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اأحــرزت الت�سيكيــة بــرا كفيتوفا امل�سنفــة خام�سة، ال�سبــت، يف �سن الـــ 28 اللقب 
ال�ساد�ــس والع�رشيــن يف م�سريتهــا بتتويجها بطلة لــدورة �سيــدين الدولية يف كرة 
امل�ــرشب. وحرمت كفيتوفا الثامنة عامليا الأ�سرالية اأ�سلي بارتي اخلام�سة ع�رشة 
وابنــة الـــ 22 ربيعا من لقب رابع بفوزها عليهــا يف النهائي ب�سعوبة بالغة 1-6 
و5-7 و6-7 )3-7(. وتوجت كفيتوفا بطلة لدوري �سيدين للمرة الثانية بعد عام 
2015، علمــًا اأنهــا توجت بلقــب دورة برمنغهام عام 2017 على ح�ساب بارتي 
اأي�ســًا.  وعلى غرار بارتي التي حققت انت�ســارات مذهلة يف �سيدين على الرومانية 
�سيمونــا هاليــب الأوىل يف العامل، البلجيكيــة اإيليز مرتنــز )12( والهولندية كيكي 
برتنــز )9(، اأنهــت الت�سيكية الدورة بجرعة كبرية من الثقــة قبل يومني من انطالق 
مناف�ســات بطولــة ا�سراليا املفتوحة، اوىل بطــولت الغراند �ســالم الأربع الكربى. 
وتواجــه كفيتوفــا يف الــدور الأول مــن البطولة الأ�سراليــة ال�سلوفينيــة ماغدالينا 
ريباريكوفــا )م�سنفــة 50(، فيما تلعب بارتــي مع التايالنديــة لوك�سيكا كومكوم 
)66(. ويف ن�ســف نهائي الرجال، �سقط الفرن�سي جيل �سيمون امل�سنف رابعا )31 
عامليــا( اأمــام الأ�سرايل األيك�س دي مينور اخلام�ــس )29 عامليا( 6-3 و6-2 يف 
نحــو 90 دقيقة، بعــد اأ�سبوع من خروجه مــن الدور ذاته لدورة بــوين الهندية على 
يــد اجلنــوب اإفريقي كيفن اأندر�سون الذي توج لحقا باللقب. وحقق دي مينور )19 
عامــا( نتيجة اأف�ســل من العام املا�سي حيــث خرج من ن�ســف النهائي، وتنتظره 
مهمــة �سعبــة بعد �ساعــات حيــث �سيواجه اليــوم يف املبــاراة النهائيــة الإيطايل 
اأندريا�ــس �سيبــي الثامن الذي اق�ســى اليوناين �ستيفانو�ــس ت�سيت�سيبا�س الأول من 
ربع النهائي ثــم الأرجنتيني دييغو �سفارت�سمان الثالث من ن�سف النهائي. وتاأهل 
�سيبــي )34 عامــا( اىل نهائــي دورة �سيــدين للمــرة الأوىل يف 12 م�ساركــة، وهــو 
�سيحــاول احراز اللقــب الرابع يف م�سريته الحرافية التي انطلقت يف 2002، فيما 

اأ�سبح دي مينور على بعد فوز واحد من افتتاح ر�سيده من الألقاب.

قــرر الحتــاد الأوروبي لكرة القــدم )يويفا(، اجلمعــة، معاقبة املدافــع الكرواتي 
ولعــب ليفربول الإجنليــزي، ديان لوفريــن باحلرمان مباراة دوليــة واحدة بعد 
ال�ستيمــة التــي وجههــا لقائــد املنتخب الإ�سبــاين وفريــق ريال مدريــد �سريجيو 
رامو�س. وقام لوفرين ب�سب رامو�س بـ"لفظ م�سني" عقب املباراة التي جمعت بني 

