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رياضة

أعلن النجم الفرنسي توني باركر إسدال الستار 
على مسيرته االحترافية مع عالم كرة السلة والتي 

توج خاللها كبطل للدوري األميركي للمحترفني 
أربع مرات مع فريق سان أنطونيو سبيرز. وكتب 
باركر عبر وسائل التواصل االجتماعي »بمشاعر 

كبيرة وبتأثر شديد أعلن نهاية مسيرتي. لقد 
عملت بكل جهدي، وحصلت على أشياء كثيرة. 

لقد كانت مغامرة مذهلة، لم  أتخيل أنني 
سأعيش هذه اللحظات االستثنائية«.

تعاقد العب التنس السويسري ستانيسالس 
فافرينكا، املصنف 19 عامليًا والفائز بثالثة ألقاب 

في بطوالت »الغراند سالم«، مع املدرب الفنزويلي 
داني فايفيردو استعدادًا ملوسم األراضي 

العشبية. وكتب الالعب السويسري عبر حساباته 
في وسائل التواصل االجتماعي: يسعدني اإلعالن 

أنني سأتعاون مع فايفيردو من أجل موسم 
األراضي العشبية. سينضم إلى فريقي وأتمنى أن 

أستفيد من خبرته الكبيرة«.

أكد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، 
انتقال الظهير األيسر فيرالن ميندي إلى فريق 

ريال مدريد اإلسباني. وقال ديشامب خالل 
مؤتمر صحافي »لقد تطور فيرالن ميندي بشكل 

ملحوظ للغاية؛ كان يلعب منذ عامني مع لو هافر 
في الدرجة الثانية، وهو اآلن سيكون في ريال 
مدريد«. ونفى مدرب املنتخب الفرنسي وجود 
أي مشكلة في الكشف الطبي لالعب مع النادي 

»امللكي«، مؤكدًا إتمام الصفقة.

العب السلة 
الفرنسي توني باركر 

يعلن اعتزاله

فافرينكا يتعاقد مع 
فايفيردو استعدادًا 

لموسم األراضي العشبية

ديشامب يؤكد انتقال 
ميندي العب ليون 

إلى ريال مدريد

خرجت صحيفتا 
»سبورت« 
اإلسبانية 
و»فرانس 
فوتبول« على 
صفحاتهما 
الرئيسية بعنوان 
رئيسي: »طالق 
رسمي بين نيمار 
وباريس سان 
جيرمان«، وهي 
األخبار التي 
تؤكد بنسبة 
كبيرة انتهاء 
رحلته مع النادي 
»الباريسي«. 
وذكرت التقارير 
أن العالقة بين 
نيمار وفريقه 
الفرنسي 
تدهورت كثيرًا، 
وأمسى رحيله 
أقرب من أي 
وقت مضى، 
ومن المتوقع 
أن يُغادر في 
سوق االنتقاالت 
الصيفية.

)Getty/نيمار لن يُشارك في بطولة »كوبا أميركا« 2019 )بودا منديش

طالق رسمي؟
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رياضة

أعلن منتخب نيجيريا عن التشكيلة النهائية 
بطولة  فــي  العبا سيشاركون   23 مــن  املكونة 
كأس األمم األفريقية لكرة القدم، التي تنطلق 
فـــي مــصــر فـــي 21 مـــن شــهــر يــونــيــو/حــزيــران 
الـــــجـــــاري. واســـتـــبـــعـــدت الـــقـــائـــمـــة كــيــلــيــتــشــي 
وكان  ليستر سيتي.  فريق  العــب  إيهيناتشو 
الالعبني  من  الوحيد  الغائب  هو  إيهيناتشو 
ــدرب غـــيـــرنـــوت رور،  ــ ــ الـــكـــبـــار فــــي تــشــكــيــلــة املـ
التي  التشكيلة  مــن  أبقى على 15 العبا  الــذي 
خاضت كأس العالم العام املاضي، في الوقت 
ــــاي، العــب  الــــذي غـــاب فــيــه أيــضــًا جــونــيــور أغـ

يتربع النجم الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي 
تألقها  الجماهير  تنتظر  التي  النجوم  قائمة  على  اإلنكليزي 
ــم أفــريــقــيــا 2019، حــتــى يــثــبــت لــلــمــدرب اإلســبــانــي بيب  فــي أمـ
غـــوارديـــوال الــخــطــأ الــكــبــيــر بــإجــالســه عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدالء في 
القارية.  أو  املحلية  بالبطولة  ســـواء  للفريق  املهمة  املــبــاريــات 
ورغم تتويج النجم الجزائري بلقبي الدوري اإلنكليزي املمتاز 
مع فريق مانشستر سيتي، وليستر سيتي، بعدما قادهما إلى 
تحقيق اللقب املحلي، بفضل أهدافه، إال أن صاحب الـــ28 سنة 

ينتظر بطولة كأس األمم األفريقية بفارغ الصبر، حتى يبرهن 
انتقاله  ُدفعت في سبيل  التي  املالية  القيمة  أنه يستحق  على 
من ليستر إلى السيتي في الصيف املاضي، مقابل 60 مليون 
ليستر مقابل 400  إلــى  انضم  أن  جنيه إسترليني، وذلــك بعد 

ألف جنيه عام 2014.
واستطاع محرز تسجيل 7 أهداف، و4 تمريرات حاسمة في 27 
مواجهة خاضها في الدوري اإلنكليزي، وسجل هدفًا واحدًا مع 

تمريرة حاسمة في دوري أبطال أوروبا في 6 مباريات لعبها.

