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رفض مهاجم املنتخب البرازيلي، ريتشارليسون، 
التعليق على التقارير التي ربطت اسمه باالنتقال 

إلى فريق ريال مدريد اإلسباني أخيرًا، مشددًا 
على أن كامل تركيزه منصب على نهائي »كوبا 

أميركا«. وأوضح ريتشارليسون في تصريحات 
ل التركيز في عملي بأفضل شكل 

ّ
صحافية »أفض

ممكن وأن أعيش الحاضر. واآلن أصب كامل 
تركيزي على »كوبا أميركا« فقط، أريد أن أرفع 

كأس البطولة وال أفكر في أي شيء آخر«.

أعلن فريق سبيزيا اإليطالي التعاقد مع املدير 
الفني، اإليطالي من أصل برازيلي، تياغو موتا، 

وذلك لتدريب الفريق بداية من املوسم املقبل، في 
محاولة جديدة منه ملواصلة مسيرته في الدرجة 

األولى، والذي تأهل لها العام املاضي. ومن 
املقرر أن يتولى موتا )38 سنة(، تدريب الفريق 

ملدة 3 مواسم قادمة، وستكون هذه هي التجربة 
الثانية له مع فريق إيطالي، إذ تولى تدريب 

فريق جنوى في عام 2019.

حذر العب خط وسط املنتخب البرازيلي، 
كاسيميرو، من قوة املنتخب األرجنتيني، وقال 

في مؤتمر صحافي: »منتخب األرجنتني منتخب 
مليء بالالعبني املميزين. وال يمكن اختصاره 
في العب واحد. نعرف قيمة ميسي، فهو العب 

رائع، ولكن علينا أن نقّدر املنتخب األرجنتيني 
ونحترمه بالشكل املطلوب، وأيضًا ال تقتصر 

خطورة األرجنتني على ميسي والوتارو مارتينيز 
فقط، األرجنتني تملك مجموعة العبني ُمميزين«.

ريتشارليسون يرفض 
التعليق على إمكانية 
انتقاله إلى ريال مدريد

تياغو موتا يتولى تدريب 
فريق سبيزيا اإليطالي 

الصاعد حديثًا

كاسيميرو: منتخب 
األرجنتين ليس ليونيل 

ميسي فقط

تأهلت األسترالية، 
آشلي بارتي، 
لنهائي بطولة 
ويمبلدون 
للتنس للمرة 
األولى بفوزها 
على األلمانية، 
آنجليك كيربر، 
وفازت بطلة 
»روالن غاروس« 
في عام 2019 
والتي لم تصل 
من قبل إلى 
النهائي في 
ويمبلدون، 
بالمباراة بنتيجة 
)6 - 3( و)7 - 6( 
و)7 - 3(. وهذه 
هي المباراة 
الخامسة على 
التوالي التي 
تحسمها بارتي 
من مجموعتين 
فقط، على أن 
تواجه بارتي 
في المباراة 
النهائية كارولينا 
بليسكوفا التي 
تفوقت على 
أرينا سابالينك.

)Getty( »تسعى بارتي لتحقيق لقب جديد في »الغراند سالم

نهائي »ويمبلدون«

Saturday 10 July 2021
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قتيبة خطيب

شـــهـــدت مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة كـــأس 
األمــم األوروبــيــة لكرة الــقــدم 2020، 
ــد،  ــ ــوم غــــــٍد، األحـ ــ ــتـــي ســتــنــتــهــي يـ الـ
إنكلترا  منتخب  بــن  الــنــهــائــيــة  بــاملــواجــهــة 
ومـــنـــافـــســـه مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا عـــلـــى مــلــعــب 
ــداث  »ويــمــبــلــي« الــشــهــيــر، الــعــديــد مـــن األحــ
ــرة واألرقـــــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة  ــيــ ــثــ ــــف املــ ــ ــواقـ ــ ــ واملـ

التاريخية.
 أبـــرز األحـــداث الــتــي حصلت فــي دور 

ّ
ولــعــل

األوروبية،  األمــم  كأس  ببطولة  املجموعات 
الخروج الغريب ملنتخب تركيا، الذي تلقى 
3 هزائم متتالية في املجموعة األولى، رغم 
أن التوقعات كانت تشير إلى أنه »الحصان 

لندن ـ العربي الجديد

النجم املخضرم كريستيانو  انتهت حكاية 
رونالدو قائد منتخب البرتغال في بطولة 
»يورو 2020«، بعدما خرج على يد منافسه 
وفشل  النهائي،  ثمن  فــي  بلجيكا  منتخب 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى لــقــب املــســابــقــة الــقــاريــة، 
الــعــديــد مــن األرقـــام  لكنه اســتــطــاع تحقيق 
ــن تــســجــيــل 5  الــقــيــاســيــة، ومــنــهــا تــمــكــنــه مـ
أهداف، جعلته يتقاسم صدارة الهّدافن مع 
باتريك شيك مهاجم التشيك )5 أهداف لكل 

منهما(.
ــم املــــخــــضــــرم كـــريـــســـتـــيـــانـــو  ــنــــجــ وتـــــألـــــق الــ
رونالدو خالل يورو 2020 رغم الخروج من 
دور الـ16، حيث غادر املسابقة القارية وهو 
هــّداف لها بــإحــرازه 5 أهــداف، وصنع هدفًا 
ــع، فيما نجح »صــاروخ  فــي املــبــاريــات األربـ
مــاديــرا« خــالل الــيــورو فــي تحطيم العديد 
من األرقام القياسية والتاريخية، من بينها 
كونه أول العب يشارك في 5 نسخ متتالية 
فــي الـــيـــورو، والــالعــب الــوحــيــد الـــذي سجل 
برتغالي  العــب  وأول  مختلفة،  نسخ   5 فــي 
الــبــطــولــة،  يــســجــل فــــي أول 3 جــــــوالت مــــن 
والــــهــــداف الـــتـــاريـــخـــي مــتــخــطــيــًا الــفــرنــســي 

ميشيل بالتيني.
ونجح كريستيانو رونالدو في معادلة رقم 
ــداف مع  اإليـــرانـــي عــلــي دائــــي فــي عـــدد األهـــ
املنتخبات الوطنية، إذ التحق به في املركز 
األول برصيد 109 أهداف في كل املسابقات، 
ــذا إنـــجـــاز بــطــولــي لــلــبــرتــغــالــي يــضــاف  ــ وهـ
إلـــى بقية أرقـــامـــه األخــــرى مــع ريـــال مــدريــد 
اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي، وقبل ذلك 

