فوزه 2 -صفر على 
مستضيفه أجنيه يوم الثالثاء.

وقــال ماركينيوس العب وسط باريس سان 
جيرمان ”ليس من السهل الفوز على نانت الذي 
يلعب بكثافة في الدفاع. حاولنا االعتماد على 

اللعب السريع لكننا فقدنا العديد من الكرات“.
وتراجع نانت للمركز التاسع برصيد 23 نقطة 

من 16 مباراة.
ــدرب  ــع امل وبــاســتــاد بـــارك دي برينس وض
ــاورو إيــكــاردي على  توماس توخيل مهاجمه م
مقاعد البدالء وأشــرك مبابي بجوار أنخيل دي 

ماريا ونيمار.
وبدا أن الالعب البرازيلي افتتح التسجيل قبل 
نهاية الشوط األول لكن حكم الفيديو املساعد 
تــدخــل إللــغــاء الــهــدف بسبب خطأ مــن يوليان 

دراكسلر داخل منطقة اجلزاء.
وكاد مبابي أن يهز الشباك بعد أربع دقائق من 
االستراحة لكن ألبان الفونت أبعد تسديدة الالعب 
الفرنسي. ومنح مبابي التقدم لصاحب األرض في 
الدقيقة 52 بشكل مذهل بكعب القدم بعد متريرة 

دي ماريا.
ونفذ نيمار ركلة جزاء بنجاح قبل النهاية بست 

دقائق بعدما أسقط الفونت املهاجم إيكاردي.
وأنــقــذ احلـــارس كيلور نــافــاس فــرصــة من 
نانت في الوقت احملتسب بدل الضائع ليضمن 
اخلروج بشباكه نظيفة للمرة التاسعة في تسعة 
انتصارات لباريس سان جيرمان على أرضه في 

الدوري هذا املوسم.
وقفز سانت إيتيني إلى املركز اخلامس برصيد 

25 نقطة بانتصار كبير 4-1 على ضيفه نيس.
وافتتح وسام بن يدر التسجيل من ركلة جزاء 
مبكرة وصنع هدفا آخر لزميله جيلسون مارتنز 

ليفوز موناكو 2-1 على تولوز متذيل الترتيب.

 فرحة العبي باريس سان جيرمان

خضيرة يبتعد ثالثة 
أشهر عن يوفنتوس

يغيب العــب الوسط األملاني سامي خضيرة ثالثة أشهر عن 
مالعب كرة القدم بعد خضوعه جلراحة ناجحة في ركبته بحسب ما 

ذكر أول من أمس ناديه يوفنتوس بطل الدوري اإليطالي.
 وخضع بطل العالم 2014 جلراحة في بلده أملانيا، وقال 
يوفنتوس في بيان »حققت اجلراحة جناحاً كبيراً وسيكون الالعب 

قادر على البداية في إعادة التأهيل فوراً«.
وتابع »فترة التعافي مقدرة بثالثة أشهر«.

ولعب خضيرة )32 عاماً( دوراً هاماً مطلع املوسم في تشكيلة 
املدرب اجلديد ماوريتسيو ساري.

وشــارك خضيرة في 13 من مباريات يوفنتوس الـ14 وغاب 
عن املواجهة األخيرة التي انتهت االسبوع املاضي بالتعادل مع 
ساسوولو 2-2، ليخسر فريق »السيدة العجوز« أولى نقاطه على 

أرضه هذا املوسم وينزلق إلى املركز الثاني وراء إنتر.
وانضم العب شتوتغارت وريــال مدريد اإلسباني سابقاً إلى 
يوفنتوس في 2015 وأحرز معه لقب الدوري أربع مرات والكأس 

ثالث مرات.

»يويفا« يعلن نظام التصفيات 
2022 اجلديد للتأهل لكأس العالم 

سيستحدث االحتـــاد األوروبــــي لــكــرة الــقــدم، نظاماً جــديــداً 
للتصفيات القارية املؤهلة إلى كأس العالم 2022 بحيث يتم جتنب 
احلاجة إلــى مقارنة نتائج املنتخبات املــوجــودة في مجموعات 

مختلفة.
وقال »يويفا« إن 55 منتخباً سيوزعون على عشر مجموعات 
وسيخوضون التصفيات حلجز 13 مكاناً في كأس العالم التي 

ستقام في قطر في 2022.
وستتأهل املنتخبات صاحبة الصدارة إلى كأس العالم مباشرة. 
وستخوض املنتخبات صاحبة املركز الثاني في املجموعات العشر 
إضافة إلــى منتخبني آخرين من دوري األمم األوروبــيــة ملوسم 

2020-2021 جولة ثانية من املواجهات.
وسيتم تقسيم هذه املنتخبات 12 إلى ثالثة مسارات بحيث 
يتأهل منتخب واحد من كل مسار بعد مواجهة فاصلة واحدة في 
الدورين قبل النهائي والنهائي لتنضم إلى املنتخبات العشرة 

املتأهلة سابقاً.
وضمت التصفيات املؤهلة لكأس العالم 2018 تسع مجموعات. 
وتأهلت املنتخبات صاحبة الصدارة مباشرة بينما خاض أفضل 
ثمانية منتخبات من أصحاب املركز الثاني، في املجموعات التسع، 

أربع مواجهات فاصلة ذهاباً وإياباً.