كرواتيا واإ�سبانيا يف دوري الأمم الأوروبية وفاز فيها الكروات بنتيجة 3-2.
وبعــد اللقــاء، خرج النجم الكرواتــي يف بث مبا�رش على ح�سابــه مبوقع التوا�سل 
الجتماعــي "اإن�ستغرام"، من غرفة املالب�س، وقام ب�سن هجوم لذع على رامو�س 
قبــل اأن ي�سبــه بلفظ م�ســني يرتبط بالأع�ســاء التنا�سلية الأنثويــة. وقال لوفرين: 
"اأعطيــت رامو�س �رشبة قويــة باملرفق. اأخرج وحتدث الآن يا �سديقي." وتابع 
حديثــه بتوجيه ال�ستيمة امل�سينة لرامو�ــس ومنتخب اأ�سبانيا. وعقب املباراة ن�رش 
لوفريــن �سورة، على ح�سابه بـ"اإن�ستغرام"، وهو يرتقــي للكرة عاليا، بعد اأن قام 
ب�ــرشب رامو�ــس بكوعه على راأ�سه. وجاء هجوم لوفرين علــى رامو�س بعد اأن بداأ 
مدافعــا ليفربول وريــال مدريد يف الرا�سق عقب نهائي دوري اأبطال اأوروبا، بعد 
اأن ت�سبــب قائــد الريال يف اإ�سابــة النجم امل�رشي حممد �ســالح يف كتفه خالل 
مباراة نهائي دوري اأبطال اأوروبا واتهمه لوفرين بالتعمد. لكن رامو�س مل يعجبه 
الأمــر ورد على لوفريــن: "مل اأرغب اأبدا يف اإيذاء زميل علــى اأر�س امللعب نواياي 
وا�سحــة". وخالل مقابلة اأجراها لوفرين، يف وقــت �سابق،  قال النجم الكرواتي: 
"اإن نظرت اإىل رامو�س فقد ارتكب اأخطاء اأكرث مني ولكنه يلعب يف ريال مدريد 
حيــث عندمــا ترتكب خطــاأ تفــوز 1-5 اأو 2-5. ل اأحد يرى تلــك الأخطاء". ورد 
رامو�ــس على لوفريــن حينها بالقول: "لن اأجيب على لوفرين، الزمن كفيل بو�سع 
اجلميــع يف اأماكنهــم ال�سحيحــة. لي�ــس على رامو�ــس اأن يرد على لوفريــن اأو اأي 
�سخ�ــس يرغب يف ت�سدر 3 اأغلفة لل�سحــف". واأ�ساف: "علينا اأن نغلق املو�سوع 
�رشيعــا، حتى يدركوا مكانتهم احلقيقية، واأل يتحدثوا عن الآخرين". ي�سار اإىل اأن 
لوفريــن تعر�س لإ�سابة يف املباراة التــي خ�رشها ليفربول اأمام وولفرهامبتون 
يف كاأ�ــس الرابطــة، ويغيــب عن لقاء الريــدز يف مواجهة برايتون يــوم ال�سبت يف 

الدوري املمتاز.

رغم انتقاله اإىل بورو�سيا دورمتوند الأملاين مطلع املو�سم احلايل، يبدو اأن حبال 
الــود مل تنقطع بــني اأ�رشف حكيمي وناديــه ال�سابق ريال مدريــد الإ�سباين، اإذ اأن 
النجــم املغربي بعث ر�سالة مبطنة اإىل "املرينغي". وخرج اأ�رشف حكيمي موؤخراً 
بت�رشيــح يوؤكــد فيه اأن ُيبقي البــاب مفتوحًا اأمام عودتــه اإىل "الأبي�س امللكي". 
وقــال يف هــذا ال�ســدد: "م�ستقبلــي؟ يجــب اأن اأعــود اإىل مدريــد يف 2020، لكن 
حتــى تلــك الفرة، كل �سيء ميكــن اأن يحدث"، ح�سب ما اأ�ســار اإليه موقع "لو 10 
�سبورت الفرن�ســي". وتعك�س ت�رشيحات اأ�رشف حكيمي رغبته الكبرية يف العودة 
اإىل النــادي، الــذي تعلم فيه اأبجديات كرة الكرة، اإذ تلقــى الظهري الأمين املغربي 
تكوينــه الكروي يف ريال مدريد، كمــا نال فر�سة اللعب للفريق الأول والفوز معه 

