
جنم كــرة الــقــدم الــبــرازيــلي داني
ـن بـاريس سـان ألــفـيس ظــهـيـر أ
جــيـرمــان الــفــرنـسـي خالل األيـام
ـاضية حتـولًا جذريًا في القلـيلة ا

مسيرته الكروية.
وعـــلى الـــرغم من وجـــود عـــدد من
ـوهـوب ـشـهـوريـن وا الالعـبـ ا
ـنتخب الـبرازيلي لم في صفوف ا
ـديـر الـفـني ـدرب تـيــتي ا يـتـردد ا
للـفريق في مـنح شارة الـقيادة إلى

ألفيس.
ـاضـية لم وعـلى مدار الـسـنوات ا
ـهــاجم اخلـطــيـر نــيـمـار دا يـجــد ا
سيلفا أي منافسة على حمل شارة
ا يـتمـتع به من قدرة على القـيادة 
دفع فـريقه لألمـام لـكن تيـتي وجد
أن ألـفـيس أكــثـر قـدرة عــلى قـيـادة

الفريق في الوقت احلالي.
وجاء قـرار تـيتي في ظل
الـظــروف الـتي مـر
بــهـا نــيـمـار خالل
اآلونـــة األخـــيـــرة
وحـــــــــتـى قـــــــــبل
إصـــابــــته الــــتي
تـعـرض لـهـا يوم
األربـــــــــــــعــــــــــــاء
ـــاضي والــتي ا
ســــتــــحــــرمه من
ــــشـــــاركــــة في ا
كـــوبــا أمـــريـــكــا

.2019
حتول جذري

واحلـــقــيـــقـــة أنه
لـــيس الـــتـــحـــول
اجلـذري الـوحـيـد
في مـــــــســـــــيـــــــرة
ألــفـيس الــكـرويـة
حـــيـث مـــر الالعب
اخملـضرم بـتـحـول
ـا أكثـر قوة آخرين ر
قــــــــــبل 4 ســــــــــنـــــــــوات
وبــالــتــحــديــد قـبـل كــوبـا

أمريكا 2015.
ووسط التراجع الواضح
في مـــــســــتـــــوى الالعب
آنــــذاك والــــشــــائــــعـــات
ـــرتــقب عن بــرحـــيــله ا
صـفــوف فـريـقه الـقـد
بــرشـــلــونــة تـــخــلص
ألـــفـــيـس تـــمـــامًـــا من
اجلــدل الــدائــر بــهــذا
الـــشــــأن ووقع عــــلى

AZZAMAN SPORT

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 . Issue  6372 Monday 10/6/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6372  االثن  7 من شوال 1440 هـ  10 من حزيران (يونيو) 2019 م

مدريد  –وكاالت  
ـشاركـة بـشكل أكـد لويس سـواريـز مـهاجم مـنـتـخب أوروجواي أنـه يسـيـر بخـطـوات ثـابته نـحـو ا
باراة طبيـعي في بطـولة كـوبا أمـريكـا التي تنـطلق هـذا الشـهر في الـبرازيل.وشـارك سواريـز في ا
الوديـة ضـد بـنـمـا التـي فاز بـهـا مـنـتخـب بالده بثـالثيـة نـظـيـفـة وسجل هـدفًـا من ركـلـة حـرة.وقال
سواريز خالل تـصريحات نقلتها صحيفة ماركا "شعرت بحالة جيدة وأنا سعيد للغاية علمت أنه
نـاسب ألن هنـاك ما يـقرب من 10 مع الوقت والـعـمل اجلاد سـأجنح في الوصـول خالل الوقـت ا
باراة األولى في الـبطولـة".وأضاف "أنا سعـيد بالـلعب مرة أخرى أشـعر بأنني أيام متـبقيـة على ا
توقع سـتوى البدني مـرة أخرى".وتابع "كل العب يجب عـليه القيـام بالدور ا في حالـة جيدة على ا
ـيـز ب اخلـبـرة والـشـبـاب".وأ "مـا يـجب الـقـيـام به مع الالعـبـ اجلـدد هو مـنه وهـنـاك مـزيج 

