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رياضة

أعلن السويسري 
روجر فيدرير، 
أمس، انسحابه 
من بطولة روالن 
غاروس بعد 
فوزه الصعب 
في الدور الثالث 
على دومينيك 
كويبفير، كاشفًا 
أن أولويته 
القصوى هي 
ويمبلدون. 
وفي حين صدر 
خبر االنسحاب 
عن منظمي 
بطولة فرنسا 
المفتوحة، فإن 
فيدرير استبق 
النبأ بإعالنه أنه 
»يجب أن أقرر ما 
إذا كنت سأستمر 
أم ال. أتساءل هل 
أخاطر )بالركبة( 
أم أنه وقت 
الراحة«، بعد 
فوزه المضني 
على منافسه 
األلماني بنتائج 
مجموعات 6-7 
)7-5( و7-6 )7-3( 
و7-6 )7-4( و5-7 
في لقاء امتد 
على مدار ثالث 
ساعات و35 
دقيقة.

)Getty /فيدرير لعب مباراة ملحمية امتدت ألكثر من 3 ساعات )جون بيري

فيدرير ينسحب
تأهل العب التنس األرجنتيني دييغو شفارتزمان 

إلى ثمن نهائي بطولة روالن غاروس للتنس 
للمرة الثالثة في مسيرته، عقب تغلبه على 

األملاني فيليب كولشرايبر )37 عاما(، الذي عانى 
من مشكالت بدنية. وحقق شفارتزمان، الذي بلغ 
الدور نصف النهائي في روالن غاروس في 2020 
وربع النهائي في 2018، الفوز بثالثة مجموعات 

من دون رّد بواقع 6-4 و6-2 و6-1 في مباراة 
امتدت على مدار ساعتني ودقيقتني.

أبدى اإلسباني رافائيل نادال، املصنف الثالث 
عامليًا، رضاه عن الطريقة التي بلغ بها ثمن 

نهائي بطولة فرنسا املفتوحة للتنس، في الوقت 
الذي أقّر فيه بأن األمور تبدو بسيطة »حتى اآلن«، 

ولكن عليه التحسن من اآلن فصاعدًا ملواجهة 
األفضل. وأضاف: »تركيزي األول على الفوز، 

سواء كان بشكل سريع أو بطيء، ال أبحث عن 
الفوز السريع، أحترم كل املنافسني، ومن األفضل 

الحصول على النقطة بشكل أسرع«.

رّد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف األول 
في عالم التنس، على االدعاءات التي تتهمه 

بتقليد أداء النجم اإلسباني رافائيل نادال على 
املالعب الترابية، وقال إنه »في كثير من األحيان، 

تكون هناك بعض التفاصيل التي يقدمها النجوم 
الكبار ويمكنك تقليدها، ولكن أسلوبي في اللعب 

يختلف عنه )نادال(، وال أحاول نسخ أدائه على 
أي حال، فلدي أسلوبي املتفرد منذ فترة طويلة، 

وأطبقه على أي أرضية ملعب«.

شفارتزمان يتأهل 
لثمن نهائي روالن غاروس 

للمرة الثالثة بمسيرته

نادال بعد الفوز 
في فرنسا المفتوحة: 

القادم أصعب

ديوكوفيتش يرّد 
على االتهامات: ال أنسخ 

أداء أي العب
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إسبانيا
من أجل زعامة أوروبا 

بلقب رابع

2829
رياضة

ال يملك املنتخب السلوفاكي تاريخا كبيرا في 
منافسات بطولة »اليورو«، إذ إن مشاركته في 
»يورو 2020« هي الثانية في تاريخه الكروي. 
اإلنجاز  لتكرار  الصغير  املنتخب  وسيسعى 
ــذي حــقــقــه فـــي نــســخــة فــرنــســا عــام  ــ الــكــبــيــر الـ
إلى  السلوفاكي  املنتخب  تأهل  عندما   ،2016
تاريخية رسمية،  أول مشاركة  مــن  الــــ16  دور 
فهل ينجح في تقديم أداء ُمقنع ويذهب أبعد 

