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رياضة

أعلن نادي 
إنتر ميالنو، 
المتوج، أخيرًا، 
بلقب الدوري 
اإليطالي لكرة 
القدم، تعيين 
سيموني إنزاغي 
مدربًا للفريق 
خلفًا ألنطونيو 
كونتي، الذي 
قرر الرحيل. 
ووقع إنزاغي 
عقدًا لمدة 
سنتين مع 
النيراتزوري 
بحسب البيان 
الرسمي. وكان 
إنزاغي )45 
عامًا( قد أشرف 
في السنوات 
الماضية على 
تدريب التسيو 
منذ عام 2016.

)Getty/إنزاغي أشرف على تدريب التسيو منذ 2016 )ماتيو كيامبيلي

مدرب إنتر الجديد

بدد املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي 
اختير أفضل العب في الدوري اإليطالي لكرة 

القدم، الشكوك بشأن مستقبله، مؤكدا أنه باق مع 
فريقه الحالي إنتر ميالنو على الرغم من رحيل 
املدرب أنطونيو كونتي. وفي تصريحات لقناة 

)في تي إم( البلجيكية، أضاف لوكاكو )28 عامًا( 
أن »التحدي يكمن في العودة للفوز«، والشعور 

بالراحة في الفريق الذي توج معه بالدوري 
اإليطالي هذا املوسم.

أعلن االتحاد التركي لكرة القدم أنه سيخفض 
تدريجيًا عدد الالعبني األجانب الذين يمكن أن 
تضمهم الفرق املحلية من 16 في الوقت الحالي 

إلى 10 العبني في موسم 2023-2024. وذكر 
االتحاد في بيان نشر عبر موقعه اإللكتروني أن 

»أندية الدوري التركي املمتاز )الدرجة األولى( 
ستستطيع بحد أقصى ضّم 14 العبًا أجنبيًا في 

قائمة املسابقات خالل موسم 2021-2022 و12 في 
2022-2023 و10 في 2024-2023«.

قال نجم ريال مدريد، إيدن هازارد، إنه ال يعرف 
شخصيًا املدرب الجديد للنادي امللكي، كارلو 

أنشيلوتي، لكنه سمع عنه أمورًا جيدة، وأضاف 
الالعب البلجيكي في مقابلة متلفزة: »الكل في 

مدريد يعرف ما جلبه أنشيلوتي للنادي. بهذه 
املجموعة فاز بلقب دوري األبطال، ويعرف العديد 
من الالعبني. نحن نعلم أنه مدرب ذو خبرة كبيرة. 

يعرف املدينة والجماهير. أعتقد أنه يمكننا 
القيام بأشياء عظيمة معًا«.

لوكاكو يؤكد بقاءه 
بين صفوف إنتر ميالنو 

الموسم المقبل

قيود على ضّم 
العبين أجانب في 

األندية التركية

هازارد حول أنشيلوتي: 
يمكننا القيام بأشياء 

عظيمة معًا
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من أجل مشاركة 
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رياضة

ُيشارك منتخب مقدونيا الشمالية في بطولة 
ــــى فـــي تــاريــخــه، وهــو  »الــــيــــورو« لــلــمــرة األولـ
الــــذي تــأهــل عـــن طــريــق املــلــحــق بــعــد أن حل 
وسُيحاول  األوروبــيــة،  التصفيات  فــي  ثالثًا 
تقديم أداء جيد في دور املجموعات من أجل 
دور  فــي  الكبار  مــع  واللعب  التأهل  محاولة 
الصغير في  املنتخب  الــــ16، فهل ينجح هــذا 

تسجيل مفاجأة كبيرة؟

لمحة وتاريخ في »اليورو«
ــبـــق أن شـــــــــارك مـــنـــتـــخـــب مـــقـــدونـــيـــا  ــسـ لـــــم يـ
الشمالية في بطولة »يورو« منذ التأسيس، 
فــهــو كـــان ضــمــن مــنــتــخــب يــوغــوســالفــيــا في 
 ،1968  ،1960 سنوات  بني  املمتدة  النسخات 
في  املــنــتــخــب  لــيــنــجــح  و1992،   1984  ،1976
التأهل إلــى بطولة »يــورو 2020« عن جــدارة 

واستحقاق للمرة األولى بشكل رسمي.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
ــة مـــنـــافـــســـات  ــيـ ــالـ ــمـ خــــاضــــت مـــقـــدونـــيـــا الـــشـ
ــة املــؤهــلــة إلـــى بطولة  ــيــ الــتــصــفــيــات األوروبــ
»يــــورو 2020«، فــي املــجــمــوعــة الــســابــعــة إلــى 
جانب منتخبات بولندا، النمسا، سلوفينيا، 
ــا، وأنــــهــــت  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــونــــي والتــ ــيــ ــهــ الـــــكـــــيـــــان الــــصــ
الــتــصــفــيــات فـــي املـــركـــز الـــثـــالـــث املـــؤهـــل إلــى 
الشمالية  مقدونيا  بـــدأت  األوروبــــي.  امللحق 
مشوار التصفيات بفوز على التفيا )3-1(، ثم 
تعادل مع سلوفينيا )1-1( في الجولة الثانية، 

لتعود وتخسر أمام بولندا بهدف نظيف، ثم 
-4( النمسا  أمـــام  مــن  كبيرة  بنتيجة  تخسر 
الكيان  تــعــادلــت مقدونيا مــع  1(، وبــعــد ذلــك 
الصهيوني، ثم حققت فوزا مهما على التفيا 
بــهــدفــني نــظــيــفــني. وفـــي الــجــولــة الــتــي تلتها 
سلوفينيا  على  الشمالية  مقدونيا  تفوقت 
)2-1(، ثم خسرت من بولندا مجددًا بهدفني 
النمسا )2-1(، لكن  أمــام  نظيفني، ثم سقطت 
االنــتــصــار فــي الــجــولــة األخــيــرة عــلــى الكيان 
الــصــهــيــونــي بــهــدف نــظــيــف، ســمــح ملقدونيا 
في  مقدونيا  وحققت  املــلــحــق.  إلــى  بالتأهل 
املــجــمــوع 4 انـــتـــصـــارات مــقــابــل تــعــادلــني و4 
وتلقت  12 هدفًا  املنتخب  خــســارات، وسجل 
شباكه 13 هدفًا، وجمع 14 نقطة فقط. وفي 
الشمالية  مقدونيا  لعبت  األوروبـــي،  امللحق 
ثم   ،)1-2( وتــفــوقــت  كــوســوفــو  منتخب  ضــد 
»دي«  للملحق  النهائية  املــبــاراة  فــي  تفوقت 
عــلــى جــورجــيــا بــهــدف نــظــيــف، لــتــتــأهــل إلــى 
بطولة »يــورو 2020« ألول مرة في تاريخها 

الكروي.
وبــالــنــســبــة لــنــقــاط قــــوة مــنــتــخــب مــقــدونــيــا 
فــي خط  أســمــاء جــيــدة  الشمالية، فهو يملك 
الوسط والتي تلعب في الدوريات األوروبية 
فريق  أديمي نجم  أريــان   من 

ً
بداية املختلفة. 

