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رياضة

حقق منتخب 
لبنان فوزًا مهمًا 
وصعبًا على 
نظيره سريالنكا 
في التصفيات 
المزدوجة 
المؤهلة 
لمونديال قطر 
2022 وكأس 
آسيا 2023 في 
الصين بنتيجة 
3-2. وتألق في 
المباراة مدافع 
نادي »أف 
سي طوكيو« 
الياباني، جوان 
العمري صاحب 
الـ32 عامًا 
بتسجيله ثنائية، 
وسط تذبذب 
بعض الالعبين 
اآلخرين وغياب 
القائد حسن 
معتوق. 
ويحتاج لبنان 
للفوز على 
تركمانستان 
للتأهل إلى كأس 
آسيا والمشاركة 
في الدور األخير 
الذي قد يقوده 
إلى المونديال.

بغياب معتوق تكّفل جوان العمري بتسجيل هدفين للمنتخب اللبناني )فرانس برس(

انتصارٌ لبناني
تحّدث مدرب برشلونة رونالد كومان للمرة 

األولى منذ إعالن رئيس النادي جوان البورتا 
الخميس استمراره في تدريب الفريق املوسم 
املقبل، مؤكدًا سعادته للحصول على »دعمه«. 

وذكر كومان، الذي يتبقى له عام في عقده، على 
الشبكات االجتماعية: »يسعدني القول إن العبّي 
والجهاز الفني يمكنهم التركيز اآلن تماما على 
املوسم الجديد، األسابيع األخيرة شهدت توترًا 

لكن استعيد الهدوء اآلن«.

طلق سراح العبة تنس معتقلة في باريس 
ُ
أ

لالشتباه في التالعب بنتيجة مباراة للزوجي في 
نسخة العام املاضي من بطولة فرنسا املفتوحة 
للتنس )روالن غاروس(، وفقا ملا أكدته مصادر 
من نيابة باريس لوكالة إفي. واعتقلت الالعبة 

التي حددت صحيفة »لو باريزيان« هويتها 
بالروسية يانا سيزيكوفا، بينما لم تحدد 

النيابة العامة هويتها، بتهمة »الفساد الرياضي 
واالحتيال ضمن عصابة منظمة«.

ثّمن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس »فيفا«، 
على دور الرياضة في إحداث تغيير إيجابي في 
املجتمع، وذلك خالل مشاركته في مؤتمر تنظمه 

البرتغال. وقال في هذا الصدد إن »إعطاء أمثلة 
إيجابية عبر كرة القدم، سيمهد الطريق للترويج 

للمساواة وأهمية حقوق اإلنسان. يسعى الفيفا 
في حقبته الجديدة لبناء تحالفات قوية في كل 
مكان بالعالم، ألنني واثق بأن بالتقارب وليس 

اإلقصاء سنحقق تغييرا حقيقيا«.

رونالد كومان: 
سعيد بحصولي على 

دعم رئيس برشلونة

إطالق سراح العبة 
تنس تعرضت لالعتقال 

في باريس

إنفانتينو: للرياضة 
دور بإحداث تغيير إيجابي 

في المجتمع
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كرواتيا
نحو أول لقب بعد 
وصافة المونديال
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رياضة

ــنـــدي عــــن بــطــولــة  ــلـ ــتـ ــكـ ــاب املـــنـــتـــخـــب االسـ ــ غــ
»الـــــــيـــــــورو« عـــلـــى مــــــدى 16 ســـنـــة مــتــتــالــيــة 
ــدًا فــــي 5 نـــســـخ بــــن ســـنـــتـــي 2000  ــديــ ــحــ وتــ
البطولة األوروبــيــة بعد  إلــى  و2016، ليعود 
20 سنة من آخر مشاركة رسمية له، والهدف 
عيد للكرة 

ُ
محاولة تحقيق مشاركة ُمشرفة ت

االســكــتــلــنــديــة أمــــجــــاد فـــتـــرة الــســبــعــيــنــيــات 
كانت  عندما  والتسعينيات،  والثمانينيات 
اســكــتــلــنــدا تــتــأهــل بــاســتــمــرار إلـــى بــطــوالت 

كأس العالم دون غياب. 

لمحة وتاريخ  في »اليورو«
ــــى بــطــولــة  تـــأهـــل املــنــتــخــب االســـكـــتـــلـــنـــدي إلـ
»الــيــورو« مــرتــن فــي تــاريــخــه الــكــروي، وفي 
املرة األولى تأهل إلى نسخة السويد 1992، 
فـــوزًا  أن حــقــق  بــعــد  األول  الـــــدور  مـــن  وودع 
وحيدًا وخسارتن، وذلك بعد أن بدأ مشواره 
األوروبـــــــي بــخــســارة أمــــام مــنــتــخــب هــولــنــدا 
بــهــدف نــظــيــف، ثـــم ألــحــقــهــا بــخــســارة ثانية 
أملانيا بهدفن نظيفن، وختم  ضد منتخب 
االنتقالي  املنتخب  مشواره بفوز يتيم على 

لالتحاد السوفييتي قبل حله.
ــارك فــيــهــا  ــ ــتـــي شــ ــــي الــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة الـ وفـ
منتخب اسكتلندا في بطولة إنكلترا 1996، 
ــى مــــع إنــكــلــتــرا  ــ ــ نـــافـــس فــــي املـــجـــمـــوعـــة األولـ
وهولندا وسويسرا. وبدأ مشواره بالتعادل 

مع هولندا بــدون أهـــداف، ثم خسر من أمام 
املنتخب اإلنكليزي بهدفن نظيفن، وأخيرًا 
الــفــوز عــلــى منتخب ســويــســرا بهدف  حــقــق 
نظيف، ليفشل في التأهل إلى الــدور الثاني 

سجلة.
ُ
بسبب فارق األهداف امل

 ،»2020 »يــــــــــورو  نـــســـخـــة  فـــــي  وســـــُيـــــحـــــاول 
الرابعة  املجموعة  فــي  جيد  مستوى  تقديم 
نــتــائــج جيدة  وبــالــتــالــي تسجيل  الــصــعــبــة، 
ــدور  ــ ــى الـ ــ ــرة إلـ ــ ــه بـــالـــتـــأهـــل ألول مـ تــســمــح لــ
ــدم فـــي املـــبـــاريـــات  ــه قــ الـــثـــانـــي، خــصــوصــا أنــ
الــوديــة والــرســمــيــة مجموعة قوية  الــدولــيــة 
من الالعبن الخبرة والشباب القادرين على 