دعمهم دائمًا ومحاولة فهمهم وهو أمر مُعقد في بعض األحيان".
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صري خطابًا من تلقى احتاد الكـرة ا
نــظـيــره الــدولي "الـفــيــفـا" اول امس

الــسـبت يـخـطـره خالله بـالـتـعـديالت
اجلـديـدة التـي أُقرت عـلى قـانـون كرة
الـقـدم والـتي يـجب تـنـفـيـذهـا ابـتداءً

من يونيو/حزيران اجلاري.
نقاط وشـملت الـتـعديالت اجلـديدة 9 

رئيسية جاءت كالتالي:

أولًا: إسقاط الكرة
إذا  إيــقــاف الــكــرة داخل مــنــطــقــة
اجلزاء فإن اإلسقاط سيكون حلارس
ـــــــرمى فـــــــقط ا
وإذا  إيـقـافـها
خــارج مــنــطــقــة
اجلـــــــزاء فـــــــإن
اإلسقاط سيكون
لـالعـب واحــــــــد
وهـــــو آخـــــر من
س الــكــرة قــبل

إيقافها.
ثانيًا: األخطاء
لـن يُـــــــــســــــــــمح
لـالعـــــــــــــبــــــــــــ
بـــالــــوقــــوف في
حـائط الـصد مع
العـــبي اخلــصم
عـــنــد األخـــطــاء
بــــشـــــكل قـــــريب
وواضــــــــح وإذا
وُقف بــجــانــبـهم
ونُـــفـــذ اخلـــطــأ
ســيـعــتـبــر خـطـأً

معاكسًا.
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قدم مـانشـستـر يونـايـتد عـرضًا جـديدًا لـضم النـجم السـنـغالي كـاليـدو كولـيبـالي مدافع
يركاتو الصيفي. نابولي في ا

انشستـر يونايتد وصلت قيمته ووفقًا لصحيـفة "ذا صن" البريطانية فـإن العرض اجلديد 
إلى 84 مليون جنيه إسترليني.

ويعتبر أولي جونـار سولسكاير مـدرب مانشستر يونـايتد كوليبـالي اخليار األول لتعزيز
ـوسم اجلــديــد في ظل صــعـوبــة ضم مــاتـيــاس دي لــيـخت العب خط دفــاع فــريـقه فـي ا
كن من أياكس.ويسعى أوريـليو دي لوريـنتيس رئيس نـابولي للحصـول على أعلى رقم 
تألق.وصـرح دي لورينـتيس في وقت سابق بـأنه يريد 89 مـليون جنيه وراء بيع مدافـعه ا

غادرة. إسترليني على األقل قبل أن يفكر في السماح لكوليبالي با
لك كولـيبالي شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 133 مليـون جنيه إسترليني يفعل بعد و
ـمكـن أن يرضخ لـلـضـغوط ويـبـيـعه في حـالة ـقبل لـكن نـابـولي من ا ـوسم ا انتـهـاء ا

إصرار الالعب على الرحيل.
وكـان الـيونـايـتد قـد تـقدم بـعـرض سـابق لنـابـولي بقـيـمة 80 مـلـيـون إستـرلـيـني لكن
الـنـادي اإليـطـالي رفض مـنــاقـشـته. وانـضم كـولـيـبـالي إلـى نـابـولي قـادمًـا من جـيـنك
الـبـلـجـيـكي قـبل 5 سـنـوات وسـرعـان مـا أثـبت نـفـسه في إيـطـالـيـا وبـات أحد أفـضل

مدافعي الكالتشيو. 
ـركز الـثاني خالل ولعب كـوليـبالي دورًا رئـيسـيًا في مـساعـدة نابولـي في إنهـاء الدوري با

