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رياضة

احتفل اإلسباني، رافاييل نادال، بعيد ميالده 
الـ35، في بطولة »روالن غاروس« للتنس، حيث 

فاز على الفرنسي ريتشارد جاسكيه بثالث 
مجموعات دون رد في ثاني أدوار املنافسة. ومن 
املقرر أن يواجه الالعب اإلسباني في الدور املقبل 
البريطاني كاميرون نوري املصنف رقم 45 عامليًا 
والذي لم يتجاوز أبدًا الدور الثالث في أي بطولة 
كبرى. وبلغ نوري الدور بعد فوزه على الجنوب 

أفريقي لويد هاريس.

سُيقلص عدد األندية املشاركة في بطولة الدوري 
الفرنسي من 20 إلى 18 انطالقًا من عام 2023، 

بحسب ما أقرته الجمعية العمومية لرابطة 
الدوري الفرنسي نظرًا لألزمة االقتصادية 

الخطيرة التي تمر بها كرة القدم. واتفقت األندية 
على أن يتم العمل بالنظام الحالي في املوسم 

الجديد ولكن بدءًا من موسم )2023/2022( 
ستهبط 4 أندية لدوري القسم الثاني في وقت 

سيصعد إلى الدرجة األولى فريقان فقط.

أعلن فريق أرسنال اإلنكليزي، عودة كل من 
العبي الوسط، اإلسباني، داني سيبايوس، 
والنرويجي، مارتن أوديغارد، إلى صفوف 

منافسه ريال مدريد، وذلك بعد انتهاء إعارتيهما 
مع الفريق »اللندني«. ويعود سيبايوس إلى 

النادي »امللكي« بعد خوضه 40 مباراة مع 
أرسنال هذا املوسم، أما أوديغارد فانضم لفريق 

»املدفعجية« في موسم االنتقاالت الشتوية 
املاضي، وخاض معه 20 مباراة.
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رياضة

ــُيــــشــــارك املـــنـــتـــخـــب الــتــشــيــكــي فــــي بــطــولــة  ســ
»الـــيـــورو« لــلــمــرة الــســابــعــة فــي تــاريــخــه، وهــو 
الذي سبق له أن حقق إنجازات عديدة تمثلت 
بــالــوصــول إلـــى املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة مـــرة وإلـــى 
الدور نصف النهائي مرة والدور ربع النهائي 
مرة، عدا عن ذلك لم ينجح في تحقيق اللقب 

في أي مناسبة.
وعليه سيدخل نسخة »يورو 2020« بتشكيلة 
شــابــة جــديــدة طــامــحــة لــتــقــديــم األفــضــل على 
الذهاب  ومحاولة  البطولة،  فــي  امللعب  أرض 
بعيدًا في املنافسات، وتجنب اإلقصاء الباكر 
مــــن الـــــــدور األول كـــمـــا حـــصـــل فــــي الـــســـنـــوات 
في  التشيكي  املنتخب  ينجح  فــهــل  املــاضــيــة، 
الــتــأهــل مـــن مــجــمــوعــة صــعــبــة فــيــهــا إنــكــلــتــرا 
رابعة كأس العالم وكرواتيا وصيفة مونديال 

2018 في روسيا؟

لمحة وتاريخ  في »اليورو«
كــانــت  و1992،   1960 عــــامــــي  نــســخــتــي  بــــن 
وبــدأت  تشيكوسلوفاكيا،  مــن  ا  جــزء تشيكيا 
»اليورو« في  الحقيقية في بطوالت  املشاركة 
نسخة عام 1996 اإلنكليزية، ومن أول مشاركة 
املباراة  إلــى  ووصلت  تاريخية  نتائج  حققت 

النهائية وكانت قريبة من تحقيق اللقب.
وصافة  من  تشيكيا  تأهلت  النسخة  تلك  في 
املــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــعــد أن جــمــعــت 4 نــقــاط 
نقاط،   7 جمعت  التي  املتصدرة  أملانيا  خلف 
ــع الــنــهــائــي واجـــهـــت منتخب  ــدور ربــ ــ وفــــي الــ

لتبلغ  البرتغال، وتفوقت عليه بهدف نظيف 
منتخب  على  وتتفوق  النهائي  نصف  الـــدور 
فرنسا بركالت الترجيح )6 – 5(، وفي املباراة 
أملانيا وخسرت بالهدف  النهائية لعبت ضد 

الذهبي القاتل )2 – 1(.
وبعد ذلك شارك املنتخب التشيكي في نسخة 
عام 2000، وخرج من دور املجموعات بعد أن 
حل عاشرًا إثر تحقيقه فوزا مقابل خسارتن. 
وفــي نسخة عــام 2004، كــررت تشيكيا إنجاز 
نــصــف  الـــــــــدور  إلــــــى  بــــالــــوصــــول   ،1996 عــــــام 
النهائية  املــبــاراة  إلــى  تمر  لم  لكنها  النهائي، 
بسبب الخسارة أمام منتخب اليونان بهدف 

نظيف آنذاك.
وبعد ذلك شارك املنتخب التشيكي في نسخة 
عام 2008، وخرج من دور املجموعات، ثم ودع 
البطولة األوروبية من الدور ربع النهائي في 
نسخة عام 2012، ثم خرج من دور املجموعات 

في نسخة فرنسا عام 2016.
وسُيحاول في نسخة عام 2020، تخطي دور 
قـــــوي، خــصــوصــا  أداء  املـــجـــمـــوعـــات وتـــقـــديـــم 
أن معظم الــالعــبــن الــذيــن اســتــدعــاهــم املــدرب 
)بــن 22 و28 سنة(،  الــشــاب  هــم مــن العنصر 
للتفوق على  قــويــة  نقطة  وبــالــتــالــي ســتــكــون 

املنافسن في  املجموعة الرابعة القوية.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
ــى مــنــافــســات  ــ تــــأهــــل املـــنـــتـــخـــب الـــتـــشـــيـــكـــي إلــ
بطولة »يــورو 2020« بعد أن حل وصيفا في 
املــجــمــوعــة األولــــى مــن الــتــصــفــيــات األوروبـــيـــة 
املؤهلة، وجمع 15 نقطة من 5 انتصارات و3 
خـــســـارات، وســجــل املــنــتــخــب 13 هــدفــا مقابل 

