
مدن- وكاالت
ـهـاجم ديــيـجـو كــوسـتـا اقـتــرب ا
والـظـهيـر الكـولـومبي سـانـتيـاجو
أريــاس من الــعــودة لــلــتــشــكــيــلـة
األســـاســيـــة ألتـــلــتـــيـــكــو مـــدريــد
اإلسـبــاني أمـام بــايـر لــيـفــركـوزن
قبل على اني اليوم األربـعاء ا األ
مــلـعب (بـاي أريــنـا) في إطـار دور
اجملموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشارك الالعبان مع بـداية الشوط
الـــثــاني في
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كشف تقرير صـحفي إسباني امس الثالثاء عن تخـطيط نادي باريس سان جيرمان لـلتعاقد مع أحد العبي ريال
وسم احلالي. مدريد خالل ا

ـطـاردة البـرازيـلي فـينـيـسـيوس ووفـقًـا لبـرنـامج "الـشيـرجنـيـتـو" اإلسبـاني فـإن مـسؤولي ريـال مـدريـد سـيعـودون 
قبل. جونيور جناح ريال مدريد في شهر يناير/ كانون ثان ا

اضي كجـزء من صفقـة ارتداء مواطنه وسبق أن ارتـبط فينـيسيـوس باالنتقـال إلى "حديقـة األمراء" في الصـيف ا
لكي. نيمار دا سيلفا لقميص النادي ا

ويتـزامل فيـنـيسـيوس ونـيـمار في مـنـتخب الـبرازيل كـمـا أنه سيـجـد في سان جـيرمـان زمالء آخـرين من راقصي
السامبا مثل تياجو سيلفا وماركينيوس.

ديـر الـفني لـريـال مدريـد والـذي يفـضل عـليه يذكـر أن فـينـيـسيـوس ال يـتمـتع بـثقـة الـفرنـسي زين الـدين زيـدان ا
العب آخرين مثل جاريث بيل ورودريجيو جوس.
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دائمـا مـا يشـكل احملـترفـون األجانب
رجوة للفرق التي يلعبون اإلضافة ا
لـــهــا فــالــتــعـــاقــد مــعــهم ال يــأت إال
حلـاجـة مـاسـة بل وبـاألحـرى لـهدف
واضح ومــأمـول يــتــمـثل بــصـنــاعـة
همة واجهات ا الفارق خاصة في ا

واحلاسمة.
ويشكل الفرنسي بافـيتيمبي جوميز
وااليطـالي سيبـاستـيان جيـوفيـنكو
ثـــنـــائـي األمل والـــقــــوة الـــضـــاربـــة
بصفوف الهالل حـيث سيعول عليه
الــفــريـق كــثـــيــراً في حـــسم الـــقــمــة
ــــنــــتـــظــــرة أمــــام ضــــيــــفه أوراوا ا
قـبل فـي ذهاب الـيـابـاني الـسبـت ا

نهائي دوري أبطال آسيا.
ويستـعرض  في هذا الـتقريـر ما قد
يـضـيـفه هـذا الـثـنـائي اخلـطـير عـلى
ـا يسهم الشكل الـهجـومي للهالل 
في قـــيــادته إلحــراز الــلـــقب الــثــالث

سيرته في البطولة.
VŽd « wzUMŁ

يــدرك عـشــاق الـهـالل الـســعـودي أن
جومـيـز وجيـوفيـنـكو قـد ساهـما في
ـنظـومة الـهجـوميـة وزيادة تطـوير ا
فـاعـلـيـتـهـا بـصـورة الفـتـة اسـتـنـاداً
هـارية الـلتان لالمكـانات الـبدنيـة وا

يـتـمـتـعـان بـهـا وهـو مـا جسـداه في
كـــثــيــر مـن مــبــاريـــات مــضت ســواء

احمللية أو اآلسيوية.
ا أن مـباراة الـذهاب سـتقـام على و
أرض الــهالل وبـ جــمــاهـيــره فـإن
الفريق سـيكـون مطالـباً بالـفوز فقط
ــرة سـتـكـون لـذلك فــإن اآلمـال هـذه ا
مــنــصــبــة بــشـكـل مـبــاشــر نــحــو مـا
قبل سيـقدمه جـوميـز وجيـوفيـنكـو ا