دينامو زغــرب الــكــرواتــي، والعــب خــط وسط 
فــــريــــق لـــيـــفـــانـــتـــي إنــــيــــس بــــــاردهــــــي، ونـــجـــم 
ــط فـــريـــق نـــابـــولـــي اإليـــطـــالـــي إلــيــف  خـــط وســ
بالكرة  التحكم  يمكنهم  والــثــالثــي  إيــلــمــاس، 
ممكنة.  طريقة  بأفضل  الهجمات  وصــنــاعــة 
الــثــالثــي ســاهــم فــي صناعة االنتصار  وهـــذا 
التاريخي على منتخب أملانيا في التصفيات 
املــؤهــلــة إلــى بطولة كــأس الــعــالــم 2022، قبل 

أشهر.
فــي املــقــابــل، فـــإن نقطة الــضــعــف الــتــي يمكن 
الشمالية في  أن يواجهها منتخب مقدونيا 
التي  الخبرة  قلة  هــي   ،»2020 »يـــورو  بطولة 
يــمــلــكــهــا جــمــيــع الـــالعـــبـــني الـــذيـــن يــشــاركــون 
قلة  الــقــاريــة. وبسبب  البطولة  فــي  مــرة  ألول 
التصرف  على  الالعبني  قــدرة  وعــدم  الخبرة 
تــحــت الــضــغــط، ارتــكــب املــنــتــخــب الــكــثــيــر من 

األخطاء الدفاعية والتي تسببت في مرتدات 
املــرمــى. وارتــكــاب أخــطــاء دفاعية  قاتلة على 
فــي الــبــطــولــة األوروبـــيـــة ســيــكــون مكلفا جــدًا 
ويــحــرم مــقــدونــيــا الشمالية مــن الــتــأهــل إلــى 
ــدور الــثــانــي بــشــكــل مـــؤكـــد، خــصــوصــًا أنــه  ــ الـ
يلعب في مجموعة صعبة وفيها منتخبات 
كبيرة قــادرة على إسقاطه بسهولة في حال 

ظهرت األخطاء واملساحات في املباريات.

مهمة  أمـــام  مقدونيا  مـــدرب  سيكون  وعليه، 
تــحــضــيــر الـــالعـــبـــني عــلــى الــصــعــيــد الــذهــنــي 
قــوة عقلية  الفني، وذلــك بهدف منحهم  قبل 
ملــواجــهــة كــل الــصــعــوبــات والــضــغــوطــات في 
أن  يـــعـــرف  الــجــمــيــع  ألن  املـــجـــمـــوعـــات،  دور 
مشاركة املنتخب ألول مرة ستجعله فريسة 
ألنها  ضـــده،  تلعب  الــتــي  للمنتخبات  سهلة 
امللعب  أرض  على  التصرف  ســوء  ستستغل 

ونقص الخبرة الناتج عن عدم املنافسة على 
مقدونيا  منتخب  ينجح  فهل  املستوى،  هــذا 
الــشــمــالــيــة فـــي تــخــطــي كـــل هـــذه الــصــعــوبــات 
الــدور  إلــى  بالتأهل  كبيرة  مفاجأة  وُيسجل 

الثاني ألول مرة في تاريخه؟

المجموعة والتشكيلة
املجموعة  فــي  الشمالية  مقدونيا  نافس 

ُ
ست

الثالثة الصعبة جدًا، إذ ستبدأ املشوار ضد 
منتخب النمسا، ثم تواجه منتخب أوكرانيا 
الـــــــدور األول ضــد  وتــخــتــتــم مـــشـــوارهـــا فــــي 
فــهــل تنجح في  الــقــوي،  الــهــولــنــدي  املنتخب 
خطف 3 نقاط على األقل في املباريات الثالث 
ــؤّمـــن لــهــا الـــعـــبـــور ربـــمـــا مـــن املــركــز  ــتـــي تـ والـ

الثالث؟
وســتــضــُم تــشــكــيــلــة مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة في 

ــرمـــى )ســـتـــولـــي ديــمــيــتــريــفــســكــي،  ــة املـ ــراسـ حـ
داميان شيشكوفسكي، ريستو يانكوف(، وفي 
الــدفــاع هــنــاك )ســتــيــفــان ريستوفسكي،  خــط 
كـــيـــري ريــســتــيــفــســكــي، إيـــجـــغـــان ألــيــوســكــي، 
فيسار موسليو، داركو فيلكوفسكي، إيغزون 

بيتوالي، يوكو ياكوف(.
أما في خط الوسط فهناك )فيرهان حساني، 
ســتــيــفــان ســبــيــورفــســكــي، إيــنــيــس بـــاردهـــي، 

بوبان نيكولوف، إلفيف إملاس، أريان أديمي، 
كوستانيدوف،  تيهومي  راديسكي،  مــاريــان 
دانييل أفراموسكي، داركو شورلينوف(، وفي 
خط الهجوم هناك )غوران بانديف، ألكسندر 
ترايكوفسكي، إيفان تريشكوفسكي، كيرستي 
فيلكوسكي، فالتكو ساتويانوفسكي، ميالن 

ريستوفسكي(.
رياض...