فرانس فوتبول تكشف كواليس
 فوز ميسي بالكرة الذهبية

كشف باسكال فــيــري، الصحفي مبجلة »فــرانــس فوتبول« 
الفرنسية، تفاصيل إبالغ النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، قائد 

برشلونة، بفوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.
وقــال فــيــري، خــالل تصريحات نقلتها صحيفة »ســبــورت« 
الكتالونية: »مت إبــالغ ميسي من خــالل مكاملة هاتفية طبيعية 
للغاية، حيث أخبرته أنني أريد التحدث معه عن الكرة الذهبية، 

وقال لي إنه سمع بعض الشائعات«.
وأضاف: »أجبته قائال حسنا، إنها ليست شائعات، أُبلغك رسمًيا 
أنك الفائز بالكرة الذهبية، فبدأ يقول )حًقا؟ حًقا؟( قالها عدة مرات.. 
وأجبته نعم أنت الفائز«. وتابع: »رد فعل ميسي حني علم أنه الفائز 
بالكرة الذهبية، بدا كأنه افتقد هذه اجلائزة، مثل الطفل الذي اعتاد 
على الهدايا في تاريخ معني، وافتقد ذلك لفترة، ثم عاد ليحصل 
عليها مرة أخرى«. وواصل فيري: »في بعض األحيان، كنا ننشر 
بعض الشائعات حول الفائز بالكرة الذهبية.. كان هذا على وجه 
اخلصوص، في املرحلة التي كنا نقدم فيها اجلائزة بالشراكة مع 
الفيفا، وصنعنا وقتها غالفا مزيفا، ونشرناه على تويتر، ولم يكن 

صحيًحا، لكن هذا العام لم نفعل ذلك«.
واختتم: »حني اقترحنا على مودريتش أن ُيقدم هو الكرة الذهبية 
للفائز، قال نعم على الفور، دون أن يعرف هوية صاحب اجلائزة.. 
وأعتقد أن مودريتش كان يتمنى أن يحصل على اجلائزة، العام 

املاضي، من يد الفائز بها قبله، كريستيانو رونالدو«.

رقمًا  حتقق  الالعبني  وكالء  عموالت 
دوالر مليون   653.9 بلغ  قياسيًا 

قال االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، في تقرير نشره األربعاء، 
ــالل صفقات  إن حجم اإلنــفــاق فــي عــمــوالت وكـــالء الــالعــبــني، خ
االنتقاالت الدولية، وصل إلى رقم قياسي، بلغ 653.9 مليون دوالر 
هذا العام. وأوضح الفيفا أن قيمة العموالت، زادت حاليا بنسبة 

19.3 في املئة، مقارنة بعام 2018 بأكمله.
كما أشار إلى أن 80 في املئة من هذه العموالت، دفعتها أندية من 

إيطاليا وإجنلترا وأملانيا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا.
ويخطط الفيفا لوضع قيود على عموالت الوكالء، ضمن خطة 
إصالح واسعة في نظام االنتقاالت. وفي أكتوبر املاضي، أقر مجلس 
الفيفا مقترحا بوضع سقف لعموالت الوكالء، بنسبة 10 في املئة 
من قيمة االنتقال للوكيل الذي ميثل النادي الذي يبيع الالعب، و3 
باملئة من مكافأة الالعب لوكيله، و3 باملئة من مكافأة الالعب للوكيل 
اخلــاص بالنادي املشتري. وأضــاف الفيفا في التقرير أن العام 
اجلاري، شهد أكثر من 17 ألف صفقة انتقال دولية لالعبني رجال 

محترفني، وتوسط وكيل واحد على األقل في 3557 صفقة.
وأشار إلى أنه في أكثر من %90 من الصفقات، حصل وكالء على 
عمولة تقل عن مليون دوالر، أما »املبالغ الشائعة« في هذا السياق، 

فتتراوح بني عشرة آالف و100 ألف دوالر.
مدير الـــدوري اإليــطــالــي: التسجيل الــســري محاولة خرقاء 
لتوريطي أفــاد اإلعــالم اإليطالي أول من أمــس بــأن لويجي دي 
سيرفو املدير العام لدوري كرة القدم اإليطالية، قال إن املكائد التي 
تستهدف الهيئة املنظمة ملسابقات كرة القدم وراء التسجيل الذي مت 
خلسة وقال فيه إنه يجب عدم بث اإلساءات العنصرية في املالعب 

عبر التلفزيون.