صناعة التأهل.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
ــــى بــطــولــة  تـــأهـــل املــنــتــخــب االســـكـــتـــلـــنـــدي إلـ
»يورو 2020« بعد أن حل ثالثا في مجموعة 
ــه لــلــمــلــحــق املـــؤهـــل  الـــتـــصـــفـــيـــات، ثــــم خـــوضـ
ونجاحه في خطف بطاقة مؤهلة عن جدارة 
واستحقاق. ولعبت اسكتلندا في املجموعة 
الــتــاســعــة إلــــى جـــانـــب مــنــتــخــبــات بــلــجــيــكــا، 

روسيا، قبرص، كازاخستان وسان مارينو.
وأنــــهــــت اســكــتــلــنــدا الــتــصــفــيــات فــــي املـــركـــز 
انــتــصــارات و5  الــثــالــث برصيد 15 نقطة )5 
املنتخب 16 هدفا مقابل  خسارات(، وسجل 
تــلــقــيــه 19 هــــدفــــا، وبــــهــــذا الـــرصـــيـــد نــجــحــت 
األوروبـــي  امللحق  إلــى  التأهل  فــي  اسكتلندا 
ــيـــان  ــكـ ــه الــــقــــرعــــة ضـــــد الـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ املــــــؤهــــــل، وأوقـ

الصهيوني في الدور نصف النهائي.
وتـــفـــوقـــت اســـكـــتـــلـــنـــدا فــــي نـــصـــف الــنــهــائــي 
بركالت الترجيح )5 – 3(، لتتأهل إلى املباراة 
ــد مــنــتــخــب صــربــيــا،  الـــنـــهـــائـــيـــة وتـــلـــعـــب ضــ
ــوقــــت األصـــلـــي  ــلـــت بـــعـــد أن انـــتـــهـــى الــ ــأهـ وتـ
بالتعادل )1 – 1( وبعدها بركالت الترجيح 
الثالثة  املشاركة  املنتخب  ليضمن   ،)4  –  5(

في »اليورو« في تاريخه الكروي.
أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــــنـــــقـــــاط قــــــــــوة املـــنـــتـــخـــب 
ــــراف  ــــاألطـ االســــكــــتــــلــــنــــدي، فـــربـــمـــا تـــتـــمـــثـــل بـ
الــقــويــة، وخــصــوصــا الــجــهــة الــُيــســرى الــتــي 
تــتــمــثــل بــجــود الــنــجــم كـــيـــران تــيــرنــي مــدافــع 

ــدرو روبــيــرتــســون  فــريــق أرســـنـــال وأمـــامـــه أنــ
والنجمان  اإلنكليزي،  ليفربول  فريق  ظهير 
كــثــيــرًا هــجــومــيــا،  الــلــعــب  يمكنهما صــنــاعــة 
خصوصا عبر الكرات العرضية القاتلة إلى 

عمق منطقة جزاء املنافس.
ــكــــوت  ــون الـــــــالعـــــــب ســ ــ ــكـ ــ ـــيـ ــل ســ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فـــــــي املــ
ماكتوميناي نجم خط الوسط الدفاعي في 
يلعب  أن  يمكنه  والـــذي  اسكتلندا،  منتخب 
اللعب من الخلف  له ببناء  في مركز يسمح 

والــصــعــود بــالــكــرة، وكــذلــك دور قلب الــدفــاع 
إلى جانب كل من تيراني وغرانت هانلي في 

تشكيلة )3 – 5 – 2(.
قدرة  في  فتتركز  الضعف  لنقاط  وبالنسبة 
األطــراف واألظهرة على املساندة الهجومية 
ــكـــي ال يـــســـقـــط الــــفــــريــــق أمــــام  ــة لـ ــيــ ــاعــ ــدفــ والــ
املرتدات السريعة للمنافس، كما أنه سيفشل 
الكرة ويخرج من تنظيمه  الحفاظ على  في 
ــافـــس بــقــوة  ــنـ الــــدفــــاعــــي فــــي حـــــال ضـــغـــط املـ

ــراف، وفـــي حـــال ظــهــرت املــســاحــات  ــ عــبــر األطـ
ملــرتــدات  املنتخب  الــخــطــوط سيتعرض  بــن 

سقطه بسهولة.
ُ
ت

المجموعة والتشكيلة
املجموعة  فــي  االسكتلندي  املنتخب  يلعب 
الرابعة، ويبدأ مشواره في منافسات بطولة 
»يورو 2020« ضد منتخب التشيك، ثم يلعب 
املـــبـــاراة الــثــانــيــة ضــد إنــكــلــتــرا فــي »ديــربــي« 

الكرة البريطانية، ليختتم مشواره في الدور 
األول ضد منتخب كرواتيا وصيف مونديال 
ــذه  هـ ــــن  مـ ــتــــأهــــل  الــ ــا  ــعـ ــبـ وطـ  .2018 ــا  ــ ــيـ ــ روسـ
املدرب  إلى عمل كبير من  املجموعة يحتاج 
والالعبن، إذ ال يمكن التهاون مع املباريات 
الــثــالث وُيــمــنــع نــزف الــنــقــاط الكبير، لكي ال 
الخروج  خطر  االسكتلندي  املنتخب  يواجه 
املــبــكــر مــن دور املــجــمــوعــات، خــصــوصــا مع 

وجود منتخبن كبيرين في املجموعة.

االسكتلندي  املنتخب  لتشكيلة  وبالنسبة 
املرمى  التالي: في حراسة  الشكل  فهي على 
ــغ غــــــــــوردون، ديـــفـــيـــد مـــــارشـــــال، جـــون  ــريــ )غــ
ــاع ســتــكــون  ــ ــدفـ ــ ــــي خــــط الـ ــــن(، وفــ ــــالوغـ ــاكـ ــ مـ
ــي )أنــــــــــدرو  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ األســـــــمـــــــاء عــــلــــى الــــشــــكــــل الـ
روبيرتسون، غرانت هانلي، سكوت ماكينا، 
كـــيـــران تــيــرنــي، ســتــيــفــان أودونــــيــــل، ديــكــالن 
ــنـــدري، غــريــغ  غـــاالغـــيـــر، لــيــام كـــوبـــر، جــــاك هـ

تايلو ونايثان باتيسون(.

وفــــــــــي خـــــــط الـــــــوســـــــط ســـــتـــــكـــــون األســــــمــــــاء 
ــاغـــن، كــالــوم  عــلــى الــشــكــل الـــتـــالـــي )جـــــون مـ
سكون  أرمــســتــرونــغ،  ســتــوارت  ماكغريغور، 
مــاكــتــيــمــونــاي، جــــون فــلــيــك، بــيــلــي غيلمور 
وديــفــيــد تـــورنـــبـــول(، فــي وقـــت ســيــضــُم خط 
كريستي،  رايــن  فوريست،  )جيمس  الهجوم 
ــكـــس، شـــي أدامـــز  رايــــن فـــرايـــزر، لــيــنــدون دايـ

وكيفن نيسبت(.
رياض...