وسم األخيرين. ا

أهداف وصنع 11 هدفًا لزمالئه.
وكـاد مـيـسي أن يالمس الـلـقب في
األمـــتـــار األخـــيـــرة إال أنه خـــســر
بـاراة النهـائية  3مرات بـثالثية ا
دون رد ضــد الـبــرازيل في نــسـخـة

رى األولى. 2007 خالل ا
بــيـــنـــمــا عـــانى من لـــعـــنــة ركالت
الـتـرجـيح بـاخلـسـارة ضـد تـشـيلي
في نــهـائي آخــر نــسـخــتــ عـامي

 2015و2016.
وهــز "لـــيــو" شـــبــاك مـــنــتـــخــبــات
ـكسـيك بـيرو بـاراجـواي بنـما ا
فــنــزويال وأمـريــكــا بـيــنــمـا عــجـز
تمامًـا عن التهديف في نـسخة عام
2011 لــكــنه يــطـمع فـي إجنـاز من

نوع آخر في بالد السامبا.
يسي بالـطبع يبـقى احللم األكبـر 
هـو الـتـتـويج بـكـأس كـوبـا أمـريـكا
ألول مـرة في تاريـخه لـيـزين عامه
الـذي تـوج فيه بـلـقب الـليـجـا ونال
احلــذاء الـذهــبي لــلـيــجــا وأوروبـا
وهـداف دوري األبطـال بيـنمـا فاق
عـلى كــابـوس اخلـســارة بـربــاعـيـة
ضـد لـيفـربـول في إيـاب الـدور قبل
الــنــهــائي لــلــتــشــامــبـيــونــز لــيج

لك. وخسارة لقب كأس ا
لكن قـائد مـنتخب األرجـنتـ يبقى
أمـــامه أيـــضًـــا اخلــروج بـــرقـــمــ

تاريخي إذا جنح في تسجيل 10
أهـداف بـالـنـسـخـة الـقـادمـة لـكـوبا
أمريـكا. فـاألهداف الـعشـرة سترفع

جتديد عـقده مع النادي الـكتالوني
ــدة مـــوســمــ عــلــمــا بــأنه لــعب

لبرشلونة منذ 2008.
وبــعـدهـا بـيـوم واحـد فـقط فـوجئ
درب ألفـيس بـاتصـال هاتـفي من ا
ـــديـــر الــفـــني كـــارلـــوس دوجنـــا ا
الــســابـق لــلـمــنــتــخب الــبــرازيــلي
يــســتــدعــيه إلى صــفــوف الــفــريق
صاب دانيلو ليحل مكان الالعب ا
شـاركـة بكـوبا في قـائـمة الـفـريق ا

أمريكا 2015 في تشيلي.
…bOFÝ …QłUH

وكـانت مــفـاجـأة ســعـيــدة أللـفـيس
بـــــعـــــد 3أســـــابـــــيـــــــــع فـــــقط من
تـــــــــــتــويــجه مع بــرشـلـــــــــــونـة
بـالالثـيــة (دوري وكـأس أسـبــانـيـا
ودوري أبـــطـــال أوروبــا) لـــتـــكــون
الـثـانـية الـتي يـحـرزهـا مع الـفريق
بعدما توج بها سابقا في 2009.
ـرة األولى الـتي وكـانت هـذه هي ا
ـنـتخب يـشـارك فـيـهـا ألـفـيس مع ا
الـبرازيـلي (راقصـو الـسامـبا) مـنذ
أن تـولى دوجنـا مسـؤولـيـة تدريب
ـه الـفريق في أعـقـاب السـقوط ا
لـلـمنـتخـب البـرازيلـي في مونـديال
2014 بالـبرازيل عـندمـا خسر (-7
ربع الـذهبي انـيا فـي ا 1)  أمـام أ

للبطولة.
ــتـ أصـبح وبـعــد هـاتـ الــهـز
ألـفيس هـدفًا النـتـقادات الـصحـافة
الــبــرازيــلـيــة الــتي اعــتــبــرته أحـد
ــــســـؤولـــ بـــقـــوة عن اخلـــروج ا
ربع ه لـراقصي السـامبا من ا ا
الـذهـبي وتبـدد حـلم الـفوز بـالـلقب