من الدور الثاني في عام 2021؟

لمحة وتاريخ في »اليورو«
كانت سلوفاكيا جزءًا من »تشيكوسلوفاكيا« 
عـــام 1996،  بــن ســنــوات 1960 و1992، ومــنــذ 
ــح لـــســـلـــوفـــاكـــيـــا مـــنـــتـــخـــب يــمــثــلــهــا فــي  ــبــ أصــ
ــم يــنــجــح في  مــنــافــســات »الـــــيـــــورو«، إال أنــــه لـ
ــل، ألنــــــه فـــشـــل فــي  ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ ــــدف والـ ــهـ ــ تـــحـــقـــيـــق الـ
التصفيات بن سنوات 1996 و2012، ليتأهل 
ألول مــــرة إلــــى بــطــولــة »يـــــــورو« فــرنــســا عــام 
2016. وفي أول مشاركة رسمية لعب املنتخب 
جانب  إلــى  الثانية  املجموعة  في  السلوفاكي 
ــدأ  ــز، إنـــكـــلـــتـــرا وروســـــيـــــا، وبــ ــلــ مــنــتــخــبــات ويــ
مشواره بالخسارة أمام ويلز )2 – 1(، ثم تفوق 
على املنتخب الروسي في انتصار تاريخي )2 
– 1(، ليختم مشواره في الدور األول بالتعادل 
أهــداف.  بــدون  اإلنكليزي سلبيًا  املنتخب  مــع 
وتأهل املنتخب السلوفاكي بعد أن حل ثالثًا 

في املجموعة وحل في املركز األول بن أفضل 
أصــــحــــاب املــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي تـــرتـــيـــب جــمــيــع 
أيرلندا  منتخبات  على  متقدمًا  املجموعات، 
والبرتغال وأيرلندا الشمالية، التي رافقته إلى 
الدور الثاني بفضل ترتيبها أيضًا. لكن لسوء 
باملنتخب  اصطدم  السلوفاكي  املنتخب  حظ 
األملــــانــــي الــــقــــوي فــــي الـــــــدور الـــثـــانـــي، وخــســر 
»يــورو  بطولة  لــيــودع  نظيفة،  أهـــداف  بثالثة 
2016«، من دور الـــ16، والــذي ُيعد أبــرز إنجاز 
في  مشاركتها  تــاريــخ  فــي  سلوفاكيا  حققته 
البطولة األوروبية، والذي يسعى إلى تكراره 
في نسخة عام 2021، أو ربما الذهاب أبعد من 

هذا الدور.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تــأهــل املــنــتــخــب الــســلــوفــاكــي لــكــرة الـــقـــدم إلــى 
املــركــز  ــــورو 2020«، بــعــد أن احــتــل  بــطــولــة »يـ
الثالث في املجموعة الخامسة من التصفيات 
 4( نقطة   13 سلوفاكيا  وجمعت  األوروبـــيـــة، 
انــتــصــارات وتــعــادل و3 خـــســـارات(، وسجلت 

سلوفاكيا 13 هدفًا مقابل تلقيه 11 هدفًا.
ثــــالــــثــــة فــي  ــا  ــيــ ــاكــ ــوفــ ــلــ وبـــــعـــــد أن حــــلــــت ســ
مــجــمــوعــتــهــا، خـــاضـــت مـــنـــافـــســـات املــلــحــق، 
وتـــفـــوقـــت فـــي الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي على 
 ،)2 – 4( الترجيح  بــركــالت  أيــرلــنــدا  منتخب 
ــاراة بــالــتــعــادل الــســلــبــي، ثم  ــبـ بــعــد نــهــايــة املـ
عــلــى منتخب  النهائية  املـــبـــاراة  فــي  تــفــوقــت 