تلقيه 11 هدفا في 8 مباريات لعبها.
تـــبـــدلـــت األمـــــــور كـــثـــيـــرًا بــالــنــســبــة ملــنــتــخــب 
كان  عندما  السابقة  السنوات  عــن  تشيكيا 
ــاء ُمـــمـــيـــزة، خــصــوصــا فـــي خط  يـــضـــُم أســـمـ
اليوم  املنتخب  ويلعب  والــهــجــوم.  الــوســط 
دفـــاعـــي  جــــــدار  ــع  مــ  ،)1-3-2-4( بــتــشــكــيــلــة 
ُمـــنـــظـــم فــــي الـــخـــلـــف، الـــــــذي يــمــكــنــه إغــــالق 
بــذكــاء واالعــتــمــاد على  الــدفــاعــيــة  منطقته 
املنافس،  منطقة  في عمق  القاتلة  املــرتــدات 

التكتيكية ُتمثل نقاط  الفنية  النقاط  وهذه 
قـــوة مــنــتــخــب تشيكيا الــتــي مـــن املــمــكــن أن 
يستخدمها املدرب في بطولة »يورو 2020«.

بـــعـــد الـــصـــالبـــة الـــدفـــاعـــيـــة والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
البناء  أهمية  تأتي  املــرمــى،  حــارس  حماية 
الهجومي بعد استرجاع الكرة مباشرًة، إذ 
يملك املنتخب التشيكي نقطة قوة هجومية 
واستغالل  الــخــطــوط  بــن  بالتحرك  تتمثل 

ــكــــرات  ــات«، لـــتـــمـــريـــر الــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ »أنـــــصـــــاف املـ
الــعــرضــيــة نــحــو مــنــطــقــة الـــجـــزاء املــنــافــس، 

وهي الكرات التي تصنع الخطورة دائما.
ــرز نــقــاط الــضــعــف الــتــي تــواجــه  لــكــن مـــن أبــ
املــنــتــخــب الــتــشــيــكــي، هـــي فـــقـــدان الــتــواصــل 
ــام والــــربــــاعــــي فــي  ــ ــ ــداســـي فــــي األمـ بــــن الـــسـ
الحربة  املهاجم رأس  أن  الخلف، خصوصا 
مــــن املـــمـــكـــن أن ُيـــصـــبـــح مــــعــــزوال فــــي حــالــة 

خــســارة الــكــرة، ويتطلب مــن األظــهــرة لياقة 
بدنية عالية من أجل املشاركة في الحالتن 
أمام  السقوط  وعــدم  والهجومية،  الدفاعية 
على  الضغط  املقابل  في  املنافس.  هجمات 
ربما يتسبب بمشاكل  الــوســط  ثنائي خــط 
ــــك تــمــويــل  ــذلـ ــ ــلــــف، وكـ ــــن الــــخــ ــنــــاء مـ ــبــ ــــي الــ فـ
املهاجمن بالكرات في الثلث الهجومي، ما 

يعني فقدان السيطرة أمام املنافس تماما.

المجموعة والتشكيلة
يــلــعــب املــنــتــخــب الــتــشــيــكــي فـــي املــجــمــوعــة 
ــــورو 2020«، ويــبــدأ  الــرابــعــة فـــي بــطــولــة »يـ
مشواره ضد املنتخب االسكتلندي، ثم يلعب 
كرواتيا،  منتخب  الثانية ضــد  املــبــاراة  فــي 
املـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور  ــواره  ــ ــشـ ــ ويـــخـــتـــتـــم مـ
بــمــواجــهــة قــويــة ضــد املــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي، 
أقوى املرشحن للتأهل عن هذه املجموعة. 

وبـــالـــنـــســـبـــة لــتــشــكــيــلــة مــنــتــخــب تــشــيــكــيــا 
املشاركة في بطولة »يورو 2020« فهي على 
)توماس  املرمى  في حراسة  التالي:  الشكل 
ماندوس(،  أليس  بافلينكا،  فاكليك، جيري 
كاديرابيك،  )بافير  الــدفــاع هناك  وفــي خــط 
يــان  كـــالس،  تــومــاس  أونــــدري سيلوستكا، 
بــوريــل، يــاكــوب بــرابــيــك، فــالديــمــيــر كــوفــال، 
تـــومـــاس هــولــيــس، ألــيــس مــاتــيــيــو ودافــيــد 

زيما(. أما في خط الوسط فهناك )فالديمير 
يانكتو/ توماس سوسيك،  ياكوب  داريــدا، 
لـــوكـــاس مـــاســـوبـــوســـت، أنــنــتــونــن بـــــاراك، 
آدام هلوزيك،  بيتر سيفكيك،  كــرال،  أليكس 
ياكوب بيسيك(، أما في خط الهجوم فهناك 
باتريك  )ماتيي فيدرا، مايكل كريمينكيك/ 

شيسك وتوماس بيخارت(.
رياض...

تشيكيا من أجل إنجازات 1996 و2004

رياض الترك

للمرة  اإلنكليزي  املنتخب  سُيشارك 
الـ11 في بطولة »اليورو«، وسيدخل 
نسخة عام 2020، بكل قوة وبتشكيلة 
الــلــقــب  شـــبـــه مــتــكــامــلــة ســعــيــا وراء تــحــقــيــق 
ــي األول فـــي الـــتـــاريـــخ، خــصــوصــا أن  ــ ــ األوروبـ
إنكلترا تملك جياًل من األفضل حاليا ويمكنه 
تحقيق نتائج ُمميزة تؤهله إلى الدور الثاني 
وأكــثــر مــن ذلـــك بكثير الـــوصـــول إلـــى املــبــاراة 
على  سُتقام  املواجهة  أن  مستغلن  النهائية، 

ملعب »ويمبلي« في العاصمة لندن.

