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ي�صع��ى نادي اأر�صنال الإجنليزي لتدعيم �صفوفه، للدخول بقوة يف 
مناف�صات املو�صم اجلديد، من اأجل التتويج بالبطولت، خا�صة اأنه 
ف�صل يف التاأهل لدوري اأبطال اأوروبا بعد احتالله املركز اخلام�س 
يف ترتي��ب الربمييريليج املو�صم املا�صي. ول يزال اأر�صنال بقيادة 
مدرب��ه الفرن�صي اآر�ص��ن فينجر، ي�صعى ل�صم لع��ب نادي موناكو 
ال�ص��اب، ثوما���س ليمار، �صانع األعاب الفري��ق الفرن�صي الذي برز 
ب�ص��كل لف��ت يف املو�ص��م املا�صي. وُيعت��رب ليمار م��ن الأهداف 
الرئي�صي��ة لن��ادي اأر�صنال ه��ذا ال�صيف، يف ظ��ل �صعي املدرب 
الفرن�ص��ي لتعزي��ز �صف��وف الفري��ق متهي��ًدا للمناف�ص��ة 
و�صعًي��ا  الإجنلي��زي،  ال��دوري  يف  املقب��ل  املو�ص��م 
للو�صول لدوري اأبط��ال اأوروبا مرة اأخرى. وقالت 
�صحيف��ة "ديل��ي مي��ل" الربيطاني��ة اإن ن��ادي 
اأر�صن��ال ي�صتع��د لرفع عر�ص��ه اإىل 50 مليون 
جني��ه اإ�صرتليني م��ن اأجل الظف��ر بخدمات 
ليم��ار، بعدم��ا رف���س الن��ادي الفرن�ص��ي 
اآخ��ر العرو���س املقدم��ة ل��ه بقيمة 45 
ملي��ون جنيه اإ�صرتليني. وكانت تقارير 
�صابق��ة ق��د اأك��دت اأن اأر�صن��ال تو�صل 
عل��ى  الالع��ب  م��ع  �صخ�ص��ي  لتف��اق 
البنود ال�صخ�صية ب��ن الطرفن، ويتبقى 
اأن يتو�ص��ل اأر�صن��ال وموناكو لتف��اق لنتقاله. يذكر اأن 
اأر�صن��ال تعاقد مع الفرن�ص��ي األك�صندر لكازيتي من ليون 
الفرن�ص��ي ه��ذا ال�صيف بقيمة بلغ��ت 52.5 مليون جنيه 

اإ�صرتليني كاأغلى �صفقة يف تاريخ اأر�صنال.
 وان�ص��م ليم��ار �صاح��ب ال���21 عام��ا اإىل موناكو 
قادم��ا من كاين الفرن�صي يف �صيف 2015 مببلغ 
5 مالين يورو، وميتد عقده احلايل حتى �صيف 

.2020
ولع��ب ال��دويل الفرن�ص��ي م��ع موناك��و يف 89 
مب��اراة ب��كل امل�صابق��ات �صج��ل خالله��ا 19 

هدفا و�صنع 22 اأخرين.

باي��رن  اجلدي��د  بنادي��ه  رودريجي��ز،  جيم���س  الكولومب��ي  اأ�ص��اد 
ري��ال  م��ن  اأك��رب"  "رمب��ا  اأن��ه  معت��ربا  ميوني��خ 

مدريد الإ�صب��اين، الذي انتقل معارا م��ن �صفوفه اإىل 
الفريق البافاري. واأجرت �صحيفة "بيلد" الأملانية 
مقابل��ة م��ع الالعب ال��دويل الكولومبي ق��ال فيها 

كري��ال :"باي��رن ميونيخ ناٍد  كب��ري 
مدري��د اأو رمب��ا اأكرب، 

م��ن  الكث��ري  ل��ه  اأك��ن 
واأ�ص��اف  الح��رتام". 