بالألقاب، حتت قيادة املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان.
وهنــاك عــدة عوامل قد ترجح عودة اأ�رشف حكيمي اإىل ريــال مدريد �سنة 2020 
وح�سولــه علــى مكانــة ر�سميــة يف ت�سكيلــة الفريق، فمــن جهة، �سيكــون الدويل 
املغربــي قــد اكت�ســب خربة كبــرية يف الدوري الأملــاين، الذي يعد مــن الدوريات 
الأوروبيــة القويــة، ف�ساًل عن تثبيت اأقدامــه كواحد من اأح�ســن الالعبني ال�سباب 
يف العــامل يف مركــزه. ومــن جهة اأخــرى، قد ت�سهــل الإ�سابات املتكــررة لظهري 
ريــال مدريــد احلايل داين كارفخال يف عودة حكيمــي اإىل ريال مدريد، اإذ تالحق 
لعنــة الإ�سابة كارفخال كثــرياً يف الآونة الأخرية، زيادة على ذلك، يعاين الدويل 
الإ�سبــاين من مر�س يف القلب يهدد م�سريتــه يف عامل ال�ساحرة امل�ستديرة، عالوة 
علــى رغبة بع�س الأندية الإجنليزية الكبرية يف التعافد مع داين كارفخال البالغ 
من العمر 27 عاما. اجلدير ذكره اأن اأ�رشف حكيمي )20 عامًا(، حاز موؤخراً على 

جائزة اأف�سل لعب �ساعد يف اأفريقيا لعام 2018.

كأس آسيا: "األحمر" العماني يبحث عن فرصة أخيرة أمام "الساموراي"

اسود الرافدين ينجزون مهمة اليمن ويتأهلون لدور الـ16 في بطولة كـأس اسيا
حقق منتخبنــا الوطني فوزا مريحا علــى نظريه اليمني 
بنتيجة 0-3، �سمن مناف�سات املجموعة الرابعة لكاأ�س 

اآ�سيا املقامة يف الإمارات.
وح�سم "اأ�سود الرافدين" املباراة �رشيعا بت�سجيله هدفني 
يف الدقيقتــني 11 و19، عــن طريــق مهند علــي وب�سار 

ر�سن، ليراجع م�ستوى املباراة بعدها حتى نهايتها.
وا�ستطاع البديل عــالء عبا�س ت�سجيل الهدف الثالث يف 
الوقت بــدل ال�سائع، م�ستغــال متريرة راأ�سيــة من زميله 

حممد داود.

واأ�سبــح املنتخب العراقي خام�س املتاأهلني لدور الـ16 
اإيــران والأردن وال�ســني  يف البطولــة، مــع منتخبــات 

وكوريا اجلنوبية.
ورغم تلقيــه اخل�سارة الثانية على التوايل، ل يزال الأمل 
حا�ــرشا للمنتخــب اليمنــي بالتاأهــل، حيث قــد ي�سمن 
مقعــدا له بني اأف�ســل 4 ثوالث يف البطولــة، اإذا ما حقق 

النت�سار يف املباراة الأخرية على فيتنام.
و�سيواجــه العراق اإيــران يف مباراة اجلولــة الأخرية من 
املجموعــة الأربعــاء، لتحديــد املت�سدر بــني الفريقني، 
والذي �سيخو�س طريقا اأ�سهل ن�سبيا يف الأدوار النهائية.
ويف مبــاراة ثانيــة لنف�ــس املجموعــة ح�ســم املنتخــب 

الإيــراين �سعــوده اإىل الــدور الثــاين )دور ال�ستــة ع�ــرش( 
ببطولة كاأ�س الأمم الآ�سيوية 2019 لكرة القدم املقامة 
حاليًا بالإمارات، بعدما حقق النت�سار الثاين له وتغلب 
علــى نظــريه الفيتنامــي 0-2 اليوم ال�سبــت، يف اجلولة 

الثانية من مباريات املجموعة الرابعة.
ويديــن املنتخب الإيــراين بف�سل كبــري يف الفوز لالعبه 
املتاألــق �ــرشدار اأزمــون، الــذي �سجل هــديف الفريق يف 
الدقيقتني 38 و69 من املباراة، التي اأقيمت على ملعب 

اإ�ستاد اآل نهيان بنادي الوحدة يف اأبوظبي.
ورفــع املنتخــب الإيراين، الــذي كان افتتــح م�سواره يف 
البطولــة بانت�سار �ساحق علــى نظريه اليمني 0-5، اإىل 

�ست نقاط منفرداً ب�سدارة املجموعة بفارق الهداف عن 
العراق.

وتاأهل املنتخب الإيراين لأنه �سمن على الأقل احتالل 
املركــز الثالث يف املجموعــة بر�سيد �ســت نقاط، ما 
يعنــي اأنــه �سيتفوق يف ر�سيــد النقاط علــى اأ�سحاب 
املركــز الثالث يف اأي من املجموعات الأوىل والثانية 
والثالثــة بغ�ــس النظر عن النتائج التــي �ستتحقق يف 
مباريــات اجلولــة الثالثــة، مبوجــب نظــام البطولــة 
الــذي مينح بطاقــات التاأهــل لأف�سل اأربعــة من بني 
املنتخبات التي حتتــل املركز الثالث يف املجموعات 

ال�ست.