لمحة وتاريخ في »اليورو«
رسميا  اإلنكليزي  املنتخب  مشاركة  بـــدأت 
في نسخة »يورو 1968«، وفي تلك النسخة 
أنهى املشاركة في املركز الثالث، وبعد ذلك 
الــتــأهــل إلــى نسخ عــامــي 1972 و1976،  فــي 
ــــودع من  لــيــعــود فـــي نــســخــة عـــام 1980، ويـ
دور املجموعات بعد أن حقق فوزًا وتعاداًل 

وخسارة.
وفـــشـــل املــنــتــخــب اإلنـــكـــلـــيـــزي بــعــد ذلــــك في 
لــيــعــود   ،1984 عــــــام  نـــســـخـــة  إلــــــى  ــأهــــل  ــتــ الــ
لكنه  و1992،   1988 نسختي  فــي  للمشاركة 
حـــقـــق نـــتـــائـــج ســلــبــيــة جــعــلــتــه ُيـــقـــصـــى مــن 
في  النسختن  فــي  وفشل  املجموعات،  دور 

تحقيق أي انتصار )4 خسارات وتعادالن(.
ــلـــيـــزي بـــــأداء  بـــعـــد ذلـــــك ظـــهـــر املــنــتــخــب اإلنـــكـ
قــوي في نسخة عــام 1996، عندما استضاف 
الــبــطــولــة عــلــى أرضــــــه، ونـــجـــح فـــي الـــوصـــول 
إلى الــدور نصف النهائي. في البداية تأهلت 
األولــى برصيد  إنكلترا متصدرة ملجموعتها 
7 نقاط، ثم تفوقت في الدور ربع النهائي على 

إســبــانــيــا بــركــالت الــتــرجــيــح، لــتــعــود وتخسر 
آنــذاك،  البطلة  أمــام أملانيا  املــربــع الذهبي  فــي 

بركالت الترجيح )6 – 5(.
املـــنـــتـــخـــب  خـــــــرج   ،2000 عـــــــام  نـــســـخـــة  وفـــــــي 
الــدور ربع  الــدور األول، ثم من  اإلنكليزي من 
الــنــهــائــي فـــي نــســخــة عــــام 2004، لــيــغــيــب عن 
نسخة عــام 2008، ويــعــود مــجــددًا فــي نسخة 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي،  عـــام 2012، ويــصــل إلـــى الــ
ــام 2016، ودعــــت  ــ عـ الــنــســخــة األخــــيــــرة  ــي  ــ وفـ

إنكلترا من دور الـ16.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
»يــورو  بطولة  إلــى  اإلنكليزي  املنتخب  تأهل 
في  األولـــى  تــصــدر مجموعته  أن  بعد   »2020
الــتــصــفــيــات األوروبــــيــــة، وحــقــق 7 انــتــصــارات 
مقابل خسارة واحدة، في حن سجل منتخب 
املدرب غاريث ساوثغايت 37 هدفا وأظهر قوة 
هجومية كبيرة في املباريات، في حن تلقت 

شباكه 6 أهداف، وكان مجموع نقاطه 21.
التي  الــقــوة  نــقــاط  وتملك إنكلترا عـــددًا مــن 
الــلــقــب، مثل  تجعلها أحـــد املــنــافــســن عــلــى 
وجود العبن شباب يملكون مهارة كبيرة 
سريعة  أجنحة  وهــنــاك  امللعب،  أرض  على 
جدًا، خصوصا مع وجود رحيم ستيرلينغ 
وفيل فودين نجمي فريق مانشستر سيتي 

اإلنكليزي. 
كـــمـــا تـــمـــلـــك إنـــكـــلـــتـــرا حـــالـــيـــا هـــجـــومـــا قـــويـــا 
فــتــاكــا فــي ظــل وجـــود املــهــاجــم الــهــداف هــاري 
كـــن، وهـــو املــهــاجــم الـــذي ُيــعــول عليه املـــدرب 
ــل تــســجــيــل األهــــــداف في  ســاوثــغــايــت مـــن أجــ
الــبــطــولــة األوروبــــيــــة ومـــحـــاولـــة مــنــح بــطــاقــة 
واملنافسة  الثالثة«  »األســـود  ملنتخب  التأهل 
إنكلترا  أثبت هجوم  اللقب. وفعاًل  بقوة على 

EURO  2020  يورو

سيسعى المنتخب اإلنكليزي لتعويض خيبات األمل التي تعرض لها في 
السنوات الماضية وتقديم أداء الفت بفضل مجموعة النجوم التي يملكها، 

وذلك من أجل تحقيق اللقب األوروبي األول

)Getty( أفضل إنجاز للمنتخب اإلنكليزي هو الدور نصف النهائي

)Getty( تملك إنكلترا اليوم تشكيلة ُمميزة من الالعبين

)Getty( 1996 وصل المنتخب التشيكي إلى نهائي نسخة عام)Getty( »2020 تلعب تشيكيا في المجموعة الرابعة من »يورو

القدم حاليًا،  الجيدين في كرة  املدربني  ُيعتبر، غاريث ساوثغايت، من 
ويقود واحدًا من أبرز املنتخبات التي سُتنافس بقوة على لقب بطولة 
»يورو 2020«. هو العب إنكليزي سابق لعب في مركز املدافع وكذلك 
في مركز خط الوسط، وال يملك سيرة كبيرة في عالم التدريب، فسبق 
)تحت 21 سنة( وحاليًا  إنكلترا  ميدلزبروه وشباب  فريق  أن درب  له 
الثالثة« منذ عام 2016. وأفضل مركز حققه  يقود منتخب »األســود 
ساوثغايت مع املنتخب اإلنكليزي كان الوصول إلى الدور نصف نهائي 

بطولة كأس العالم في روسيا 2018، وحلوله في املركز الرابع آنذاك.

هاري كين

غاريث ساوثغايت

قوته في التصفيات املؤهلة إلى بطولة »يورو 
في   4,6( أهـــدافـــه  مــعــدل  كـــان  أن  بــعــد   ،»2020

املباراة الواحدة(.
فــي املــقــابــل هــنــاك بــعــض نــقــاط الــضــعــف لــدى 
املــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي وهـــي عــقــدة الــثــقــة الــتــي 

إذ  منذ سنوات طويلة،  املنتخب  هــذا  ُتالحق 
ــه مــنــذ حــصــده لــقــب كـــأس الــعــالــم 1966 لم  إنـ
ينجح في املنافسة على اللقب أبدًا طوال هذه 
السنوات، وحتى في »يورو« 2016 ومونديال 