"�صاأل��ت نف�ص��ي ه��ل لديه��م 
لعبن كبار كريال مدريد؟ عندما 

فك��رت يف ذل��ك وج��دت اأن هن��ا العديد 
م��ن النجوم كما هو احل��ال يف امللكي". 
وعن عودت��ه للعمل م��ع اأن�صيلوتي قال 
"مل نعمل مًعا يف اآخر مو�صمن، لكننا 
بقين��ا على ات�صال، لق��د جعلني اأ�صعر 
بحال��ة جي��دة، م��ن دواع��ي ���روري 
العمل مع كارلو م��رة اأخرى". واختتم 

"اأول م��ا يتب��ادر اإىل الذه��ن عند ذكر 
بايرن ميونيخ هو احلار�س اأوليفر كان، 
لق��د كان بالن�صبة يل واح��ًدا من اأف�صل 
الالعب��ن يف الع��امل، ب�صب��ب �صخ�صيته 

املمي��زة، دائًم��ا كان يري��د الف��وز، وهذا 
م��ا جذبن��ي للفري��ق، العدي��د م��ن لعب��ي 

اأ�صاط��ريا يف النهاي��ة".  الباف��اري اأ�صبح��وا 
وان�ص��م رودريجي��ز ل�صف��وف الباف��اري ُمعاًرا 

ملدة مو�صمن، مقابل 10 مالين يورو، من ريال 
مدري��د الإ�صب��اين، مع وج��ود بند ال���راء ب�صكل 

نهائ��ي. وق��ال رودريجيز، خ��الل ت�ريحات 
نقله��ا موق��ع "�صبوك���س" الأمل��اين: "ل اأرى 
اأنن��ا مناف�صن لبع�صنا البع���س، نحن زمالء 
يف الفري��ق، ون�صعى من اأج��ل نف�س الهدف". 
واأ�ص��اف: "اجلميع راأى ذل��ك يف فرتة الإعداد 

للمو�ص��م اجلدي��د، باأننا نعم��ل مًعا عل��ى اأر�س 
امللعب".

 اجتم��ع يف العا�صم��ة الأرجنتينية بوينو�س اآير���س �صيا�صيون وممثلون عن 
الحتادين الوطنين لكرة القدم يف كل من الأرجنتن واأوروغواي، من اأجل 
اإع��داد ملف تر�صحهما امل�صرتك ل�صت�صافة بطولة كاأ�س العامل 2030، الذي 
�صيتزام��ن م��ع مرور 100 عام عل��ى اأول ن�صخة للموندي��ال، التي اأقيمت يف 
العا�صمة الأوروغويانية مونتيفيديو. وعقد اللقاء يف مقر حكومة الأرجنتن، 
واأعلن فيه ر�صميًا بدء الأعمال التح�صريية لالإعداد مللف ال�صت�صافة، وذلك 
بعد م��رور عام من اإعالن الرئي�س الأرجنتين��ي، ماوري�صيو ماكري، ونظريه 
الأوروغوي��اين، تاباريه فا�صكيز، نيتهما للتقدم مبلف م�صرتك. وت�صكل فريق 
تع��اون مكون م��ن الأمانة العام��ة للرئا�ص��ة الأرجنتينية والأمان��ة العامة 
للريا�ص��ة الوطني��ة يف اأوروغ��واي، بالإ�صافة لوزارت��ي ال�صياحة واحتادي 
كرة القدم يف البلدين. وجاء يف البيان ال�صادر عن رئا�صة الأرجنتن اأنه مت 
اإخط��ار رئا�صة كل من الحتاد الدوري للعبة )فيفا( واحتاد اأمريكا اجلنوبية 
)كومنبيول(. و�صيكون ع��ام 2030 مميزاً بالن�صبة لع�صاق كرة القدم يف كل 
م��ن الأرجنتن واأوروغواي، لأنها �صتتزامن مع الذكرى املئوية لأول بطولة 
يف كاأ���س العامل اأقيمت يف العا�صمة الأوروغويانية مونتفيديو، حن وقفت 
الأر���س م��ع فريقها الذي توج باللق��ب بعد التغلب عل��ى الأرجنتن بنتيجة 
2-4 يف النهائ��ي. وبذل��ك ب��داأ البل��دان الالتيني��ان اأم�س الثالث��اء عملية 
الرت�صح امل�صرتك ل�صت�صافة مونديال 2030، دون الإف�صاح عن املزيد من 

التفا�صيل، ليتناف�س هذا امللف مع كل من اإجنلرتا وكوريا اجلنوبية.