مجدي طايل

لنحو 40 عاما، لم يكن لبطولة كأس 
األمـــم األفــريــقــيــة، ثــالــث أكــبــر بطولة 
أمم  بعد  املنتخبات  عالم  في  قارية 
أوروبا وكوبا أميركا والثانية من خالل عدد 
املــبــاريــات بعد أمــم أوروبـــا، جــدوى مالية أو 
األفريقي  االتــحــاد  تــعــود على  عــائــد حقيقي 
بــشــرف  فـــقـــط  يــكــتــفــي  الــــــذي  مــالــكــهــا األول، 
مــن »حــقــوق  مــالــي  اإلدارة دون حــصــد مبلغ 
املباريات  مشاهدة  وظلت  الفضائي«.  البث 

متابعتها  في  للجماهير  مشكلة  ال  مجانية 
فــي منطقة شمال  الــعــربــيــة منها  خــصــوصــًا 
التلفزيونات  اتــحــاد  اعــتــاد  بــعــدمــا  أفــريــقــيــا، 
العربية القديم التدخل في شراء شارة البث 
مـــن الـــــدول املــضــيــفــة لــلــبــطــولــة أيــنــمــا كــانــت، 
ليتابعها تارة باللغة العربية وتــارة باللغة 
الفرنسية، حتى حدث االنقالب الكبير وباتت 
الــبــطــولــة »دجـــاجـــة تــبــيــض ذهــبــا« بالنسبة 
»لـــلـــكـــاف« ولــيــظــهــر فـــي الـــصـــورة مـــا تسمى 
»الحقوق الحصرية« من خالل شركة حائزة 
بــدأت قصة من أغرب  على الحقوق. من هنا 

قــصــص كـــرة الــقــدم األفــريــقــيــة عــبــر الــتــاريــخ، 
ــــرق  والـــتـــي تــرتــبــط بــالــبــطــولــة األقـــــوى واألعـ
واألقــــدم، وهــي بطولة كــأس األمـــم األفريقية 
الــتــي تنطلق نسخة جــديــدة منها فــي مصر 
21 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، بــمــشــاركــة 24 
مــنــتــخــبــا ألول مــــرة فـــي الـــتـــاريـــخ، بـــزيـــادة 8 

منتخبات دفعة واحدة. 
ــبــــث الـــفـــضـــائـــي والـــحـــقـــوق الــتــســويــقــيــة،  والــ
مـــن اإليــجــابــيــات الــتــي حــقــقــهــا الــكــامــيــرونــي 
ــاد األفــريــقــي  عــيــســي حـــيـــاتـــو، رئـــيـــس االتــــحــ
السابق، والذي تولى املنصب طيلة 29 عاما 
إلــــى 2017، ذهــــب خــاللــهــا  عـــامـــي 1988  بـــني 
بــالــكــرة األفــريــقــيــة إلـــى عــالــم املــلــيــارات، وفــي 
مــن عالمات  الكثير  تــرك خلفه  نفسه  الــوقــت 
االستفهام حول أسباب ذهاب العقود دائما 
إلى شركات فرنسية مثل »سبورت فايف« ثم 

»الغارديير«.
وكــانــت الــبــطــوالت مجانية بــني عــامــي 1957 
حــتــى عـــام 1997، تــاريــخ بـــدء انــطــالقــة أولــى 
الــعــقــود املــالــيــة الــتــي وصــلــت قيمتها إلـــى 8 
مــاليــني دوالر أمـــيـــركـــي، حــــاز عــلــيــهــا الــكــاف 
لخمس سنوات  بــطــوالتــه  حــقــوق  بيع  نظير 
لصالح شركة سبورت فايف والتي بدورها 
ــــى الــقــنــاة  ــطـــوالت تــلــفــزيــونــيــا إلـ ــبـ مــنــحــت الـ
بنظام  تعمل  كانت  التي  الرياضية  العربية 
الــســعــوديــة،   art sport وهــــي  وقــتــهــا  مــشــفــر 
الحصري بشكل  إلى  الفضائي  البث  لينتقل 

الفت في بطوالت 1998، و2000.
وجدد العقد الحقًا بزيادة مالية قليلة تصل 
إلــى 5 مــاليــني و500 ألــف دوالر عــن النسخة 
أن  أعـــوام 2004، 2006، 2008، قبل  الــواحــدة  
تــتــضــاعــف الـــعـــقـــود املـــالـــيـــة بــشــكــل أكـــبـــر في 
ــع الـــشـــركـــة الــفــرنــســيــة نفسها  ــاق آخــــر مـ ــفـ اتـ
»سبورت فايف«، ووقع حياتو العقد الشهير 
فـــي عـــام 2009 الــــذي نـــص عــلــى مــنــح الــكــاف 
دوالر  مليون   137 إلــى  تاريخيا وصــل  عقدا 