2018، لم يصل إلى منصة التتويج.
في املقابل من أبرز نقاط الضعف التي ُيعاني 
مــنــهــا املــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي هـــي مــشــكــلــة قلب 
الدفاع، إذ إن املدرب غاريث ساوثغايت أجرى 
الــكــثــيــر مـــن الــتــعــديــالت عــلــى الـــخـــط الــخــلــفــي 
الفترة األخــيــرة، ولــم يثبت على مدافعن  فــي 
إلــى جــانــب قــلــوب الــدفــاع، والــحــديــث هنا عن 
الـــذي لــم ينسجم بعد  هـــاري مــاغــوايــر طبعا، 
مع زمالئه في الدفاع. ويجب على ساوثغايت 
ــذه املــشــكــلــة ســريــعــا قــبــل الــــدخــــول في  ــل هــ حـ

يــتــكــرر ما  لــكــي ال  ــــورو 2020«،  مــنــافــســات »يـ
حدث في بطولة كأس العالم األخيرة، ويفشل 
اإلنــكــلــيــز فــي الــوصــول إلـــى املـــبـــاراة النهائية 

التي ينتظرزنها منذ حوالي 55 سنة.

المجموعة والتشكيلة
ــي املــجــمــوعــة  ــيـــزي فــ ــلـ ــكـ يــلــعــب املـــنـــتـــخـــب اإلنـ
ويـــبـــدأ  ـــورو 2020«،  ـــ »يـ بـــطـــولـــة  فــــي  الـــرابـــعـــة 
ــم يــواجــه  ــا، ثـ ــيـ مــــشــــواره ضـــد مــنــتــخــب كـــرواتـ
مــنــتــخــب اســكــتــلــنــدا فــــي املـــواجـــهـــة الــثــانــيــة، 
على أن يختتم مــشــواره في الــدور األول ضد 
مباريات منتخب  التشيك، وستكون  منتخب 
»األسود الثالثة« على أرض ملعب »ويمبلي«.

أم تــشــكــيــلــة املــنــتــخــب اإلنـــكـــلـــيـــزي فــهــي على 

الــشــكــل الــتــالــي: فــي حــراســة املــرمــى )جــــوردان 
بــيــكــفــورد، ديـــن هــنــدرســون، نــيــك بــــوب(، وفــي 
ــكـــر،  ــنـــاك )كــــايــــل وولـ خــــط الــــدفــــاع ســـيـــكـــون هـ
بــن شيلويل، جــون ســتــونــز، هـــاري مــاغــوايــر، 
كيران تريبييه، ترانت ألكسندر أرنولد، ريس 

جيمش، إريك داير ولوك شاوي(.
ــنـــاك )ديـــكـــالن  ــــي خــــط الــــوســــط ســـيـــكـــون هـ وفـ
خيسي  فيليبس،  كالفن  فــوديــن،  فيل  ريـــس، 
لـــيـــنـــغـــارد، جــــود بــيــلــيــنــغــهــام، هـــــاري ويــنــكــز 
وجــــــــوردان هـــنـــدرســـون(، وفــــي خـــط الــهــجــوم 
)ماركوس راشفورد، جــادون سانشو،  فهناك 
أبــراهــام، هــاري كــن، رحيم ستيرلينغ،  تامي 
دومينيك كالفيرت لوين، أولي واتكينز، داني 

إينعز ومايسون غرينوود(.

أنـا النجم

أنـا المدرب

لم ُتحقق إنكلترا 
لقب »اليورو« 

في تاريخها الكروي

أيام6الباقي

دولـة 
وكرة

سيُحاول المنتخب 
التشيكي بما يملك 
الذهاب بعيدًا في 
البطولة األوروبية، 

وتجنب اإلقصاء الباكر 
من الدور األول في 

نسخة عام 2021

فريق  مهاجم  تأكيد  بكل  اإلنكليزي  للمنتخب  األول  النجم  سيكون 
توتنهام هوتسبر الهداف، هاري كني، كما أنه قائد املنتخب اإلنكليزي 
فــي 53 مباراة  اآلن  إنكلترا حتى  كــني  األخــيــرة. ومثل  السنوات  فــي 
وســجــل 34 هــدفــًا فــي جــمــيــع املــبــاريــات الــدولــيــة الـــوديـــة والــرســمــيــة. 
املجموعة  يــقــود  لكي  ســاوثــغــايــت،  املـــدرب  عليه  ســُيــعــول  وبالتأكيد 
منتخب  وقــيــادة  ُمــمــيــزة  نتائج  وتحقيق  املــلــعــب،  أرض  على  الــشــابــة 
»األسود الثالثة« إلى أدوار متقدمة في البطولة األوروبية، فهل ينجح 

كني في هذه املهمة من أجل تحقيق اللقب األوروبي األول لبالده؟
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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 

ومن هناك أقلعت رحلة املنتخبات.
ــوم ســـيـــنـــصـــب عـــلـــى مــنــتــخــب  ــ ــيـ ــ ــا الـ ــنـ ــثـ حـــديـ
بـــــاراغـــــواي، الــــدولــــة الـــتـــي تـــأتـــي فـــي املــرتــبــة 
برصيد  التتويجات  عــدد  مــن حيث  الــرابــعــة 
الرقم  أوروغــــواي صاحبة  فقط، خلف  لقبني 
الــقــيــاســي )15( واألرجــنــتــني الــوصــيــفــة بـــ14 

والبرازيل الثالثة بـ9 ألقاب.

التتويج األول
البقية«  »أفــضــل  لقب  إطـــالق  يمكن  تاريخيًا 
على منتخب باراغواي في أميركا الجنوبية، 
الحال  بطبيعة  الــرابــعــة  املرتبة   

ّ
تحتل ألنــهــا 

في جدول كوبا أميركا.
ومع ذلك، فإن أنجح حقبة قارية في باراغواي 
ــانـــت فــــي أواخـــــــر األربـــعـــيـــنـــيـــات مــــن الـــقـــرن  كـ
املــاضــي، وبــلــغــت ذروتــهــا بـــأول فـــوز لــهــا في 
البطولة في عام 1953 بينما حققت باراغواي 

في العقود األخيرة نتائج متواضعة. 
حتى »الجيل الذهبي«، الذي تأهل باستمرار 
وحقق نتائج جيدة في نهائيات كأس العالم 
من 1998-2010، لم يتقدم أبًدا إلى ما بعد ربع 
النهائي في كوبا أميركا حتى الوصول إلى 

النهائي مرة واحدة في 2011.
ــانــــويــــل فــلــيــتــاس  ــى املـــــــــدرب مــ ــولــ بـــعـــد أن تــ
في  بــاراغــواي  منتخب  مسؤولية  سوليتش 
عام 1947، طور فريًقا ماهًرا ومميزًا بالفعل، 
املركز  تحول إلى منافس على للقب، فاحتل 

باراغواي 
أفضل البقية

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 
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الثاني في البطولة بعدما كانت تقام بنظام 
الدوري. في عام 1947 جاءت باراغواي ثانية 
خلف األرجنتني )13( برصيد 11 نقطة، فيما 
احتّلت الوصافة خلف البرازيل في عام 1949.