مقدونيا الشمالية المشاركة األولى

رياض الترك

ــمـــســـاوي  ــنـ ــتـــخـــب الـ ــنـ ــلـــك املـ ال يـــمـ
تاريخًا كرويًا كبيرًا ال في بطولة 
بـــطـــولـــة  فــــــي  ــم وال  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ كــــــــأس 
ومــتــواضــع  فــهــو منتخب صغير  »الـــيـــورو«، 
العاملية  الــبــطــوالت  فــي  مــحــدودة  ومشاركته 
والــقــاريــة، لكنه نجح فــي التأهل إلــى »يــورو 
تاريخه  فــي  الثالثة  املــشــاركــة  لتكون   »2020
ــدم أداء جـــيـــدا ويـــنـــجـــح فــــي إنـــهـــاء  ــقــ ــ ُي فـــهـــل 

املشاركة بطريقة ُمشرفة؟

لمحة وتاريخ  في »اليورو«
النمساوي مرتني إلى بطولة  تأهل املنتخب 
»يــــــورو« والــثــالــثــة ســتــكــون فـــي نــســخــة عــام 
املــــاضــــي بــســبــب  الــــعــــام  مــــن  املـــؤجـــلـــة   ،2021
ظروف تفشي فيروس »كورونا«. وفي املرتني 
السابقتني لم تنجح النمسا في ترك انطباع 
جيد وغادرت من الدور األول سريعًا. وجاءت 
أول مــشــاركــة رســمــيــة فــي نسخة عـــام 2008، 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا الــنــمــســا مـــع ســويــســرا، 
إلى  الثانية  املجموعة  فــي  النمسا  ونافست 
وبولندا،  أملانيا  كــرواتــيــا،  منتخبات  جــانــب 
وأنــهــت النمسا الـــدور األول آنـــذاك فــي املركز 
مــبــاراة وخسرت  في  تعادلت  أن  بعد  الثالث 
في مباراتني. أما املشاركة الثانية فكانت في 
نسخة عام 2016، وأيضًا ودعــت النمسا من 
دور املــجــمــوعــات إثـــر تــعــرضــهــا لــخــســارتــني 
ــام كــل مــن املــجــر وأيــســلــنــدا وتـــعـــادل أمــام  أمــ
املنتخب البرتغالي، لتحتل املركز الرابع في 
املجوعة ويتأهل أول 3 منتخبات في النظام 
الجديد آنذلك. وبعد الفشل في أول نسختني، 
ســُيــحــاول املــنــتــخــب الــنــمــســاوي تـــرك بصمة 

ذهبية ُمميزة في نسخة عام 2020، ومحاولة 
التأهل إلى الدور الثاني، خصوصًا أنه هذه 
املرة يملك فرصة التأهل حتى لو احتل املركز 
الثالث في املجموعة، فهل تنجح النمسا في 

شاركة املشرفة؟
ُ
تحقيق الهدف وهو امل

التصفيات ونقاط القوة والضعف
قـــدم املنتخب الــنــمــســاوي مــبــاريــات قــويــة في 
ــى بــطــولــة  الــتــصــفــيــات األوروبــــيــــة املـــؤهـــلـــة إلــ
فــي  حـــلـــولـــه  بـــســـبـــب  وذلـــــــك   ،»2020 »يـــــــــورو 
نقطة   19 السابعة برصيد  املجموعة  وصافة 
ــتــــصــــدرة بـــولـــنـــدا الـــتـــي جــمــعــت 25  خـــلـــف املــ
 14( الشمالية  مقدونيا  على  ومتقدمة  نقطة، 
بالخسارة  التصفيات  النمسا  بـــدأت  نــقــطــة(. 
ثــم خــســارة ثانية  أمــام بولندا بهدف نظيف، 
أمــام الكيان الصهيوني )4 – 2(، قبل أن تبدأ 
رحلة االنتفاض في الجولة الثالثة بفوز على 
سلوفينيا بهدف نظيف، ثم تفوق كبير على 
مقدونيا الشمالية )4 – 1( في الجولة الرابعة 
دكت  الخامسة،  الجولة  وفــي  التصفيات.  مــن 
أهـــداف  بستة  التــفــيــا  منتخب  شــبــاك  النمسا 
نظيفة، ثم تعادلت مع بولندا بدون أهداف في 
فــوزا كبيرا  السادسة، لتعود وتحقق  الجولة 
عــلــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي )3 – 1(، ثــم بهدف 
نظيف على سلوفينيا، وبعدها )2 – 1( على 
في  مشوارهها  وتختتم  الشمالية،  مقدونيا 
التصفيات بخسارة أمام التفيا بهدف نظيف. 
انــتــصــارات   6 النمسا  حققت  املجموعة  وفــي 
مــقــابــل تـــعـــادل وخـــســـارة، وســجــلــت 19 هــدفــًا 
مـــقـــابـــل تــلــقــيــهــا 9 أهـــــــداف فــــي 10 مـــبـــاريـــات 

لعبتها في التصفيات.
مــن نــقــاط قــوة املنتخب الــنــمــســاوي  أنــه لعب 
مــعــظــم مــــبــــاريــــات الـــتـــصـــفـــيـــات بــــــدون نــجــمــه 

EURO  2020  يورو

للمرة الثالثة في تاريخه سيكون المنتخب النمساوي حاضرًا في البطولة 
األوروبية الكبيرة، وهو الذي يسعى للظهور بصورة جيدة وإسعاد جماهيره 

التي ستسانده خالل المباريات

)Getty( تملك النمسا نجومًا وأسماء ُمميزة في تشكيلتها

)Getty( لم يسبق للنمسا أن تأهلت إلى الدور الثاني

)Getty( هل ينجح المنتخب في تخطي الدور األول؟)Getty( منتخب يملك بعض األسماء الجيدة في الوسط

 
ً
فرانكو فودا، مدرب أملاني يقود منتخب النمسا منذ عام 2018. وفضال

عن إنجاز التأهل إلى بطولة يورو 2020، فإن أرقامه ُمميزة حتى اآلن، 
ففي 32 مباراة قادها حتى اآلن مع النمسا، حقق فودا 20 فوزًا مقابل 
4 تــعــادالت و8 خــســارات فقط، لتصل نسبة االنــتــصــارات إلــى حوالي 
62%، وهي نسبة ُمميزة لم يسبق أن حققها أي مدرب سابق للمنتخب. 
وسبق لفودا أن درب أندية عديدة في النمسا وأملانيا، ولم ُيحقق سوى 
ــراز الــنــمــســاوي فــي مــوســم 2011-2010  لــقــب الــــدوري مــع ســتــورن غـ
وأيضًا لقب الكأس معه في موسم 2009-2010، فهل ينجح في تجربته 