اسكتلندا من أجل مشاركة ُمشرفة بـعد 20 سنة من الغياب

رياض الترك

ــــي  ــــرواتـ ــكـ ــ ــل املــــنــــتــــخــــب الـ ــدخــ ــيــ ســ
بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة فـــي بــطــولــة 
بــســبــب  وذلـــــــــك   ،»2020 »يــــــــــورو 
تحقيقه إلنــجــاز تــاريــخــي فــي مــونــديــال عام 
2018، عــنــدمــا وصــــل املــنــتــخــب إلــــى املـــبـــاراة 
أمــام فرنسا بطلة  آنــذاك، وخسرها  النهائية 
ــشــارك كــرواتــيــا بــأســمــاء ُمميزة 

ُ
الــعــالــم. وســت

ــيــــة، في  تــلــعــب فــي أفــضــل الـــدوريـــات األوروبــ
محاولة للذهاب بعيدًا في البطولة األوروبية 
األول في  باللقب  الــتــتــويــج  مــحــاولــة  ال،  ولـــم 

التاريخ؟

لمحة وتاريخ في »اليورو«
صبح كرواتيا دولــة مستقلة، كانت 

ُ
قبل أن ت

ا من املنتخب اليوغوسالفي بن سنتي  جزء
1960 و1992، وفي عام 1996 شاركت كرواتيا 
ألول مرة باسم بالدها، وحققت نتائج جيدة 
حقق املركز 

ُ
لتخرج من الدور ربع النهائي وت

السابع في البطولة آنذاك.
شارك كرواتيا في نسخة عام 

ُ
وبعد ذلك لم ت

ــشــارك في نسخة عــام 2004 
ُ
2000، لتعود وت

أن تعود  املجموعات، على  مــن دور  وتــخــرج 
فـــي نــســخــة الــنــمــســا وســويــســرا وتــصــل إلــى 
النهائي فــي نتيجة جــيــدة، وفي  الـــدور ربــع 
الــكــرواتــي  املنتخب  خــرج   ،2012 عــام  نسخة 

مجددًا من دور املجموعات.
ــتـــي احــتــضــنــتــهــا  ــــي الــنــســخــة األخــــيــــرة الـ وفـ
الذهاب  في  الكرواتي  املنتخب  فشل  فرنسا، 
بعيدًا وخرج من دور الـ16، وهذه املرة على يد 
لنتفشل  نظيف،  بهدف  البرتغالي  املنتخب 
كرواتيا في الوصول إلى الدور ربع النهائي 

وكذلك الفشل مجددًا بعد الوصول إلى الدور 
نصف النهائي.

ُيذكر أن املنتخب الكرواتي تصدر مجموعته 
حــقــق  أن  ــعـــد  بـ  »2016 »يــــــــورو  بـــطـــولـــة  فــــي 
انتصارين وتعادال وجمع 7 نقاط في املركز 
التي  الوصيفة  إسبانيا  على  متقدما  األول، 
جمعت 6 نــقــاط مــن فــوزيــن وخــســارة، وعلى 
تــركــيــا الــثــالــثــة الـــتـــي جــمــعــت 3 نـــقـــاط فقط 
وتــشــيــكــيــا الـــرابـــعـــة الـــتـــي جــمــعــت نــقــطــة في 

املركز األخير.
وسُيحاول املنتخب الكرواتي تقديم عروض 
لــنــســخــة 2020،  املــجــمــوعــات  فـــي دور  قـــويـــة 
ــر، ســعــيــا  ــيــ مــثــلــمــا فـــعـــل فــــي املــــونــــديــــال األخــ
الكرواتية،  للكرة  جديد  إنجاز  تحقيق  وراء 
ومحاولة رفع أول كأس في تاريخ املنتخب، 
شهده  الـــذي  الكبير  الــتــطــور  بعد  خصوصا 

املنتخب في السنوات األخيرة.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
إلــى بطولة »يــورو  الــكــرواتــي  املنتخب  تأهل 
الخامسة  املجموعة  تــصــدر  أن  بعد   ،»2020
في التصفيات األوروبــيــة، إذ جمع 17 نقطة 
من 5 انتصارات وتعادلن وخسارة، وسجل 
املــنــتــخــب 17 هــدفــا مــقــابــل تــلــقــيــه 7 أهــــداف، 
وتقدم على ويلز صاحبة املركز الثاني والتي 

جمعت 14 نقطة.
وعــلــى صعيد نــقــاط الــقــوة والــضــعــف، يملك 
املــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي الــكــثــيــر مـــن نــقــاط الــقــوة 
ولــعــل أبـــرزهـــا تــواجــد اثــنــن مــن األفــضــل في 
خـــط الـــوســـط وهــمــا لــوكــا مـــودريـــش وإيــفــان 
راكـــيـــتـــيـــتـــش، هــــــذا بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تـــواجـــد 
ماتيو كوفاسيتش، وهــو األمــر الــذي يجعله 
واحـــدًا مــن أفضل خطوط الــوســط فــي بطولة 

EURO  2020  يورو

يُشارك المنتخب الكرواتي في بطولة »يورو 2020« وعينه على تحقيق إنجاز 
كبير بالتأهل من دور المجموعات ومحاولة الوصول إلى المباراة النهائية، 

تمامًا مثلما فعل في مونديال روسيا 2018

)Getty( تملك كرواتيا أسماء ُمميزة في جميع الخطوط

)Getty( 2018 حلت كرواتيا وصيفة لفرنسا بطلة العالم في عام

)Getty( اسكتلندا تعود إلى »اليورو« بعد 20 سنة)Getty( »شاركت اسكتلندا مرتين فقط في »اليورو

في  تلعب  التي  تميزة 
ُ
امل النجوم  من  الكثير  الكرواتي  املنتخب  يملُك 

أبرز الدوريات األوروبية، لكن يمكن اعتبار العب خط الوسط، لوكا 
 136 اآلن  لعب حتى  الـــذي  وهــو  للمنتخب،  األول  النجم  مــودريــتــش، 
مباراة مع كرواتيا وسجل 17 هدفًا دوليًا. هو القائد على أرض امللعب 
دبر في صناعة الهجمات للمنتخب الكرواتي وصلة الوصل 

ُ
والعقل امل

بني خطي الدفاع والهجوم في املباريات. أما النجم الثاني في كرواتيا 
فهو العب خط وسط فريق إشبيلية الذي مثل منتخب بالده في 106 
التي خاضها  الدولية  اللقاءات  مباريات وسجل 15 هدفًا في جميع 

حتى اآلن.