مع مانشستر يونايتد اإلنكليزي. لكن رقم 
كريستيانو رونالدو ومنافسه باتريك شيك 
بات ُمهددًا، بعدما أشعل املهاجم هاري كن 
قــائــد مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا الـــصـــراع عــلــى لقب 
ــيـــة لكرة  ــّداف بــطــولــة كـــأس األمـــم األوروبـ هــ
لهدفه  »يـــورو 2020«، عقب تسجيله  الــقــدم 

الرابع في املسابقة القارية، كان آخرها في 
شباك منافسه منتخب الدنمارك في نصف 
النهائي، ما جعل »األسود الثالثة« يصلون 
إلـــى املــواجــهــة الــنــهــائــيــة، الــتــي ســتــقــام ضد 
منتخب إيطاليا، يوم غٍد األحد، على ملعب 
»ويمبلي« الشهير. وأصبح هاري كن، وفقا 

ملا ذكرته شبكة »أوبتا« البريطانية لألرقام 
للمنتخب  ــــداف  هـ أفـــضـــل  واإلحـــصـــائـــيـــات، 
اإلنــكــلــيــزي فـــي الـــبـــطـــوالت الـــكـــبـــرى »كـــأس 
العالم وكأس أمم أوروبا« على مر العصور، 
ــاري لينيكر،  بــالــتــســاوي مـــع األســـطـــورة غــ
ــداف لــكــل مــنــهــمــا. ويــطــمــح  ــ بــرصــيــد 10 أهــ

هــاري كن إلــى تسجيل األهــداف في شباك 
إيــطــالــيــا بــاملــواجــهــة الــنــهــائــيــة، ومــزاحــمــة 
ــّداف املسابقة  رونــالــدو وشــيــك على لقب هـ
القارية، وربما يحقق قائد منتخب إنكلترا 
الرسمي  الهداف  الكبرى، ويصبح  املفاجأة 

لبطولة »يورو 2020«.

هل سيصمد رقم رونالدو 
بـ»يورو 2020«؟

ــقــــاريــــة، بــفــضــل مــا  األســــــــود« لــلــمــســابــقــة الــ
يمتلكه من نجوم كبار.

سقوط إريكسن ونهضة الدنمارك
ــكــــن مـــــا حـــــــدث فـــــي مــــواجــــهــــة الــــدنــــمــــارك  لــ
ومنافسه منتخب فنلندا في الجولة األولى، 
ُيعد أبرز ما حصل في مسابقة كأس األمم 
األوروبــــيــــة 2020، عــنــدمــا ســقــط كــريــســتــان 
إريكسن، قائد خط وسط »الفاينكغ«، فجأة 
الدقائق األخيرة من عمر الشوط األول  في 
فــوق أرضية استاد »بــاركــن« مغشيًا عليه، 

نتيجة توقف قلبه عن العمل.
وسارعت األجهزة الطبية إلى إجراء جلسة 
الــدنــمــارك،  عــالج سريعة لقائد خــط وســط 
قبل نقله ألقرب مستشفى، فيما قام االتحاد 
األوروبي بتأجيل املباراة ريثما تتم معرفة 
فيما  إريكسن،  لكريستان  الصحي  الوضع 

تضامن العالم مع الالعب.
ــرار حـــالـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا« اسـ ــ ــفـ ــ ــــويـ وبــــعــــد إعــــــــالن »يـ
املباراة،  كريستان إريكسن، قام باستئناف 
لـــكـــن نـــجـــوم الــــدنــــمــــارك لــــم يــســتــفــيــقــوا مــن 
فنلندا  أمــام  لخسارة  ليتعرضوا  الصدمة، 
الثانية  بهدف نظيف، ثم خسروا املواجهة 
ــابـــل هـــدف  ــقـ ــهـــدفـــن مـ ــلـــى يــــد بــلــجــيــكــا بـ عـ
الثالث،  اللقاء  فــي  انتفضوا  لكنهم  وحــيــد، 
واكــتــســحــوا روســيــا بــأربــعــة أهــــداف مقابل 

هدف.
وتــأهــل منتخب الــدنــمــارك إلــى ثمن نهائي 
ثــالــث عن  بــطــولــة »يـــــورو 2020«، كــأفــضــل 
املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، لــيــنــتــصــر عـــلـــى ويــلــز 
بــأربــعــة أهــــداف، ويــصــل إلــى ربــع النهائي، 
الذي حقق فيها املفاجأة، بعدما تغلب على 
التشيك بــهــدفــن مــقــابــل هـــدف وحــيــد، لكن 
رحــلــتــه انــتــهــت عــلــى يــد إنــكــلــتــرا فــي املــربــع 
الذهبي، عقب خسارته بهدفن مقابل هدف 

وحيد.
مجموعة املوت

»يــــورو 2020«، توقع  بــطــولــة  انــطــالق  قــبــل 
جــمــيــع املـــراقـــبـــن أن يـــكـــون بــطــل املــســابــقــة 

EURO  2020  يورو

شّكلت األزمة القلبية التي تعرض لها إريكسن، نجم 
منتخب الدنمارك، الحدث الرئيسي في بطولة »يورو 

2020«، بسبب نجاته من الموت المحقق

)Getty( 2020 انتشرت ظاهرة األهداف العكسية في يورو

)Getty( راقب العالم لحظة سقوط إريكسن في المباراة

)Getty( خرج منتخب ألمانيا من اليورو على يد إنكلترا

)Getty( »2020 يريد رونالدو نيل لقب هّداف »يورو

)Getty( »2020 سجل شيك 5 أهداف مع منتخب تشيكيا في »يورو

القارية أحد املنتخبات في مجموعة املوت 
 من بطل النسخة 

ً
السادسة، التي ضمت كال

وفرنسا  البرتغال،   »2016 »يـــورو  السابقة 
بطلة مونديال روسيا 2018، وأملانيا بطلة 

كأس العالم 2014، باإلضافة إلى املجر.
ــــوت مــثــيــرة  وكـــانـــت مـــبـــاريـــات مــجــمــوعــة املـ
البرتغال  على  أملانيا  فــازت  بعدما  للغاية، 
فــي مــواجــهــة شــهــدت 6 أهــــداف، وانــتــصــرت 

ــان بـــهـــدف عــكــســي، فيما  ــ فــرنــســا عــلــى األملــ
املخضرم رونالدو  »الديوك« ورفــاق  تعادل 
ــن فــرنــســا  ــل مـ بــهــدفــن ملــثــلــهــمــا، لــتــتــأهــل كـ
النهائي، في  إلــى ثمن  والــبــرتــغــال وأملــانــيــا 
حن خرجت املجر برأس مرفوع بعد األداء 

القوي الذي قدمه نجومها.
 في 

ً
لــكــن مــجــمــوعــة املــــوت لـــم تــعــش طـــويـــال

منتخب  اصـــطـــدم  بــعــدمــا   ،»2020 »يــــــورو 
فيما  بلجيكا،  منتخب  بمنافسه  البرتغال 
وجد منتخب أملانيا نفسه أمام إنكلترا في 
 منتخب فرنسا 

ّ
مواجهة ثأرية، في حن ظن

أنه أمام مهمة سهلة ضد سويسرا في ثمن 
النهائي.