أيرلندا الشمالية )2 – 1( بعد التمديد. 
ــل الـــــقـــــيـــــادة الـــفـــنـــيـــة لــلــمــنــتــخــب  ــديــ ــبــ رغـــــــم تــ
ــرًا، إال أن املـــــدرب الــجــديــد،  الــســلــوفــاكــي مـــؤخـ
ستيفان تاركوفيتش، نجح في تغيير األمور 
وتــحــســن شــكــل املــنــتــخــب عــلــى الــصــعــيــديــن 
الفردي والجماعي. وفي 3 مباريات حتى اآلن، 
تنوع  وأظــهــر   ،)1-4-1-4( بخطة  املـــدرب  لعب 

مثالي بن الدفاع والهجوم.
ويملك املنتخب السلوفاكي نقطة قوة تتمثل 
بوجود العبن خط وسط محترفن في أقوى 
الدوريات األوروبية، والذين يمكنهم صناعة 
املــبــاريــات. كما  الــفــارق على أرض امللعب فــي 
يــركــز املــــدرب فــي مــعــظــم املــبــاريــات عــلــى دعــم 

ــدار  خـــط الـــوســـط لــخــط الــــدفــــاع، وتــشــكــيــل جـ
املنافسن. وفــي حال  يــوقــف هجمات  دفــاعــي 
التوازن  خلق  في  تاركوفيتش،  املـــدرب،  نجح 
منتخب  فــإن  والهجومي،  الدفاعي  األداء  بن 
ســلــوفــاكــيــا يــمــكــنــه تــخــطــي دور املــجــمــوعــات 
وتــكــرار إنجاز عــام 2016، والتأهل إلــى الــدور 
الثاني من جديد، فهل ينجح في الخروج من 

املجموعة الصعبة التي يلعب فيها؟

المجموعة والتشكيلة
يــلــعــب املــنــتــخــب الــســلــوفــاكــي فـــي املــجــمــوعــة 
الــخــامــســة إلــــى جـــانـــب مــنــتــخــبــات إســبــانــيــا، 
بولندا والسويد، ويبدأ مشواره ضد املنتخب 
السويدي  املنتخب  ضــد  يلعب  ثــم  البولندي، 
في مباراة صعبة، ويختتم مشواره في الدور 
األول ضد املنتخب اإلسباني أقوى منتخبات 
هذه املجموعة. أما بالنسبة لتشكيلة املنتخب 

الـــســـلـــوفـــاكـــي فـــمـــضـــت فـــــي حـــــراســـــة املـــرمـــى 
مـــاريـــك روداك، دوســــان  ــا،  ــكـ ــرافـ )مـــارتـــن دوبـ
كـــوشـــيـــاك(، وفــــي خـــط الـــدفـــاع اخـــتـــار املــــدرب 
)بـــيـــتـــر بـــيـــكـــاريـــك، لـــوبـــومـــيـــر ســـاتـــكـــا، ديــنــيــر 
هوبوكان  تــومــاس  سكرينيار،  ميالن  فــافــرو، 
ويــاكــوب هولوبيك(. وفــي خــط الــوســط هناك 
)مــــاريــــك هــامــســيــك، ســتــانــيــســالف لــوبــوتــكــا، 
ــاتــــريــــك هــــروســــوفــــســــكــــي، يـــــــــوراج كـــوكـــشـــا،  بــ

ــاك، فــالديــمــيــري  ــ مـ ــدريــــج دودا، روبـــيـــرت  أونــ
فــيــس، الســزلــو بــيــنــيــس، لــوكــاس هــاراســلــن، 
تـــومـــاس ســوســلــوف، مــاتــيــوس بــيــرو وإريـــك 
)ميكال  فهناك  الهجوم  فــي خــط  أمــا  جيركا(، 

دوريس، روبيرت بوزينيك، دافيك سترليك(.