ُيعتبر زالتكو داليتش من املدربني الجيدين في كرة القدم، وهو الذي 
أندية عربية وأوروبــيــة قبل أن يستلم دفة تدريب كرواتيا  درب عدة 
أندية  داليتش  درب   .2018 عــام  في  املونديال  إلــى وصافة  ويقودها 
مــثــل فــارتــيــكــس، وريــجــكــا وســالفــني بيلوبو فــي كــرواتــيــا وديــنــامــو 
تيرانا )ألبانيا(. في وقت درب فريقي الفيصلي والهالل السعوديني 
والــعــني اإلمــــاراتــــي، واســتــلــم تــدريــب كــرواتــيــا فــي عـــام 2017. وقــاد 
 داليتش املنتخب الكرواتي في 41 مباراة حتى اآلن وحقق 20 فوزًا 
مقابل 8 تعادالت و13 خسارة، وسجل املنتخب معه 68 هدفًا مقابل 

تلقيه 58.

لوكا مودريتش

زالتكو داليتش

»اليورو«. كما تملك كرواتيا خط هجوم قويا 
يتمثل بوجود العبن مثل إيفان بيريسيتش 
ومــاريــو مــانــدزوكــيــتــش ونــيــكــوال كالينيتش 
وأنـــــدري كــرامــاريــتــش، وأخـــيـــرًا يــمــلــك العــبــو 
املالعب  فــي  الــكــرواتــي خــبــرة كبيرة  املنتخب 
األوروبـــيـــة، وخــصــوصــا بعد اإلنــجــاز الكبير 

الذي صنعوه في مونديال روسيا عام 2018.
فــي املــقــابــل، ُيــعــانــي املــنــتــخــب الــكــرواتــي من 
مشكلة الضغط الكبير على الالعبن، والذي 
يــجــعــلــهــم يــســقــطــون دائـــمـــا أمــــام املــنــتــخــبــات 
الكبيرة، وهو ما سُيعقد مهمة املنافسة على 
املـــدرب داليتش،  »يـــورو 2020«. وحــتــى  لقب 
ــرات صــحــافــيــة ســـابـــقـــة أن  ــمـ ــؤتـ كـــشـــف فــــي مـ
الضغط تسبب بسقوط الفريق وعدم قدرته 
عــلــى املــنــافــســة، وحــتــى الــتــأهــل إلـــى البطولة 
األوروبـــــــيـــــــة كــــــان صـــعـــبـــا جــــــدًا ولــــــم يـــحـــدث 

بسهولة.

المجموعة والتشكيلة
يلعب املنتخب الكرواتي في املجموعة الرابعة 
في بطولة »يورو 2020«، ويبدأ مشواره ضد 

منتخب إنكلترا في أقوى مباريات املجموعة، 
ثم يلعب ضد منتخب تشيكيا في املواجهة 
ضد  األول  الــدور  مباريات  ويختتم  الثانية، 

تجدد«.
ُ
منتخب اسكتلندا »امل

ولــــن يـــكـــون الــتــأهــل عـــن هــــذه املــجــمــوعــة في 
يــد أي منتخب ُمــشــارك، وذلــك بسبب تــوازن 
القوى املوزعة بن 3 منتخبات تقريبا وهي 
املنتخب  وعلى  وتشيكيا،  وكرواتيا  إنكلترا 
ــه مــــن أجـــل  ــكــــرواتــــي تـــقـــديـــم أفـــضـــل أداء لــ الــ
األول بغية تجنب  املــركــز  مــن  التأهل  ضمان 
التأهل من املركز الثاني أو الثالث، ومواجهة 
منتخبات قوية في الدور الثاني من البطولة 
ــة، فــهــل يــنــجــح وصــيــف الــعــالــم في  ــيــ األوروبــ

تحقيق املهمة الصعبة؟
أما عن تشكيلة املنتخب الكرواتي فهي على 

الــشــكــل الــتــالــي: فــي حــراســة املــرمــى )لــوفــري 
كالينيتش، دومينيك ليفاكوفيتش وسيمون 
الــدفــاع هناك )دومجوي  سلوغا(، وفــي خط 
فيرساليكو،  سيمي  لــوفــريــن،  ديــجــان  فــيــدا، 
بورنا باريسيتش، دويي كاليتا كار، يوسيب 
بــراداريــتــش، ميلي  يورانوفيتش، دومــانــوي 

سكوريتش، يوسكو غفارديوال(.
أما في خط الوسط فهناك )لوكا مودريتش، 
بروزوفيتش،  ماريسيو  ماتيو كوفاسيتش، 
مــيــالن بــاديــلــي، مــاريــو بــاســالــيــتــش، نيكوال 
فــالســيــتــش ولـــوكـــا إيــفــانــوســيــك(، وفـــي خط 
الــهــجــوم هــنــاك )إيـــفـــان بــيــريــســيــتــش، أنـــدري 
ــبــــيــــتــــش، يـــوســـيـــب  ــــش، أنــــتــــي ريــ ــتـ ــ ــاريـ ــ ــرامـ ــ كـ
بـــريـــكـــالـــو، بـــرونـــو بــيــتــكــوفــيــتــش، مــيــســالف 

أورسيتش وأنتي بوديمير(.

أنـا النجم

أنـا المدرب

المنتخب الكرواتي 
تصدر مجموعته في 

بطولة »يورو 2016«

دولـة 
وكرة

هل يُحقق المنتخب 
االسكتلندي نتائج 

ُمشرفة في بطولة 
»يورو 2020« بعد 

انتظاره 20 سنة كاملة 
من أجل العودة، أم أنه 
سيخرج سريعًا من الدور 

األول؟
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حسين غازي

ــا، األعـــــرق  ــركــ ــيــ بـــطـــولـــة كــــوبــــا أمــ
ــقـــدم الــخــاصــة  ــرة الـ فـــي تـــاريـــخ كــ
قبل  بدايتها  كانت  باملنتخبات، 
انطالق كأس العالم، تحديدًا في عام 1916، 