ــانـــى مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال أمـــــام منتخب  وعـ
ــراج رونــــالــــدو  ــ ــإخـ ــ ــذي نـــجـــح بـ ــ ــ بــلــجــيــكــا، الـ
ورفـــــاقـــــه، فـــيـــمـــا فــــاجــــأ مــنــتــخــب ســـويـــســـرا 

الــجــمــيــع، وأخــــرج منتخب فــرنــســا بــركــالت 
الـــجـــزاء، عــقــب مــواجــهــة مــثــيــرة لــلــغــايــة، في 
أمــام  أملــانــيــا مستسلمًا  حــن ظــهــر منتخب 
إنــكــلــتــرا، لــيــخــرج أعـــضـــاء مــجــمــوعــة املـــوت 

تباعًا دون أن يصل أحدهم إلى النهائي.

بطولة األهداف العكسية
ــبـــحـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة تــتــابــع  أصـ
ــم األوروبـــيـــة  ــ مـــواجـــهـــات بــطــولــة كــــأس األمـ
لكرة القدم 2020 من أجل معرفة من سيقوم 
ــق الـــخـــطـــأ فــي  ــريــ ــن طــ ــ بــتــســجــيــل هــــــــدٍف عـ
شباكه، ما جعل الجميع يتفق على إطالق 

لقب »بطولة األهداف العكسية«.
قــائــد منتخب  املــدافــع سيمون كيير،  وكـــان 
الــدنــمــارك، آخــر مــن سجل هدفًا عكسيًا في 
شباكه، عندما منح التعادل ملنتخب إنكلترا 

فــي املــواجــهــة الــتــي انــتــصــر فــيــهــا »األســــود 
الــثــالثــة« بــهــدفــن مــقــابــل هــــدٍف وحــيــد في 

نصف نهائي املسابقة القارية.
وأصبح عــدد األهــداف العكسية في بطولة 
ــة لـــكـــرة الـــقـــدم 2020  ــ ــيـ ــ كــــأس األمـــــم األوروبـ
11 هـــدفـــًا، وهــــو رقــــم قــيــاســي تــاريــخــي في 
املــســابــقــة الـــقـــاريـــة، ألنـــه تــفــوق عــلــى جميع 
األرقــــام املسجلة فــي جميع نــســخ بــطــوالت 

اليورو، ما يجعل األمر غريبًا للغاية.
ــداف العكسية املــســجــلــة في  ــ وبــــات عـــدد األهـ
بــطــولــة »يـــــورو 2020« يــتــفــوق عــلــى مـــا قــام 
بــتــســجــيــلــه الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
أهــداف(،  البرتغال )5  رونالدو قائد منتخب 
ومــنــافــســه بــاتــريــك تــشــيــك، مــهــاجــم منتخب 
التشيك )5 أهداف(، وهما حتى اآلن يتربعان 

على عرش هدافي املسابقة القارية.

يـورو بـازار

حّطمت األهداف 
العكسية جميع األرقام 

ببطوالت اليورو

أنــه سيظل على  البلجيكي، روبيرتو مارتينيز،  املنتخب  أكــد مــدرب   ■
رأس »الشياطني الحمر« رغم الخروج من الدور ربع النهائي في »يورو 
املساهمة  يمكنه  ال  بأنه  يشعر  حــني  أنــه سيرحل  إلــى  2020«، مشيرًا 
أكثر في تطور املنتخب. وقال مارتينيز في مؤتمر صحافي: »املنتخب 

الوطني ليس نافذة عرض لي. لو شعرت بأنني ال أستطيع املساهمة في 
أي لحظة، فسأكون أول من يرحل«. هذا وأكد االتحاد البلجيكي ومحيط 
إيطاليا،  أمـــام  النهائي  ربــع  مــن  بلجيكا  خـــروج  بعد  اســتــمــراره  املـــدرب 
أمام إنكلترا. وقال مارتينيز:  املقبل  النهائي يوم األحد  التي ستخوض 
أود تلقي  االنــتــقــادات. كنت  الطبيعي تلقي  فــإنــه مــن  »خــســرنــا، وهــكــذا 
أفضل االنتقادات للفريق. هناك أيضا أشياء كثيرة إيجابية. فزنا بأربع 
مباريات متتالية من دون الوصول إلى الوقت اإلضافي، ولكني أتقبل كل 
االنتقادات. هذه املجموعة تستحق شيئا أفضل ومثلما أنا على رأس هذا 

املشروع، أتحمل كل املسؤوليات«.

بعد  »يـــورو 2020«  بطولة  فــي  تمثيل  بــدون  أصبح فريق برشلونة   ■
إقــصــاء إسبانيا والــدنــمــارك فــي الـــدور نصف الــنــهــائــي، وبــالــتــالــي بات 
ــنـــادي اإلســبــانــي مـــن االتــحــاد  ــذي ســيــحــصــل عــلــيــه الـ واضـــحـــا املــبــلــغ الــ
األوروبي لكرة القدم )يويفا(، والذي يقدر بـ 2.6 مليون يورو. وكان آخر 
العبي برشلونة الذين تم إقصاؤهم هم سرجيو بوسكيتس وجوردي 
ألبا وإريك غارسيا وبيدري غونزاليس، العبي منتخب إسبانيا، ومارتن 
أنــطــوان  الــفــرنــســي  الـــدنـــمـــارك؛ بينما ســقــط  بــرايــثــويــت، العـــب منتخب 
غريزمان وعثمان ديمبلي وكليمو لونغليه والهولندي فرينكي دي يونغ 
وممفيس ديباي في دور الـ 16. وينص االتفاق الذي تم االتفاق عليه بني 
رابطة األندية األوروبية )ECA( واالتحاد األوروبي لكرة القدم على أن كل 
فريق سيحصل على 9 آالف يورو يوميا عن كل العب خالل تواجده مع 
منتخب بالده )بدأ احتساب األيام قبل 14 يوما من املباراة االفتتاحية 
يــورو  مليون   2.6 البالغ  اإلجمالي  املبلغ  فــإن  حــال،  أي  وعلى  للبطولة(. 
نهائيا  ليس  إلــى برشلونة  القدم  لكرة  األوروبـــي  االتحاد  كتعويض من 
بسبب اإلصابة التي تعرض لها ديمبلي في أوتار الركبة اليمنى، والتي 

سيغيب إثرها نحو أربعة أشهر عن املالعب.