نجوم المنتخب والمدرب
ـــــط الــــهــــجــــومــــي،  ــــوسـ ــــط الــ ُيــــعــــتــــبــــر العــــــــب خــ

مـــاريـــك هــامــشــيــك، مـــن أبــــرز نــجــوم املنتخب 
ــو الـــــذي خــــاض حــتــى اآلن  الــســلــوفــاكــي، وهــ
126 مباراة دولية، وسجل 26 هدفًا، ويعتبر 
ــيـــا فــي  ــلـــوفـــاكـ  لـــسـ

ً
ــيـــال ــثـ ــمـ الـــــالعـــــب األكـــــثـــــر تـ

فــهــو، ستيفان  لــلــمــدرب  وبالنسبة  الــتــاريــخ. 
عام  منذ  املنتخب  يــدرب  الــذي  تاركوفيتش، 
متوسطة  أنـــديـــة  دّرب  أن  لـــه  وســبــق   ،2020
بريسوف  وتــاتــران  كوسيش  مثل  وصغيرة، 

وزيلينا، كما عمل مساعدًا ملدرب سلوفاكيا 
-1-4( ــعــتــبــر خــطــة 

ُ
وت مــن 2013 حــتــى 2018. 

أن  املتوقع  مــن  والــتــي  للمدرب  املفضلة   )1-4
األولــى في  الثالث  املباريات  يستخدمها في 
تــســجــيــل نتائج  والـــهـــدف  املــجــمــوعــات،  دور 
إيجابية تؤهل منتخب سلوفاكيا إلى الدور 

الثاني للمرة الثانية في تاريخه الكروي.
رياض...

سلوفاكيا لمشاركة ثانية تاريخية مثل  األولى

رياض الترك

ُيــعــتــبــر املــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي مــن 
بــــن أبــــــرز املـــرشـــحـــن لــلــمــنــافــســة 
وذلـــك   ،»2020 »يــــــورو  لــقــب  عــلــى 
ــتــــي يــمــلــكــهــا  ــة الــ ــقــــويــ بـــســـبـــب الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــ
واألســـمـــاء الـــقـــادرة عــلــى قــيــادتــه إلـــى مــراحــل 
التنويه  مــع  األوروبـــيـــة،  البطولة  فــي  بعيدة 
ــوج باللقب 

ُ
بــأن منتخب »ال فــوريــا روخـــا« ت

اللقب  لتحقيق  ويــســعــى  تــاريــخــيــًا،  مــــرات   3
الرابع واالنفراد في صدارة املنتخبات األكثر 

تتويجًا في التاريخ.

لمحة وتاريخ في »اليورو«
شارك املنتخب اإلسباني ألول مرة في بطولة 
»يــورو 1964« والتي استضافها على أرضه 
وبــــن جـــمـــاهـــيـــره، ونـــجـــح مـــن أول مــشــاركــة 
رسمية في التتويج باللقب آنذاك، وبعد ذلك 
شــارك فــي نسخة عــام 1980، بعد غيابه عن 
3 نــســخــات مــتــتــالــيــة، لــكــن مــشــاركــتــه انتهت 
بــاكــرًا بــالــخــروج مــن دور املــجــمــوعــات. وبعد 
ذلك شارك املنتخب اإلسباني في نسخة عام 
1984، وتأهل في البداية من دور املجموعات 
كــمــتــصــدر لــلــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة، وفـــي الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي واجـــه املــنــتــخــب الــدنــمــاركــي 
وتفوق عليه بركالت الترجيح )5 – 4(، لكنه 
البطلة  فرنسا  أمـــام  النهائية  املــبــاراة  خسر 
ــذاك بــهــدفــن نــظــيــفــن، لــُيــنــهــي املــنــافــســات  ــ آنـ
في الوصافة. ثم تأهلت إسبانيا إلى نسخة 
املــجــمــوعــات،  مـــن دور  عـــام 1988، وخـــرجـــت 
لتعود وتغيب عن نسخة عام 1992، لُيحافظ 
ستمر 