ومن هناك أقلعت رحلة املنتخبات.
ــوم ســيــنــصــب عـــلـــى مــنــتــخــب  ــيــ حـــديـــثـــنـــا الــ
ــة الـــتـــي تـــأتـــي فــــي املــرتــبــة  ــ ــــدولـ تـــشـــيـــلـــي، الـ
التتويجات برصيد  الرابعة من حيث عدد 
لقبن فــقــط مــنــاصــفــة مــع بـــاراغـــواي، خلف 
أوروغــــــواي صــاحــبــة الــرقــم الــقــيــاســي )15( 
ــبــــرازيــــل  ـــ14 والــ ــ ــ واألرجــــنــــتــــن الـــوصـــيـــفـــة بـ
الثالثة بـ9 ألقاب. تشيلي تعتبر واحــدًا من 
املنتخبات األربعة التي شاركت في بطولة 
أي  األولـــى،  النسخة  منذ  الجنوبية  أميركا 
هـــي واحـــــدة مـــن املـــؤســـســـن، رغــــم أنــهــا في 
النسخ الست األولى احتلت املرتبة األخيرة 
ــيـــب املـــجـــمـــوعـــة،  ــرتـ بــــن املـــنـــتـــخـــبـــات فــــي تـ
وانتظرت حتى عام 1926 لتحقق انتصارها 

األول )ال نقصد تحقيق اللقب األول(.

اللقب األول
استغرق األمر سنوات طويلة حتى نجحت 
تشيلي في تحقيق اللقب األول، كان ذلك في 
عام 2015 خالل النسخة التي استضافتها 

على أرضها.
ــة األولـــــــــى،  ــمــــوعــ ــعـــبـــت تـــشـــيـــلـــي فـــــي املــــجــ لـ
ونجحت في تصّدر الترتيب بفضل النجوم 
غــرار كالوديو  املميزين في صفوفها، على 
ــذاك، وأرتـــــورو  ــ بـــرافـــو حــــارس بــرشــلــونــة آنــ
ــدال وألــيــكــســيــس ســانــشــيــز ومــجــمــوعــة  ــيـ فـ

تشيلي
بطلة المئوية

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 تشيلي وأرقامه

3031
رياضة

أخـــرى مــن الالعبن الــذيــن كــانــوا ينشطون 
في دوريات أوروبية كبيرة.

ــلـــى بـــولـــيـــفـــيـــا وعـــلـــى  ــفــــوقــــت تـــشـــيـــلـــي عـ وتــ
التي  املكسيك  اإلكـــوادور، فيما تعادلت مع 
احــتــلــت املــرتــبــة األخـــيـــرة وودعــــت املسابقة 
مـــبـــكـــرًا. فـــي ربــــع الـــنـــهـــائـــي، أطـــــاح منتخب 
هدف  بعد  األوروغــويــانــي  بنظيره  تشيلي 
مباغت لالعب ماوريسيو إيسال في الدقيقة 
الـ80، قبل أن يقابل بيرو في نصف النهائي، 
أبناء  املــبــاراة كانت صعبة، نجح  أن  ورغــم 
املدرب خورخي سامباولي في العبور إلى 

النهائي بعد الفوز بنتيجة 1-2.
فــي املــبــاراة الختامية، كــانــت املــواجــهــة مع 
ال سيما  قــاري،  للقب  املتعطشة  األرجنتن 
مـــع لــيــونــيــل مــيــســي، لــكــن أمــــام الــجــمــاهــيــر 
ــاد نـــاســـيـــونـــال« فــي  ــ ــتـ ــ ـــي »اسـ الــتــشــيــلــيــة فـ
الــعــاصــمــة ســانــتــيــاغــو، كــانــت املــهــمــة شاقة 
وصـــعـــبـــة، رغــــم أنــــه اتــيــحــت لــكــال الــطــرفــن 
العديد من الفرص للتسجيل، لكن أحــدًا لم 
الــشــبــاك، ال سيما غــونــزالــو   

ّ
ينجح فــي هـــز

 لــســيــرخــيــو 
ً
ــل بــــديــــال ــ ــذي دخـ ــ إيــــغــــوايــــن، الــ

أغــــويــــرو، لــكــنــه أهـــــدر فـــرصـــة قــاتــلــة كـــادت 
تــقــضــي عــلــى أحــــالم تــشــيــلــي. خـــالل ركـــالت 
الـــتـــرجـــيـــح، تـــقـــّدم مــيــســي وســـجـــل، ليفشل 

ــا، لــيــعــلــن الـــحـــكـــم فـــوز  ــغـ ــيـ ــانـ إيــــغــــوايــــن وبـ
تشيلي باللقب األول بعد 4 ركالت ناجحة.

النسخة المئوية
أمــيــركــا 2016 بشكٍل  أقــيــمــت بــطــولــة كــوبــا 
املــئــويــة على  بــالــذكــرى  احــتــفــااًل  استثنائي 
ــــالق املـــنـــافـــســـة األعـــــــــرق عـــلـــى صــعــيــد  ــطـ ــ انـ
 شــــيء يـــوحـــي بــأنــهــا 

ّ
املــنــتــخــبــات، كــــان كــــل

ستكون نسخة خارجة عن املألوف.
الــدورة حينها في الواليات  جرت فعاليات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة، وكـــانـــت كــوبــا أمــيــركــا 
الالتينية،  الــقــارة  مــن  األولـــى  للمرة  تــخــرج 
كــمــا خــصــصــت كــأســا خــاصــة مــخــتــلــفــة عن 
الكأس املعروفة، وهناك استطاعت تشيلي 
تــفــجــيــر املـــفـــاجـــأة ثــانــيــة بــحــصــدهــا الــلــقــب 
الثاني. في البداية، شهدت النسخة املئوية 
خـــــروج الـــبـــرازيـــل وأوروغــــــــــواي مـــن الــــدور 
الــحــال  بطبيعة  األمــــر صــدمــة  وكــــان  األول، 
للجميع، خسارة منتخبن بهذا الحجم قد 
يؤثران على نسب املشاهدة، لكن األرجنتن 
استطاعت بطبيعة الحال العبور للنهائي، 
ومع وجود ليونيل ميسي كان األمر جيدًا 

بالنسبة للمنظمن.
تأّهل منتخب التانغو متصدرًا مجموعته، 
ــقــــاط مــــن 3 انـــتـــصـــارات  بـــعـــدمـــا حـــقـــق 9 نــ
متتالية، بينها على تشيلي البطل بنتيجة 
2-1، لـــيـــرّد اعـــتـــبـــاره مــبــدئــيــا بــعــد خــســارة 
تــشــيــلــي  تـــتـــأثـــر  ــم  لــ نــســخــة 2015.  نـــهـــائـــي 
بالخسارة أمام األرجنتن، بل وّجهت رسالة 
النهائي،  ربــع  فــي  للجميع  اللهجة  شــديــدة 
نظيفة  بسباعية  املكسيك  على  الــفــوز  بعد 
بفضل سوبر هاتريك لفارغاس. على املقلب 