أميركي من بينها 46 مليونا و800 ألف دوالر 
عن 4 نسخ قارية للبطولة، وهي أنغوال 2010 
وغينيا االستوائية والغابون 2012 وجنوب 
ثم   ،2015 االستوائية  وغينيا   2013 أفريقيا 
التداخل الشهير بني »سبورت فايف«  حدث 
إلــى شركة  إلــى شركة مملوكة  التي تحولت 
الكاف  ليوقع  أيضا،  الفرنسية  »الغــارديــيــر« 
العام 2015 عقدا بدأ في تفعيله اعتبارا  في 
البطوالت  في منح حقوق  2016، وتمثل  من 
الــقــاريــة لــصــالــح »الغـــارديـــيـــر« ملـــدة 11 عاما 
أميركي، ونسبة  مليار دوالر  مقابل  متصلة 

من األرباح في ما بعد.
اإليــرادات املالية التي حققها »الكاف« ألول 
ألف  و800  مليونا   46 بحصد  تمثلت  مــرة 
دوالر مـــن بــيــع 4 بـــطـــوالت ألمــــم أفــريــقــيــا، 
وكذلك 71 مليونا و400 ألف دوالر أميركي، 
مـــن بــيــع حـــقـــوق بــطــولــتــي دوري األبـــطـــال 
األفــريــقــي والــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة، إلــى 
جــانــب 17 مــلــيــون دوالر أخــــرى حــتــى عــام 
2015 مــن كـــأس أفــريــقــيــا لــالعــبــني املحليني 
وهي بطولة جديدة، ثم 2 مليون و250 ألف 
دوالر عن حقوق بطولة أفريقيا للشباب عن 

كل نسخة.
الفرنسية  »الغــارديــيــر«  عقد  تفعيل  وجـــرى 
الجديد الذي يمتد حتى عام 2028 اعتبارا من 
كأس األمم األفريقية في الغابون 2017، والتي 
بسببها تعرض حياتو لحرب فيما بعد من 
الــحــكــومــة املــصــريــة مــن خـــالل جــهــاز حماية 
قــضــائــيــا في  بــــدأت بمالحقته  إذ  املــنــافــســة، 
مصر، إلبطال قانونية عقد البيع الحصري 
لشركة فرنسية مقابل مليار دوالر. وعندما 
تــجــاهــل حــيــاتــو الــتــحــقــيــقــات والــتــهــديــدات، 
وأصر على تفعيل عقوده، شاركت مصر في 
حملة إسقاطه في انتخابات رئاسة »الكاف« 
وســانــدت بــقــوة أحــمــد أحــمــد امللغاشي )من 
للكاف  التنفيذي  املــكــتــب  عــضــو  مــدغــشــقــر(، 
وقتها، والذي نجح في الوصول إلى رئاسة 
ــكـــاف« وإنـــهـــاء ســيــطــرة الــكــامــيــرون على  »الـ
املقعد الكبير اعتبارا من مــارس/آذار 2017. 
وتشير التوقعات إلى ارتفاع كبير في حقوق 
زيــادة  أفريقيا مستقبال خاصة مع  أمــم  بث 
عدد املنتخبات املشاركة في البطولة بنسبة 
50% أي إلى 24 منتخبا، اعتبارا من النسخة 

املصرية 2019.

كأس أمم أفريقيا 2019

ظل االتحاد األفريقي 
لكرة القدم غائبًا عن 

تسويق بطوالته 
حتى العام 1998 في 
عهد الرئيس السابق، 

الكاميروني عيسى حياتو

النقل التلفزيوني ساهم بتوسيع رقعة البطولة )جان فيليب كسيزيك/فرانس برس( أمم أفريقيا 1998 أول بطولة تشهد البث الحصري )ستيف جوردان/Getty(بدأت العائدات المالية من البث التلفزيوني تدخل صناديق الكاف في عهد عيسى حياتو )ميناس هيلو/األناضول(

أمم أفريقيا على 
خط االنطالق 

)Getty/بن رادفورد(

المنتخب 
النيجيري 
أحد 
المرشحين 
لحصد 
اللقب 
األفريقي 
)بيوس 
اوتومي/
فرانس برس(

)Getty/أوبي ميكيل أبرز نجوم نيجيريا في البطولة األفريقية )غابرييل بويس/فرانس برس(النيجيريون فازوا باللقب في نسخة 2013 )مايك كيريف