■ أكد غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنكلترا، على أن نجم الوسط 
 توضيح قراره باستبدال الالعب 

ً
جاك غريليش في وضع جيد، محاوال

في الوقت اإلضافي، على الرغم من مشاركته كبديل في الشوط الثاني 
اليورو. وتم استبدال غريليش  الدنمارك في نصف نهائي  بالفوز على 
في نهاية الشوط األول من الوقت اإلضافي، بعدما تقدمت إنكلترا عبر 
هاري كني، وحل مكانه كيران تريبيير لُيشكل خط دفاع مكونا من 5 
العبني، للمساعدة على تحصني الخطوط الخلفية. والعب خط الوسط، 
الذي شارك كأساسي مرة واحدة فقط في »يورو 2020«، وكان مؤثرًا 
ليتم  فقط  دقيقة  ملــدة 35  امللعب  أرض  تــواجــد على  عندما حــل كبديل، 
استبداله. لكن ساوثغيت، أكد أن قائد أستون فيال البالغ من العمر 25 
عاما، فهم الغاية من تغييره، وأضــاف في تصريحات لصحيفة »ديلي 
ميل«: »إنه بخير لقد فهم األمر، وكان رائعا عندما لعب وأعطانا اإلضافة، 
لكننا نعلم أنه عندما تأخرت الدنمارك في املباراة، قاموا بوضع 4 العبني 
ونشر غريليش صورة  مدافع إضافي«.  إلى  احتجنا  لذلك  املقدمة،  في 
الفريق، وهم يحتفلون بعدما حجزت  على »إنستغرام« له وزمالئه في 
إنكلترا مكانها في نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا، حيث كتب: »أحب هذا 

الفريق. يا لها من ليلة في ويمبلي! فوز آخر للقب«.

ــــدرب  ــه أنـــهـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع املـ ــ ــدم، إنـ ــقــ ــكـــرة الــ ــي لـ ــروســ ــاد الــ ــحــ ــال االتــ ــ قـ
ستانيسالف تشيرتشيسوف، بعد أسابيع من تذيل املنتخب الوطني 
مجموعته في بطولة أمم أوروبا )يورو 2020(. وقال مسؤولون روس 
قبل البطولة، إن الهدف كان التأهل ألدوار خروج املهزوم والبناء على 
أبــهــرت جماهيرها  العالم 2018 فــي روســيــا، عندما  فــي كــأس  النجاح 
بــالــتــأهــل لــــدور الــثــمــانــيــة ألول مــــرة. لــكــن األداء املــتــواضــع فــي بطولة 
أوروبا 2020، حيث تعرضت لهزيمتن ثقيلتن مقابل فوز واحد، رغم 
خوض معظم املباريات على أرضها، أثار انتقادات الجماهير والنقاد. 
إنه  للعبة، في بيان  الروسي  ألكسندر ديوكوف، رئيس االتحاد  وقــال 
أغسطس/  منذ  املنصب  تولى  الــذي  تشيرتشيسوف  عقد  إنــهــاء  تقرر 
آب عام 2016. وأضــاف: »سيبدأ االتحاد الروسي النظر في املرشحن 
للمنصب واالستعداد لتصفيات كأس العالم 2022« دون تحديد أسماء 
مرشحن. وعــقــب الــخــســارة )4-1( مــن الــدنــمــارك فــي آخــر مــبــاراة بــدور 
اللعب  لخبرة  يفتقرون  العبيه  إن  تشيرتشيسوف،  قــال  املــجــمــوعــات، 
في البطوالت الكبرى، وارتكبوا الكثير من األخطاء الدفاعية. وأصبح 
الحارس السابق لروسيا صاحب الـ57 عاما، بطال شعبيا خالل كأس 

العالم 2018، بعد قيادة منتخب بالده ألفضل نتائجه على اإلطالق.

ملعب 
ُحــر

روسيا تقيل تشيرتشيسوف

Saturday 10 July 2021 Saturday 10 July 2021
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القاهرة ـ العربي الجديد

الكونفيدرالية هو  نهائي  سيكون 
الثاني الذي ينظم بمباراة واحدة 
بعد نهائي عام 2020، الذي حسمه 
على حساب  املغربي  بــركــان  نهضة  لصالحه 
التي  التعديالت  إثر  بيراميدز املصري، وذلك 
أجــراهــا االتــحــاد األفــريــقــي لــكــرة الــقــدم )كــاف( 
ــات الـــنـــهـــائـــيـــة لــبــطــوالت  ــاريــ ــبــ عـــلـــى نـــظـــام املــ
الذهاب  مباراتي  نظام  والتخلي عن  األنــديــة، 

واإلياب في الدور النهائي.
ووســــط أحــــالم جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة، ســــواء في 
والقبائل  الــرجــاء  يلتقي  الــجــزائــر،  أو  املــغــرب 
التتويج ببطولة قارية كبرى،  بحثًا عن حلم 
ــاء الـــقـــارة  ــمــ ــتــــقــــدم خـــطـــوة فــــي ســـبـــاق زعــ والــ
وأيــضــًا بعد صيام الحقهما  كــرويــًا،  السمراء 
كثيرًا وأبعدهما عن حصد البطوالت الكبرى.