فارغاس يعتبر 
الهداف التاريخي لتشيلي 

في الكوبا

ريو دي جانيرو ال تستبعد منع مباريات كوبا أميركا 
لم يستبعد عمدة مدينة ريو دي جانيرو، إدواردو بايس، منع إقامة مباريات لكرة القدم في 
م فيروس كورونا في األسابيع 

ُ
املدينة، ومنها مباريات بطولة كوبا أميركا في حال تفاق

بدون  املباريات  بإقامة  أميركا،  لبطولة كوبا  الرئيسي  املقر  املقبلة. وتسمح مدينة ريو، 
جمهور بفضل مرسوم سيعاد النظر فيه اعتبارًا من 14 من الشهر الجاري بعد يوم من 
انطالق البطولة القارية. وأعلن بايس أن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( 
واالتحاد البرازيلي لكرة القدم، لم يتواصال مع مجلس بلدية ريو بشأن إقامة بطولة كوبا 
م األزمة الصحية، قد ُيعلق املرسوم الذي يسمح بإقامة 

ُ
أميركا، موضحًا أنه في حال تفاق

املباريات. وأعلن اتحاد )كونميبول( االثنني فجأة أن البرازيل ستستضيف بطولة كوبا 
أميركا بعد تخلي كولومبيا واألرجنتني عن استضافة البطولة.

توقيف حكمين من مباراة أوروغواي وباراغواي 
أعلنت لجنة الحكام في اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( توقيف حكمني 
قيمت الخميس في مونتفيديو، في إطار تصفيات 

ُ
من مباراة أوروغواي وباراغواي التي أ

أميركا الجنوبية املؤهلة إلى مونديال قطر 2022. واعتبرت لجنة الحكام في الكونميبول 
الحكم  رولـــدان،  وميغيل  )الــفــار(،  املساعد  الحكم  تقنية  جــالــو، حكم  نيكوالس  توقيف 
املــســاعــد، الرتــكــاب »أخــطــاء جسيمة وظــاهــرة« فــي املــبــاراة بــني أوروغــــواي وبــاراغــواي. 
وأشارت اللجنة إلى إلغاء هدف في أوروغواي سجله جوناثان رودريغيز في الدقيقة الـ 
وقف الحكمان لفترة مفتوحة في البطوالت 

ُ
23، وفقًا لبيان الكونميبول. وعقب هذا القرار، أ

برعاية الكونميبول. وخاضت أوروغواي وباراغواي، الخميس، مباراتهما في تصفيات 
أميركا الجنوبية املؤهلة إلى مونديال قطر التي انتهت بالتعادل السلبي. وسيزور منتخب 
البرازيل في  أوروغــواي فنزويال، الثالثاء املقبل، بينما سيستضيف منتخب باراغواي 

اليوم نفسه.

البرازيل تهزم اإلكوادور 2-0 في تصفيات مونديال 2022
ب املنتخب البرازيلي على نظيره اإلكــوادوري بهدفني دون رد، حمال توقيع كل من 

ّ
تغل

أميركا  عــن  الــتــأهــل  مــن تصفيات  السابعة  الــجــولــة  خــتــام  فــي  ونــيــمــار،  ريتشارليسون 
الـــ15، محافظني على  النقطة  إلــى  السامبا  راقصو  ليصل  إلــى مونديال قطر،  الجنوبية 
الشوط األول، محافظًا  الصمود طــوال  اإلكـــوادور من  ن منتخب 

ّ
الترتيب. وتمك صــدارة 

على نظافة شباكه، لكن دون تسجيل أي هدف في مرمى البرازيليني كذلك، قبل أن يشدد 
منتخب البرازيل الضغط في الشوط الثاني. وأثمر الضغط البرازيلي هدفًا أول )د. 64( 
جاء عبر ريتشارليسون، العب إيفرتون اإلنكليزي. وفي )د. 88(، بعد اللجوء إلى تقنية 
حكم الفيديو )فار(، احتسب حكم املباراة ركلة جزاء ملنتخب البرازيل، نفذها نيمار، نجم 
)السيليساو(. وبهذه الهزيمة، تجّمد  باريس سان جيرمان، ليحولها إلى الهدف الثاني لـ
رصيد اإلكوادور عند تسع نقاط في املركز الثالث بالترتيب خلف األرجنتني التي تحتل 

الوصافة بـ11 نقطة.

السماح بحضور الجماهير مباراة كولومبيا واألرجنتين
أمام  القدم  لكرة  األول  املنتخب  الجمهور مباراة  الكولومبية بحضور  الحكومة  سمحت 
األرجنتني ضمن تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة إلى مونديال قطر 2022 يوم األربعاء 
لكرة  الكولومبي  االتحاد  يد  النهائي سيكون في  القرار  أن  السلطات  املقبل. وأوضحت 
القدم. وقال عمدة مدينة بارانكيا التي ستستضيف املباراة، خايمي بوماريخو، إنه »إذا 
إلــى 25% من  الجماهير بنسبة تصل  االتــحــاد، فستكون هناك إمكانية لحضور  قــرر 
الفترة  الالتيني إلى االنفتاح خالل  البلد  القرار بالتوافق مع توجه  سعة امللعب«. ويأتي 
املاضية، رغم تسجيل كولومبيا لنحو 3.5 ماليني إصابة بكوفيد-19، إضافة إلى نحو 

90 ألف وفاة، بينها 511 حالة سجلت خالل الساعات األخيرة.

أيوب الحديثي

سيكون منتخب تشيلي، أحد أبرز املرشحني لحصد كأس كوبا 
أميركا 2021، واستعادة اللقب الذي فقده في النسخة املاضية، 
لحساب منتخب البرازيل، بعد أن اكتفى باملركز الرابع في نسخة 
2019. أليكسيس سانشيز، ذاك النجم الذي ولد في التاسع عشر 
من كانون األول/ ديسمبر عام 1988، يعتبر بالتأكد من أوائل 
النجم  وهــو  »الروخـــا«،  كتيبة  مع  تألقهم  ينتظر  الذين  الهدافني 
الذي أظهر تفوقا على أقرانه منذ بداية مشواره. الالعب الهداف 
الذي بدأ مسيرته في نادي كوبريلوا وتدرج في فئاته السنية، إلى 
أن وصل إلى الفريق األول عام 2005، نجح في تجاوز صراعه 
املواجهات في  للعب  الذي أجبره على استعارة حذاء  الفقر،  مع 
فرق الفئات العمرية، قبل أن ُيمنح حذاء خاصا به من قبل رئيس 
مواجهاته  في  تألقه  بعد  بها،  ولــد  التي  املدينة  توكوبيال،  بلدية 
األولى. مسيرة سانشيز إلى مالعب أوروبا، واجهتها صعوبات 
عــدة، كانت أولها دفع رســوم أكاديمية كرة القدم التي بدأ فيها 
مشواره، حيث كان يخشى أن تتعرض أحالمه الكروية للخطر، 
اللجوء للجيران للحصول  مما اضطره في بعض األحيان إلى 
ــعــاب الــبــهــلــوانــيــة، في  عــلــى بــعــض الــطــعــام، ومــمــارســة بــعــض األل
ضطر أليكسيس أيضا 