من وحي المنافسات

من النقل المجاني إلى حصد المليارات

رياض محرز نيجيريا تعلن قائمتها النهائية

عوائد بالمليارات من 
تسويق البطولة بعد 
40 عامًا من المجانية

قصة نجم

نيجيريا،  تشكيلة  املــصــري. وضــمــت  األهــلــي 
إيكيتشوكو  تشيفز(،  )كــايــزر  أكبيي  دانــيــيــل 
ــد(، فــرنــســيــس  ــتــ ــايــ ــونــ ــنـــا يــ ــيـ إيـــــزنـــــوا )كـــاتـــسـ
أوزوهــــــــو )أنـــورثـــوســـيـــس فـــامـــاغـــوســـتـــا( فــي 
حراسى املرمى. وفي خط الدفاع، أواللوا أينا 
)تـــوريـــنـــو(، تــشــيــدوزي أوازيـــــم )ريــــز ســبــور(، 
آنــد هـــوف(، جاميلو  ليون بالوغن )بــرايــتــون 
كولينز )بـــادربـــورن(، ولــيــام تــروســت إيكونغ 
)أودينيزي(، كينيث أوميرو )ليغانيس(، عبد 
الــلــه شيخو )بــورصــة ســبــور(. وفـــي الــوســط، 
أوغــيــنــيــكــارو إيــتــيــبــو )ســتــوك ســيــتــي(، جــون 

أوبـــــي مــيــكــيــل )مـــيـــدلـــســـبـــره(، أحـــمـــد مــوســى 
)النصر السعودي(، ويلفريد نديدي )ليستر 
ــو. وفــــي خـــط الــهــجــوم،  ــ ــون أوغــ ــ ســـيـــتـــي(، وجـ
ــال(، أوديــــــــــون إيـــغـــالـــو  ــ ــاريــ ــ ــيــ ــ شــــوكــــويــــزي )فــ
)شنغهاي شينهوا(، أليكس أيوبي )أرسنال(، 
صـــامـــويـــل كـــالـــو )بـــــــــوردو(، بــــول أونـــواتـــشـــو 
)ميتيالند(، هنري أونيكورو )غالطة سراي(، 
فــيــكــتــور أوســـيـــمـــني )شــــــارلــــــوروا(، مــوســيــس 
ســـيـــمـــون )لـــيـــفـــانـــتـــي(. وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل، 
مدينة  إلـــى  نيجيريا  منتخب  بــعــثــة  وصــلــت 
اإلســمــاعــيــلــيــة املـــصـــريـــة اســـتـــعـــدادا لــخــوض 

ــن بــطــولــة  ــ مــــبــــاريــــات املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة مـ
املنتخب  2019. ويقيم  األفــريــقــيــة  األمـــم  كــأس 
ــيـــا فــــي مــديــنــة  ــبـ الـــنـــيـــجـــيـــري مـــعـــســـكـــرا تـــدريـ
اإلسماعيلية، حيث يخوض مباراة ودية يوم 
16 من الشهر الجاري ضد نظيره السنغالي، 
قــبــل الــتــوجــه لــإســكــنــدريــة تــمــهــيــدا لــخــوض 
أولـــى مــبــاريــاتــه فــي الــبــطــولــة. ويــقــع منتخب 
الثانية،  املجموعة  منافسات  ضمن  نيجيريا 
التي تقام مبارياتها على استاد اإلسكندرية، 
ــــدي  ــــورونــ ــقـــر وبــ وتــــضــــم مـــنـــتـــخـــبـــات مـــدغـــشـ
وغينيا. ويضم املنتخب النيجيري كوكبة من 

الكبيرة، بقيمة تسويقية  األندية  أبــرز العبي 
تتجاوز الـ182 مليون يورو، يتقدمهم ويلفريد 
نديدي العب وسط ليستر سيتي بـ35 مليون 
يــورو، ثم أليكس أيوبي العــب وســط أرسنال 
ـــ25 مــلــيــون يــــورو، وهــنــري أونــيــكــورو نجم  بــ
منتخب  ويمني  التركي.  ســراي  غالطة  فريق 
نسخة  ذكــريــات  باستعادة  النفس  »النسور« 
2013، التي توج بلقبها برفقة الراحل ستيفن 
النتائج  فــي دوامـــة مــن  كيشي، قبل أن يدخل 
و2017   2015 نسختي  عــن  بالغياب  السلبية 

من البطولة القارية.
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من مارادونا إلى بيليه
نجوم عاندتهم البطولة

3031

رياضة

البرازيل،  في   »2019 أميركا  »كوبا  بطولة  مالعب  أصغر  أرينا«  »كورينثيانز  ُيعتبر 
عــام 2014، وذلك  إعــادة تشييد في  امللعب  إذ يتسع لحوالي 49,205 متفرجني. شهد 
تحضيرًا الستقباله مباريات بطولة كأس العالم. كما ووسع االتحاد البرازيلي سعة 
امللعب خالل املونديال فقط إلى نحو 68 ألف متفرج. وسيحتضن ملعب »كورينثيانز« 

مــبــاراة فــي دور املــجــمــوعــات وأخــــرى فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، بــاإلضــافــة إلـــى مــبــاراة 
تحديد املركز الثالث. ُيذكر أن تكلفة إعادة بناء امللعب بحلته الجديدة بلغت حوالي 
العالم 2014 بني  كــأس  الــذي احتضن نصف نهائي  أميركي، وهــو  435 مليون دوالر 

األرجنتني وهولندا.