أمام أوراوا الياباني.
wzUM¦ « vKŽ »—b*« œUL²Ž«

تـكامـلة ـهاريـة ا الصـفات الـفنـية وا
جلــومـيــز وجـيــوفـيــنـكــو والـقـدرات
العالية لكليهـما ستعزز من إنتاجية
ــنــظــومـة الــهــجــومـيــة وســيــمـنح ا
رفــاقــهـم الـثــقــة فـي االنــدفــاع بــثــقـة

عالية.
ـهـارة والـسـرعـة والـقـدرة الـفـائـقة ا
راوغـة واالخـتـراق تؤهـلـهـما عـلى ا
نـافس بأي حلـظة لضـرب دفاعـات ا
مــا يــجـعل الــكــفــة في هــذا اجلـانب
وبتواجد محترف من هذه النوعية

تميل لصالح الهالل.
وستمنح هذه الصفات مدرب الهالل
الــرومـــاني رازفـــان لـــوســـيـــســـكــو 
مـــســـاحـــة كـــافـــيــــة لالجـــتـــهـــاد في
توظيفهما بـالشكل األمثل واالعتماد

عليهـما في تنفـيذ خططه الـهجومية
وتنويعها.

وخــبـــرة جــومـــيــز وجـــيــوفـــيــنـــكــو
ونـــضـــجـــهـــمــــا الـــكـــروي الـــعـــالي
وإجادتهـما لـلتبـادل السلس لألدوار
فيما بينهما خللق الثغرات بدفاعات
اخلصم سـتشـكل مصـدر إزعاج دائم

للفريق الياباني.
وتـواجـد مـحـتـرفـ بـهـذه الـصـفـات
ــتــلـك هــجــومــا يـــعــني أن الــهـالل 
مـــؤثــرا قــادرا عــلى فـك الــتــرســانــة
الـــدفــــاعــــيــــة لــــفـــريـق أوراوا الـــذي
سيـحتـرز بال شك ألن مهـمته األولى
ــبـاراة تــكـمن بــاحملـافـظــة عـلى في ا
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أخبار النجوم
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العب امتد غياب تشامبرل عن ا
ــدة 366 يـــومــا فـــعـــاد بـــخــجل
لــلــمــشــاركــة مـع لــيــفــربــول أمــام
هيـدرسفيـلد تاون (0-5) بالدوري
متـاز لكنه لم يخض اإلجنليـزي ا
نـهـائي دوري األبـطـال الـذي أحرز

ليفربول لقبه.
ومع استقرار كلوب على تشكيلته
ـــوسم تـــوقع األســـاســـيـــة هــذا ا
الــنــقــاد أال يــحــظى تــشــامــبــرلـ
بـفـرصــة الـعـودة إلى الـتــشـكـيـلـة
هذه الـتوقـعات سرعـان ما تـغيرت
فـي مــبـــاراة لــيـــفــربـــول األخــيــرة
بـــدوري األبــــطــــال أمــــام جـــيــــنك
الـبـلـجيـكـي عـنـدما سـجـل هـدف
رائع ثم شارك أساسيا في ثمن
نهائي مسابـقة كأس الرابطة أمام
آرسنـال فسجل هـدفا أكـثر روعة

لـيعـود لتصـدر العـناوين ويـصبح
مــنــافــســا رئــيــســيـا عــلـى مــقــعـد
أســــاسـي في تــــشــــكــــيـل فــــريــــقه

ليفربول.
ــدرب يـــورجن ـــعـــروف أن ا من ا
كــلـــوب يــفـــضل إشـــراك الــثالثي
فــابـيــنــيــو وجـوردان هــنــدرسـون
وجـورجـيــنـيـو فـيــنـالـدوم في خط
ــدرب وسط لــيـــفــربــول ويــعــلم ا
ـــاني أن دكــة بـــدالئه مــلـــيــئــة األ
واهب التي تستطيع طرق باب با
التـشكـيلـة األساسـية في أي وقت
ويــعــتــبــر تـــشــامــبــرلــ اخلــطــر