لحظات  أفضل  أن  الصحافيني  بعض  وذكــر 
ــقـــدم كـــانـــت خــــالل تلك  ــرة الـ بــــاراغــــواي فـــي كــ
الـــســـنـــوات. فـــي الـــواقـــع، حــقــق الــفــريــق بعض 
األرجنتني  على  الــفــوز  مثل  الــبــارزة  النتائج 

5-1 في يوليو/تموز 1945.
بعد تعيني الالعب السابق مانويل فيليتاس 
سوليتش مــدرًبــا، بــدأت بــاراغــواي تدريبات 
أفضل  فــي  تــكــون  أن  بــهــدف  قاسية  روتينية 
 1953 لــعــام  الجنوبية  أميركا  لبطولة  حــالــة 

التي أقيمت في البيرو.
كـــانـــت الــنــتــائــج مــرضــيــة لــلــغــايــة، وبــالــفــعــل 
توجت باراغواي بطاًل لتلك النسخة من دون 
هــزيــمــة، وفــــازت عــلــى الــبــرازيــل فــي النهائي 

وانتقمت من نهائي عام 1949.
مولينا  فرانشيسكو  التشيلي  يومها   

ّ
احتل

الــبــطــولــة )7( وجـــــاء خلفه  هـــدافـــي  صــــــدارة 
جولينهو بوليتهو بـ5 أهداف، في حني احتل 
العــبــان مــن بـــاراغـــواي املــركــز الــثــالــث، وهما 
روبن فيرنانديز، الذي ولد عام 1931 وتوفي 
مـــمـــيـــزًا وقـــائـــدًا  مـــهـــاجـــمـــًا  كـــــان  ســـنـــة 2015، 
إلــى جانب  البطولة،  بتلك  املــتــوج  للمنتخب 

أنــخــيــل بــيــرنــي )ولــــد فــي ســنــة 1931 وفـــارق 
الــحــيــاة عـــام 2017(، ولــعــب فــي إســبــانــيــا مع 
نــادي ريــال بيتيس، وشــارك في كأس العالم 

1950 إلى جانب حصده اللقب في 1953.

التتويج الثاني واألخير
ــي 6  ــ ــانــــي فـ ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــــت بـــــــاراغـــــــواي املـ ــّل ــتــ احــ
مناسبات أعوام 1922 و1929 و1947 و1949 
 7 فــــي  ثـــالـــثـــة  ــاءت  ــ جــ فــيــمــا  و2011،  و1963 
مــنــاســبــات آخـــرهـــا فـــي عـــام 1983 ورابـــعـــة 7 

مرات آخرها عام 2015.
بـــاراغـــواي  اســتــطــاع منتخب  ــام 1979  عـ فــي 
تلك  الثانية،  للمرة  أميركا  كوبا  لقب  حصد 
وزعــت  حيث  للغاية،  طويلة  كــانــت  النسخة 
املنتخبات التسعة على 3 مجموعات تألفت 

 واحدة من 3 منتخبات.
ّ

كل
ــــى نــصــف   مــجــمــوعــة إلـ

ّ
ــل ــ ــأهـــل األول مــــن كـ تـ

الذي  بيرو  منتخب  إلــى  لينضموا  النهائي، 
لم يخض مباريات املجموعات باعتباره كان 

بطاًل لبطولة كوبا أميركا 1975.
لم تستضف دولة واحدة البطولة، بل أقيمت 
ــدّد مـــن الـــبـــلـــدان فـــي الـــقـــارة الــالتــيــنــيــة  ــ فـــي عـ
ــاب، فــانــتــصــرت في  عــلــى مــبــدأ الــذهــاب واإليـــ
وتعادلت  إكــــوادور  على  مــرتــني  مجموعتها 
 

ّ
فــــي مــنــاســبــتــني أمــــــام أوروغــــــــــــواي، لــتــحــتــل
الصدارة برصيد 6 نقاط مقابل 4 ألوروغواي 
ونــقــطــتــني لـــــإكـــــوادور. فـــي نــصــف الــنــهــائــي 
البرازيلي  نظيره  بـــاراغـــواي  منتخب  التقى 
فــي   1979 األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   24 ــــوم  يـ
فجاء  متفرج،  ألــف   50 أسونسيون بحضور 
االنتصار بنتيجة 2-1، ليأتي التعادل بعدها 
إيابًا في ريو دي جانيرو على ملعب ماراكانا 
الشهير بحضور 80 ألف متفرج، بابًا للعبور 

حققت باراغواي المركز 
األول في مناسبتين 

أولهما عام 1949

رونالد كومان مستمر في تدريب برشلونة
أعلن مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان البورتا، بعد االجتماع العادي الذي 
عقد فــي ملعب »كــامــب نــو«، أن رونــالــد كــومــان مــدرب الفريق الحالي سيستمر في 
النحو، سوف يستوفي كومان  املقبل. وعلى هذا  املوسم  األول خالل  الفريق  تدريب 
إلــى احتمال رحيله  الــتــي أشـــارت  التكهنات  الــرغــم مــن  عــامــه املتبقي فــي عــقــده على 
للتعاقد مع مدرب آخر. وفي هذا اإلطار، قال البورتا »تم بحث األمر وتقرر استمرار 
كومان ألننا راضون عن كيفية مرور هذه الفترة من العمل. لقد تعرفنا على بعضنا 
البعض بشكل أفضل. تصرف رونالد بشكل ال تشوبه شائبة وتم البحث عن حلول 
لخالفات صغيرة. استمراره هو األفضل لبرشلونة«. وحول عودة جوردي كرويف 
إلى برشلونة كمستشار لقطاع كرة القدم هذه املــرة تحت إمــرة مدير كرة القدم في 

النادي ماتيو أليماني، أكد البورتا أنه »يستطيع املساهمة بالكثير في األمانة الفنية«.