أيوب الحديثي

بــاتــت بــطــولــة »كـــوبـــا أمـــيـــركـــا« على 
األبـــواب، في نسخة ستكون خاصة 
ألنها ستشهد للمرة األولى مشاركة 
آســيــا 2019  بــطــل  فــي   

ً
عــربــي متمثال منتخب 

من  الكثير  هــنــاك  كما سيكون  قــطــر،  منتخب 
األســـمـــاء الــكــبــيــرة الـــتـــي تـــخـــوض غـــمـــار هــذه 
املسابقة، على سبيل املثال ال الحصر ليونيل 
أن  إال  أغــويــرو وســـواريـــز،  ميسي وسيرجيو 
هــنــاك أســـمـــاء قــلــيــلــة مـــن األســاطــيــر لـــم تــتــوج 
بــالــلــقــب، وفـــي مــا يــلــي قــائــمــة الــالعــبــني الــذيــن 
ا برفع بطولة كوبا 

ً
لم تتح لهم الفرصة مطلق

أميركا في مسيرتهم.

دييغو مارادونا
غـــاب مـــارادونـــا عــن بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا في 
وفـــي  و1993،   1991 عـــامـــي  فــــي  األرجــــنــــتــــني 
بــالــلــقــب، دييغو  بــــالده  مــنــتــخــب  ــاز  فـ كليهما 
العالم لبلده فــي عــام 1986،  الـــذي منح كــأس 
مثل األرجــنــتــني فــي بطولة كــوبــا أمــيــركــا عام 
1979، لكنه احتل املركز األخير في املجموعة، 
مــارادونــا هدفًا واحـــدًا فقط، وأصيب  وسجل 
خــســرت   ،1987 ــام  عــ ــي  وفــ  .1983 نــســخــة  فـــي 
األرجنتني أمــام األوروغـــواي حامل اللقب في 
الدور قبل النهائي، وفي عام 1989، لم تتمكن 
األرجنتني من الفوز في النهائي أمام البرازيل، 
وقبل نسخة 1991، فشل مارادونا في فحص 
بكوبا  للفوز  األرجــنــتــني  وذهــبــت  للمخدرات، 
أمــيــركــا فـــي غــيــابــه، وبــعــدهــا حــصــد منتخب 
بــــالده نــســخــة 93، لــيــخــفــق »األســــطــــورة«، في 
إكمال مجموعة جوائزه مع املنتخب الوطني.

خافيير زانيتي
أحد  األرجنتني  زانيتي نجم منتخب  يــزال  ال 
أفــضــل املــدافــعــني فـــي الــعــالــم، بــعــد مــشــاركــتــه 

ـــ858 مــبــاراة مــع إنــتــر مــيــالن، وخــوضــه 143  بــ
و2011،   1994 بـــني  األرجـــنـــتـــني  مـــع  مـــواجـــهـــة 
وعلى الرغم من أنه لعب كوبا أميركا خمس 
مرات في مسيرته، إال أنه لم يفز بها مع بلده؛ 
ففي بطولة 1995، وصل إلى دور الثمانية، لكن 
التقليدي  الغريم  أمــام  لهزيمة  تعرض  فريقه 
نسخة  في  وكذلك  الترجيح  بركالت  البرازيل 
1999. وفي 2004، تمكنت األرجنتني من الفوز 

عــلــى كــولــومــبــيــا فـــي الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي، 
وفقدت اللقب مــرة أخــرى أمــام البرازيل، وفي 
عام 2007، تواصلت عقدة البرازيل وبالنهائي 
أيضًا، وودع زانيتي بطولة 2011 بعد أن خرج 
اللقب في  ــواي حــامــل  ــ يــد األوروغـ فريقه على 

دور الثمانية بركالت الترجيح.

بيليه
تــــوج بــيــلــيــه بـــثـــالث بـــطـــوالت كــــأس عـــالـــم مع 
ــبـــرازيـــل، لــكــنــه لـــم يــســتــطــع أن يــهــيــمــن على  الـ
قــــارتــــه، بــعــد أن لــعــب فــقــط فـــي بــطــولــة كــوبــا 
أمـــيـــركـــا وحـــيـــدة عــــام 1959 ولــــم يــلــعــب مــرة 
أخرى ألن بالده احتاجت 30 عاًما للعودة إلى 
البطولة. وفي نسخة 1959، كان بيليه أفضل 
هداف في البطولة، إذ سجل ثمانية أهداف في 
ست مباريات، منها هدف في نهائي البطولة، 

لكن املباراة انتهت بالتعادل 1-1، ليتم تسليم 
اللقب للمضيف األرجنتني.

سقراط
ــــرز العـــبـــي خط  يــعــتــبــر ســـقـــراط واحـــــدًا مـــن أبـ
ا للهدوء لجيل 

ً
الــوســط فــي العالم، وكــان رمـــز

ــرة الـــقـــدم. ظــهــر نــجــم خط  كــامــل مــن مــحــبــي كـ
الوسط في بطولتني لكوبا أميركا في مسيرته 
الــدولــيــة بــاملــالعــب، إال أنــه لــم يفز بــأي بطولة 
كبرى ســواء كان ذلك مع النادي أو املنتخب، 
ــراط  ــقـ رفـــــــاق سـ ــعــــرض  تــ نـــســـخـــة 1979  ــفـــي  فـ
النهائي  نــصــف  الــــدور  فــي  لــخــســارة مفاجئة 
أمـــام بـــاراغـــواي، وفـــي عـــام 1983 خــســروا في 
ليخرج سقراط  ــواي،  أوروغــ قبل  مــن  النهائي 
ــرة الـــقـــدم دون الــحــصــول عــلــى أي  مـــن عــالــم كـ

كأس في مسيرته.