األولى في »اليورو«؟

ديفيد أالبا

فرناكو فودا

األول، ديفيد أالبــا، ما يعني أن النمسا تملك 
مجموعة قوية قــادرة على تقديم شــيء ُيذكر 
في البطولة األوروبية هذا الصيف، ومع ذلك 
عودة أالبا ستكون عالمة فارقة في منح الروح 
عندما  املــلــعــب،  أرض  على  والــخــبــرة  القتالية 

املجموعة. وهناك  مباريات  في  النمسا  يقود 
أيضًا نقطة قوة أخرى تتمثل بوجود الالعب، 
مارسيل سابيتزير، أحد العناصر األساسية 
ــانـــي، والـــذي  فـــي تشكيلة فــريــق اليــبــزيــغ األملـ
ساهم في جعل الفريق منافسًا قويًا على لقب 
املــوســم. ومــن أهــم نقاط  »البوندسليغا« هــذا 
القوة أيضًا أن النمسا تلعب كمجموعة واحدة 
على أرض امللعب، وهذا عنصر تكتيكي مهم 
نــقــاط ضعف  لصناعة االنــتــصــارات. لكن مــن 
فــودا، عدم  فرانكو  النمسا ومدربها،  منتخب 
توفر املرونة التكتيكية في تشكيلة املنتخب، 
ــفـــوق املـــنـــافـــس فــــي الـــخـــطـــة ســيــجــعــل  إذ إن تـ
الــدفــاع وتعجز عــن صناعة  فــي  النمسا تقف 
الفريق  غــيــاب  يعني  مــا  الخطيرة،  الهجمات 

هجوميًا بالكامل، بسبب سوء إدارة املباريات 
الكبيرة خصوصًا، وهو ما يجب التنبه له في 

بطولة »يورو 2020«.

المجموعة والتشكيلة
يــلــعــب املــنــتــخــب الــنــمــســاوي فـــي املــجــمــوعــة 
ــانــــب مـــنـــتـــخـــبـــات هـــولـــنـــدا،  الـــثـــالـــثـــة إلــــــى جــ
أوكرانيا ومقدونيا الشمالية، ويبدأ مشواره 
ضد املنتخب املقدوني الــذي تفوق عليه في 
الــتــصــفــيــات، ثــم يلعب مــواجــهــة صعبة جــدًا 
مــشــواره  ويختتم  الــهــولــنــدي،  املنتخب  ضــد 
أوكــــرنــــيــــا.  مـــنـــتـــخـــب  ــــد  الـــــــــدور األول ضـ ــــي  فـ
وبــالــنــســبــة لــتــشــكــيــلــة املــنــتــخــب الــنــمــســاوي 
فهي على الشكال التالي )في حراسة املرمى: 

وألكسندر  بيرفان  بافايو  باشمان،  دانييل 
الدفاع فهناك )ديفيد  شالغير(، أما في خط 
فريدل،  ماركو  دراغوفيتش،  ألكسندر  أالبــا، 
فيليب  الينر،  ستيفان  هينتيريغير،  مارتني 
الينهارت، ستيفان بوش، كريستوفر تريميل 

وأندرياس أوملير(.
ــان  ــيــ ـــولــ ــاط )يـ ــنــ ـــهــ أمــــــــا فــــــي خــــــط الــــــوســــــط فـ
باومغارتنير،  كريستوف  باومغارتلينغير، 
فـــلـــوريـــان غــريــلــيــتــش، ســتــيــفــان إيــســانــكــر، 
فــالــنــتــيــنــو الزارو، مــارســيــل  ــراد اليـــمـــر،  كـــونـ
شالغير  تشافير  شــاوب،  لويس  سابيتزير، 
وأليساندرو شوبف(، وفي خط الهجوم هناك 
غريغوريتش،  مايكل  أرناتوفيتش،  )مــاركــو 

ساسا كاالزدزيش وكريم أونيسيوو(.

أنـا النجم

أنـا المدرب

يُشارك المنتخب 
النمساوي للمرة الثالثة 

في »اليورو«

يومًا7الباقي

دولـة 
وكرة

يسعى المنتخب 
المقدوني الشمالي 

لتقديم صورة مميزة 
في المشاركة الرسمية 
األولى له في »اليورو«، 

خصوصًا بعد تأهله 
التاريخي من التصفيات
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الجمعة 4 يونيو/ حزيران 2021 م  23  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2468  السنة السابعة الجمعة 4 يونيو/ حزيران 2021 م  23  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2468  السنة السابعة

طبعًا سيكون نجم املنتخب النمساوي األول في بطولة »يورو 2020« 
هو املدافع دافيد أالبا، العب فريق بايرن ميونخ األملاني والذي انتقل إلى 
الحالي.  الصيفي«  »امليركاتو«  بداية  قبل  اإلسباني  مدريد  ريــال  فريق 
خاض أالبا مع منتخب النمسا حتى اآلن 79 مباراة وسجل 14 هدفًا، 
وُيعتبر العامود الفقري لتشكيلة املدرب فرانكو فودا، والذي سُيساعد 
في منح النمسا قوة أكبر على أرض امللعب، في محاولة صناعة التأهل 
إلى الدور الثاني ألول مرة في التاريخ، مع اإلشارة إلى أنه قدم أداء رائعًا 

مع النادي »البافاري« هذا املوسم.



حسين غازي

بـــطـــولـــة كــــوبــــا أمــــيــــركــــا، األعــــــرق 
ــقــــدم الــخــاصــة  ــرة الــ ــ فــــي تــــاريــــخ كـ
قبل  بدايتها  كــانــت  باملنتخبات، 
العالم، تحديدًا في عــام 1916،  انطالق كــأس 
املنتخبات. حديثنا  أقلعت رحلة  ومن هناك 
الــتــي يعتبر  الــبــرازيــل،  الــيــوم سينصب على 
منتخبها واحدًا من األعرق في العالم بفضل 
ــاب الــــتــــي حــقــقــهــا فــــي الـــكـــوبـــا وحــتــى  ــ ــقـ ــ األلـ

املونديال.

تاريخ البرازيل في الكوبا
ــل بــلــقــب بــطــولــة كــوبــا  ــرازيـ ــبـ ــاز مــنــتــخــب الـ فــ
ــرًا بـــفـــارق  ــتـــأخـ ــا فــــي 9 مـــنـــاســـبـــات، مـ ــيـــركـ أمـ
5 ألـــقـــاب عـــن األرجـــنـــتـــني الــوصــيــفــة، و6 عن 
األوروغواي صاحبة الرقم القياسي برصيد 
15 لقبًا. وتمتلك البرازيل أرقامًا مميزة طوال 
ــروي، فــقــد اســتــطــاعــت حصد  ــكــ تــاريــخــهــا الــ

ألقاب ال يمكن نسيانها في كوبا أميركا.
 منتخب السامبا مركز الوصافة في 11 

ّ
احتل

 ثالثًا، 
ّ

مناسبة خــالل تــاريــخــه و7 مـــرات حــل
فيما كان رابعًا في 3 مناسبات.