ــبـــدو كــفــة الــفــريــقــن مــتــســاويــة فـــي حصد  وتـ
ــــب، خـــــاصـــــة فــــــي ظــــــل تــــقــــديــــم كــلــيــهــمــا  ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
املباراة  إلــى  الوصول  عروضًا قوية في رحلة 
الــنــهــائــيــة، تــصــدرهــا عــبــور الــرجــاء بصعوبة 
عقبة بيراميدز املصري بالفوز عليه بركالت 
الــتــرجــيــح، بــعــد الــتــعــادل ذهــابــًا وإيــابــًا بــدون 
ــت تــخــطــى شــبــيــبــة الــقــبــائــل  ــ أهــــــــداف، فــــي وقـ
على  تفوق  بعدما  الكاميروني،  القطن  عقبة 

الحصان األسود ذهابًا وإيابًا )5 – 1(. 
عد املــبــاراة، وإحـــراز الــكــأس، فرصة ذهبية 

ُ
وت

البقاء  الفريقن للحصول على فرصة  ملدربي 
ــي مــنــصــبــيــهــمــا ملـــوســـم مــقــبــل عـــلـــى األقـــــل،  فــ
وتــجــنــب شــبــح اإلقـــالـــة أو الــرحــيــل فــي نهاية 

نهائي 
الكونفيدرالية 

األفريقية

تستضيف دولة بنين اليوم، وألول مرة، مواجهة عربية خالصة، لحسم أول 
ألقاب بطوالت األندية األفريقية لموسم 2020-2021، عندما يلتقي الرجاء 

المغربي مع شبيبة القبائل الجزائري، في نهائي كأس »الكونفيدرالية«

3031
رياضة

تقرير

الشابي  التونسي األسعد  كان  املوسم، ســواء 
املـــديـــر الــفــنــي لــلــرجــاء، أو الــفــرنــســي دينيس 

الفاني املدير الفني لشبيبة القبائل.
ويــدخــل الـــرجـــاء املــغــربــي الــلــقــاء وهـــو يبحث 
عـــن حــلــم حــصــد الـــكـــأس الــثــانــيــة لـــه فـــي عــالــم 
الــكــونــفــيــدرالــيــة، بــعــدمــا نـــال قــبــل 3 ســنــوات، 
وتحديدا في عام 2018، لقب البطل، متسلحا 
بــقــوتــه الـــضـــاربـــة، يــتــصــدرهــا خـــط هــجــومــه 
الــقــوي املــكــون مــن بــن مــاالنــغــو رأس الــحــربــة 
الـــكـــونـــغـــولـــي، والـــثـــنـــائـــي املـــغـــربـــي املـــوهـــوب 
ســفــيــان رحــيــمــي ومــحــمــود بـــن حــلــيــب، وهــي 
الـــقـــوة الــهــجــومــيــة الــتــي يــعــول عــلــيــهــا املــديــر 
الفني الشابي في هز الشباك وحصد الكأس 
الــقــاريــة، ومــصــالــحــة الــجــمــاهــيــر بــعــد صدمة 
خــروج الفريق املبكر من نسخة دوري أبطال 
أفــريــقــيــا خـــالل النسخة الــجــاريــة أيــضــا، قبل 
الــتــوجــه إلـــى الــكــونــفــيــدرالــيــة وبــلــوغ النهائي 

بعد رحلة من االنتصارات.
وإلــــى جــانــب ثــالثــي الـــهـــجـــوم، تــبــرز عــنــاصــر 
أخــــرى ال تــقــل أهــمــيــة داخــــل تشكيلة الــفــريــق 
املــغــربــي فـــي مـــراكـــز حـــراســـة املـــرمـــى والـــدفـــاع 
والوسط، مثل الحارس أنس الزنيتي وإلياس 

الحداد ومروان هدهودي ومدكور وسوكخان 
عليها  يعتمد  الــتــي   ،3/3/4 بطريقة  ويلعب 
خلفا  املسؤولية  توليه  منذ  الشابي  األســعــد 
لجمال السالمي، فيما أثار املدير الفني جدال 
واسعا في األوساط اإلعالمية املغربية بقراره 
من  الكبير،  النجم  متولي،  محسن  استبعاد 
ــــوض الـــلـــقـــاء، فــــي ظــل  ــقــــرر لـــهـــا خـ قــائــمــتــه املــ
تــردد عن عــدم قناعة  الفنية، ومــا  خالفاتهما 
املدير الفني بمستواه ورغبته في رحيله عن 

الفريق في نهاية املوسم الجاري.
الجزائري  القبائل  شبيبة  يدخل  املقابل،  فــي 
الـــلـــقـــاء وهــــو يــبــحــث عـــن حــلــم كــســر صــيــامــه 
الطويل عــن األلــقــاب الــقــاريــة، بعدما تــوج من 
قــبــل بــطــال لــبــطــوالت دوري األبـــطـــال وكـــأس 
الـــكـــؤوس وكــــأس االتـــحـــاد األفــريــقــي، وكــتــابــة 
التاريخ مع الفاني، املدير الفني، وهو يراهن 
على قوته الضاربة ممثلة في مهاجمه العائد 
مــن اإلصـــابـــة بــولــحــيــة، صــاحــب الــثــنــائــيــة في 
مرمى القطن الكاميروني خالل آخر مباريات 
الــفــريــق، إلـــى جــانــب أحــمــد كـــروم وبـــدر الــديــن 
سوياد وعزيز بن عايدي ومحمد بن شريفة 
ــات عــبــد الــســالم  ــا بـــن ســايــح وأحـــمـــد آيــ ورضــ
التي  وأسامة بن يوط بطريقة لعب 1-2-3-4، 
تتغير إلى 4-2-3-1 وفقا لسير املباريات، في 
ظل املرونة التي يعتمد عليها املدير الفني في 

التعامل مع اللقاءات.
وحرص مسؤولو النادين فور الوصول إلى 
بنن على إعــالن رصــد حــوافــز مالية ضخمة 
لالعبن في حال الفوز وحصد الكأس القارية 
التي تتيح ألي منهما املنافسة على لقب آخر 

الرجاء وشبيبة 
القبائل يبحثان عن اللقب 

العربي الرابع

سيميوني يشعر بالفخر والحماسة 
بعد التجديد مع أتلتيكو

قال مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني إنه يشعر بالفخر والحماسة واملسؤولية 
والتحدي بعد تجديد عقده مع »الروخيبالنكوس« لعامني إضافيني حتى 30 حزيران/ 
مسؤولية.  »فــخــر.  االجتماعية  الشبكات  على  سيميوني  وكــتــب   .2024 عــام  يونيو 
التجديد  مفاوضات  وكانت  مــدريــد«.  أتلتيكو  في  باالستمرار  حماسة. سعيد  تحد. 
األيام  املادية في  املوافقة على مطالبه  بــدأت منذ عدة أشهر، وتمت  مع سيميوني قد 
األخيرة، وهو ما فتح الطريق لإلعالن عن تمديد تعاقده مع جهازه الفني، باإلضافة 
إلى بداية العمل على استقدام عدة العبني جدد، على رأسهم العب الوسط األرجنيتيني 

رودريغو دي باول.