هدد لهذا الثالثي. احلقيقي ا
دعــونـا نــعــيـد عــقــارب الـزمن إلى
الـوراء كـان تـشـامـبـرلـ عـنـصـرا
أساسـيـا في تـشـكـيـلـة كـلـوب بـعد
انـتـقــاله إلى لــيـفـربــول قـادمـا من

اضي مـبـاراة إشـبـيلـيـة الـسـبت ا
عـــلى مــلـــعب (رامــون ســـانــشــيــز
بـيــزخـوان) في الــلـيــجـا وانــتـهت
بالتعادل (1-1) حيث دخل كوستا
عـلى حــســاب الـفــرنـسي تــومـاس
لـيـمـار بـيـنـمـا شـارك أريـاس بـدال

من كيران تريبيير.
وقــد يـحـدث ذلك في مــنـذ الـبـدايـة
في مباراة التشامبيونز ليج وفقا
دريدي ا ظهـر من مران الفـريق ا
ـــســـائي الـــيــوم اإلثـــنـــ وهــو ا
ــانــيـا األخــيــر قـبـل الـســفــر إلى أ
ــنــتــظــر أن يــبــدأ األتـلــتي .ومن ا

اللقاء بالتشكيلة التالية:
يــان أوبالك وسـانـتــيـاجـو أريـاس
وفــيـــلــيـــبي مــونـــتــيـــرو ومــاريــو
إيرمـوسو وريـنان لـودي وساؤول
وتـــــــومــــــــاس بـــــــارتـي وكــــــــوكي
ريـســوركـســيـون وأنــخـيل كــوريـا

وألفارو موراتا ودييجو كوستا.
بـينمـا سيـفتـقد فـريق األرجنـتيني
دييجـو سيميونـي خلدمات النجم
البـرتغـالي الشاب جـواو فيـليكس
بداعي اإلصابة في كاحل القدم
وثـنـائي قـلب الـدفـاع الـصربي
ســـــتـــــفـــــيــــان ســـــافـــــيـــــتش
واألوروجــــوائـي خــــوســــيه
مـاريــا خـيــنـيــمـيـز بــسـبب

إصابة عضلية.
 ويــحــتـل األتـلــتـي صـدارة
اجملمـوعة الـرابعـة برصـيد
 7نقاط بفارق األهداف
أمـام يــوفـنــتـوس اإليــطـالي
الـــذي ســيـــحل ضــيـــفــا هــو
اآلخـــر عــلى لـــوكــومـــوتــيف
مـوســكـو الــروسي بـيــنـمـا
ــاني يــتـــذيل الــفـــريق األ
اجملـمـوعـة بـدون رصـيـد
بعد 3 هزائم متتالية.
ومن جــــهــــة اخــــرى
أوقــات صــعــبــة مــر
بـــــــهــــــــا الـــــــنــــــــجم
اإلجنــلــيــزي الـدولي
ألــيـــكس أوكــســـلــيــد
تـشـامـبـرلـ لـكـنه هذه
األيــام يـعـيـد اكـتـشـاف نـفـسه

 ôU Ë ≠ b¹—b

كـشف تـقـريـر صـحـفي إسـبـاني عـن مـوعـد رحـيل مـارسـيـلـو ولـوكـا مـودريـتش عن ريـال
مدريد.