بلغ التألق البرازيلي في كوبا أميركا ذروته 
املــمــتــدة بـــني 1997 حــتــى 2007،  الــفــتــرة  مـــن 

حينها حقق السيليساو أربعة ألقاب.

التتويج األول
أول وثاني نسخة  لقبي  أوروغـــواي  حققت 
من بطولة كوبا أميركا، ثم جــاء عــام 1919 
ــدم في  الــثــالــثــة للمسابقة األقــ الــنــســخــة  فــي 
عــالــم كــــرة الـــقـــدم عــلــى صــعــيــد املــنــتــخــبــات. 
الــبــرازيــلــيــة، وجــرت  األراضــــي  استضافتها 

البرازيل 
بطلة الكوبا

تتابع »العربي الجديد« التغطية الخاصة ببطولة كوبا أميركا لكرة القدم، 
التي تنطلق يوم 13 يونيو/ حزيران المقبل على المالعب البرازيلية، بعدما 
تاريخ  اليوم  ونستعرض  واألرجنتين.  كولومبيا  في  تقام  أن  مقررًا  كان 

منتخب البرازيل وأرقامه

3031
رياضة

املباريات في ريو دي جانيرو من 11 مايو/ 
بمشاركة  عينه،  الشهر  مــن   29 لغاية  أيـــار 
أصـــــحـــــاب الــــــــــدار واألرجـــــنـــــتـــــني وتـــشـــيـــلـــي 
وأوروغواي. جاء االنتصار البرازيلي كبيرًا 
على تشيلي في املباراة االفتتاحية بنتيجة 
الــفــوز على حساب األرجنتني  أتــى  ثــم   ،0-6
بنتيجة 3-1، وكذلك فعلت أوروغــواي التي 
فازت على الخصمني عينهما، ليصبح في 

 فريق 4 نقاط.
ّ

رصيد كل
ــل بـــــأوروغـــــواي بــعــدهــا في  ــرازيـ ــبـ الــتــقــت الـ
ــاراة تــحــديــد هــويــة بــطــل كــوبــا أمــيــركــا،  ــبـ مـ
لــكــن نــتــيــجــة الـــتـــعـــادل اإليـــجـــابـــي ســيــطــرت 
الدقائق التسعني بعد تقّدم الضيوف  على 
ــارديــــن وســـكـــارونـــي  بــهــدفــني عـــن طـــريـــق غــ
األرض  أصــــحــــاب  لـــيـــحـــرز  ود.17(،  )د.13 
املعروف  نيكو  الــالعــب  عبر  بعدها  ثنائية 

بمانويل نونيز.
تعادل املنتخبان بخمس نقاط، ما أّدى إلى 
ذهابهما ملباراة فاصلة، وهي تعتبر أطول 
كذلك  املسابقة، وستبقى  تاريخ  في  مباراة 
الطرفان  تــعــادل  غير مسمى، حينها  ألجــل 
بنتيجة 0-0، وبعد انتهاء الدقائق التسعني، 
الفريقني  وعــدم التوصل لفائز، وافــق قائدا 
مدة  زمنيتني  لفترتني  اللعب  على  والحكم 
 منها 30 دقيقة، ليصبح مجموع اللقاء 

ّ
كل

الـــدقـــيـــقـــة 122،  ــــي  وفـ دقـــيـــقـــة.  بــأكــمــلــه 150 
وتوفي   1892 عــام  املولود  الالعب  استطاع 
سنة 1969، آثر فريدنريتش، تسجيل هدف 
املــبــاراة الــوحــيــد، وهــو الـــذي لقب بالعديد 
من األسماء، منها »النمر« وكذلك »اللؤلؤة 
السوداء األصلية«، ويعتبر بنظر املؤرخني 
واملــتــابــعــني الــبــرازيــلــيــني واحــــدًا مــن أفضل 
املهاجمني الــهــدافــني فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم، 
على الرغم من أن األمــر بقي موضع خالٍف 
كبير حتى يومنا هذا، خاصة أن اللعبة في 
الــبــرازيــل كــانــت تــقــام فــي زمــن الــهــواة حتى 

عام 1933.

الهيمنة واللقب األخير
لنبدأ بعام 1997، حينها جرت البطولة في 
بوليفيا، وكان منتخب البرازيل قد غاب عن 
التي  الــثــالث  النسخ  فــي  التتويج  منصات 
ســبــقــت ذلـــك بــعــد لــقــبــني لــأرجــنــتــني وآخـــر 

ألوروغواي.
ــازت الـــبـــرازيـــل عــلــى لقب  فـــي عـــام 1989، حــ
بيبيتو،  الثنائي  تألق  بفضل  أميركا  كوبا 
ــام أوروغـــــواي  وصــاحــب هـــدف الــنــهــائــي أمــ
املميز روماريو، لكن عام 1997 شهد عودة 
بوليفيا  على  الفوز  بعد  التتويج  ملنصات 
بنتيجة 3-1، إثر تألق الظاهرة رونالدو إلى 

جانب روماريو ودينيلسون وزي روبرتو.
بــعــد خيبة مــونــديــال 1998 والــخــســارة في 
عــّوض   ،0-3 بنتيجة  فرنسا  أمـــام  النهائي 
ــك بــحــصــد لــقــب كــوبــا  مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل ذلـ
أميركا للمرة الثانية تواليًا والسادسة في 
تــاريــخــه، بــالــفــوز عــلــى أوروغـــــواي بنتيجة 
لريفالدو  هــدفــني  الــنــهــائــي، بفضل  فــي   0-3
ــر لـــرونـــالـــدو، الــلــذيــن تــقــاســمــا صـــدارة  وآخــ

زيزينيو يعتبر هداف 
البرازيل في الكوبا برصيد 

17 هدفًا

السارتي يحّذر من تداعيات تنظيم كوبا أميركا في البرازيل
قال مدرب منتخب تشيلي األول لكرة القدم، مارتن السارتي، إن تنظيم بطولة كوبا 
ل »خطرًا كبيرًا« نظرًا ألنها واحدة من أكثر الدول تضررًا 