فيراتي: سرخيو راموس حقق األلقاب وسيساعدنا كثيرًا
رحب ماركو فيراتي، العب وسط باريس سان جيرمان، بانضمام اإلسباني سيرخيو 
راموس إلى النادي »الباريسي«، مؤكدًا أن العب ريال مدريد السابق »كسب العديد من 
األلقاب« وسيساعد فريق املدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كثيرا. وقال فيراتي 
في مؤتمر صحافي في املركز الفني للمنتخب اإليطالي في مدينة كوفيرتشيانو في 
والية فلورينسا، وسط البالد: »أظهر أنه بطل. كسب العديد من األلقاب خالل مسيرته 
وسيساعدنا. يسعدني انضمامه إلى باريس سان جيرمان. إنني سعيد ومتحمس 
مع  تعاقده  أعلن  الفرنسي  باريس ســان جيرمان  فريق  أن  ُيذكر  معه«.  للعب  للغاية 
املدافع اإلسباني سيرخيو راموس ملوسمني، بعقد يمتد حتى 30 حزيران/ يونيو عام 
2023. ونشر قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق في رسالة عبر »فيسبوك«: 
»باريس سان جيرمان هو أفضل مكان ملواصلة الحلم، أفضل فريق ملواصلة تحقيق 

االنتصارات. سنواصل الكفاح من أجل كل األلقاب«.

هولندا تعرض على فان غال تدريب المنتخب
يتوجه وفــد رفــيــع املــســتــوى مــن االتــحــاد الــهــولــنــدي لــكــرة الــقــدم إلــى الــبــرتــغــال لعرض 
الصحافة  ملــا نشرته  فــان غــال، وذلــك وفقا  لويس  األول على  املنتخب  منصب مــدرب 
الهولندية بعد استقالة فرانك دي بور، إثر اإلقصاء من ثمن نهائي بطولة »يورو 2020«. 
إلى  يــان هوغما  نيكو  الرياضي  واملدير  إريــك جــود  الهولندي  االتحاد  ويتوجه رئيس 
البرتغال »ملعرفة ما اذا كان فان غال يرغب في تدريب املنتخب الوطني«، وفقا ملا أعلنه 
الرسمي  اإلعــالن  التوصل التفاق، سيتم  وفــي حــال  اإللكتروني.  االتحاد على موقعه 
خالل األسبوع املقبل، وفقا لصحيفة »تيليغراف« الهولندية. وُيعد اسم فان غال األكثر 
ترددًا بعد رحيل فرانك دي بور، بعد إعالن مدربني مثل مدرب أياكس إيريك تني هاغ 
ومدرب أملانيا السابق يواكيم لوف علنا عدم رغبتهم في تولي تدريب املنتخب الهولندي. 
وفي حال قبوله، سيتولى فان غال منصب املدرب للمرة الثالثة بعد تولي املنصب بني 
عامي 2000 و2001، وتحقيق املركز الثالث في مونديال البرازيل 2014. وتعود حاجة 
املقبل  أيــلــول/ سبتمبر  إلــى خوضه بني مطلع شهر  إلــى تعيني مــدرب جديد  املنتخب 
والتي ستعد حاسمة  األســود وتركيا،  والجبل  النرويج  أمــام  والسابع منه 3 مباريات 
لتحديد الصدارة في املجموعة الخامسة في التصفيات املؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

أولمبياد طوكيو بدون جمهور 
بسبب تزايد إصابات كورونا

املــدرجــات بسبب  بــدون جمهور فــي  املنافسات  أوملــبــيــاد طوكيو إجـــراء  قــرر منظمو 
ارتفاع حاالت اإلصابة في العاصمة بفيروس كورونا، وبعد التراجع عن اإلجراء الذي 
أعلن عنه قبل أسبوعني والذي كان ينص على السماح بوجود ما يصل إلى 10 آالف 
متفرج في املنشآت الرياضية. وأعلنت الوزيرة اليابانية املسؤولة عن األوملبياد تامايو 
ماروكاوا عن هذا التقييد غير املسبوق في حدث أوملبي بعد االجتماع الذي ُعقد بني 
منظمي الدورة وممثلي اللجان األوملبية الدولية واألوملبياد الباراليمبي. وتم اتخاذ قرار 
حظر وجود الجماهير في طوكيو بعد وقت قصير من إعالن رئيس الوزراء الياباني 
في  كورونا  فيروس  بسبب  طــوارئ صحية جديدة  تطبيق حالة  يوشيهيدي سوغا 

العاصمة، والتي ستتزامن مع إقامة الدورة.

على هامش الحدث

الرجاء المغربي 
يسعى لتحقيق 
لقب قاري ُمهم 
)Getty(

يسعى فريق فينيكس صنز للتتويج بلقب الدوري 
)Getty(

هو  السوبر األفريقي. في الوقت نفسه، حرص 
الجهاز الفني للرجاء على إصــدار قرار داخل 
معسكر الفريق املغربي، تمثل في منع تواصل 
العــبــيــه عــبــر حـــســـابـــات »الــســوشــيــل مــيــديــا« 
ومــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، منعا إلثـــارة 
بــأي ضغوط جماهيرية  التأثر  أو  الجماهير 
تــــدعــــو إلـــــى ضــــــــرورة الــــفــــوز بـــالـــلـــقـــاء بــشــكــل 
يــكــون لـــه مـــــردود عــكــســي عــلــى األداء ويــولــد 
الترشيحات  في ظل  ضغطا عصبيا، خاصة 
الــرجــاء بطال  فــي صالح تتويج  التي تنصب 

للكونفيدرالية.
أجــواء  بــدوره  القبائل  وشهد معسكر شبيبة 
مشدودة هــذه املــرة، كــان بطلها شريف مالل، 

وقــال الفاني في تصريحات صحافية فور 
الـــوصـــول إلــــى بـــنـــن: »املــــبــــاراة صــعــبــة وال 
يمكن التنبؤ بهوية من يحقق الفوز، فالكفة 
متساوية بن الفريقن. لن ندخر جهدا في 
أرض املــلــعــب مـــن أجـــل إســـعـــاد الــجــمــاهــيــر. 
الضاربة  قوتنا  بكامل  املــبــاراة  سنخوض 
إيجابي جدا  أمــر  وهــو  مكتملة،  وصفوفنا 