مبابي يؤكد أنه رفض عرضًا 
من ريال مدريد عندما كان عمره 14 سنة

أكد الفرنسي، كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان أنه رفض عرضًا من 
ريال مدريد عندما كان يبلغ من العمر 14 سنة ألن والديه أرادا منه مواصلة الدراسة 
مبابي:  قــال  الفرنسية،  »لــوبــس«  في مجلة  مقابلة نشرت  وفــي  فرنسا.  في  والعيش 
فرنسي،  تعليم  على  أحصل  وأن  فرنسا،  فــي  املهنية  مسيرتي  أبــدأ  أن  مني  »أرادوا 
ألنك في مراكز التدريب، باإلضافة إلى كرة القدم، تكمل الدراسة أيضًا. لكن الذهاب 
إلى إسبانيا، حتى لو كان زيــدان هناك، فإنه يعني العيش في بلد آخر وسط ثقافة 
أخرى«. وتحدث مبابي، الذي انتهى به األمر إلى اختيار ناشئي موناكو الذي ظهر به 
ألول مرة كالعب محترف، في هذه املقابلة عن رحلته الشخصية وكل ما يتعلق بكرة 
الــواعــد: »لقد تعلمت شيئًا واحــدًا من خالل  النجم  القدم، وبهذا الخصوص، وصــرح 
الخبرة القليلة التي أمتلكها: عندما يتحدثون عنك كل يوم، ال يعني ذلك قول أشياء 

جيدة دائمًا«.

أيرلندا الشمالية تستضيف كأس السوبر األوروبي 2021
العاصمة بلفاست منافسات  القدم، عن استضافة  أيرلندا الشمالية لكرة  أعلن اتحاد 
كأس السوبر األوروبي 2021، بني تشيلسي اإلنكليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، 
القادم.  آب/أغسطس  والــذي سيقام في 11  ــي،  األوروبـ الـــدوري  بلقب  املتوج  وفياريال 
وأشار االتحاد الكروي إلى أن السوبر األوروبي سُيقام على ملعب »ويندسور بارك«، 
معقل منتخب أيرلندا الشمالية، الذي يخوض عليه مبارياته الرسمية، وهو امللعب الذي 
يتسع ألكثر من 24 ألف متفرج. وأوضح املدير التنفيذي لالتحاد، باتريك نيلسون، في 
بيان رسمي قائاًل »كنا على تواصل مع مسؤولي االتحاد األوروبي لكرة القدم، وبعد 

عدة لقاءات يسعدنا التأكيد على أن مباراة السوبر األوروبي سُتقام في بلفاست«. 

ريال بيتيس يتفاوض لضم الظهير 
السنغالي يوسف سابالي

السنغالي، يوسف سابالي، من  الظهير  دخل فريق ريــال بيتيس في مفاوضات مع 
أجل ضمه للفريق في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع فريق بوردو الفرنسي 
في شهر حزيران/يونيو الحالي. وأشارت مصادر من الوكالة اإلسبانية إلى أن النادي 
البرازيلي،  لتعويض رحيل ظهيره  أيمن،  الفريق في ضم ظهير  خصوصًا مع رغبة 
فرق  بــني صفوف  مسيرته  السنغالي  الظهير  وبــدأ  برشلونة.  إلــى  ســوزا  إيمرسون 
لم يشارك في أي  الفرنسي، ولكنه  لفريق باريس سان جيرمان  الناشئني والشباب 
الفرنسي، وخاض  الــدوري  األول، وقضى مسيرته االحترافية في  الفريق  مباراة مع 

أكثر من 200 مباراة، مقسمة على فرق إيفيان ونانت وبوردو. 

قتيبة خطيب

تعّلقت جماهير نادي وستهام اإلنكليزي باملدافع الباراغوّياني 
فــابــيــان بــالــبــويــنــا، بــســبــب طــريــقــة احــتــفــالــه غــيــر املـــعـــتـــادة في 
الحقيقي  السبب  عن  تتساءل  وظّلت  »البريميرليغ«،  منافسات 
)29 عــامــًا(، الــذي  ـــ ــ وراء إطـــالق لقب »الــجــنــرال« على صــاحــب ال
استطاع لفت أنظار الجميع. ويتوجه املدافع الباراغوّياني فابيان 
بالبوينا، عندما يقوم بتسجيل هدٍف أو يحتفل مع رفاقه بالفوز 
في املواجهات بأداء تحية عسكرية، تظهره وكأنه جنرال كبير، 
يقوم بتحية ضباطه وعساكره، ما جعل الجماهير تالحقه دائمًا 

بأسئلتها على مواقع التواصل االجتماعي.
»الجنرال« إلى  تعود قصة الباراغوّياني فابيان بالبوينا امللقب بـ
أحد  كــان  الــذي  البرازيلي،  كورينثيانز  نــادي  مــع  احترافه  فترة 
مع  هــدٍف  أول  تسجيل  واستطاع  األساسية،  تشكيلته  أعضاء 
فريقه الجديد في الـــ19 من شهر مــارس/ آذار عام 2016، لكنه 

أراد تحية الجماهير املوجودة في امللعب.
ولم يجد فابيان بالبوينا سوى القيام بتوجيه التحية العسكرية 
لجماهير نادي كورينثيانز البرازيلي، التي أصبحت تطلق عليه 
لــقــب »الــجــنــرال« فــي كــل مــواجــهــة يــخــوضــهــا، أو يــســاهــم بفوز 
فريقها أمام منافسيه، أو عندما يسجل هدفًا، ما جعل املدافع 

املشجعني  بــني  بشهرته  ساهمت  الــتــي  احتفاله  طريقة  يعتمد 
والعشرين  الثالث  في  بالبوينا  فابيان  ولد  القدم.  كرة  عالم  في 
ُمبكرًا،  القدم  بكرة  وتعلق  عــام 1991،  آب  أغسطس/  من شهر 
األمر الذي دفع عائلته إلى ضمه إلحدى األكاديميات املحلية في 
بها، ويحقق  يتمتع  التي  الفنية  املهارة  بــاراغــواي، حتى يصقل 