ووفـقًا لـبرنـامج "الشـيـرجنيـتو" اإلسـباني فـإن الظـهيـر الـبرازيـلي والعب الوسط الـكرواتي
وسم احلالي. سيرحالن بشكل نهائي عن ريال مدريد بعد نهاية ا

وسم يـرجني صوب يوفنـتوس منذ ا وسبـق أن ارتبط مارسيلو (31 عامًا) بـالرحيل عن ا
ـدرب الفـرنسي زين اضي إال أنه قـرر االستـمرار في "سـانتـياجـو برنـابيـو" بعـد عودة ا ا

الدين زيدان.
ـيـرجني تـعـاقـد في ويـنـتـهي عـقـد مـارسـيـلـو مع ريـال مـدريـد في صـيف 2022 كـمـا أن ا

وسم احلالي مع ظهير أيسر جديد هو فيرالند ميندي. ا
اضي وسم ا أمـا مودريتش ( 34 عـامًا) فـارتبط اسمـه باالنتـقال إلى مـيالن وإنتـر منـذ ا
قبل وبـالتالي يستـطيع الالعب التوقيع كما أن عقده مع ريـال مدريد ينتـهي في الصيف ا

قبل. مع أي نادٍ مجانًا في يناير/ كانون ثان ا

وســاهم في تــأهل فـريــقه إلى ربع
الـــنـــهــــائي بـــركالت الــــتـــرجـــيح
بعــــــدما انتهى الزمن األصــــــلي

بالتعادل 5-5.
تنتظـر ليفربول مـباراة مهمة أمام
جــيــنك فـي اجلــولــة الــرابــعــة من
باراة تعتبر دوري األبطال هذه ا
فـرصــة تـشـامــبـرلـ لــتـقـد أداء
قــوي آخــر قــبل مــوقــعــة الـفــريق
ـــقــبل في احلــاســـمــة األســبــوع ا
ــمـتـاز أمـام الــدوري اإلجنـلـيـزي ا

مانشستر سيتي.
وبـالــنـســبـة لـلــمـدرب كــلـوب فـإن
خيار االستعانة بتشامبرل يبدو
مغريـا خصوصا إذا مـا علمنا أن
لـيفـربـول أحرز 5 أهـداف فقط من
خـــارج مـــنـــطــــقـــة اجلـــزاء طـــوال
سـابقات ـاضي بـكافـة ا وسم ا ا
فـيـمـا تمـكن تـشـامبـرلـ في ظرف
أســـبــــوع واحـــد من تـــســـجـــيل 3

أهداف بهذه الطريقة.
لـكن كـلــوب مـا يـزال مــتـخـوفـا من
االعــتـمـاد بـشــكل كـامل عـلى العب
وسطه اإلجنـليزي وهـو الذي قال
عــنـه مــؤخــرا: "مــا يــزال يــحــتــاج
ــطـــلــوب لـــكن هــذا ال لـإليــقـــاع ا
( يـعتـبر مـشـكلـة ألنه (تشـامبـرل

مشروع طويل األمد".
مــهــمـة تــشـامــبــرلـ فـي اقـتــحـام
الــتــشــكـيــلــة األســاســيــة مــلــيــئـة
ـلك لـيـفـربـول بـالـعـوائق حـيـث 
عـمقـا يـحسـد علـيه في الـتشـكيـلة
فـــبـــاإلضـــافــة إلـى ثالثي الـــوسط
األسـاسي هــنـدرسـون وفــابـيــنـيـو
وفينالدوم هنـاك أيضا نابي كيتا
وآدم الالنــــــــا دون نــــــــســــــــيـــــــان
الـديـنـاميـكي جـيـمس مـيلـنـر الذي
ـفضل لدى يعتـبر من الالعب ا

كلوب.
لكن تسديـدات تشامبرلـ الدقيقة
تـضعه في مـوقع جـيـد خصـوصا
أن لـيفـربول افتـقد لـهذا الـنوع من
الـتسـديدات مـنذ رحـيل البـرازيلي
فيليبي كوتينيو فهل نرى واحدة
مـنـهـا تـهـز شـبـاك جيـنك مـن قدمه

الصاروخية? 
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ـيالن ويوفنـتوس وريال مـدريد نصـيحة ديـر الفني الـسابق  وجه اإليطـالي فابيـو كابيـلو ا
قبلة. دير الفني السابق للسيدة العجوز حول وجهته ا واطنه ماسيمليانو أليجري ا

ـاضي وارتبط اسـمه بتـولي الـقيادة وسم ا ورحل أليـجري عن تـدريب يوفـنتـوس بنـهايـة ا
الفـنية للـعديد من كـبار أندية أوروبـا وعلى رأسهـا مانشسـتر يونـايتد وبايـرن ميونخ وريال

مدريد.
وقال كـابيـلو خالل تـصريحـات نقـلتـها صحـيفـة "كالـتشيـو ميـركاتـو" اإليطالـية: "ألـيجري?