ي السادس. العا
وبـعـد عـام واحـد من جتـديـد عـقده
مع الـــنــــادي الـــكـــتــــالـــوني ورغم
ارتـبـاطه بعـقـد مع بـرشلـونـة حتى
2017  رحل ألفيس إلى يوفنتوس
وقـدم أداءً مــتـمـيـزًا مع الـفـريق في
لـــيـــنـــتـــقل مـــوسم 2017 / 2016 
بـعـدهـا إلى بـاريـس سـان جـيـرمان
ــــوســــمــــ الــــذي قـــــضى مــــعـه ا

. اضي ا
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ومـثـلـمـا كـانت عـودته إلى صـفوف
ـــنــتـــخب الـــبــرازيـــلي في 2015 ا
ــتــوقــعـة ـثــابــة الــهــديــة غـيــر ا
لالعب فإن منح شارة القيادة قبل
ــثـابـة كــوبـا أمــريـكـا 2019 كـان 
فـتح صــفـحــة جـديــدة في مــسـيـرة
ألــفـيس الــكـرويـة لــكـنه بــالـتــأكـيـد
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ويــــــأتـي ذلـك بــــــدعــــــوى أن وقــــــوف
الالعـــــبــــ مـع العــــبـي اخلـــــصم في
األخطاء ليس له فائدة ويتسبب في

إضاعة الوقت واالحتكاكات.
ثالثًا: عقوبات االحتفال بالهدف

الـعـقوبـة الـتي تـصدر من احلـكم بـعد
االحـتــفـال غـيــر الـقـانــوني (مـثل نـزع
الـقـمـيص) في حـال  إلـغـاء الـهدف

فإن العقوبة تبقى وال تُزال.
رمى رابعًا: ركلة ا

الـسـمـاح لالعب بـاستـقـبـال الـكرة من
زمــــيــــلـه احلــــارس حـــــتى وإن كــــان

الالعب داخل منطقة اجلزاء.
- الفائـدة: سيساعد عـلى السرعة في

اللعب.
خامسًا: قرعة احلكم

الفـريق الذي يـفوز بـالقـرعة له احلق
في اخــتــيــار لــعب ركــلــة الــبــدايـة أو
ـرمى الذي يُـهاجـم علـيه (سابـقًا إذا ا
ـرمـى الـذي فــاز بــالــقــرعــة يــخــتــار ا

يهاجم عليه).
سادسًا: التبديالت

عندما يـتم تغيير العب فـعليه مغادرة
لعب من أقرب خط خروج. ا

- الفائدة: عدم إضاعة الوقت. صري  بالتعديالت اجلديدة على القانون  إيدينفيفا يخطر االحتاد ا
هازارد
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تـنـوي جـمــاهـيـر تـشـيـلــسي إزالـة الفـتـة خــاصـة بـالـنـجم
الـبلـجيـكي إيدين هـازارد من مـدرجات مـلعب "سـتامـفورد
بريدج" بـعدما أ الـالعب انتقـاله إلى ريال مدريـد مساء

اضي. اجلمعة ا
ووفقا لصـحيفة "ذا صن" هنـاك الفتة مكتوب عـليها عبارة
"حديـقة إيـدين" بألـوان الـعلم الـبلـجيـكي مـعلـقة عـلى قسم
"شيـد إنـد" في ملـعب "ستـامـفورد بـريدج" سـيـتم إزالتـها
وسم اجلديد.ولم يخسـر تشيلسي أي مباراة قبل بدايـة ا
بـيتـيـة أحـرز فيـهـا هازارد هـدفـا مـنذ انـتـقالـه للـفـريق عام
2012 قـادمـا من لـيـل وقـام الالعب الـبــلـجـيـكي بــكـتـابـة
رسالـة وداعـية مـؤثـرة جلمـهـور الفـريق بعـد إعالن رحـيله