كارلوس فالديراما
يــعــتــبــر الــكــولــومــبــي فـــالـــديـــرامـــا أحــــد أفــضــل 
الـــالعـــبـــني فـــي جــيــلــه بــســبــب أســـلـــوبـــه املــمــيــز 
رفــع لقب كوبا  لم ينجح في  لكنه  اللعب،  في 
الــرقــم 10  فــي مسيرته، وكــان صاحب  أميركا 
األلــعــاب،  أن يلعب بمكرز صــانــع  الـــذي يمكن 
قد دخل ضمن قائمة األسطورة بيليه ألفضل 
100 العب كرة قدم حي، وكان فالديراما أقرب 
إلـــى الــفــوز بــالــكــأس عــنــدمــا وصـــل فــريــقــه إلــى 
مــن نسخة 1993، حني  النهائي  الـــدور نصف 
خسر أمام األرجنتني املتوجة باللقب بركالت 
الــتــرجــيــح، وفـــي عـــام 1995، خــســر فــريــقــه مــرة 
أخرى في نصف النهائي لكن أمام أوروغواي.

ساالس وزامورانو
ــا  ــ ــــورانـ ــان زامـ ــفــ ــيـــران إيــ ــبـ ــكـ لـــعـــب الـــنـــجـــمـــان الـ
ــلــــو ســـــــاالس جـــنـــبـــًا إلــــــى جـــنـــب مــع  ومــــارســــيــ
منتخب تشيلي، وخاضا العديد من التجارب 
فــي الــعــديــد مــن املـــبـــاريـــات، لــكــن الــحــظ دائــمــًا 
مــا كـــان يــعــانــدهــمــا. لــم تــنــجــح تشيلي طــوال 
كوبا  ببطولة  لــقــب  أي  تحقيق  فــي  تــاريــخــهــا 
أميركا حتى استطاع جيل ألكسيس سانشيز 
ــو بــرافــو  ــورو فـــيـــدال والــــحــــارس كـــالوديـ ــ ــ وأرتـ
حصد اللقب مرتني في نسختي 2015 و2016.

ــع مــنــتــخــبــه 69 مـــبـــاراة  وخـــــاض زامــــورانــــو مـ
وســجــل 34 هــدفــًا مــن عـــام 1987 حــتــى 2001، 
شـــارك فــي أكــثــر مــن نسخة فــي كــوبــا أميركا، 
ــام 1991 حــــني ســجــل  ــ ــانــــت أبــــرزهــــا فــــي عـ وكــ
خمسة أهـــداف. فــي املــقــابــل، بــدأ ســاالس نجم 
ــلـــتـــه مــع  التـــســـيـــو ويـــوفـــنـــتـــوس الـــســـابـــق رحـ
تشيلي في عام 1994 حتى 2007، لعب طوال 

مسيرته 70 مباراة وسجل 37 هدفًا.

كوبا أميركا 2019

نجوم وأساطير لم 
يحصدوا لقب بطولة 

»كوبا أميركا« رغم 
محاوالت كثيرة، وبقي 
هذا اللقب حسرة بعد 

نهاية مسيرتهم 
الكروية الُمميزة

)Getty( »فشل مارادونا أسطورة األرجنتين في تحقيق لقب »كوبا أميركا

لعب مورينو 
دورًا كبيرًا 
مع فريق 
ريفر بليت 

)Getty(

قصة مورينو صاحب الهاتريك األسرع

خاض زانيتي 143 مباراة 
مع األرجنتين دون 

أن يُتوج باللقب

على شواطئ ريو

حسين غازي

كوبا أميركا باتت على األبواب، شغف القارة 
الالتينية سينطلق بعد أياٍم قليلة، ومع هذه 
باهتماٍم عاملي  التي تحظى  املميزة  البطولة 
دعى 

ُ
إلــى أســطــورة أرجنتينة، ت الــيــوم  نــعــود 

الهاتريك  صاحب  مورينو،  مانويل  خوسيه 
ــة ســــنــــروي قـــصـــتـــه مــع  ــدايــ ــبــ األســـــــــرع. فــــي الــ
الثالثية - الخماسية في نسخة 1942 بكوبا 
 النجم الكبير شباك اإلكوادور 

ّ
أميركا، يوم هز

ــتـــاريـــخ إلــى  فـــي خــمــس مــنــاســبــات ودخـــــل الـ
ــارونــــي )أوروغــــــــــــواي(  ــكــ جــــانــــب هـــيـــكـــتـــور ســ

وخـــوان مــارفــيــزي )األرجــنــتــني( وإيفاريستو 
إذ ُيعتبر هــؤالء فقط من سجلوا  )البرازيل(، 

هذا العدد من األهداف في مباراة واحدة.
في تلك املباراة، أحرز مورينو أول أهدافه في 
دقائق   10 بغضون  و22،   16 ثــم   12 الدقيقة 
ــد ســجــل الـــهـــاتـــريـــك لــيــضــيــف بــعــدهــا  كــــان قـ