ليفربول في ورطة.. وشكل جديد للدفاع والهجوم أمام برايتون

�ــرشب الإرهــاق والإ�سابــات عددا مــن لعبي 
جــدول  ظــل  يف  الإجنليــزي  ليفربــول  فريــق 
املباريــات املزدحــم، مما اأجرب املــدرب يورغن 
كلوب على القيام بت�سعــة تغيريات دفعة واحدة 
على ت�سكيل الفريق الأ�سا�سي الذي خا�س مباراة 
الــدور الثالــث لكاأ�ــس الإحتــاد الإجنليــزي �سد 
وولفرهامبتــون يوم الإثنــني املا�سي، وانتهت 

بخ�سارة الريدز 1-2 واخلروج من امل�سابقة.
ويف املوؤمتــر ال�سحفي الــذي عقده قبل مواجهة 

برايتــون يف الربميريليــغ، حتــدث كلــوب عــن 
الأ�سبــاب التــي دفعتــه للقيام بهــذه التعديالت 
وعن ا�ستعــدادات الفريق ملواجهة اليوم، بح�سب 

ما ذكر املوقع الر�سمي للنادي.
ويدخــل ليفربــول املبــاراة و�سط اأزمــة دفاعية 
يعــاين منهــا الفريــق نتيجــة اإ�سابــة 3 لعبني 
فى مركــز قلب الدفاع، هم جــو جوميز، وجويل 

ماتيب، بالإ�سافة اإىل ديان لوفرين.
ويدر�س كلوب الدفع بالالعب الربازيلى فابينيو 
يف مركز قلب الدفاع بجانب فريجيل فان دايك 
لتعوي�ــس غيــاب لوفريــن، كما يدر�ــس املدرب 

الأملانــى الدفــع باجلنــاح ال�سوي�ــرشى �سريدان 
�ساكــريى بجانب �ساديو ماين وفريمينو على اأن 
يتواجــد حممد �سالح فى مركــز "راأ�س احلربة"، 
حيث يعتــزم كلوب تطبيق خطة "4–2–3–1" 

خالل املباراة.
وح�سبمــا ذكرت �سحيفة "ديلي اك�سربي�س" فاإن 
الت�سكيلــة الأ�سا�سية لنــادى ليفربول فى مباراة 
األي�ســون يف  اأمــام برايتــون �ست�ســم كاًل مــن، 
حرا�ســة املرمى، وفى الدفــاع روبرت�سون وفان 
دايــك وفابينيــو  واأرنولد، وفى الو�ســط �سيكون 
جــوردان هندر�ســون وفينالــدوم و�ساديو ماين 

وروبرتو فريمينو و�ساكريى، ويف الهجوم حممد 
�سالح.

وعن توظيف بع�ــس الالعبني يف غري مراكزهم 
الطبيعية، قال كلوب " اإذا اأخذنا فابينيو كمثال، 
فتوظيفــه يف مركز قلب الدفاع – اإذا حدث ذلك، 
لــن يكون و�سًعا جديًدا بالن�سبة له، لأنه قد لعب 
يف هــذا املركــز من قبــل. نحن نقــوم مبثل هذه 
الأ�سياء خالل التدريبات، فعندما تعرف لعبيك 
ب�سكل جيد – واأنــا كذلك – ميكنك توظيفهم يف 
مراكــز خمتلفة عن تلك التــي تعّودوا على اللعب 

فيها ".

رمبــا يبــدو املنتخب العمــاين على و�ســك مواجهة 
مهمة �سبه م�ستحيلــة عندما يلتقي نظريه الياباين 
مباريــات  مــن  الثانيــة  اجلولــة  يف  الأحــد  غــداً 
املجموعــة ال�ساد�سة يف الــدور الأول لبطولة كاأ�س 
اآ�سيــا 2019 لكــرة القدم بالإمــارات، والتي ت�سهد 
اأي�ســًا املبــاراة بــني منتخبــي اأوزبك�ستــان  غــداً 