لريال مدريد.
ـكـانـة الـتي يـتــمـتع بـهـا هـازارد في قـلـوب عـشـاق ورغم ا
تـشـيـلسـي ستـقـوم "مـجـمـوعة وي أر ذا شـيـد" اخملـتـصة
درجات بـإزالة الالفتة الشهيرة بتنظـيم هذا القسم من ا
كـانهـا عنـدما يـعتـزل الالعب. ونقل عـلى أن تعـيدهـا 
مـوقع "فوتـبول لـنـدن" عن اجملمـوعـة قولـها: "نـقوم
بـإزالـة الفـتــات جـمـيع الـالعـبـ الـذي يــلـعـبـون
حـالـيـا لـفـرق أخـرى عـلى أن نـعـيـدهـا عـنـدما
يعـودون إنه أمر نحترم من
خالله الالعـبـ احلـالـي

سـيـضـاعف من الـضغـوط الـواقـعة
عــلـى الالعب الســـيــمــا فـي غــيــاب

نيمار.
ويـحــفل سـجل داني بــالـعــديـد من
األلـقــاب اجلـمـاعــيـة والــفـرديـة مع
األنــــديــــة الــــتـي لــــعب لــــهــــا وفي
مقـدمتهـا برشلـونة اإلسبانـي فيما
يـــقـــتـــصـــر رصــــيـــد إجنـــازاته مع
نـتخب البـرازيلي على لـقب كوبا ا
أمـــريـــكـــا  2007وكـــأس الـــقـــارات

2009 و2013.
ومع صـعوبـة حلـاقه بكـأس الـعالم
2022 حــيث سـيــتـجـاوز الـ 39من
عـمـره قـبل الـبـطـولـة بـعـدة شـهور
نتخب يأمل ألفيس في الفوز مع ا
الــبــرازيــلـي بــلـقـب كــوبــا أمــريــكـا
 2019بـ جـمـاهـيـر بالده لـتـكـون
ـسـيـرته الـدولـيـة تـتـويـجًـا رائـعًــا 
ـدربه تـيـتي عـلى مـنـحه ومــكـافـأة 

شارة القيادة في هذه البطولة.
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عـــلى صـــعــيـــد اخــر تالزم الـــنــجم
األرجـنـتيـني لـيـونيـل ميـسي عـقدة
تـــاريــخــيــة طــوال مـــشــاركــاته مع
مــنــتــخب بالده في بــطــولــة كــوبـا
أمريكا التي تنطلق نسخة جديدة
منها بعد أيـام قليلة على األراضي

البرازيلية.
أيـقونـة بـرشلـونـة اإلسبـاني شارك
في  4نسخ من البـطولة الالتـينية
لعب خاللـها 21 مباراة وسجل 8 أنطوان جريزمان

ـرجح أن يحـظى إيـدين بالفـتـة جـديدة في الـنـادي ومن ا
عندمـا يعتزل".وسيرتدي هازارد القميص رقم  7في ريال
مـــدريــد بـــعـــدمــا رفض
ـــلـــكي الـــنــــادي ا
مـــــــــــــنــــــــــــحـه
الــــقـــــمــــيص
10 رقــــــم 
اخلـــــــــــــاص
بـــالــكــرواتي
لــــــــــــــوكـــــــــــــا
مــــــودريــــــتش.