بالنسبة للفريق«.
وأضــاف »الــرجــاء فريق قــوي، يملك العبن 
أصحاب خبرات، منهم من فاز بأمم أفريقيا 
للمحلين، ووصوله لنهائي الكونفيدرالية 
هذا العام ونصف نهائي دوري األبطال في 
القوة. سنركز  املاضي يعبر عن هذه  العام 

رئيس النادي، ورئيس بعثة الفريق الذي دخل 
والصحافين  اإلعالمين  مع  كبيرة  أزمــة  في 
بأسلوب عصبي  وتعامل  السفر  رحلة  خــالل 
كبير بــداعــي عــدم تلقيه الــدعــم الــكــافــي، وهو 
األمــــر الــــذي أحــــدث صــدامــًا كــبــيــرًا، وصـــل إلــى 
حــد تلويح جــهــات إعــالمــيــة بتحريك دعــاوى 
بدر  مــا  الشبيبة بسبب  رئيس  قضائية ضــد 
قبل  لديها  والعاملن  الصحافين  نحو  منه 

اللقاء.
ومــــن جــانــبــه، أكــــد ديــنــيــس الفـــانـــي، املــديــر 
ــنــــي لـــشـــبـــيـــبـــة الــــقــــبــــائــــل، امــــتــــالكــــه مــع  ــفــ الــ
العــبــيــه طـــمـــوح الـــحـــصـــول عــلــى لــقــب بطل 
الــكــونــفــيــدرالــيــة وتــحــقــيــق إنــجــاز تــاريــخــي. 

على مراقبة عناصره الخطيرة، مثل رحيمي 
وبن ماالنغو، وعلينا الدفاع الجيد وتنظيم 
الصفوف في الوسط وغلق املساحات تمامًا 

أمام املنافس«.
الفني  املدير  الشابي،  أكد األسعد  املقابل،  في 
لــلــرجــاء، جــهــوزيــة العــبــيــه لــخــوض 90 دقيقة 
ــن أجــل  ــة أمـــــام مــنــافــس قــــوي مـ قـــويـــة وشـــرسـ
ــال »الــجــمــيــع في  تــحــقــيــق الــلــقــب الــكــبــيــر، وقـــ
حــالــة جــهــوزيــة تـــامـــة. لــديــنــا تــشــكــيــلــة رائــعــة 
للرجاء  لن تكون سهلة  املــبــاراة  الالعبن.  من 
النهائية  املــبــاريــات  الــقــبــائــل.  لشبيبة  وكــذلــك 
للمفاجآت  مصراعيها  عــلــى  مفتوحة  دائــمــا 

وعلينا االستعداد لها«.

صنز يكرر فوزه على 
باكس ويتقدم 2 ـ صفر

كــرر فــريــق فينيكس صنز على أرضـــه فــوزه 
برغم   ،)108  –  118( بــاكــس  مــيــلــووكــي  عــلــى 
ــانـــي، يــانــيــس  ــيـــونـ ــيــــر الـ تــســجــيــل نـــجـــم األخــ
أنتيتوكونمبو، العائد من اإلصابة 42 نقطة 
فـــي املـــواجـــهـــة، إال أنـــهـــا لـــم تــكــن كــافــيــة ملنع 
سلسلة  فــي  لفريقه  تواليًا  الثانية  الخسارة 
ــاراة الــنــهــائــيــة مــــن مـــنـــافـــســـات الــــــدوري  ــ ــبـ ــ املـ

األميركي ملحترفي كرة السلة.
ــبـــاراة، استعاد  وبــعــدمــا عــانــى فــي بــدايــة املـ
فـــريـــق فــيــنــيــكــس صـــنـــز زمــــــام األمــــــــور قــبــل 
مجريات  على  قبضته  ليحكم  االســتــراحــة، 
الــلــقــاء عــلــى الـــرغـــم مـــن املـــحـــاوالت املــتــكــررة 
ــة،  ــافـــسـ ــنـ ــى أجــــــــــواء املـ ــ ــ ــودة إلـ ــعــ ــلــ لــــبــــاكــــس لــ
صافرة  بعد  الــومــضــات  بعض  وباستثناء 
الــبــدايــة، لــم يظهر بــاكــس فــي لــبــاس الفريق 
ــلـــوب لــعــبــه، مــظــهــرًا  ــقــــادر عــلــى فــــرض أسـ الــ
بــعــض الـــنـــقـــاط الــســلــبــيــة الـــتـــي رافـــقـــتـــه في 
ما   ،)105 – 118( األولــــى  املـــبـــاراة  خــســارتــه 
يمكن أن يشّكل حجر عثرة في سعيه إلحراز 

اللقب.
وبعدما طاولته االنتقادات بسبب خياراته 
ــى، دخـــل باكس  ــ الــدفــاعــيــة فــي املـــبـــاراة األولـ
غــرار  دفاعية جــديــدة، على  مــع خطة  اللقاء 

الهجوم الذي بدا أكثر صالبة وقوة بالقرب 
من سلة صنز.

ونــجــحــت الــخــطــة الـــدفـــاعـــيـــة فـــي الـــحـــّد من 
بوكر،  بــول وديفن  الثنائي، كريس  خطورة 
مـــن املـــســـافـــات املــتــوســطــة بـــخـــالف املـــبـــاراة 
األولــى، فحاصر العبو باكس سلة منافسه 
ومــنــعــوه مــن تسجيل أي ســلــة مــن نقطتن 
فــي الــربــع األّول. قــــاوم صــنــز عــبــر الــرمــيــات 
التسديد  العبوه  فحاول  البعيدة،  الثالثية 
14 مــرة في الدقائق الـــ 12 األولــى مع نسبة 

نجاح مذهلة، حيث سجلوا 8 رميات.
لــفــريــق ميلووكيي  الــدفــاعــي  الــنــجــاح  أن  إال 
باكس قابله الفشل الهجومي حيث لم ينجح 
كريس ميدلتون سوى في رميتن من أصل 
10 وجــرو هوليداي في 3 من أصــل 14 قبل 
االستراحة، ما فرض على الفريق االستعانة 