وتركمان�ستان يف ختام مباريات هذه اجلولة.
ولكن امل�ستوى الذي ظهــر عليه كل من املنتخبني 
العمــاين والياباين يف اجلولــة الأوىل يوؤكد اأنه من 
ال�سعــب التكهن بنتيجة املبــاراة املرتقبة بينهما 
علــى اإ�ستــاد مدينــة زايــد الريا�سيــة يف اأبوظبي، 
وهو مــا ينطبــق اأي�سًا علــى املبــاراة الأخرى يف 
املجموعــة بــني اأوزبك�ستــان وتركمان�ستــان على 

اإ�ستاد مكتوم بن را�سد بنادي ال�سباب يف دبي.
ورغــم الفــارق الهائــل بــني تاريــخ الفريقــني يف 
البطولة الأ�سيوية، اإذ توج املنتخب الياباين باللقب 
اأربع مرات فيما يخو�س املنتخب العماين البطولة 
للمــرة الرابعــة فقــط، ل ميكــن اعتبــار املواجهــة 
املرتقبة بينهما غداً حم�سومة من الناحية العملية 

يف ظــل الأداء الــذي قدمــه كل منهمــا يف اجلولــة 
الأوىل من مباريات املجموعة.

املنتخــب اليابــاين )حماربو ال�سامــوراي( يفر�س 
نف�ســه دائمــًا بني اأبــرز املر�سحــني للفــوز باللقب 
الأ�سيــوي يف ظل امل�ستويات الــذي يقدمها الفريق 
التــي يتمتــع بهــا  البطولــة، واخلــربة  دائمــًا يف 
الالعبون من احــراف معظمهم يف اأندية اأوروبية 
اإ�سافــة لقــوة الــدوري اليابــاين الــذي ين�ســط فيه 

البع�س الآخر.
ولكن املنتخب الياباين مل يقدم يف مباراته الأوىل 
بالن�سخــة احلالية ما يربهن علــى اأنه مر�سح قوي 
الأمريــن يف مواجهــة منتخــب  عانــى  اإذ  للقــب، 
تركمان�ستان الذي يخو�ــس البطولة للمرة الثانية 
فقط، ولكنه كان البــادئ بالت�سجيل واأنهى ال�سوط 
الأول ل�ساحلــه قبــل اأن يرد املنتخــب الياباين يف 
ال�ســوط الثــاين ويفــوز 2-3 رغــم الفــارق الهائل 
يف اخلــربة والتاريــخ والإمكانيــات مــن الناحية 

النظرية.
اأمــا املنتخــب العماين، الــذي مل ي�سبق لــه اجتياز 
دور املجموعــات يف م�ساركاتــه الثــالث ال�سابقة 
بالبطولــة، فــكان الطــرف الأف�ســل يف املبــاراة 

الأوىل واإن خ�رشهــا اأمام املنتخب الأوزبكي 1-2 
بف�سل هدف يف الدقائق الأخرية من املباراة.

املنتخب الياباين فــاز على تركمان�ستان ب�سعوبة 
ومل يكــن الفريــق "املرعــب" الذي يدعــو مناف�سيه 
للقلق واإن امتلك الفريق الإمكانيات التي يحتاجها 

لعبور الأدوار الأوىل يف البطولة.
واملنتخــب العمــاين عانى مــن �سوء احلــظ اأحيانًا 
اأمــام منتخب اأوزبك�ستــان، لكنه عانــى يف معظم 
الأحيــان مــن غياب الركيــز يف الثلــث الهجومي 
والف�ســل يف ا�ستغالل الفر�ــس التي ت�سنح له وعدم 
القدرة على ا�ستغالل الكرات العر�سية العديدة التي 

�سهدتها املباراة اأمام مرمى اأوزبك�ستان.
كمــا عانى الفريق من امل�ستــوى املتو�سط حلار�س 
مرمــاه فايز الر�سيدي الــذي مل ي�ستطع �سغل مكان 

احلار�س العمالق ال�سابق للفريق علي احلب�سي.
واإذا اأراد املنتخب العماين احلفاظ على فر�سته يف 
التاأهــل للدور الثاين، �سيكــون عليه اخلروج بنقطة 
التعادل على الأقل من مباراة الغد اأماًل يف اللحاق 
بركب املتاأهلني للدور الثاين )دور ال�ستة ع�رش( عن 
طريــق الفوز على تركمان�ستــان يف اجلولة الثالثة 

الأخرية.