مـــعه قـــبل أن يـــقــرر االنـــضـــمــام إلى
ـــزيـــد األتــــلـــيــــتي ووعـــده بــــلـــعـب ا
الــــــوقت.وأوضـح: "لــــــقــــــد بـــــعـث لي
سيميـوني رسالة تفيـد بأنني سألعب
كــــــثـــــــيــــــرًا وســــــأكــــــون مــــــفــــــيــــــدًا
للفـريق".وأضاف: "تلـقيـــــــت عروضًا
أخرى وقـتها لـكن تلك الرسـالة أثرت
في قــراري".وأكــمل: "أنــا العب ســريع
وكــنت أعــتـقــد أنــني مــنـاسـب ألنـهم
يـدافـعـون بـشـكل جـيـد لـكـنـني بـدأت
اللـعب في الـشوط الـثاني وكـان األمر
: "لقد شـعرت بخـيبة أمل صعـبًا".وأ
قليلًـا مع سيميوني".عـلى صعيد اخر
يـــســـتـــعـــد أنــــدريـــا بـــارزالي مـــدافع
ـعــتـزل لـتـولي مـنـصب يـوفـنـتـوس ا
جـديد داخل الـبـيانـكـونيـري بدءًا من
وقع "كالتشيو وسم اجلديد.ووفقًا  ا
مــيــركـــاتــو" اإليــطــالي فــإن بــارزالي
سـيـلــتـحق بـاجلـهــاز الـفـني اجلـديـد
الذي سيـقود السـيدة العجـوز بقيادة
ماوريسيو ساري.وارتبط اسم ساري
ـاكس بــتــدريب يــوفــنـتــوس خــلــفًــا 
ألــــــــــيــــــــــجــــــــــري الــــــــــذي رحـل عـن
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ال يرغب اجلنـاح البرتغـالي جيلسون
مارتينيز في العودة مجددًا ألتلتيكو

وناكو. مدريد بعد انتهاء إعارته 
ولم يـعـتـمد ديـيـجـو سيـمـيـوني على
مـارتيـنـيز بـشكل أسـاسي قـبل إعارته
في ينايـر / كانون الـثاني حيث لعب
12 446 دقــــــــيــــــــقـــــــــة فــــــــقـط خالل 
مباراة.وقال مارتينيز في تصريحات
لصحـيفة "ريكـورد" البرتغـالية: "لنرى
إذا كـنت سـأعـود إلى مـونـاكـو".وأكـد:
"يـــريــدونـــنـي أن أســـتـــمـــر وال أريــد
الـعـودة إلى أتـلـتــيـكـو".وأضـاف: "أنـا
نـــفس الالعب لم أتـــغــيــر وطـــريــقــة
لـــعـــبي ال تــــتـــطـــابق مع مـــا يـــريـــده
ســيــمــيــوني ولن يــغــيــر من أفــكـاره
بالنـسبة لي".وتابع: "أعـتقد أن أفضل
شيء هو تغييـر الوجهة".وأكمل: "لقد
كـانت ســنـة صــعـبــة.. كـنت أرغب في
الــلـعب لـكن لـيـس من الـسـهل دخـول
الـتـشـكـيـلـة ال يـتـنـاسب أسـلـوبي مع
أفكـار سيمـيوني ألن طـريقته دفـاعية
لـلـغـايـة".وقـال إن سـيـمـيونـي تواصل
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رصـــيـــد لـــيـــونـــيل إلى 18 هـــدفًـــا
لـينـتزع صـدارة الهـداف التـاريخي
لـلــبـطــولـة الالتـيــنـيـة مـن مـواطـنه
األرجـنــتـنـيـنـي نـوربـرتـو مــيـنـديـز
والـبـرازيـلي زيـزيـنـيـو جنـمـي قارة
أمريـكا اجلنـوبيـة في األربعيـنيات

اضي. من القرن ا
كمـا أن التـتويج بـلقب هـداف كوبا
أمريـكا بـهذا الـرصيد (10 أهداف)
ســيــضــمن لــنــجم الــبــارســا لــقب
أفضل هـداف للمـسابقة فـي نسخة

واحدة منها.
ويــعــد الـــبــرازيــلي جــايــر دا روزا
ـعـدل األفضل في بـيـنتـو صـاحب ا
تــــاريخ هــــدافي كــــوبــــا أمـــريــــكـــا
بــتــسـجــيـله  9أهــداف في نـســخـة
1949 ثم كـرر كل من األرجـنـتـيـني
هومبرتو ماسكيو واألوروجوياني
ـعـدل خـافــيـيــر آمـبــرويس نـفـس ا
لــيــتــقــاســمــا جــائــزة الــهــداف في