مارادونا: لو كانت التكنولوجيا معتمدة آنذاك لما احتسب هدفي ضد إنكلترا

برشلونة يتفق مع كوتينيو ويضع 100 مليون يورو على طاولة ليفربول
تو�صل بر�صلونة ال�صب��اين، لتفاق مع الربازيلي فيليبي 
ليفرب��ول  م��ن  قادم��ا  �صفوف��ه،  اإىل  ل�صم��ه  كوتيني��و 
الإجنلي��زي خ��الل ف��رتة النتق��الت ال�صيفي��ة احلالية. 
الن��ادي  اأن  الإ�صباني��ة"   1 "راك  اإذاع��ة  وذك��رت 
الكتال��وين اأنهى اتفاق��ه مع كوتيني��و، ويتفاو�س 
حالي��ا م��ع ليفرب��ول ل�ص��م الالع��ب الربازيلي. 
وكان��ت �صحيف��ة �صب��ورت الكتالونية ذكرت 
يف وق��ت �صابق اليوم، اأن وف��دا من بر�صلونة 
توج��ه اإىل اإجنل��رتا لإج��راء مفاو�ص��ات مع 
ليفرب��ول ح��ول كوتيني��و، بعدما فق��د الأمل 
يف �ص��م الإيط��ايل مارك��و فريات��ي م��ن باري�س 

�ص��ان جريم��ان. واأ�صاف��ت اأن ليفرب��ول �صي�صمح لالعب 
بالرحيل عن �صفوفه، اإذا ح�صل على عر�س مايل مر�ٍس 
قدرت��ه ب��� 100 مليون يورو، ولكنها قال��ت اإن بر�صلونة 
واث��ق من امتام ال�صفقة مقاب��ل 80 مليونا فقط. وان�صم 
كوتيني��و اإىل ليفرب��ول يف 2013 قادما من انرت ميالن 
اليطايل، وخا�س م��ع فريقه احلايل 138 مباراة �صجل 
خالله��ا 34 هدف��ا. وجتم��دت مفاو�صات �ص��م كوتينيو 
اأن بر�صلون��ة كان يعط��ي الأولوي��ة ل�ص��م  اإذ  لأ�صابي��ع 
مارك��و فريات��ي م��ن باري���س �ص��ان جريم��ان الفرن�صي، 
لكن��ه اأدرك ا�صتحالة التعاقد مع الالعب اليطايل، ليقرر 
الع��ودة ل�صتئناف املفاو�صات مع كوتيني��و.   واأ�صارت 

�صحيف��ة "�صب��ورت" الإ�صباني��ة اإىل اأن "بر�صلون��ة عل��م 
برغب��ة كوتينيو يف اللعب بكامب ن��و، اإ�صافة اإىل وجود 
ق��در جي��د م��ن التفاه��م م��ع وكالء اأعماله، ولك��ن لبد 
م��ن ال�ص��رب بالن�صب��ة لإدارة بر�صلون��ة م��ن اأج��ل اإمتام 
ال�صفق��ة". وتابعت: "بعد الت�ص��ال الأول، توجهت بعثة 
الفري��ق الكتالوين اإىل اإجنل��رتا للحديث مع وكالء اأعماله 
وليفربول وب��دء مفاو�صات ر�صمي��ة". واأكملت: "يتم�صك 
النادي الإجنليزي باأنه لن ي�صتغنى عن الالعب، ويطالب 
باأك��ر م��ن مئ��ة ملي��ون ي��ورو مقاب��ل كوتيني��و، ولكن 
بر�صلون��ة يع��رف اأن ه��ذا املبل��غ مبالغ في��ه، وياأمل يف 
تخفي�ص��ه اإىل نحو 80 ملي��ون". واأو�صحت اأن "امل�صكلة 