ُ
ــا« بــعــد ذلـــك عــلــى الــظــهــور امل »ال روخــ

الــيــوم، وجــاءت  منذ نسخة عــام 1996 حتى 
نتائجه على الشكل التالي )إقصاء من الدور 

ربع النهائي في نسختي 1996 و2000( ومن 
إســبــانــيــا  لــكــن  عــــام 2004.  املــجــمــوعــات  دور 
األوروبــيــة  الــكــرة  السيطرة على  فــي  نجحت 
ـــوجـــت 

ُ
ت عـــنـــدمـــا  و2012،   2008 ســنــتــي  بــــن 

ــم نــســخــة  بــنــســخــتــي الـــنـــمـــســـا وســــويــــســــرا ثــ
ــك في  ــا، لـــتـــشـــارك بــعــد ذلــ ــيــ ــرانــ بـــولـــنـــدا وأوكــ
مــن دور  عــام 2016، وخــرجــت  نسخة فرنسا 
لفوزين وخــســارتــن في   الــــ16 بعد تحقيقها 

املنافسة.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
»يــورو  إلــى بطولة  اإلسباني  املنتخب  تأهل 
السادسة  املجموعة  تــصــدر  أن  بعد   ،»2020
بـــرصـــيـــد 26 نــقــطــة مـــتـــقـــدمـــًا عـــلـــى مــنــتــخــب 
ــيـــف الــــــذي جـــمـــع 21 نــقــطــة،  الـــســـويـــد الـــوصـ
وحــــقــــقــــت إســــبــــانــــيــــا 8 انـــــتـــــصـــــارات مـــقـــابـــل 
تعادلن، وأنهت التصفيات األوروبية بدون 
املنتخب  قــوة  لنقاط  وبالنسبة  خــســارة.  أي 
اإلسباني، فربما تتمثل في قوة خط الوسط 
الــــذي يــعــرف جــيــدًا كــيــفــيــة االســـتـــحـــواذ على 
الكرة وصناعة  الفارق في وسط امللعب لبناء 
الــلــعــب هــجــومــيــًا وتــســلــيــم الـــكـــرة لــأجــنــحــة 
واملـــهـــاجـــمـــن، مـــع الــعــلــم أن املـــــــدرب، لــويــس 
إنريكي، ال ُيحبذ فكرة االستحواذ كثيرًا، بل 
ُيفضل التمريرات املباشرة بن الخطوط من 

أجل البناء السريع للهجمات.
ــة  ــنـــحـ ــًا هـــــي األجـ ــ ــــاط الـــــقـــــوة أيـــــضـ ــقـ ــ ومـــــــن نـ
ــســاهــم دائـــمـــًا فـــي صناعة 

ُ
ــرة الــتــي ت ــهـ واألظـ

ــلـــى مــرمــى  ــلــــق الــــخــــطــــورة عـ الـــهـــجـــمـــات وخــ
املـــنـــافـــســـن، خـــصـــوصـــًا أن لـــويـــس إنــريــكــي 
فــي صناعة  األطـــراف  كثيرًا مساندة  ُيفضل 
ُيــجــبــرهــم عــلــى الـــتـــراجـــع نحو  الـــلـــعـــب، وال 
الهجومية  الدفاع، بل يطلب منهم املساندة 
والــضــغــط عــلــى أطـــــراف املــنــافــس ملــنــعــه من 

EURO  2020  يورو

يدخل المنتخب اإلسباني بطولة »يورو 2020« وهو مرشح للمنافسة على 
اللقب األوروبي بكل تأكيد، ويكفي أنه يملك مجموعة من األسماء البارزة 

في كرة القدم لكي يُنافس بقوة على رفع الكأس

)Getty( 2020 إسبانيا من بين أبرز المرشحين للمنافسة على لقب

)Getty( حققت إسبانيا لقب »اليورو« في 3 مناسبات تاريخيًا

)Getty( »ُتشارك سلوفاكيا للمرة الثانية في »اليورو)Getty( 2016 وصلت إلى دورالـ16 في نسخة عام