الكسندر تشيفرين

تشيفرين ينتقد تأثير نظام حكم 
الفيديو املساعد على كرة القدم

قال برشلونة في بيان أول من أمس إنه وقع عقدا جديدا مع 
انسو فاتي أصغر العب يهز الشباك مع العمالق القطالوني 
في دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم ليبقى الالعب 
الصاعد في صفوفه حتى 2022 مع رفع قيمة الشرط اجلزائي 

ليصل إلى 170 مليون يورو )187 مليون دوالر(.
وشارك فاتي في أغسطس اب مع الفريق األول لبرشلونة 
الــذي كان يعاني حينها من سلسلة إصابات وسجل اسمه 
في تاريخ الــنــادي حني هز الشباك في التعادل 2-2 أمام 

أوساسونا وكــان عمره 16 عاما و304 أيــام ليحل بدال من 
بويان كركيتش كأصغر العب يحرز أهدافا مع برشلونة في 

الدوري اإلسباني.
وشارك فاتي، الذي أكمل عامه 17 في 31 أكتوبر تشرين 
األول املاضي، في 11 مباراة إجماال مع الفريق األول لبرشلونة 

هذا املوسم منها أربع مرات أساسيا كما سجل هدفني.
وأوضح بيان برشلونة أن العقد اجلديد يتضمن بندا يتيح 

التجديد لعامني إضافيني حتى 2024.

انسو فاتي

الفرنسي الدوري  في  نانت  على  للفوز  جيرمان  سان  باريس  يقودان  ونيمار  مبابي 

2022 برشلونة يكافئ فاتي بعقد جديد حتى 

alwasat.com.kw

سبال يكتسح ليتشي في كأس إيطاليا
بلغ سبال، ثمن نهائي بطولة كأس إيطاليا، بعد فــوزه الكبير 

بنتيجة 5-1 على ضيفه ليتشي، أول من أمس.
افتتح إيجور التسجيل لسبال في الدقيقة 18، قبل أن يضيف 
ألبيرتو بالوسكي وأليساندرو مورجيا الهدفني الثاني والثالث في 
الدقيقتني 24 و31. وأضــاف تياجو كيونيك الهدف الرابع لسبال 
في الدقيقة 45، غير أن جيانيلي إميبوال، قلص الفارق بتسجيله 
هدف ليتشي الوحيد في الدقيقة 55. واختتم سيرجيو فلوكاري 
مهرجان أهداف سبال في مرمى ليتشي، بعدما سجل الهدف اخلامس 
ألصحاب األرض في الدقيقة 83. وفــاز أودينيزي على بولونيا 
برباعية نظيفة، وتقدم بهدف عن طريق أنتونني باراك في الدقيقة 
24، فيما أضاف سيباستيان دي مايو الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وعزز أودينيزي من تقدمه في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل 
روالنــدو ماندراجورا وكيفن السانيا الهدفني الثالث والرابع في 
الدقيقتني 77 و90. وفي مباراة أخرى فجر فريق بيروجيا مفاجأة 
كبيرة ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما أطاح بفريق ساسولو، 

من الدور الرابع للمسابقة، عقب فوزه عليه )1-2(.

راسل يتصدر جتارب ما بعد 
1 موسم فورموال 

استبدل جورج راسل، السائق الوحيد الذي لم يحقق أي نقطة في 
نسخة هذا العام من بطولة العالم لسباقات فورموال 1، سيارة فريقه 
وليامز ليقود سيارة مرسيدس البطل أول من أمس ويحقق بها أسرع 

زمن في اليوم األخير من جتارب ما بعد املوسم في أبوظبي.
وقطع السائق الصاعد املدعوم من مرسيدس 145 لفة على حلبة 
مرسى ياس وهو ثاني أكبر عدد من اللفات يوم األربعاء. وسجل 
أسرع زمن للفة في دقيقة واحدة و37.204 ثانية ليتفوق بأكثر من 

ثالث ثوان على ما حققه مع فريقه وليامز يوم الثالثاء.
ــادث الــذي تعرض له شــارل لوكلير سائق فيراري  ورغــم احل
وتسبب في رفع األعــالم احلمراء فان السائق القادم من موناكو 
حل في املركز الثاني. وهذه هي ثاني مهمة لراسل )21 عاما( مع 
مرسيدس هذا املوسم بعد أن شارك السائق البريطاني في جتارب 

مع الفريق في البحرين في ابريل.
وقــال راســل ”كان من دواعــي ســروري قيادة سيارة مرسيدس 
بطل العالم اليوم. اختبرنا إطارات موسم 2020 واستفدت كثيرا. أنا 

واثق أنني سأساعد نفسي والفريق في املوسم املقبل“.

الكسندر تشيفرين