نسخة 1957.
عدل التهديفي قابل يعتبر ا في ا
يسي في  4نسخ من كوبا أمريكا
هزيلًـا حيث سجل هـدف فقط في
نــســخــة 2007 وغــاب تــمــامــا في
نـــســخــة 2011. ثـم اكــتــفـى قــائــد
األرجنـت بهـدف وحيد في بـطولة
2015 بيـنمـا حقق أفـضل معدل له
ئوية التي استضافتها بالنسخة ا
ـتـحـدة قـبل  3سـنوات الـواليــات ا

بتسجيله 5 أهداف.
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قبلة يفضل أنطـوان جريزمان العب أتلتيكو مدريـد عدم الكشف عن وجهته ا
بعدما أعلن رحيله عن الروخيبالنكوس.

وقال جـريزمان في تـصريحات نـقلتهـا صحيفـة "موندو ديبـورتيفو" اإلسـبانية
ـؤكــد هــو عـدم إنه ال يــريــد الـكــشف عن مــســتـقــبــله لــكن الـشـيء الـوحــيــد ا

قبلة. استمراره في أتلتيكو مدريد مشيرًا إلى أنه حسم وجهته ا
وتـابع جــريـزمــان الـذي سـيــلـعـب مع مـنــتـخب بالده أمــام تـركــيـا اول امس
وسم رة أعـرف أين سألعب في ا السبت في تـصفيـات أ أوروبا: "هذه ا

قبل". ا
كن وأضاف مازحًـا: "أعلم أيضًا أين سـألعب في غضون سـبع سنوات.. 

أن أكشف هذا في ميامي".
وال يسـتطـيع جريـزمان اإلفـصاح عن مـستـقبلـه في ظل عدم حـسم موقفه
حـتى اآلن حيث يـحتـاج النادي الـراغب في احلصـول على خـدماته لدفع

قبل. 120 مليون يورو قيمة الشرط اجلزائي في يوليو/ تموز ا
ويعتبر بـرشلونة األقرب لـلتعاقد مع جـريزمان في ظل التـقارير العديدة

التي ربطت الالعب بالنادي الكتالوني.
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وصل ويــلـيــان العب وسط تــشــيـــــــلــسي اول امس الــســـــــبـت لـلــبـرازيـل بـعــدمـا 
ـشــــــاركـة في بطـولـة كـوبا ـنتـخـــب ا استـدعـاؤه  لـيحل مـحل نـيـمـــــــــار في قائـمـة ا

Æ2019 أمريكا
وبدا الالعب واثقا من دعم اجلماهير للتمكن من اقتناص اللقب على أرضهم.

وقال الالعب في تـصريـحات لـوسائل إعالم االحتـاد البـرازيلي لـكرة الـقدم "الـدفاع
نتـخب في أي مكـان بالـعالم هـو أمر خاص ولـكن على مـلعـبك يكـون بشكل عن ا
أكـبر ألنك وسط جماهـيرك اإلحسـاس بهذا احلب والدعم سـيكون عامال رئـيسيا

في حتقيق اللقب".
ــديـنـة بـورتــو ألـيـجـري الــتي يـعـســكـر بـهـا ووصل الالعب صـاحب الـ30 عـامـا 

السليساو
وسيرتـدي ويلـيان الـقميص رقم "10 اخلاص بنـيمار وذلك بـعدما غـادر األخير
معـسكر السـليساو بـعد إصابتـه بتمزق في أربـطة الكاحل خالل مـباراة الفريق

Æ©2-0) نتخب القطري الودية أمام ا
وأكــد العب الـبـلـوز أنه "فــخـور لـلـغـايــة" وفي انـتـظـار احلـصــول عـلى الـفـرصـة

لعب". "لتقد أفضل ما لديه داخل ا

البيـانكونـيري بعد 5 مواسم قضاها
مع النادي.