املنتخب  رامــــوس، عــن تشكيلة  واملـــدافـــع، سيرجيو  الــنــجــم  غــيــاب  فــي 
الــوســط، سيرجيو بوسكيتس، نجم  اإلســبــانــي، ســيــكــون العـــب خــط 
املنتخب في بطولة »يورو 2020«. ورغم أن بوسكيتس تعرض للكثير 
من االنتقادات مع برشلونة بسبب تقدمه في العمر وتراجع أدائــه في 
املــدرب، لويس  التواجد في تشكيلة  أنــه استحق  السنوات األخــيــرة، إال 
إنريكي، في البطولة األوروبية، وذلك بسبب األداء القوي الذي قدمه هذا 
املوسم مع النادي »الكتالوني«، ومن املتوقع ربما أن يخوض آخر بطولة 
إسبانيا  تتويج  في  بوسكيتس  ُيساعد  فهل  بلده،  مع  له  كبيرة  دولية 

بلقب أوروبي جديد؟

التعريف في تدريب منتخب إسبانيا، فهو  إنريكي غني عن  لويس 
وفاة  بسبب  متقطعتني  فترتني  على  عــام 2018  منذ  املنتخب  يقود 
إسبانيا  قــاد  األولــى،  الفترة  ففي  لفترة.  التدريب  وابتعاده عن  ابنته 
الفترة  في 10 مباريات وحقق 8 انتصارات مقابل خسارتني، وفي 
الثانية قاد منتخب إسبانيا في 11 مباراة وحقق 5 انتصارات مقابل 
5 تــعــادالت وخــســارة واحـــدة. هــذا وســيــخــوض، لــويــس إنــريــكــي، أول 
بطولة كرة قدم كبيرة مع بلده في عام 2021، فهل ينجح في تحقيق 
لقب »يورو 2020«، خصوصًا أنه من بني أبرز املرشحني للمنافسة 

بفضل تشكيلته القوية.

سيرجيو بوسكيتس

لويس إنريكي

يبدو  املقابل  فــي  بسهولة.  بالكرة  الصعود 
ــي ســــيــــواجــــه بــعــض  ــانــ ــبــ أن املـــنـــتـــخـــب اإلســ
ــهـــجـــوم، خــصــوصــًا مع  املـــشـــاكـــل فـــي خـــط الـ
الهدافن  للمهاجمن  إنريكي  استدعاء  عدم 
فـــي الـــــــدوري اإلســـبـــانـــي، وســـبـــق إلســبــانــيــا 

الفرص  عــانــت مــن مشكلة عــدم استغالل  أن 
التي يحصل عليها املنتخب أمام املنافسن، 
وســـوء اســتــغــالل الــفــرص أمـــام املــرمــى ربما 
ساعده 

ُ
يؤثر على تحقيق االنتصارات التي ت

في التأهل إلى الدور الثاني والذهاب بعيدًا 
في البطولة األوروبية. ويملك إنريكي اليوم 
املهاجم، ألفارو موراتا، الذي سجل 7 أهداف 
في آخر 23 مباراة لعبها، ما يعني أن املدرب 
ــام مــعــضــلــة هــجــومــيــة ستضر  اإلســبــانــي أمــ
أن إســبــانــيــا  ــم  لـــأهـــداف، ورغــ فـــي تسجيله 
التصفيات  فــي  األهـــداف  مــن  الكثير  سجلت 
لــعــبــت ضـــد منتخبات  أنــهــا  األوروبــــيــــة، إال 
على  للمنافسة  مــعــيــارا  عتبر 

ُ
ت وال  صغيرة 

اللقب في بطولة »يــورو 2020«. فهل ينجح 

ــوازن بـــن نــقــاط  ــ لــويــس إنــريــكــي فـــي خــلــق تـ
الــقــوة والــضــعــف والــذهــاب إلــى أبــعــد حــدود 
أمــل جديدة  أن خيبة  أم  »يـــورو 2020«؟  فــي 
ــــروج مــن  ــــخـ ـــالحـــق »املـــــــاتـــــــادور« بـــعـــد الـ