حلمه بأن يصبح نجمًا في عالم الساحرة املستديرة.
وتنقل فابيان بالبوينا بني عدد من األندية الكبرى في باراغواي، 
لكنه استطاع لفت أنظار إدارة كورينثيانز البرازيلي، التي قررت 
ضمه في سوق االنتقاالت الشتوية عام 2016، من دون اإلعالن 

عن تفاصيل الصفقة املالية للمدافع الصلب.
الــبــرازيــلــي 69  نـــادي كورينثيانز  مــع  بالبوينا  فــابــيــان  وخـــاض 
 5 واستطاع تسجيل  والقارية،  املحلية  البطوالت  بجميع  مباراة 
إدارة  يبلغ  اإلنكليزي،  أحــد كشافي وستهام  مــا جعل  أهـــداف، 
الــفــريــق بـــوجـــود مـــدافـــع صــلــب، يــجــب الــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه 
الحصول على خدمات  واستطاع وستهام  املمكنة.  الطرق  بكل 
مع  عــام 2018،  الصيفية  االنتقاالت  في ســوق  بالبوينا  فابيان 
امللقب  املــدافــع  لكن  املــالــيــة،  الصفقة  عــن تفاصيل  الكشف  عــدم 
»الـــجـــنـــرال« تــعــرض لــلــصــدمــة، بــعــدمــا تــعــرض إلصـــابـــة قــويــة  بــــ
عاد  أنــه  إال  اإلنكليزي،  الفريق  مع  طوياًل  املشاركة  من  حرمته 

وبقوة في موسم 2020 /2021.

فابيان بالبوينا

على هامش الحدث

حقق نجم منتخب باراغواي، فابيان بالبوينا، ُحلمه باللعب في الدوري 
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما انتقل إلى نادي وستهام

باراغواي بطلة 
كوبا أميركا 
عام 1979 
)فرانس برس(

منتخب البرازيل أحد المرشحين لحصد اللقب 
)دانيلل أبوي/فرانس برس(

إلى النهائي. في العرس الختامي، كان اللقاء 
مــع تشيلي الــتــي أطــاحــت بــبــيــرو فــي نصف 
اللقب،  الصراع لحصد  بــدأ  النهائي، وهناك 
خاصة أن الخصم كان يصبو لتدوين اسمه 

في سجل الفائزين للمرة األولى.
تــقــررت إقــامــة مـــبـــاراة ذهــــاب الــنــهــائــي األول 
في أسونسيون، فانتصر منتخب باراغواي 
بعدها  وجـــاء  تشيلي،  على  نظيفة  بثالثية 
ــاب يـــوم الــخــامــس مـــن ديــســمــبــر/كــانــون  ــ اإليـ
ألــبــيــروخــا«  »ال  منتخب  وكــــان   ،1979 األول 
الثانية،  للنجمة  للوصول  للتعادل  بحاجة 
التسجيل مبكرا في  افتتح باب  لكن ريفاس 

ــاراة األولــــــــــى. فــــي املــــجــــمــــوع لــعــبــت  ــ ــبــ ــ فــــي املــ
اللقب،  بــاراغــواي تسع مباريات كي تحصد 
وهو رقم قياسي، ولم تخسر في أي مناسبة.

أرقاٌم قياسية
ــرتــــو هــــــيــــــريــــــرا، الــــالعــــب  ــيــ ــبــ ــريــ ــيــ يـــعـــتـــبـــر هــ
الــبــاراغــويــانــي الــوحــيــد الــــذي تـــوج بــجــائــزة 
ــــك فــي  ــان ذلـ ــ ــــب فــــي الـــبـــطـــولـــة، وكــ أفـــضـــل العـ
نــســخــة 1953 حــــني حـــقـــق املــنــتــخــب الــلــقــب، 
وهــو الــذي مّثل بــالده في 5 مناسبات فقط، 
لــعــب ملنتخب إسبانيا  أيــضــًا  أنـــه  الــعــلــم  مــع 
بـــعـــام 1957، والــجــديــر  ــاراة واحــــــدة  ــبــ فـــي مــ

الــدقــيــقــة الــعــاشــرة، فــي الــعــاصــمــة التشيلية 
ســانــتــيــاغــو، الــشــهــيــرة بــظــروفــهــا الــصــعــبــة، 
املــبــاراة شهدت، طــرح بونفاليه  أن  العلم  مع 
ومــــوريــــل فــــي الـــدقـــيـــقـــة 17 مــــن قـــبـــل الــحــكــم 

األوروغوياني باريتو.
لــم يكن فـــارق األهــــداف خـــارج الــديــار يومها 
ــان مـــن الـــواجـــب حــســم األمـــور  مــهــمــًا، لــذلــك كـ
ــاراة ثـــالـــثـــة فـــاصـــلـــة، فـــأقـــيـــمـــت عــلــى  ــ ــبـ ــ ــي مـ فــ
آيــــرس عاصمة  فـــي بــويــنــس  أرٍض مــحــايــدة 
األرجنتني بحضور 32 ألف متفرج، وانتهى 
باللقب  باراغواي  لتفوز   ،0-0 بنتيجة  اللقاء 
مستفيدة من مجموع األهداف التي سجلتها 

بــالــذكــر أنـــه لــعــب فـــي إســبــانــيــا مـــع أتلتيكو 
ــد، وبــعــدهــا تـــحـــّول لــلــتــدريــب فــأشــرف  ــدريـ مـ
على عّدة فرق إسبانية وكذلك إيطالية منها 
إنــتــر مــيــالنــو ويــوفــنــتــوس، الـــذي قـــاده للقب 

الكالتشيو وكأس إيطاليا.
ننتقل إلى مانويل فيليتاس سوليتش اسٌم 
شهير، بفضل ظهوره مع منتخب باراغواي 
كالعب في 5 نسخ في العشرينيات، وقيادته 

الفريق كمدرب ألول لقب عام 1953.
الختام مع خوستو فيالر، وهو الباراغوياني 
الوحيد الذي اختير أفضل حارس في بطولة 

لكوبا أميركا، كان ذلك في نسخة 2011.