ّ
أميركا في البرازيل سيمث

من وباء كورونا في العالم، مشيرا إلى أن األولوية ينبغي أن تكون للصحة. وصرح 
الوطني »الوضع أيضًا يشهد تغييرات غريبة«، في إشــارة لحالة الشك حول  املــدرب 
موعد تنظيم املباريات وأماكن إقامة املنتخبات املشاركة، بعد قرار كونميبول بتنظيم 
ر السارتي 

ّ
وحــذ واألرجنتني.  كولومبيا  املقر،  دولتي  انسحاب  بعد  للبطولة  البرازيل 

مــن ضـــرورة التأكد مــن اإلجــــراءات االحــتــرازيــة ألنــه إذا »حــدث شــيء، مــن سيتحمل 
املسؤولية؟«. وأعلن اتحاد أميركا الجنوبية للعبة اإلثنني املاضي أن بطولة كوبا أميركا، 
البرازيل،  في  كوفيد-19، ستقام  املاضي بسبب  العام  بالفعل  تأجلت  قد  كانت  التي 
وهي واحدة من أكثر دول العالم تضررًا من الجائحة. وستبدأ بطولة كوبا أميركا يوم 

13 يونيو وستنتهي يوم 10 يوليو/تموز.

كوادرادو: قرارات كونميبول بشأن 
كوبا أميركا تولد حالة من عدم اليقين

الــدولــي الكولومبي خــوان غييرمو كـــودرادو، العــب يوفنتوس، أن قـــرارات اتحاد  أكــد 
التي  أميركا،  كوبا  ببطولة  يتعلق  مــا  فــي  )كونميبول(  الــقــدم  لكرة  الجنوبية  أميركا 
تقررت اآلن إقامتها في البرازيل، تخلق حالة من عدم اليقني بني الالعبني. وفي رسالة 
قــرارات  أن  »أعتقد  عاما   33 العمر  من  البالغ  الالعب  قــال  »إنستغرام«،  عبر  نشرها 
الالعبني، ليس فقط بسبب املخاطر  اليقني بني جميع  كونميبول تولد حالة من عدم 
التي تشكلها على الصحة، بل أيضًا بسبب الهدوء والضمانات التي يحتاجها الجميع 

إلقامة البطولة بشكل طبيعي«.

باراغواي تؤكد مشاركتها في كوبا أميركا بالبرازيل
كوبا  بطولة  في  األول  املنتخب  مشاركة  عن  القدم  لكرة  الباراغواياني  االتحاد  أعلن 
من  بكل  إقامتها  فــي  الصعوبات  إزاء  بالبرازيل،  الشهر  هــذا  ستنطلق  التي  أميركا 
األرجنتني وكولومبيا. وأوضح االتحاد في بيانه عن مشاركة باراغواي »بشكل قاطع 
في البطولة، وفقا لتقاليدها املتمثلة باملشاركة في املسابقات الدولية الكبرى وإدراكا 
للعمل الهائل الذي يقوم به كونميبول«. وأضاف أن »املنتخب يستعد للمشاركة في 
البطولة، علمًا منه بأنها نسخة خاصة للغاية نظرًا للجهد االستثنائي الذي تسبب فيه 
وباء كوفيد-19«. وشدد البيان »منتخب باراغواي يستعد بكل قوة للبطولة ويستعد 
للبحث عن لقبه الثالث في مالعب كوبا أميركا 2021 بالبرازيل«. وستواجه باراغواي 
األسبوع القادم البرازيل في أسونثيون، في ثامن جوالت التصفيات، قبل أن تستعد 

بعدها لكوبا أميركا. 

كونميبول ينتقد بيان نقابة 
الالعبين الدوليين حول كوبا أميركا

وصف اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( بيان نقابة الالعبني الدوليني 
الذي أبدى قلقا من نقل مقر بطولة كوبا أميركا إلى البرازيل قبل أيام من انطالقها، 
بأنه »تمييزي«. وقال رئيس اتحاد كونميبول، أليخاندرو دومينغيز، في رسالة عامة 
أيـــام من  البطولة قبل  اإلعـــالن عــن تغيير مقر  أن  أكـــدت  الــتــي  النقابة  بــشــأن مــوقــف 
والعاملني  املحترفني  الالعبني  صحة  على  خطيرة  تداعيات  على  »ينطوي  انطالقة 
وتمييزية ألن  عــادلــة  غير  لنا  تــبــدو  النقابة  مــن  نتلقاها  الــتــي  »املــعــامــلــة  والــجــمــهــور: 
أن  إلى  وأشــار  الالعبني«.  الجائحة هو حماية صحة  لكونميبول خالل  الوحيد  الهم 
لبروتوكول صحي صــارم من جانب  أميركا ستقام من دون جمهور، ووفقًا  كوبا 

كونميبول والبرازيل.

قتيبة خطيب

إيفرتون  نــادي  مهاجم  ريتشارليسون  البرازيلي  النجم  عانى 
ترعرع  بعدما  بـــالده،  فــي  للغاية  طفولة صعبة  مــن  اإلنكليزي، 
املخدرات  بانتشار عصابات  املعروف  فينيسيا،  نوفا  في حي 
والسالح، واستطاع املحافظة على حياته، رغم املخاطر اليومية 

التي عاشها، حتى انتشلته رياضة كرة القدم من مأساته.
يعمل  فوالده  للغاية،  فقيرة  برازيلية  لعائلة  ريتشارليسون  ولد 
تدبر  يستطيعوا  حــتــى  املــثــلــجــات،  تبيع  ووالـــدتـــه  الــبــنــاء،  بمهنة 
األخطر  بأنه  يشتهر  حــي  وســط  الخمسة،  أطفالهم  مصاريف 
املــخــدرات والــســالح، وكثرة  الــبــرازيــل، نظرًا النتشار تجارة  في 
والــده،  من  جيدة  تربية  ريتشارليسون  وتلقى  فيه.  العصابات 
الذي حثه طوال طفولته على االبتعاد عن أي صديق يغرق في 
التي كان  الفاصلة،  اللحظة  إلــى  املــخــدرات، حتى وصــل  تــجــارة 
قريبًا منها من املوت، وهو في السن الـ14 من عمره، عندما وجه 