الأخ��رى التي تخطاها البار�صا ه��ي راتب كوتينيو الذي 
يتقا�ص��ى 9 مالي��ن ي��ورو �صافي��ة يف املو�ص��م، ولكن 
اجلانب��ن ل��ن يواجه��ا �صعوب��ات يف التو�ص��ل لتف��اق 
برات��ب اأقل ولك��ن مبتغريات عديدة ت�صم��ح بزيادة راتبه 
اإذا حق��ق اأهداف متفق عليه��ا". واأ�صاف��ت ال�صحيفة اأن 
التعاقد مع كوتينيو �صفقة ا�صرتاتيجية نظرا لأنه �صديق 
نيم��ار وقد يلعب دورا اأك��رب يف منح الربازيلي مزيدا من 

الأريحية داخل الفريق الكتالوين.
وكان يورج��ن كلوب مدرب ليفرب��ول، اأعلن اأنَّ فريقه لن 
يع��ود ل�صيا�صة بيع اأف�صل لعبي��ه كما حدث من قبل مع 

لوي�س �صواريز، ورحيم �صتريلينج.

رودريغز يشيد بـ"البافاري"

تنظيم مشترك بين 
األرجنتين وأوروغواي 

مورينيو: جاهزون للمنافسة على البريمييرليج

رقم قياسي عالمي للمنتخب األميركي في بطولة العالم للسباحة

قال املدرب الربتغايل جوزي��ه مورينيو املدير الفني 
لن��ادي مان�ص�ص��رت يونايت��د، اإن فريق��ه ب��ات اأف�ص��ل 
جاهزي��ة للمناف�ص��ة عل��ى لق��ب ال��دوري الجنلي��زي 
املمت��از لك��رة الق��دم يف املو�صم اجلدي��د، معرتًفا يف 
الوق��ت نف�ص��ه اأن م��ان يونايت��د يحت��اج اإىل حت�ص��ن 
اأك��رب للمناف�ص��ة عل��ى لق��ب دوري الأبط��ال. واأنه��ى 
مان�ص�صرت يونايتد مو�صمه الأول حتت قيادة مورينيو 
باإح��راز لقبي الدوري الأوروبي وكاأ�س رابطة الأندية 
الإجنليزي��ة بينم��ا ح��ل �صاد�ص��ا يف ترتي��ب ال��دوري 
املمتاز بف��ارق 24 نقطة عن ت�صيل�ص��ي حامل اللقب. 
وق��ال م��درب ري��ال مدري��د ال�صاب��ق يف ت�ريحات 
لهيئ��ة الإذاعة الربيطاني��ة )بي.بي.�ص��ي(: "اأعتقد اأن 
ه��ذا املو�صم �صيك��ون اأكر �صعوبة ولكن��ي اأعتقد اننا 

منل��ك اأج��واء اأف�ص��ل للمناف�ص��ة عل��ى لقب ال��دوري". 
واأ�ص��اف: "اأعتق��د اأننا اأف�ص��ل جاهزية ه��ذا املو�صم. 
نناف���س فرقا رائع��ة اأبرمت �صفق��ات متميزة، ولكني 
اأوؤم��ن بفريق��ي، بطاقتن��ا، بحما�صن��ا وتعاونن��ا، اأنا 
اأث��ق يف اأولدي و�صنح��اول". وعلى الرغ��م من تاأهل 
يونايت��د لدور املجموعات ب��دوري الأبطال بعد فوزه 
بال��دوري الأوروبي يف ماي��و/ اآي��ار املا�صي يعتقد 
امل��درب الربتغ��ايل اأن فريق��ه ل ي��زال يتاأخ��ر ع��ن 
مناف�صي��ه البارزي��ن يف الق��ارة. واأ�ص��اف موريني��و: 
"ذهبن��ا اإىل ال��دوري الأوروب��ي باعتبارنا اأحد فرق 
ال�ص��ف الأول ولكنن��ا ل�صن��ا اأف�ص��ل فري��ق يف دوري 
اأبط��ال اأوروبا". واأردف قائال: "يجب اأن نكون اأف�صل 
بكثري. ولتحقيق هذا الهدف يتعن اأن ي�صود الن�صجام 