سيكون مناسبًا لبايرن ميونخ لكن عليه انتظار مانشستر يونايتد".
ـاضية  وأعلن الـعمالق الـبافـاري إقالـة مدربه الـكرواتي نـيكـو كوفـاتش خالل السـاعات ا

Æ5/1 ذلة من آينتراخت فرانكفورت بعد اخلسارة ا
ا وأضاف: "ساري? لقد كـان جيدًا والنتيجة أكثر أهمية من طريقة اللعب وزانيولو ر

يكون أكبر موهبة في إيطاليا في الوقت احلالي".
واخـتتم: "مـويس ك العب قـوي لكـننـا ال نراه كـثيـرًا ألنه اآلن يلـعب في الدوري

اإلجنليزي".

آرسنـال صيف الـعام 2017 بعـقد
مدته 5 أعوام وقـيـمته 35 ملـيون
جـنــيه اســتـرلــيـنـي وقـدم الالعب
مــــجــــمـــوعــــــة ال بــــأس بـــهــــا من
بـاريات الـقويـة فسـاهم في فوز ا
الـفريق األحـمر عـلى مانـشـــــسـتر
سيتي 3-4 من خالل هدف جـميل
في يـنايـر/ كـانون الـثـاني السـنة

اضية. ا
وواصل تـــشــامــبــرلـــ تــألــقه في
مسابـقة دوري أبطـال أوروبا بيد
أنـه تـــعــرض إلصـــابـــة قـــويـــة في
ركبـته أمـام روما في الـدور نصف
النهائي هـذه اإلصابة سرقت منه
ـــــبــــاراة ـــــشــــاركـــــة في ا حـــــلم ا
النـهائـية وكذلك خـوض نهـائيات
ــنـتـخب كـأس الــعـالم 2018 مع ا

اإلجنليزي.
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وجوميـز الذي يتـصدر حالـيا ترتيب
هـــدافي الـــبــــطـــولـــة بـــرصـــيـــد "10
أهـداف ســتـكـون شـهـيــته مـفـتـوحـة
لـرفع غـلـته التـهـديـفـيـة وحسـم لقب
هــداف الــبــطــولــة بــفــارق مــريح عن
مطـارديه ما سيـجعـله حريـصاً على
ا يـتاح له من االستـثـمار االيـجابـي 

فرص.
ـتـاز جـومـيـز بلـمـسـته الـتـهـديـفـية
ـتـلك الـقدرة الـساحـرة كـذلك فـإنه 
على خلق احللـول وصناعة األهداف
لعب. في ظل رؤيته الثاقبة داخل ا
ويـعــتـبـر جـومـيــز مـصـدر اخلـطـورة
األهم بـالفـريق فـهو دائـما مـتـعطش
ــعــانــقــة الــشــبـاك ويــحــفظ طــريق
ـــرمى عن ظــهـــر قــلب وشـــراســته ا
العب وخــــبــــرته الــــكــــبــــيــــرة فـي ا
يـة تـساعـده دائمـاً على كـيفـية العـا
الــتـعـامـل مع هـكــذا مـبـاريــات لـذلك
فــهـو يــشــكل حالً ســحـريــاً نـاضــجـاً

باراة. للمدرب والفريق حلسم ا
ـعـظـمـهـا ــواصـفـات تـتـوفــر  تـلك ا
بجيوفـينكو وإن كان األخـير يتفوق
بــالــسـرعــة وبــتـمــريــراته الــقـاتــلـة 
وحـسن اسـتــثـمـاره لـلـفـرص قـيـاسـاً

العب كرة السلة خوسيه كالديرون
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أوكـــون ســـائق االخـــتـــبـــارات في
مــرســيــدس لــيــحل مــكــان نــيــكــو