إليه أحد زعماء العصابات البندقية إلى رأسه وكاد يقتله.
وشعر ريتشارليسون بالخوف الشديد، وبأنه سيفارق الحياة، 
ألن زعــيــم الــعــصــابــة اتــهــمــه بــســرقــة املـــخـــدرات الــخــاصــة بـــه، من 
أكــيــاس  يــقــوم بتخبئة  لــكــراتــه بشكل دائــــم، وبــأنــه  خـــالل حمله 
الكوكايني فيها، لكنه استطاع إقناعه بأن يقوم بفتحها، ورؤية 

مــا يــوجــد بــداخــلــهــا، لينجو بــعــدهــا مــن املــــوت بــشــكــل عجيب. 
الــعــودة مــرة أخــرى إلــى حيه،  وأقسم ريتشارليسون على عــدم 
الحظ بعدها  ليبتسم  الــقــدم،  كــرة  النجاح في عالم  حتى يحقق 
للموهبة، عندما التقى برجل األعمال ريناتو فيالسكو، الذي رأى 
اإلمكانات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها الشاب، وقام على الفور 

بجلبه لفريق ريال نورريست املحلي في عام 2013.
بعدها، حتى  بــالده  في  األندية  لعدد من  ريتشارليسون  ولعب 
إنــكــلــتــرا، مــن خالل  فــي  باللعب  ُحــلــم طفولته  اســتــطــاع تحقيق 
إلــى واتــفــورد فــي عــام 2017 مقابل 11 مليون جنيه  االنــتــقــال 
ــــذي وقــف  إســتــرلــيــنــي، بــفــضــل ُمــكــتــشــفــه ريــنــاتــو فــيــالســكــو، ال
مــعــه فــي جميع مــحــطــات مسيرته االحــتــرافــيــة. وُيــعــد حصول 
ريتشارليسون على إقامة عمل بسرعة في اململكة املتحدة أمرًا 
مثيرًا للدهشة، كون السلطات املحلية ال تمنح الالعبني األجانب 
تصاريح عمل، من دون أن يكون سبق له تمثيل منتخب بالده، 
ريتشارليسون  واستطاع  البرازيلي.  النجم  مع  حــدث  ما  وهــذا 
ــواء مــع واتــفــورد، بعد أن خــاض 38 مــبــاراة سجل  خطف األضـ
الــذي  إيــفــرتــون،  نــادي  أهـــداف، جعلته مثار اهتمام مــن  فيها 5 
مليون  البرازيلي 50  النجم  على خدمات  الحصول  مقابل  دفع 
جنيه إسترليني، ليتمكن من تحقيق ُحلمه باللعب مع أحد فرق 

»البريميرليغ«، وينسى معاناته الكبيرة في بالده.

ريتشارليسون

على هامش الحدث

حقق النجم البرازيلي ريتشارليسون ُحلمه، بأن يصبح أحد أبرز المهاجمين 
في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم مع نادي إيفرتون

البرازيل توجت 
بآخر نسخة 
للكوبا عام 2019 
)خوان مابروماتا/
فرانس برس(

شهد التاريخ مواجهات كبيرة بين البرازيل 
)Getty( وأوروغواي

أمـــوروزو   خلفهما 
ّ

)5(، فيما حــل الــهــدافــني 
ــداف، وشــهــدت الــبــطــولــة تلك  بــرصــيــد 4 أهـــ
عامليًا.  هــدفــًا  وتسجله  رونالدينيو  ظــهــور 
أميركا  كوبا  لقب  كولومبيا  بعدها  حققت 
2001 في ظروف استثنائية وبغياب العديد 
مـــن نـــجـــوم املــنــتــخــبــات وانـــســـحـــاب آخــريــن 
)نتحدث عن القصة كاملة في تقرير خاص 
بعدها  عـــادت  الحــقــًا(.  كولومبيا  بمنتخب 
أقيمتا  اللتني  بالنسختني  للظفر  البرازيل 

في بيرو عام 2004 وفنزويال عام 2007.
فـــي األولــــــى هـــزمـــت أوروغـــــــــواي فـــي نصف 
النهائي بركالت الترجيح 5-3 بعد التعادل 

بواقع 4-2، إثر إهدار داليساندرو وغابرييل 
هاينزه ركلتني. أما في النسخة الثانية أي 
عام 2007، فكان منتخب األرجنتني مرشحًا 
 غياب 

ّ
فـــوق الــعــادة لحصد الــلــقــب، فــي ظـــل

العديد من العبي البرازيل، لكن في النهائي 
كــان ألبــنــاء املـــدرب دونــغــا رأي آخــر، بعدما 
حضور  رغـــم  نظيفة،  بثالثية  الــنــصــر  جـــاء 
كتيبة الــتــانــغــو كــامــلــة، عــلــى غـــرار روبــرتــو 
زانيتي وخــوان سباستيان  أيــاال وخافيير 
فيرون واستيبان كامبياسو وخوان رومان 

ريكيلمي وليونيل ميسي وكارلو تيفيز.
الالعب  الــبــرازيــل  أســطــورة  زيزينيو  ُيعتبر 

إيــجــابــًا 1-1، ثـــم الــتــقــى مــنــتــخــب الــبــرازيــل 
غــريــمــه األرجــنــتــيــنــي فـــي الــنــهــائــي، فــتــقــّدم 
كيلي غونزاليس مبكرًا في الدقيقة 20، لكن 

لويزاو عادل الكفة في الدقيقة 45.
الباراغواياني كارلوس  وبينما كان الحكم 
أماريال يناظر ساعته أحرز ديلغادو هدف 
 
ّ
الــتــقــّدم لــأرجــنــتــني فــي الــدقــيــقــة 87، ليظن

الــجــمــيــع أن حــلــم األرجــنــتــني تــحــقــق وُكــســر 
الفضة منذ 1993،  بــالد  الــذي الزم  النحس 
لكن أدريــانــو هــداف تلك النسخة )7( عادل 
الكفة في الدقيقة 93، لينقاد الطرفان الحقًا 
للسامبا  ابتسمت  الــتــي  الــتــرجــيــح  لــركــالت 

األكـــــثـــــر خــــوضــــًا لــــلــــمــــبــــاريــــات فـــــي تــــاريــــخ 
املسابقة برصيد 34، وهو صاحب أكبر عدد 
من األهداف )17(، مع العلم أنه حقق اللقب 

في عام 1949.
ا باللقب 

ً
بيليه »العــب القرن«، لم يفز مطلق

القاري وشــارك فقط في بطولة واحــدة عام 
1959، ومع ذلك، فقد أظهر قدراته التهديفية 
الــرائــعــة برصيد 8 أهـــداف فــي 6 مــبــاريــات، 

ليصبح أفضل هداف في تلك النسخة.
دونــغــا هــو الــبــرازيــلــي الــوحــيــد الـــذي حقق 
اللقب 3 مرات، إذ ظفر به مرتني كالعب في 

1989 و1997 ومرة كمدرب في 2007.