 ويرغب يـوفنتـوس في وجود عـنصر
داخل اجلهاز الـفني يكـون على دراية
بــكـل مــا يـــدور داخل الــفـــريق حــتى
يـسهل األمـور عـلى ساري في مـهـمته
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مازال مـسـؤولـو اإلعالم بـاالحتـاد األفريـقي يـبـذلـون جـهودا
ـسجل على كبيرة حلـل أزمة قرصنة حـسابات اإلعالمي ا

وقع الرسمي.  قناة الكاف با
وكانت قنـاة الكاف اإلعالمية على مـوقعه الرسمي قد شهدت
ـدة إقـبــاال كـبــيـرا من كل وســائل اإلعالم حــول الـعــالم في ا
ـــاضــيــة لـــلــتــســجـــيل قــبـل كــأس األ األفــريــقـــيــة الــتي ا
دة من 21 يـونيـو/ حزيران إلى تـسـتضـيفـهـا مصـر خالل ا
ــقـبل حــيث إنــهــا الـطــريــقـة الــوحــيـدة 19 يــولــيــو/ تـمــوز ا
السـتـخــراج بـطـاقـات حـضـور مـبـاريــات الـبـطـولـة األكـبـر فى

القارة السمراء. 
وأصـدر الكـاف بيانـا تعـليـقا عـلى األزمة قـال فيه:  "ندرك أن
هــنــاك مــشــكــلــة في مــنـــــــــصــة اإلعالم بــعــــــــــد تــعــرض
احلـسابات اخلـاصة لإلعالمـي للـتهكـير ويـقوم حالـيا الدعم
الـفني عـلى عالجـها ونـعـدكم بحـلهـا في أسـرع وقت نأسف

ألي إزعاج". 
وقـال مــصــدر داخل الـكــاف  إنــهم مــازالـوا يــعـمــلــون عـلى
إصالح هذا األمر واسـترجاع الـبيانات الـتي حذفت مؤكدًا
ـشـجعـ سـتـصدر ـوافـقـات على اسـتـخـراج بطـاقـات ا أن ا
قبل البـطولة بأسـبوع. وحول عدم الـتمكن من اسـترجاع تلك
ـصـدر إن الـشـركة الـتي تـتـولى األمـر وعدت الـبـيـانـات قال ا

بحل األزمة قبل البطولة بأسبوع.

اجلديدة.
وحـقق سـاري لـقب الـدوري األوروبي
مع تــشـيـلـسـي في مـوسـمه األول مع
البلوز ليقرر بعدها العودة إليطاليا
بـعــد اعـتـرافه بــصـعـوبـة الــتـأقـلم مع

األجواء في لندن.

سابعًا: ضربات
اجلزاء

ـنـفـذ ضـربة ـكن   -
اجلــــزاء احلـــــصـــــــــــــول

عـــلى عالج أو تـــقــيـــــــــيـــــــــم
ســــريع من الـــطـــاقـم الـــطـــبي قـــبل

التنفيذ.
ـرمى - غــيـر مــســــــــمــوح حلــارس ا
س العـارضة أو الـشـــــــبـاك ويجب
أن يـــضـع عـــلى األقـل جـــزءًا من قـــدم
ـــرمـى عـــنــد واحـــدة عـــلى خــــــــط ا

تنفيذ ضربة اجلزاء.
سة اليد ثامنًا: 

سة يـد تعتبر خـطأ حتى لو أي 
لم تكن بشكل متعمد.
تاسعًا: اإلنذارات

إذا قـــــــرر احلــــــــكم إشـــــــهـــــــار
بـــــطــــــــــــــاقـــــة صـــــفــــراء أو
حـــمــــــــــــراء لـــكن الـــفـــريق
اآلخــــــــر صـــــــنـع فـــــــرصـــــــة
لـــلــــــــــتـــســجـــيل فــيـــمــكن
لـــلـــحــــكم تـــأجـــــــــــــــــــــيل
إشـهار الـبطـاقة حـتى نهـاية
الهجمة (سابقًا إذا قرر إشهار

ـباراة). بـطـاقـة حـمـراء يُـوقف ا