والتفاه��م ب��ن الالعب��ن". وا�صتط��رد: "التعاق��د مع 
لع��ب و�صط �صيمنحن��ا املزيد م��ن اخلي��ارات. اأ�صعى 
اأي�ص��ا للتعاقد مع مهاجم يجي��د اللعب على الأطراف 
ليمنحن��ي املزيد من اخلي��ارات الهجومية". واأ�صارت 

و�صائل اإعالم بريطانية اإىل اأن املدرب الربتغايل 
ي�صعى اإىل التعاقد مع نيمانيا ماتيت�س لعب 

ت�صيل�ص��ي، واإيري��ك داير لع��ب توتنهام يف 
مرك��ز خط الو�صط، وجناح اإنرتنا�صيونايل 

اإيف��ان بري�صيت���س يف مركز املهاجم. 
وي�صته��ل مان�ص�صرت يونايتد حملته 

يف املو�صم اجلديد مبواجهة و�صت 
هام يونايت��د يف 13 اأغ�صط�س/ 

اآب على ملعب اأولد ترافورد.

 �صج��ل املنتخب الأمريك��ي املختلط رقم��ًا قيا�صًيا 
عاملي��ًا الأربع��اء يف ت�صفي��ات �صب��اق التتاب��ع 4 
م��رات 100 م متنوع��ة �صمن مناف�ص��ات ال�صباحة 
يف بطولة الع��امل ال�صابعة ع�رة املقامة يف املجر 
حت��ى 30 متوز/يوليو. و�صج��ل املنتخب الأمريكي 
وكيف��ن  م��وريف  راي��ن  ال�صباح��ن  م��ن  املوؤل��ف 
كوردي���س وال�صباحت��ن كيل�ص��ي ووري��ل ومالوري 
الرق��م  نا�صف��ًا  دقائ��ق،   3:40،28 كومرف��ورد 
ال�صاب��ق امل�صج��ل قب��ل عام��ن يف كازان الرو�صية 
با�ص��م املنتخب الربيطاين وه��و 3:41،71 دقائق. 
وكان��ت ووري��ل وكومرف��ورد اأحرزت��ا م��ع كايتي 
ليديك��ي و�صيمون مانويل ذهبية �صب��اق التتابع 4 
م��رات 100 م ح��رة لل�صيدات. وهو الرق��م القيا�صي 

ال�صاد���س يف البطول��ة احلالي��ة، وج��اءت الأرق��ام 
اخلم�صة الأوىل بوا�صطة ال�صويدية �صارة �صيو�صرتوم 
)100 م ح��رة( والربيطاين اآدم بيتي )50 م �صدرا، 
مرت��ان( والكندي��ة كايلي جاكلن ما���س )100 م 
ظه��را( والأمريكي��ة ليل��ي كين��غ )100 م �ص��دراً(. 
وكان �صب��اق الب��دل للمنتخب��ات املختلط��ة اعتمد 
لأول م��رة يف بطولة ع��ام 2015، واأحرز املنتخب 
الربيطاين اللقب حن �صجل الرقم القيا�صي ال�صابق. 
وعل��ى اجلان��ب الخ��ر، اأح��رزت ال�صباح��ة الكندية 
كايل��ي ما���س ذهبية �صب��اق 100 م ظه��راً مع رقم 
قيا�ص��ي الثالث��اء يف مناف�ص��ات ال�صباح��ة �صم��ن 
بطول��ة الع��امل ال�صابع��ة ع���رة املقام��ة يف املجر 
حت��ى 30 متوز/يوليو.  وقطع��ت ما�س )21 عامًا( 

ثاني��ة،   58،10 بزم��ن  امل�صاف��ة 
وم�صحت م��ن ال�صجالت الرقم الذي 

�صجلته الربيطاني��ة جيما �صبوفورث 
يف ن�صخة ع��ام 2009 وهو 58،12 
ثانية. وتقدمت ما�س على الأمريكية 

ثاني��ة،   0،48 بف��ارق  بيك��ر  كاثل��ن 
وعل��ى الأ�صرتالي��ة اإميل��ي �صيب��وم بطل��ة 

0،49 ثانية. وهو الرقم القيا�صي  2015 بفارق 
الراب��ع يف البطولة بعد رقمن اليوم للربيطاين اآدم 
بيت��ي يف �صباق 50 م �ص��دراً يف الت�صفيات ثم يف 
النهائ��ي، وثال��ث الأح��د ح��ن ا�صبح��ت ال�صويدية 
�صاره �صيو�صرتوم اول �صيدة تنزل حتت عتبة ال� 52 

ثانية يف �صباق التتابع 4 مرات 100 م حرة. 