ُ
الــشــارع من أجــل جمع  املــال. وبعدها ا

بوكسينغ )حصل  الكيك  ريــاضــة  ومــمــارســة  الــســيــارات  لغسل 
األمــور  العديد من  والعمل في  آخــريــن(  لقتال شباب  أجــر  على 
أجراها  مقابلة سابقة  وفــي  الجيب،  مــصــروف  تأمني  أجــل  مــن 
الــلــنــدنــيــة:  )ذا صـــن(  قـــال لصحيفة  األكـــبـــر،  هــامــبــرتــو شقيقه 
»أليكسيس لم يكن لديه أي شيء. كان عليه أن يقاتل من أجل 
الحصول على املال«. لكن بعد موسم واحد في الدوري املحلي، 
لفت الالعب املوهوب أنظار كشافي األندية األوروبية، لينتقل إلى 
بقميص  لعب  أن  بعد   ،2006 عــام  اإليطالي  أودينيزي  صفوف 
فريق كوبريلوا 47 مباراة وسجل فيها تسعة أهداف. وفي عام 
2007، قامت إدارة أودينيزي بإعارته لريفر بليت األرجنتيني، 
ليلعب موسم األخير في قارة أميركا الجنوبية، قبل أن يعود من 
جديد للفريق اإليطالي، الذي خاض بقميصه 95 مباراة سجل 
فيها 20 هدفا، قبل أن ينتقل لبرشلونة عام 2011، حيث بقي 
معه لـ3 مواسم خاض خاللها 88 مباراة وسجل فيها 39 هدفا. 
وجاءت محطة الالعب القادمة، مع أرسنال اإلنكليزي، الذي تألق 
معه بشكل الفت، قبل أن ينتقل إلى الغريم مانشستر يونايتد 
التالية  محطته  لتكون  الكبير،  النجاح  لها  يكتب  لــم  تجربة  فــي 
لقبني  عاما،  ـــ32  ال ويملك صاحب  اإليطالي.  ميالنو  إنتر  فريق 
بكوبا أميركا مرتني، في )2015 و2016( و15 لقبا جماعيا على 

مستوى األندية.

أليكسيس سانشيز

على هامش الحدث

نجم كرة قدم من تشيلي يملك لقبين بكوبا أميركا في )2015 و2016(، 
و15 لقبا جماعيا على مستوى األندية التي مثلها في أوروبا

منتخب تشيلي 
حقق لقبين 
متتاليين في 
2015 و2016 على 
حساب األرجنتين 
بقيادة ليونيل 
ميسي )هيكتور 
)Getty/فيفاس

ميسي يرغب في حصد لقبه األول مع األرجنتين 
)Getty(

اآلخــر، كانت األرجنتن تتقّدم هي األخرى 
 بــنــتــيــجــة 1-4 

ً
 عــلــى فـــنـــزويـــال

ٌ
بـــثـــبـــات، فـــــوز

مــع تــألــق إيــغــوايــن ومــيــســي والمــيــال. جــاء 
دور نصف الــنــهــائــي، واتــجــهــت األعـــن إلى 
شيكاغو،  فــي  فيلد  سولجر  األول  ملعبن، 
تحديدًا مواجهة كولومبيا املميزة وتشيلي 
بــحــضــور 55 ألـــف مــتــفــرج، هــنــاك اســتــطــاع 
ـــالء الــالعــب  بــطــل نــســخــة 2015 مــبــاغــتــة زمـ
خاميس رودريغز بهدفن سريعن أول 10 
أليكسيس  عــبــور  فــي  كــانــا كفيلن  دقــائــق، 
النهائي مــجــددًا. في  إلــى  سانشيز ورفــاقــه 
هــيــوســن وبــحــضــور 71 ألـــف مــتــفــرج، جــاء 
الـــــواليـــــات املــتــحــدة  دور األرجـــنـــتـــن أمــــــام 

ركالت الترجيح، ضربات املوت، التي كانت 
تخفق وتتوق لها قلوب األرجنتينين كي 
تبتسم لهم بعد عناء سنوات، لكن الصدمة 
كــانــت أســـرع، إهـــدار الــقــائــد ليونيل ميسي 
ــزل كــالــصــاعــقــة عــلــى  ــ الـــتـــســـديـــدة األولـــــــى نـ
الــجــمــيــع، رغـــم أن أرتــــورو فــيــدال هــو اآلخــر 
فشل في املحاولة األولى، فازت تشيلي 2-4 

في النهاية.

أرقاٌم مهمة
تــمــتــلــك تــشــيــلــي الـــعـــديـــد مــــن األرقــــــــام الــتــي 
الحارس سيرجيو  عندها،  التوقف  يمكننا 
لــيــفــيــنــغــســتــون، يــعــتــبــر أكــثــر العــــب خــوضــا 

ــّدم  ــ ــة، مــســتــضــيــفــة الــــبــــطــــولــــة، قـ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
أحرز  فيما  بثنائية،  إيغواين عرضا جيدًا 
والــرابــع.  الثالث  الهدفن  والفيتزي  ميسي 
املــوعــود واملنتظر »16 يونيو/  الــيــوم  جــاء 
متفرج  ألـــف   82 بــحــضــور   ،»2016 حـــزيـــران 
على ملعب »ميت اليــف«، باختصار، كانت 
الصدمة في نهاية اللقاء واضحة على وجه 
ميسي، دموع الحزن كانت أقسى ما حصل 
بقيادة  تشيلية  فرحة  قابلتها  املشهد،  في 

املدرب خوان أنتونيو بيتزي.
الكرة  اللعب والــجــري خلف  120 دقيقة من 
ــتــــزاز الـــشـــبـــاك، ســيــنــاريــو  لـــم تــســفــر عـــن اهــ
ثــــم جــــاءت  فــــي 2015،  ملــــا حـــصـــل  ــه  ــابـ مـــشـ

برصيد  أميركا  كوبا  تاريخ  في  للمباريات 
34 مـــرة مــنــاصــفــة مــع الــبــرازيــلــي زيــزيــنــيــو، 
مــع العلم أنــه حمل جــائــزة أفــضــل العــب في 
نسخة 1941 حن حقق منتخب بالده املركز 
الثالث. ما يؤكد أهمية الحراس في تحقيق 
اإلنجازات هو ما فعله القائد كالوديو برافو 
في نسختي 2015 و2016، بعدما حافظ على 
نــظــافــة شــبــاكــه فــي الــعــديــد مــن املــنــاســبــات، 
واختير في النسختن أفضل حامي عرين. 
ننتقل إلــى إدواردو فــارغــاس، وهــو الهداف 
التاريخ لتشيلي في كوبا أميركا برصيد 12 
هدفا، 4 منها في 2015 و6 في نسخة 2016 

وهدفان فقط في 2019.