هيلكنبرج.
ألفا روميو: يستمر كيمي رايكونن
قـبـل كـما ـوسـم ا مع الـفـريق في ا

 ôU Ë ≠5 dÐ

ـتــد ارتـبـاط الــبـريـطــاني لـويس
هـامـيــلـتـون بــطل الـعــالم وزمـيـله
فالتيري بوتاس بالفريق حتى عام

.2020
ـــــــاني فـــــــيـــــــراري: يــــــرتـــــــبـط األ
سيـبـسـتيـان فـيـتيل بـعـقـد يسـتـمر
حـــتى عـــام 2020 ويـــبــدو زمـــيـــله
الـسـائق الــشـاب تـشـارلــز لـوكـلـيـر
مــسـتــقــرا بـالــفـريـق بـعــد أن تـألق
ـوسم اجلـاري بــشـكل كــبـيـر فـي ا

وبات السائق األول.
ريد بـول: يرتبط مـاكس فيـرستابن
بعـقد مع الفـريق يستـمر حتى عام
2020 وقــد حـصـل ألــيـكـس ألــبـون
عــلى فـرصــته في الـنــصف الـثـاني
مـن مـــــوسم 2019 لـــــيـــــتـــــنـــــافس
بـالسـيارة األخـرى لـلفـريق بدال من

بيير جاسلي.
ريـــنـــو: يـــســـتـــمـــر عـــقــد دانـــيـــيل
ريـتـشـاردو مع الـفريـق حتى 2020
وقـد تـعــاقـد الـفـريق مـع اسـتـيـبـان

لوكا
مودريتش

الــنـــســخــة  20مــنــذ إقـــامــة الــبـــطــولــة في
وسم بـ 4 ـاتـادور" هـذا ا ـكـسـيك.وفـاز "ا ا
ألـــقـــاب بـــواقـع اثـــنـــ في اجلـــرانـــد سالم
فـتوحـة) واثن (روالن جاروس وأمـريكـا ا
ـاسـتـرز في رومـا ومـونـتـريـال بـيـنـمـا في ا
انــســحـــــب مـن نــصف نــهــــــــائي بــطــولــة
بــاريـس بــيــرســــي لــتــنس األســاتــذة ذات
الـ 1000نــقـطــة بــسـبب آالم فـي عـضالت
الـبطن.وسـيبـدأ صاحب الـ 33 سـنة الـيوم
أســبـوعه الـ 197عــلى صـدارة الــتـصــنـيف
ي. من جــانــبه قــال مـديــر الــبـطــولـة الـعــا
راؤول زوروتـوزا: "تــأكـد مـشـاركــة رافـايـيل
ـي اجلـديد نـادال مـتـصـدر الـتـصـنيـف الـعا
ثل حدثـا خاصا بالنـسبة لنا. في بطولـتنا 
مـــتــأكــد من أن اجلــمــاهــيــر ســتــكــون

سعيدة بهذا اخلبر".
ــتـــلك نــادال لــقـــبــ في هــذه و
الـبـطـولة في 2005 و2013
بـيـنــمـا تـأهل لـلــنـهـائي في

.2017

W uDÐ w  „—UA¹ ‰«œU½ ÆÆUOLÝ—

WŠu²H*« pO J*«
 ôU Ë ≠ b¹—b

أكد العب الـتـنس اإلسـباني رافـايـيل نادال
يـا مـشاركـته في بـطـولة ـصـنف األول عـا ا
ـقبل التي فـتوحة لـلتنـس العام ا كسـيك ا ا
ســـتــقـــام خالل الــفـــتــرة من 24 حــتى 29

Æ2020 فبراير/ شباط
ـنظـمة الـيوم وكـشـفت اللـجنـة ا
أن نـــادال ســـيـــشـــارك
لـلمـرة اخلامـسة في
أكــــــابــــــولــــــكـــــو
بـالــتـزامن مع
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كـشف تـقـرير صـحـفي إجنـليـزي عن تـقـدم إدارة نـادي توتـنـهام
باسـتـئـنـاف ضـد الـبــــــــطـاقـة احلـمـراء الـتي حـصل عـلـيهـا العب
الـفــريق الــكــوري اجلــنــوبي هـيـــــــوجن مــ ســون خالل مــبـاراة