صراع أوروغواي والبرازيل وجه رياضي
في كوبا أميركا

للقب  أوروغـــواي األكثر تحقيقًا  يعد منتخب 
كــأســًا، لكن  أمــيــركــا، برصيد 15  كــوبــا  بطولة 
التتويج  منصات  إلــى  »السيليستي«  طــريــق 
ــهــــد الــــعــــديــــد مــن  فـــــي الــــــقــــــارة الـــالتـــيـــنـــيـــة شــ
السياسية  املشاكل  رأسها  وعلى  املنعطفات، 
مع الدول املجاورة لأوروغواي، التي تحولت 

في ما بعد لحمالت عسكرية وحروب عنيفة.

بداية العداء
بدأت القصة في بداية القرن الـ19، وتحديدًا في 
عام 1825، بعدما تدخلت األرجنتني عسكريًا، 
البرازيل، في حرب أطلق عليها  أمــام جيوش 
ــم »ســـيـــزبـــالتـــني«، وانـــتـــصـــرت في  حــيــنــهــا اســ
باإلضافة  وإتــوثــايــنــغــو«،  »ســرنــدي  معركتي 
األوروغــــواي  لتنال  البحرية،  إلــى »خــونــكــال« 
بــدأت  املشاكل  لكن  عــام 1828.  فــي  استقاللها 
بعد استقالل أوروغــواي، بسبب الصراع بني 
السكان األصليني والبيض، وانقسمت البالد 
لـــحـــزبـــني، األول هـــو كـــــولـــــورادوس، والــثــانــي 
الــذي كان  بالنكوس بقيادة مانويل أوريــبــي، 
األرجــنــتــيــنــي حينها  للرئيس  مــقــربــًا  صــديــقــًا 

مانويل دي روساس.
ودخلت األوروغــواي في حرب مع األرجنتني، 
فــي عام  أطلق عليها اســم »الــحــرب العظمى« 
1838، بــســبــب حــــدوث انـــقـــالب عــلــى أوريـــبـــي، 
مـــن قــبــل فــركــتــوســو ريـــفـــيـــرا، واســـتـــمـــرت ملــدة 
13 عامًا، لكن من أجل التخلص من الحصار 

األرجنتيني، اتجهت أوروغــواي إلى البرازيل 
عام 1851، وعقدت معها اتفاقًا عسكريًا.

بــانــتــصــار  فـــي عــــام 1852،  الـــحـــرب  وانـــتـــهـــت 
التي عــادت إلى الهيمنة مرة أخرى  البرازيل، 
لــكــنــهــا زادت مــن  الـــجـــنـــوبـــيـــة،  أمـــيـــركـــا  عـــلـــى 
تدخلها في أوروغواي، التي ظهرت مرة أخرى 
فرانشيسكو  بقيادة  العسكرية  الساحة  على 
ســوالنــو، الـــذي أعــلــن الــحــرب على األرجنتني 
ــبـــرازيـــل. وقــتــل فــرانــشــيــســكــو ســـوالنـــو في  والـ
الـــحـــرب، الــتــي انــتــهــت بــالــدخــول فــي مــعــاهــدة 
جــديــدة، أنــهــت الــتــدخــل الــعــســكــري الــبــرازيــلــي 
واألرجنتيني في أوروغــواي، ليصمم شعبها 
على االنتقام من األعداء، لكن بعيدًا عن املعارك 
والدماء والقتلى، ما جعله يهتم برياضة كرة 
الوحيد  االنتقام  الــقــدم  كــرة  الــقــدم. وأصبحت 
البرازيلي  االســتــعــمــار  مــن  ــــواي  أوروغـ لشعب 
ــذي عــانــى مــنــه كــثــيــرًا، وأصـــبـــح املــواطــنــون  الــ
يحثون نجوم منتخب بالدهم على الفوز ضد 
الفرص،  أمامهم  سنحت  كلما  »السيليساو« 
ألن قادتهم العسكريني كانوا سببًا في تأخر 

نهضة أوروغواي بجميع املجاالت.

وقت االنتقام
تلقى شعب األوروغواي أخبارًا سارة في عام 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  1929، بعدما قرر 
اختيار بالدهم حتى تطلق أول مونديال في 
ــام عــلــى نيلها  الــتــاريــخ، بــســبــب مــــرور مــئــة عـ
»السيليستي«  أساطير  ليحصد  االســتــقــالل، 
ــام عــــدوهــــم األرجـــنـــتـــني بــأربــعــة  ــ أول لـــقـــب أمــ

أهداف مقابل هدفني عام 1930.
ــانــــي حــتــى عــام  ــوايــ وانــتــظــر الــشــعــب األوروغــ
1950 من أجل تذوق طعم االنتصار على عدوه 
األول الــبــرازيــل، لكن هــذه املــرة فــي مجال كرة 
األوروغــــواي  منتخب  استطاع  عندما  الــقــدم، 
الــعــالــم على استاد  كــأس  الــفــوز بقلب بطولة 

»ماراكانا« الشهير، بهدفني مقابل هدف.
أمــا فــي بطولة كــوبــا أمــيــركــا، فتفنن منتخب 
كان  لكن  الــقــاري،  اللقب  بتحقيق  ــــواي  أوروغـ
أنــه حققه ضــد غريميه  طعمه مميزًا، خاصة 
»السيليستي«  ليجمع  واألرجنتني،  البرازيل 
15 لقبًا في تاريخه، وهو رقم قياسي، ويسعد 
شعبه، الذي يريد مواصلة االنتقام من األعداء، 
لــكــن فـــي مـــجـــال كــــرة الـــقـــدم فـــقـــط، بــعــيــدًا عن 
الحروب. وتتطلع جماهير منتخب أوروغواي 
إلى تحقيق نجومها لقب بطولة كوبا أميركا 
التاريخي  بالرقم  التفوق  ومــواصــلــة  املقبلة، 

الذي بحوزتهم في املسابقة القارية.
)العربي الجديد(

كوبـا           أميركا
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