ويــدرك املنتخــب العمــاين �سعوبــة املهمــة التي 
لي�ســت  بالتاأكيــد  لكنهــا  اأبوظبــي،  يف  تنتظــره 
م�ستحيلــة خا�سة مــع الإمكانيــات العاليــة التي 
ميتلكها الفريق العماين الذي كان الأكرث ا�ستحواذاً 
علــى الكــرة، و�سيطــرة علــى جمريــات اللعــب يف 
املبــاراة الأوىل، ولكنــه �سقــط اأمــام اأوزبك�ستــان 
ناحيــة  مــن  للمناف�ــس  الزائــد  الحــرام  نتيجــة 
واأخطاء احلار�س وعدم قدرة املدرب الهولندي بيم 
فريبيك على التعامل مــع املباراة وتوجيه لعبيه 

بال�سكل الأمثل.
وينتظر األ يجري املدرب الهولندي تغيريات موؤثرة 
على ت�سكيلة الفريــق لكن املنتخب العماين يحتاج 
اإىل التخل�ــس من ال�سلبيات التــي عانى منها اأمام 
اأوزبك�ستــان اإذا اأراد انتزاع النقاط الثالث للمباراة 

اأو على الأقل اخلروج بنقطة التعادل.
ويف املقابــل، يــدرك املنتخــب اليابــاين بقيــادة 
مديــره الفنــي هاجيمــي موريا�ســو الفــارق بــني 
املنتخــب العمــاين ونظــريه الركمــاين، ويتطلــع 
"حماربــو ال�سامــوراي" اإىل تطويــر م�ستواهم عن 
املبــاراة الأوىل حل�ســم التاأهــل للــدور الثــاين من 

خالل الفوز الثاين على التوايل يف املجموعة.

كفيتوفا تحرز اللقب 26 في مسيرتها

"يويفا" يعاقب لوفرين بعد 
شتيمة راموس

حكيمي يبعث رسالة مبطنة إلى 
ريال مدريد
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 وكاالت - الجورنال

مــدد اأ�سطورة كــرة القدم اليابــاين املهاجم، الــدويل ال�سابق 
كازويو�ســي ميــورا، الــذي �سيحتفــل بعيــد ميــالده الثــاين 
واخلم�ســني ال�سهر املقبل، عقده مع ناديــه احلايل يوكوهاما 
الــذي يلعــب يف الدرجــة الثانيــة. ورد الالعــب علــى اإعــالن 
فريقــه اجلمعــة متديــد العقد ببيــان مقت�ســب قائــال: "اأ�سكر 
امل�سجعــني على دعمهــم املتوا�ســل يل". واأردف هذا الالعب 
امللقــب بـ"امللك كازو": "اأريد اأن اأتدرب ب�سكل جدّي كل يوم. 

ولعــب اأكرب قدر ممكن من املباريــات مع احت�ساب كل دقيقة 
)علــى اأر�س امللعــب(". ميورا الذي �سيخو�ــس مو�سمه الرابع 
والثالثني يف م�سريته الحرافية وفقا حل�سابات فريقه، حطم 
عام 2017 الرقم القيا�سي للعب اأطول فرة ممكنة احرافيا، 
كما بات اأكرب لعب �سنا ي�سجل هدفا، وهما رقمان قيا�سيان 
كانــا بحوزة الأ�سطورة الإجنليزي �ستانلي ماتيو�س. وخا�س 
ميــورا الذي قــال اإنه يريد موا�سلة اللعــب حتى بلوغ ال�ستني 
من عمــره، العام املا�ســي 9 مباريات بقمي�ــس يوكوهاما، 
الــذي يدافــع عــن األوانه منذ عــام 2005، لكنــه ف�سل يف هز 

ال�سبــاك. وغادر ميورا اليابان متوجها اإىل الدوري الربازيلي 
عام 1982، حيث بــداأ م�سريته الحرافية مع �سانتو�س عام 
1986، وهو النادي الذي لعب له الأ�سطورة بيليه، ثم اأم�سى 
معظم م�سريته الكروية يف بالده بعد جتربتني يف اأوروبا مع 
فريقــي جنــوه الإيطــايل )1994 1995-( ودينامو زغرب 
الكرواتــي )1999( دون اأن يكــون النجــاح حليفــه، قبــل اأن 

ينتقل اأخريا اإىل فريق �سيدين الأ�سرايل )2005-2006(.
و�ساهم املهاجم الياباين يف دخول كرة القدم يف بالده عامل 

الحراف مع انطالق دوري املحرفني عام 1993.

في سن 52 عاما.. أسطورة الكرة اليابانية يمدد عقده مع ناديه
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