إيفرتون.
وتـلـقى سـون البـطـاقـة احلـمـراء خالل مـواجهـة إيـفـرتـون  بـسبب
ـبـاراة التي تـدخـله الـعنـيف عـلى الـبـرتـغـالي أنـدريه جـومـيـز في ا

انتهت بالتعادل (1-1). 
وانـهـمرت دمـوع سـون عـقب رؤية تـأثـير تـدخـله عـلى قدم جـومـيز

حيث بدت اإلصابة مروعة.
وتداخل سيرج أورييه ظهير توتنهام في اللعبة ولم يتمالك أعصابه
هو اآلخـر وتـأثر من قـوة اإلصـابة قـبل أن يـقرر مـدربه مـاوريسـيو

لعب. بوكيتينو إخراجه من ا
وبحـسب شـبـكـة "سـكـاي سـبـورتس" اإلجنـليـزيـة فـإن تـوتـنـهـام قرر

نتظرة على الالعب. اتخاذ تلك اخلطوة لتخفيف العقوبة ا
وخـضع أنـدريـه جومـيـز لـعـمـلـيـة جـراحـيـة إلصالح الـكـسـر في كـاحـله

ن. األ

أعلن الـفريق جتـديد عقـد اإليطالي
أنطونيو جيوفيناتزي ليستمر في
 2020رغم عروضه اخملـيبـة لألمال
خالل 2019 هـاس: يـسـتـمـر رومان
جـروسـيـان وكـيـفن مـاجـنـوسن مع

مهاجم الهالل يعد جماهيره بالفوز

قبل. وسم ا الفريق في ا
ريــــســـيــــنج بــــويـــنـت: يـــتــــنـــافس
سـيـرجــيـو بـيـريــز والنس سـتـرول
ـــوسم بــــســـيـــارتي الـــفـــريـق في ا

قبل. ا
تـــورو روســـو: يـــحـــاول جـــاســـلي
الــتــألق في الــســبــاقــ األخـيــرين
ـوسم 2019 إلى جـانـب زمـيـله
الــروسي دانـيــيل كــفــيــات لـكن
الـقـرار سـيـكـون بـيـد فـريق ريـد
بول الذي يتبعه تورو روسو.
ويلـيامـز: تألق الـوافد اجلـديد
الـــبــريـــطــاني جـــورج راســيل
بسيارة الفريق وسيستمر في
ــقــبل بــيــنــمــا تــأكــد ــوسـم ا ا
رحـيـل الـبـولـنـدي اخملـضـرم
روبــرت كـوبــيــكــا ويــعـد
الـسـائق االحـتـياطي
نـــــــــيـــــــــكــــــــوالس
التــــيـفي مرشـحا
قـــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــا

خلـــــالفته.
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 رافاييل نادال

حلـــضــوره الـــذهــني
الـــــــــــــعـــــــــــــالـي فـي

باريات. ا
ويـــــــســـــــتـــــــطـــــــيع
ـا جــيــوفــيــنــكــو 
يـــنــــعم بـه من قـــدرة
عـــــــــــــلــى اإلبـــــــــــــداع
الـلـحـظي قـلب األمـور
رأسـا عـلـى عـقب فـهـو
العب موهوب قادر على

االخــتــراقــات من األطــراف والـعــمق
وتبـادل الـكـرات بسالسـة في مـناطق
اخلـــطــــورة مـع جــــومـــيــــز كــــيف ال
ومـــلـــهـــمه األول بـــكـــرة الـــقـــدم هـــو

البرازيلي رونالدينهو.
وبال شك فإن جـيوفيـنكـو يسعى إلى
تعزيـز رصيـده التهـديفي ولعب دور
الـبــطـولـة في أهم اســتـحـقـاق قـاري
حــــيث ســــجـل هــــدفــــ فــــقط لــــكن
زيد وبـخاصة في الطمـوح بإحـراز ا
مــبــاراة الــسـبـت سـيــكــون حــاضـراً