ــي الــدقــيــقــة 32 ثـــم الــهــدف  ــهـــدف الــــرابــــع فـ الـ
الخامس في الدقيقة 89. النجم األرجنتيني 
أهــداف  للبطولة برصيد سبعة  ـــّوج هــدافــًا 

ُ
ت

إلـــى جــانــب هــيــرمــيــنــيــو مــاســانــتــونــيــو، كما 
فــي بطولة 1947، وهو  أفــضــل العــب  اختير 
بـــ13 هدفًا  أميركا  ثالث أفضل هــدافــي كوبا 

على مّر التاريخ.
ُولـــد مــوريــنــو يـــوم 3 أغــســطــس 1916 وتــوفــي 
فــي 26 أغــســطــس/ آب 1978، عمل فــي مجال 
التدريب، وتم اختياره بني أفضل 25 العبًا في 
خمسة  أفضل  وبــني  العشرين  بالقرن  العالم 
في أميركا الجنوبية من قبل االتحاد الدولي 

لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.
ــفــه بعض 

ّ
»إل شـــــارو«، يــصــن ـــ ــ ــقــب مــوريــنــو بـ

ُ
ل

ــانــــدو  ــى جـــانـــب ديـــيـــغـــو أرمــ ــ ــاهــــده إلـ مـــمـــن شــ
مــــارادونــــا وبــيــلــيــه ودي ســتــيــفــانــو، فــقــد كــان 
ا من فريق ريفر بليت الشهير، الذي عُرف  جزًء
)اآللــة(،   »La Máquina« بلقب  الحقبة  تلك  في 
في  األرجنتيني  الـــدوري  على  السيطرة  بعد 
القرن املاضي. كان الفريق يومها  أربعينيات 
العديد من  إلى جانب  مرعبًا بقيادة مورينو 
الــالعــبــني املــمــيــزيــن فــي تــلــك الــحــقــبــة، تحديدًا 
ــوان كـــارلـــوس مــيــنــوز وأدلـــفـــو بــيــديــرنــيــرا  ــ خـ
وأنخيل البرونا وفيليكس لوزتو، فهيمن هذا 
الخماسي على منتخب بالد الفضة لسنواٍت 
طــويــلــة، وعــانــى مــنــه الــغــريــم الــتــقــلــيــدي بوكا 
، امتاز 

ً
جونيورز. اعتبره الكثيرون العبًا كامال

للملعب،  الــشــامــلــة  ورؤيـــتـــه  املــمــيــزة  بتقنيته 
ــل منطقة  ــ ــة إلــــى حــســمــه األهـــــــداف داخـ ــافـ إضـ
الجزاء، على الرغم من أنه كان شرهًا للتدخني 
وشــــرب الــكــحــول وعــــدم االلـــتـــزام بــالــتــمــاريــن، 
ُعـــرف فــي الــوقــت عينه بــقــدراتــه البدنية  لكنه 
كمدير  قصيرة  فترة  مورينو  قضى  الهائلة. 
فني لألرجنتني في عام 1959، كما عمل مديرًا 
لبوكا جونيورز وهوراكان ونيولز أولد بويز 

في األرجنتني وكولو كولو في تشيلي. 

شارابوفا تعود 
إلى المالعب 

من بوابة مايوركا
أكــــدت العــبــة الــتــنــس الــروســيــة مــاريــا 
شـــارابـــوفـــا، املــصــنــفــة األولــــى ســابــقــا، 
ــي بـــطـــولـــة مـــايـــوركـــا  ــ ــتـــهـــا فـ مـــشـــاركـ
ــب  ــاعــ ــى املــ ــلــ ــة عــ ــ ــامـ ــ ــقـ ــ ــة املـ ــوحــ ــتــ ــفــ املــ
بــعــد تخطيها إصـــابـــة في  الــعــشــبــيــة، 
الـــكـــتـــف حــرمــتــهــا مــــن املــــاعــــب مــنــذ 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املــــاضــــي. وصــرحــت 
شــارابــوفــا )32 عــامــا( والــتــي تتدرب 
ــام فـــي مــنــشــآت الــبــطــولــة: »أنـــا  مــنــذ أيــ
بطاقة  على  للغاية بحصولي  سعيدة 
مايوركا  بطولة  في  للمشاركة  دعــوة 

أشكر  أن  »أريــد  وأضافت:  املفتوحة«. 
ــلـــى مـــنـــحـــي هـــذه  الـــلـــجـــنـــة املـــنـــظـــمـــة عـ
الفرصة وكل املشجعني الرائعني الذين 
دعــمــونــي خــــال األشـــهـــر املــاضــيــة«. 
البطولة إلى  ــشــارك شــارابــوفــا فــي 

ُ
وت

ــَيـــني  جـــانـــب كـــل مـــن املــصــنــفــتــني األولـ
بطلة  كيربر  أنجليكه  األملانية  سابقا، 
ــبــيــاروســيــة  ــيــة وال ويـــمـــبـــلـــدون الــحــال
بطولة  أن  ُيــذكــر  أزاريــنــكــا.  فيكتوريا 
مايوركا املفتوحة، التي تعد استعدادا 
لــويــمــبــلــدون، ثــالــث الــبــطــوالت الكبرى 
قام في الفترة بني 17 و23 يونيو/

ُ
ست

حزيران الحالي.