الجماهير تنتظر 5 نجوم وجه رياضي
في كوبا أميركا

ريو دي جانيرو ـ العربي الجديد

تـــتـــرقـــب الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
انطالق منافسات بطولة كوبا أميركا في 13 
يونيو/ حــزيــران الــجــاري، من أجــل متابعة 5 

نجوم مميزين.

لويس سواريز
ُيعتبر الــنــجــم لــويــس ســواريــز مــهــاجــم نــادي 
التاريخي  الهّداف  اإلسباني،  مدريد  أتلتيكو 
ملنتخب أوروغـــواي، باإلضافة إلى مساهمته 
بفوز »السيليستي« بلقب بطولة كوبا أميركا 
عام 2011، بعدما استطاع قيادتهم أيضا إلى 
تحقيق املركز الرابع في مونديال 2010 بجنوب 
أفريقيا. وانضم لويس سواريز، صاحب الـ34 
عاما، إلى منتخب أوروغواي عام 2007، للمرة 
ه 

ّ
األولــى، واستطاع التألق ولفت األنظار، لكن

التي  أميركا عــام 2011،  فــي بطولة كوبا  بــرز 
أهـــداف،  بــالــفــوز فيها، بعدما سجل 6  ســاهــم 

وأعطى تمريرتن حاسمتن لزمالئه.

ليونيل ميسي
يسعى النجم املخضرم، ليونيل ميسي، قائد 
منتخب األرجــنــتــن، إلـــى كــســر الــنــحــس الــذي 
واجـــهـــه طـــــوال مـــشـــاركـــاتـــه فـــي بــطــولــة كــوبــا 
أمـــيـــركـــا، بــعــدمــا فــشــل بــالــحــصــول عــلــى لقب 
خصوصا  مناسبات،   5 فــي  القارية  املسابقة 
كــان قريبا  »بــرغــوث« برشلونة اإلسباني،   

ّ
أن

ــرات، عندما وصل  مـ  3 فــي  اللقب  مــن معانقة 
النهائية. وخاض ليونيل ميسي  املباراة  إلى 
ــة فــي  ــهــ ــع مـــنـــتـــخـــب األرجــــنــــتــــن 27 مــــواجــ ــ مـ
»البرغوث«  واستطاع  أميركا،  كوبا  بطوالت 
تسجيل 9 أهداف، باإلضافة إلى صناعته 12 
»راقصي  قائد  أمــل  يبقى  لكن  لــزمــالئــه،  هدفا 
التانغو« الصعود إلى منصة التتويج للمرة 

األولى في مسيرته االحترافية.

نيمار دا سيلفا
يطمح النجم نيمار دا سيلفا، مهاجم منتخب 
الكبيرة  األمـــل  إلــى تعويض خيبة  الــبــرازيــل، 
ُحــرم من املشاركة في  بــه، بعدما  التي لحقت 
بطولة كوبا أميركا عام 2019، نتيجة اإلصابة 
الــقــويــة الــتــي تــعــرض لها أثــنــاء مشاركته في 
أمــام منتخب قطر. وال يمتلك  مواجهة وديــة 
ــات طــيــبــة أثــــنــــاء مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــريــ نـــيـــمـــار ذكــ
بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا، فــقــد تــعــرض لــإيــقــاف 
ملــدة 4 مواجهات، نتيجة طــرده أمــام منافسه 
عام  الــقــاريــة  املسابقة  فــي  كولومبيا  منتخب 
قوية  كالمية  مــشــادة  فــي  دخــل  عندما   ،2015
مــع خــصــمــه إيــلــكــن مــوريــيــو، بــاإلضــافــة إلــى 
 املهاجم الذي قاد بالده للميدالية الذهبية 

ّ
أن

األوملبية للمرة األولى في تاريخها عام 2016.

دوفان زاباتا
منتخب  مهاجم  زابــاتــا،  دوفـــان  النجم  يحلم 
 مكان 

ّ
كــولــومــبــيــا، بـــأن يــكــون أفــضــل مــن يــحــل

ــيـــل فــالــكــو، مــن خـــالل قــيــادة  األســـطـــورة رادامـ
بـــالده إلـــى تحقيق لــقــب بــطــولــة كــوبــا أميركا 
فعلوها  بعدما  تــاريــخــهــا،  فــي  الثانية  للمرة 
 
ً
يغيبون طويال ما جعلهم  عــام 2001،  سابقا 

أتاالنتا  التتويج. شــارك مهاجم  عن منصات 
بطولة  فــي  كولومبيا  مــع منتخب  اإليــطــالــي، 
كــوبــا أمــيــركــا عـــام 2019، واســتــطــاع تسجيل 
هدفن، األول كان بشباك منتخب األرجنتن، 
البطولة(،  أمام منتخب قطر )ضيف  والثاني 
 صاحب الثالثن عاما، يريد زيــادة غلته 

ّ
لكن

التهديفية، وقيادة كولومبيا إلى اللقب القاري.

أليكسيس سانشيز
سانشيز،  أليكسيس  املــخــضــرم  الــنــجــم  يــريــد 
ــر مــيــالنــو  ــ ــتـ ــ مـــهـــاجـــم مـــنـــتـــخـــب تـــشـــيـــلـــي، وإنـ
ــة الــنــجــمــة الــثــالــثــة لـــبـــالده،  ــافـ ــالـــي، إضـ اإليـــطـ
بعدما ساهم بفوزهم سابقا في بطولة كوبا 
تغلب  عــنــدمــا  و2016،   ،2015 عــامــي  أمــيــركــا، 
»الروخا« على منافسه منتخب األرجنتن في 

املواجهتن النهائيتن بركالت الترجيح.

كوبـا           أميركا
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