بالرميات الثالثية من دون نجاح ُيذكر.
ــبـــاراة األولــــى،  وعــلــى غــــرار مــا حــصــل فــي املـ
واكــب تألق صنز على امللعب جماهيره في 
لصالحه  األّول  الـــشـــوط  مــنــهــيــًا  املــــدرجــــات، 
مــن  الـــــعـــــودة  ــعــــد  وبــ  ،)45  –  56( بــنــتــيــجــة 
االســـتـــراحـــة، أخــــرج أنــتــيــتــوكــونــمــبــو أفــضــل 
العب في الدوري املنتظم عامي 2019 و2020 
كل ما في جعبته ليسجل 20 نقطة في الربع 

الثالث مانعًا باكس من حسم اللقاء باكرًا.
وبــعــد نــهــايــة املـــبـــاراة قـــال الــيــونــانــي ابـــن الـــ 
أن نبقى عدائين.  26 عامًا »يتوجب علينا 
مررنا بهذه الحالة سابقًا ونعرف ما يجب 
املباراة.  بــه. علينا أن نستمتع خــالل  القيام 
مــن الــصــعــب فــعــل ذلـــك عــنــدمــا نخسر ولكن 

سنجد طريقة«.
األدوار  ــن  ــ عـ ــائــــب  ــغــ الــ فــــريــــق صـــنـــز  وقــــــــدم 
اإلقـــصـــائـــيـــة فــــي املــــوســــم املــــاضــــي، فــــي ظــل 
استعراض نجمه بول صاحب 23 نقطة و8 
نهائي يخوضه  أّول  فــي  تــمــريــرات حاسمة 
في سن الـ 36 عامًا، كما حصل على مساعدة 
مـــن زمــيــلــيــه بـــوكـــر مـــع 31 نــقــطــة والــجــنــاح 
ميكال بريدجز الفّعال من جميع املسافات، 
مـــع 27 نــقــطــة هـــي األعـــلـــى فـــي مــســيــرتــه في 

»بالي أوف«.
الـــدوري،  فــي  األّول  لتتويجه  ويسعى صنز 
في حن يلهث باكس خلف لقبه األّول منذ 
50 عامًا، وتحديدًا منذ فوزه في عام 1971، 
وبــات صنز يتقدم على باكس  )2 – صفر( 
بـــفـــوزه تـــوالـــيـــًا عــلــى أرضــــــه، قــبــل االنــتــقــال 
لـــخـــوض املـــبـــاراتـــن الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة في 

ميلووكي األحد واألربعاء تواليًا.
)فرانس برس(
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ولد نجم الكرة اليابانية ماساشي ناكاياما في 23 سبتمبر/ 
السير  أكثر  أيلول من عــام 1967، وحصل على واحــدة من 
الذاتية بروزًا في تاريخ كرة القدم اآلسيوية بعد فوزه بكأس 
آســيــا لــكــرة الــقــدم، وبــطــولــة األنــديــة اآلســيــويــة أبــطــال الـــدوري 
ــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن نجاحه  ــهـــوره فـــي كـــأس الــعــالــم. ول وظـ
هـــذا، هــنــاك فشل واحـــد على وجــه الخصوص بقي راسخا 
في ذهنه. وبعد عقدين منذ آخر مرة ارتــدى فيها القميص 
ناكاياما  اســم  يـــزال  ال  الــيــابــانــي،  للمنتخب  الشهير  األزرق 

اليابانية، وذلك بعدما قدم مسيرة  القدم  حاضرًا داخل كرة 
كروية ناجحة وضعته كواحد من رواد كرة القدم في بالده، 
املعشوق  له يحمل وزنــا وأهمية كبيرة.  قــول  إن كل  بالتالي 
من قبل الجماهير، لطاملا تعاكس أسلوبه الكروي الشامل مع 
لقبه )غون(، والذي جاء بسبب تشابهه مع شخصية )غون 
فريكس( في املسلسل الكرتوني الكوميدي الذي كان يعرض 
ليلة.  كــل  مــن  وقــت متأخر  فــي  الياباني  التلفاز  على شاشة 
مــبــاراة عبر مسيرته  فــي 539  ــا 

ً
هــدف ناكاياما 247  وسجل 

الكروية مع النادي والتي استمرت 23 موسما مدهشا، لكن 
فشله في هز الشباك في إحدى املرات يبقى في ذهنه. وربما 
على  األول  اليابان  بتسجيله هدف  ناكاياما مشهورًا  يكون 
اإلطالق في نهائيات كأس العالم، عندما أحرز هدف منتخب 
بالده الوحيد خالل الخسارة 1-2 أمام جامايكا في مونديال 
فرنسا 1998، ولكن هناك حادثة كانت في وقت سابق من 
السابق  »الساموراي«  في ذهن مهاجم  عالقة  بقيت  البطولة 
عندما يتذكر ظهور منتخب بالده ألول مرة في أعظم حدث 

في هذه اللعبة. 
الظهر  مــا بعد  فــتــرة  وقـــال ناكاياما وهــو يستعيد ذكــريــات 
لالتحاد  الــرســمــي  للموقع  سابقة  تصريحات  وفــي  الــدافــئــة 
لــلــيــابــان في  الـــهـــدف األول  ــيــــوي: »أعــتــقــد أن تــســجــيــل  اآلســ
املونديال ليس مهما بالنسبة لي؛ لقد كان الفشل عندما كنت 
الــكــرواتــي، هــذا ما أتــذكــره أكثر.  في مواجهة حــارس املرمى 
القدم  كــرة  فــي  »هــاتــريــك«  أســـرع  قائمة سجالته  وتتضمن 
الدولية، والذي تم إحرازه خالل الفوز 9-0 ضمن التصفيات 
املؤهلة لكأس آسيا عام 2000 ضد بروناي دار السالم في 
ماكاو في شباط/ فبراير 2000. وتم تسجيل األهداف الثالثة 
في غضون ثالث دقائق وثالث ثواٍن فقط منذ صافرة البداية، 
وهو إنجاز مذهل يمكن القول إنه تجاوز تحقيقه الهاتريك 
أربـــع مـــرات متتالية، وهــو أيــضــا رقــم قياسي عــاملــي سجله 
ناكاياما في الدوري الياباني قبل ذلك بأقل من عامني، وفي 
في  والــبــارزة  الطويلة  اإلصابة مسيرته  أنهت  املطاف،  نهاية 

عام 2009.
)العربي الجديد(  

حماساشي ناكاياما
نجم كرة قدم ياباني سجل هدف منتخب بالده األول في المونديال 

وذلك في نسخة 1998، وأحرز 247 هدفًا في 539 مباراة خاضها

وجه رياضي