 بع��د م��رور 31 عامًا عل��ى هدفه الأك��ر اإثارة 
للجدل، يطالب الأ�صطورة الأرجنتيني با�صتخدام 
التكنولوجي��ا يف ك��رة الق��دم، ويو�ص��ح قائ��اًل: 
"اإنه��ا ُت�صتخدم يف جميع الريا�صات، وبالتايل 

ل ميكننا اأن نبقى حبي�صي املا�صي".
ن�صتح���ر مع��ه بع�ص��ًا م��ن اللقط��ات الأك��ر 
اإث��ارة للجدل يف تاريخ اللعب��ة اأ�صبح ا�صتخدام 
التكنولوجي��ا يف ك��رة الق��دم اأمراً �صائع��ًا بقوة 
خ��الل ال�صنوات الأخرية. اأوًل، م��ن اأجل التحقق 
ب�ص��كل قاط��ع ل غبار علي��ه ما اإذا كان��ت الكرة 
م��ن  اأم ل؛ وموؤخ��راً  ق��د ع��ربت خ��ط املرم��ى 
خ��الل اللج��وء حل��كام الفيدي��و امل�صاعدين يف 
خمتلف بط��ولت FIFA، اآخره��ا بطولة كاأ�س 
رو�صي��ا  ا�صت�صافته��ا  الت��ي   FIFA الق��ارات 
ب��ن �صه��ري يونيو/حزي��ران ويوليو/متوز من 
ه��ذا الع��ام 2017. ويرح��ب دييج��و مارادونا 
با�صتخ��دام التكنولوجي��ا يف مالع��ب ال�صاح��رة 
امل�صتدي��رة، وهو الذي كان حا���راً يف نهائي 
بطول��ة الأبطال ب��ن اأملانيا وت�صيل��ي يف �صان 

بطر�ص��ربج، حي��ث ق��ال الأ�صط��ورة الأرجنتيني 
يف هذا ال�صدد اإنه "ل ميكن لكرة القدم اأن تبقى 
حبي�ص��ة املا�ص��ي. ف��اإذا وا�صل��ت التكنولوجي��ا 
تقدمه��ا عل��ى هذا النح��و، علم��ًا اأنه��ا ُت�صتخدم 
يف جمي��ع الألع��اب الريا�صية، فم��ا املانع من 
ال�صتعان��ة به��ا يف ك��رة الق��دم؟" ويف معر�س 
حديثه ملوقع FIFA.com، �صّدد الأرجنتيني 
على اأوجه الختالف بن الأحكام امل�صبقة وما 
يح��دث فعاًل يف نهاية املط��اف عند اللجوء اإىل 
ح��كام الفيدي��و امل�صاعدي��ن "يف املا�صي كان 
يق��ال باأنن��ا �ص��وف ن�صي��ع الكث��ري م��ن الوقت 
واأن النا���س �صيمل��ون. ولك��ن الأمر لي���س كذلك: 
النا�س يزعجون عندم��ا ُيحت�صب �صيء ل اأ�صا�س 
ل��ه م��ن ال�صح��ة! مث��اًل كاأن ُيحت�ص��ب ه��دف مل 
يت��م. التكنولوجي��ا ُت�صف��ي ال�صفافي��ة واجلودة 
عل��ى اللعب��ة، كما تنعك���س ب�ص��كل اإيجابي على 
الفريق ال��ذي ينهج طريقة هجومي��ة ومييل اإىل 
املجازفة." وقد اأثبتت ال�صتعانة بحكام الفيديو 
امل�صاعدي��ن اأهميتها يف عدد من احلالت خالل 