افتتاح كوبا أميركا وجه رياضي
بمواجهة البرازيل وفنزويال

سُتفتتح فعاليات النسخة الـ47 من بطولة 
كــوبــا أمــيــركــا فــي 13 يــونــيــو/ حـــزيـــران في 
ــبـــرازيـــل وفـــنـــزويـــال،  بــرازيــلــيــا بــمــواجــهــة الـ
والتي ستقام مباراتها النهائية في العاشر 
ــو دي جــانــيــرو،  مـــن يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز فـــي ريــ
وفقا للبرنامج املقرر من قبل اتحاد أميركا 
الــقــدم »كــونــمــيــبــول«، عقب  لــكــرة  الجنوبية 
تغيير مــقــر اســتــضــافــة الــبــطــولــة حــيــث كــان 
 من 

ٌّ
املــقــرر أن يستضيف فعالياتها كــل مــن 

ــيـــا. وســيــســتــضــيــف  ــبـ األرجــــنــــتــــني وكـــولـــومـ
على  و)مــاراكــانــا(،  غارينشا(  )ماني  ملعبا 
ــاراة  ــبــ الـــتـــرتـــيـــب، املــــبــــاراة االفــتــتــاحــيــة واملــ
الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة، بــمــجــمــوعــتــني األولــــى 
)األرجنتني وبوليفيا وأوروغواي وتشيلي 
وباراغواي( والثانية )البرازيل وكولومبيا 
وفنزويال واإلكوادور وبيرو(. بينما ستقام 
مباراة تحديد املركز الثالث في التاسع من 
يوليو بمدينة برازيليا، والتي تأتي ضمن 
املــــدن األربــــع الــتــي تــم تــأكــيــد استضافتها 
لــلــبــطــولــة، وهــــي كـــويـــابـــا وجـــويـــانـــا وريـــو 
ــا ســيــســتــضــيــف مــلــعــب  ــمـ ـــرو. كـ ــيـ ــانــ دي جــ
نفس  في  كويابا  بمدينة  بانتانال(  )أريــنــا 
اليوم مباراة كولومبيا واإلكـــوادور. وأعلن 
الجنوبية للعبة يوم اإلثنني  اتحاد أميركا 
املاضي، أن بطولة كوبا أميركا، التي كانت 

قـــد تــأجــلــت بــالــفــعــل الـــعـــام املـــاضـــي بسبب 
»كـــوفـــيـــد-19«، ســتــقــام فـــي الـــبـــرازيـــل، وهــي 
واحــــــدة مـــن أكـــثـــر دول الـــعـــالـــم تـــضـــررا من 
الــقــرار بعد  هــذا  أعلن كونميبول  الجائحة. 
اســتــبــعــاد األرجـــنـــتـــني، بــالــتــحــديــد ألســبــاب 
ــــت فــي  ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــيــ ــبــ ــومــ ــولــ ــة، وكــ ــيــ ــحــ صــ
وتــواجــه  للبطولة  مشتركا  منظما  الــبــدايــة 
ــة اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة يجب  ــ حــالــيــا أزمـ
ــع الــصــعــب  أن يـــضـــاف إلــيــهــا أيـــضـــا الـــوضـ
فــيــروس  الـــذي تعيشه هــي األخــــرى بسبب 
كورونا. وكان قاضي محكمة العدل العليا 
قد  ليفاندوفسكي،  ريــكــاردو  الــبــرازيــل،  فــي 
طالب الرئيس جايير بولسونارو، في وقت 
ــامـــة بــطــولــة  ــابـــق، بــإيــضــاحــات بـــشـــأن إقـ سـ
كــوبــا أمــيــركــا، فـــي وقـــت حـــذر الــخــبــراء من 
الدولة. وقال  الجائحة في  ثالثة من  موجة 
الــقــاضــي فـــي قــــــراره: »بــالــنــظــر إلــــى أهــمــيــة 
العامة  الصحية  الطوارئ  وحالة  املوضوع 
ــا،  ــ ــــورونـ ــــروس كـ ــيـ ــ ــن تـــفـــشـــي فـ ــ الـــنـــاجـــمـــة عـ
الـــتـــي يتطلبها  املــلــحــة  الــــضــــرورة  وكـــذلـــك 
األمــــــــر، يـــتـــم طـــلـــب مـــعـــلـــومـــات مــســبــقــة مــن 
القانونية«.  املــدة  الجمهورية ضمن  رئيس 
وظـــهـــرت انـــتـــقـــادات قــويــة إلقـــامـــة الــبــطــولــة 
فـــي الـــبـــرازيـــل مـــن قــبــل مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
السياسية واملتخصصني الصحيني بسبب 
ــيـــع األخـــيـــرة  ــابـ تـــزايـــد اإلصــــابــــات فـــي األسـ
واحتمال حدوث موجة ثالثة من الجائحة 
فــي األســابــيــع املــقــبــلــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
املسابقة،  إقــامــة  رسميًا  تؤكد  لــم  الحكومة 
ــي حـــديـــث مــع  فــ قـــــال  بــــولــــســــونــــارو،  إال أن 
مؤيديه أمـــام قصر ألــفــورادا الــرئــاســي، إنه 
يتوقف عليه وعلى حكومته،  ذلــك  كــان  إذا 
وقلل  البرازيل«.  في  أميركا  كوبا  »فستقام 
تحدثه  أن  يمكن  الــذي  التأثير  من  الرئيس 
كوبا أميركا في ما يتعلق باألزمة الصحية 
الناجمة عن فيروس كــورونــا، الــذي تسبب 
ــاة أكـــثـــر مــن  ــ بــالــفــعــل فــــي الــــبــــرازيــــل فــــي وفــ
يـــــزال خـــــارج نــطــاق  ألــــف شــخــص وال   462
يتعلق  ما  في  بولسونارو  وقــال  السيطرة. 
بالبطوالت التي أقيمت منذ شهور: »هناك 
كــأس لــيــبــرتــادوريــس وهــنــاك كــأس أميركا 
لكأس  التصفيات«  في  واآلن هم  الجنوبية 
إقامة بطولة  تأكيد  العالم قطر 2022. وتــم 
كــوبــا أمــيــركــا فــي الــبــرازيــل يــوم اإلثــنــني من 
قــبــل اتــحــاد أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــكــرة الــقــدم 
»كـــونـــمـــيـــبـــول«، بــعــدمــا تــخــلــت كــولــومــبــيــا 

واألرجنتني عن استضافة البطولة.
)إفي(

كوبـا           أميركا
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