البرازيل تتدرب ألول مرة 
في ساو باولو استعدادًا 

لمواجهة بوليفيا
خــــاض املــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي  مــرانــه 
األول في مدينة ساو باولو بعد يوم 
من فوزه الكاسح على هندوراس )7-

صفر( اســتــعــدادا النــطــاق مشواره 
ــام  ــا«، أمــ ــركــ ــيــ ــا أمــ ــوبــ فــــي بـــطـــولـــة »كــ
بــولــيــفــيــا عــلــى مــلــعــب )مـــورومـــبـــي(. 
ــور لـــيـــونـــاردو  ــنــ وفـــضـــل املــــــدرب أديــ
ــي«، املـــــديـــــر الـــفـــنـــي  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاتــــشــــي »تـ بــ
»السيليساو«، اإلبقاء على مجموعة  لـ
ــامــــة  ــي فــــنــــدق اإلقــ ــ ــبــــني فـ ــــاعــ ــن ال ــ مـ
مـــن أجـــل خـــوض بــعــض الــتــدريــبــات 
تـــدرب سبعة  بينما  االســتــشــفــائــيــة، 
داخل  الساعة ونصف  قرابة  العبني 
بفريق  الــخــاص  )بــاكــايــمــبــو(  ملعب 
بامليراس، حيث أجروا فقرات بدنية، 
وتــــدريــــبــــات بـــالـــكـــرة فــــي مــســاحــات 
مــصــغــرة مـــن املـــلـــعـــب. وشــــــارك في 
هــذه الحصة كــل مــن جـــواو ميراندا 
ولوكاس  ساندرو  وأليكس  وفاجنر 
باكيتا وروبرتو فيرمينو وإيفرتون، 
مطعمني ببعض العبي منتخب دون 

الـ20 عاما.

كيروش: الجميع 
يستحقون اللعب في 

منتخب كولومبيا

ــا،  ــيـ ــبـ ــومـ ــولـ ــنـــتـــخـــب كـ أكـــــــد مـــــــــدرب مـ
البرتغالي كارلوس كيروش، أن جميع 
ــــذيــــن خــــاضــــوا الـــوديـــتـــني  الـــاعـــبـــني ال
اللعب  يستحقون  وبــنــمــا  بــيــرو  ــام  أمـ
ــا«، وبــذلــك  ــيـــركـ ــا أمـ ــوبـ فـــي بــطــولــة »كـ
النهائية  التشكيلة  اخــتــيــار  سيكون 
أمرًا صعبا. وقال كيروش في مؤتمر 
ــر ســيــكــون صــعــبــا،  ــ صـــحـــافـــي: »األمــ
ألنــه فــي مــبــاراة بنما وأمـــام بيرو بدا 
وتابع  اللعب«.  يستحقون  الجميع  أن 
ــيـــروش: »آمــــل أن يــســاعــدنــي الـــرب  كـ
ــرارات، وإنـــنـــي متأكد  ــقــ ــ فـــي اتـــخـــاذ ال
ــن 23  ــن أنـــهـــم يــمــثــلــون مــنــتــخــبــا مـ مـ
ومنافسني،  وأقــويــاء  متحدين  العــبــا 
وســـيـــكـــون صـــعـــبـــا لـــلـــغـــايـــة )اتــــخــــاذ 
الـــقـــرار(«. وردًا على ســـؤال حــول ما 
مرشحة  كولومبيا  أن  يــرى  كــان  إذا 
للفوز باللقب، قال كيروش: »بالجودة 
واملوهبة والخبرة التي لدينا في فريق 
ــروح املــنــافــســة لــديــنــا  ــ ــ كــولــومــبــيــا، وب
املقبلة،  باملباراة  للفوز  جيدة  فرصة 
ــك. عــمــلــي هـــو أن  ــ ولــيــس أكــثــر مـــن ذل

أخلق التناغم بني الجميع«.

الرياضة
   حول العالم

لم ينجح عبقري برازيلي آخر في تحقيق لقب كوبا أميركا، هو األسطورة زيكو، 
ل منتخب السامبا من عام 1976 حتى 1986. خال تلك الفترة خاض 

ّ
الذي مث

مجريات البطولة الاتينية لكن الحظ والقدر عانداه، حتى أنه بعدما توقف عن 
 .1987 نسخة  في  البطولة  لقب  السامبا حصد  منتخب  استطاع  الدولي  اللعب 
زيكو سجل بقميص السيليساو 48 هدفا في 71 مــبــاراة، وهــو الــذي يبلغ من 
العمر حاليا 66 عاما، ويعمل في مجال التدريب منذ عام 1999، وكانت تجربته 

األخيرة في الدوري الهندي مع فريق غوا. 

زيكو عانى من اللعنة

من 
تاريخ 

الكوبا
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كورينثيانز أرينا