بطولة الأبطال، �صواء تعلق الأمر بك�صف حالت 
الت�صل��ل اأو بلم�صات اليد التي توؤثر ب�صكل مبا�ر 
على فر���س التهديف. وتاب��ع مارادونا يف هذا 
ال�ص��دد قائ��اًل "اإن 90 دقيق��ة م��ن ك��رة القدم 

حتم��ل يف طياتها الكثري من املد واجلزر، اإذ من 
املمك��ن اأن ياأخذ فريق ما زم��ام املبادرة وبعد 
15 دقيق��ة تنتق��ل املب��ادرة اإىل الفريق الآخر. 
اإذا �صجلَت هدفًا فق��د ميكنك ذلك من ال�صتحواذ 

اأك��ر على الكرة، واإجبار اخل�صم على خروج من 
مواقع��ه، وهكذا يك��ون اللعب اأك��ر ديناميكية! 
اإذا �صجل��َت هدف��ًا ومل يت��م احت�صاب��ه،  ولكن��ك 
فاإن��ك قد حُتبط وترتاج��ع ومتنح زمام املبادرة 

ملناف�صك."
ا�صتعرا�س تاريخي

عندما يطالب بال�صفافي��ة يف اللعبة، ي�صتح�ر 
دييج��و مارادونا بع���س اللحظ��ات التاريخية، 
وخا�صة هدفه ال�صهري يف نهائيات عام 1986، 
ح��ن اأودع الكرة بيده يف �صب��اك اإجنلرتا خالل 
كاأ���س العامل FIFA يف املك�صيك، حيث يو�صح 
"بالطب��ع،  �صاح��كًا:  الأرجنتين��ي  الأ�صط��ورة 
تتب��ادر تل��ك اللقطة اإىل ذهني كلم��ا اأعربت عن 
دعمي ل�صتخدام التكنولوجيا!" ويتابع مع�صوق 
جماه��ري ب��وكا جوني��ورز والألبي�صلي�صتي "لقد 
فّكرت يف الأمر ملي��ًا. وبطبيعة احلال، لو كانت 
التكنولوجي��ا معتم��دة حينها، مل��ا احُت�صب ذلك 
الهدف. وعالوة على ذلك، ا�صتخدمت يدي اأي�صًا 
�ص��د الإحت��اد ال�صوفييتي لإبع��اد الكرة من خط 

مرمانا يف كاأ�س العامل 1990. كنا حمظوظن 
حينه��ا اأي�صًا، لأن احلكم مل ي��ر مل�صة اليد! ولكن 
يف ذل��ك الوقت مل تكن هناك اإمكانية ل�صتخدام 
التكنولوجيا، اأما اليوم فالأمر خمتلف متامًا."

واأ�صاف دييجو بابت�صامت��ه املعهودة "الأمر ل 
يقت���ر فقط عل��ى هديف يف نهائي��ات 1986. 
يج��ب األ نن�ص��ى اأن اإجنلرتا ف��ازت بكاأ�س العامل 
1966 م��ن خ��الل ك��رة مل تعرب خ��ط املرمى! 
الأم��ر ينطبق على اجلمي��ع، اإذن." ثم ختم قائاًل 
2010، ولكن يف  "ال�ص��يء نف�ص��ه ح�صل ع��ام 
الإجتاه املعاك���س. ت�صديدة لمبارد �صد اأملانيا 
التي عربت خط املرمى ولكنها مل حُتت�صب، حيث 
كان��ت اإجنلرتا م�صيطرة على الك��رة، وقد �صجلت 
هدف��ًا كانت ت�صتحق��ه متامًا. ولك��ن تلك اللقطة 
رفعت معنويات الأملان وغريت جمرى املباراة 
متام��ًا! هناك العديد م��ن احلالت التي كان من 
املمك��ن اأن تغري جم��رى تاريخ كاأ���س العامل لو 
ا�صُتخدمت فيه��ا التكنولوجيا. لق��د حان الوقت 

لتغيري ذلك."

آرسنال يضغط من أجل ليمار
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