بقوة.
قــوة هــذا الـثــنــائي وفي حــال تــوفـر
االنـسـجـام فـيـمـا بـيـنـهـمـا في أفـضل
صـوره فـإنـهمـا يـسـتـضـيـعان وضع
دفــــــــــاع أوراوا حتـت الــــــــــضــــــــــغط

تواصل. ا

وســـــتـــــبـــــقى
اخلــــــــطــــــــورة

ـــــنـــــتـــــظـــــرة جلـــــومـــــيــــز ا
وجـيـوفـيــنـكـو تـرتـبط إلى
حـد كبـيـر بـقدرتـهـمـا على
الــــهـــروب مـن الـــرقــــابـــة
ــتــوقــعـة الــصــارمـة وا
ـــــــا ســــــــيـــــــوفـــــــره و
زمالءهـــمـــا لــهـــمــا من
مــســانــدة فــاعـــــــــلــة
وقـــــدرة عـــــلى خـــــلق
ـــســــاحـــات مـــــــن ا
أجـل تـــــــــشـــــــــكـــــــــيل
ــطـــلــوبــة اخلـــطــورة ا
ــــنـــافس عــــلى مــــرمى ا

الياباني.
إن اســــــتــــــعــــــادة الــــــهالل
الـســعـودي لــلـقب الـبــطـولـة
وإحــرازه لـلــمــرة الـثــالــثـة في
تـــاريــخـه ســيــكـــون مــرتـــبــطــاً
ــا ســيــقـدمه ارتــبــاطــاً وثــيـقــاً 
النـجمـان جومـيز وجـيوفـينـكو من
ـــــبــــاراة أداء وعــــطـــــاء في هـــــذه ا
وســـيــكــون حلـــضــورهــمـــا الــذهــني
الـــعــالي األثــر األكــبـــر في تــمــهــيــد
الـطـريق أمـام الـهالل لـلـمـضي بـثـقـة

نحو منصة التتويج. 

لعشرين عاما.وقضى كالديرون (38 عاما)
أغـــلب مـــســــيـــرته فـي دوري كـــرة الـــســـلـــة
األمريـكي للمحترف لكنه لم يجد أي فريق
يــلــعب له في الــفــتـرة األخــيــرة وفي الـوقت
ذاتـه فــإنه يـــعــارض االحــتـــراف في أوروبــا
تـحدة قـيـمة في الـواليـات ا بـسبـب عائـلتـه ا

ما دفعه التخاذ قرار االعتزال.
واحـتــرف كـالــديـرون فـي صـفـوف 3 أنـديـة
إســـبـــانـــيـــة هي الــــيـــكـــانـــتي وفـــونالبـــرادا
وباسـكونيا قـبل أن ينتقل لـلدوري األمريكي
في 2005 ويــصـبح أسـطــورة في صـفـوف
تـورنــتـو رابــتــرز الـذي خــاض مـعه ثــمـانــيـة

مواسم.
ــســيــرة االحــتــرافـيــة لــلــنــجم وتــضــمــنت ا
اإلســـبـــاني أيـــضـــا الــــلـــعب في صـــفـــوف
ديــتـــرويت بــيــســتـــونــز وداالس مــافــريــكس
ونــيـويـورك نــيـكـس ولـوس اجنـلــيس لــيـكـرز
واتالنتا هوكس وكليفالند كافالييرز قبل أن
يعود لـبيسـتونز مـرة أخرى.ولعـب كالديرون
ـدة 14 عـامــا في دوري الـسـلــة األمـريـكي

الذي خاض فيه 895 مباراة.
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أعـلن العب كــرة الـسـلـة اإلســبـاني خـوسـيه
كـالـديـرون  إسـدال الـسـتـار عـلى مـسـيـرته
في مالعـب كـــرة الــــســـلــــة والـــتـي امـــتـــدت
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