ُ
ــت سـ

املونديال في عام 2018؟

المجموعة والتشكيلة
يــلــعــب املــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي فــــي املــجــمــوعــة 
الــخــامــســة مــن بــطــولــة »يــــورو 2020«، ويــبــدأ 
مــشــواره ضــد منتخب الــســويــد فــي مواجهة 
قـــويـــة، ثـــم يــلــعــب ضـــد مــنــتــخــب بـــولـــنـــدا في 
أن يختتم مشواره  أيضًا، على  نارية  مباراة 
ــد مــنــتــخــب ســلــوفــاكــيــا،  فـــي الــــــدور األول ضـ
ــا، مــع  ــ ــمـ ــ ــة ربـ ــوعـ ــمـ ــجـ ــعــــف مـــنـــتـــخـــبـــات املـ أضــ

مـــبـــاريـــات منتخب  إلــــى أن جــمــيــع  الــتــنــويــه 
ــلــعــب عــلــى مــلــعــب »ال 

ُ
»ال فـــوريـــا روخـــــا« ســت

كــارتــوخــا« فــي مــديــنــة إشــبــيــلــيــة. واســتــدعــى 
)أونـــاي سيمون،  املرمى  في حراسة  إنريكي 
ــيـــرت ســانــشــيــز(، وفــي  ديــفــيــد دي خــيــا، روبـ
ــدفـــاع )خــوســيــه غـــايـــا، جـــــوردي ألــبــا،  خـــط الـ
باو توريس، أيمريك البــورت، إريك غارسيا، 
دييغو يورينتي، سيزار أزبلكويتا، ماركوس 
يورينتي(. وفي خط الوسط هناك )سيرجيو 
بوسكيتس، رودري، بيدري، تياغو ألكانتارا، 
ــاء فــي خط  كــوكــي وفــابــيــان رويــــز، بينما جـ
الهجوم كل من )فيران توريس، دانــي أوملــو، 
ميكيل أويـــارزابـــال، ألــفــارو مــوراتــا، جــيــرارد 

مورينو، أداما تراوري وبابلو سارابيا(.

أنـا النجم

أنـا المدرب

هل يرفع لويس إنريكي 
الكأس مع نهاية البطولة 

هذا الصيف؟

أيام4الباقي

دولـة 
وكرة

سيكون المنتخب 
السلوفاكي من 

المنتخبات الصغيرة 
المشاركة في »اليورو«، 

والتي تسعى لتسجيل 
مفاجأة والوصول إلى 
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حسين غازي

ــا، األعـــــــرق  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا أمـ ــ ــــوبـ ــة كـ بــــطــــولــ
فــــي تــــاريــــخ كـــــرة الــــقــــدم الـــخـــاصـــة 
بــاملــنــتــخــبــات، كــانــت بــدايــتــهــا قبل 
انــطــالق كــأس الــعــالــم، تحديدًا فــي عــام 1916، 
حديثنا  املنتخبات.  رحلة  أقلعت  هناك  ومــن 
الفريق  بــيــرو،  منتخب  على  سينصب  الــيــوم 
الرابعة من حيث عدد  املرتبة  يأتي في  الــذي 
الــتــتــويــجــات بــرصــيــد لــقــبــن فــقــط مــنــاصــفــة 
مـــع بـــــاراغـــــواي وتــشــيــلــي، خــلــف أوروغـــــــواي 
صــاحــبــة الـــرقـــم الــقــيــاســي )15( واألرجــنــتــن 
الوصيفة بـ14 والبرازيل الثالثة بـ9 ألقاب. منذ 
بيرو  قّدمت  أميركا،  كوبا  في  األول  ظهورها 
عروضًا جيدة، غالبًا ما يتذكر املشجعون أن 
بــيــرو كــانــت املنتخب الــرابــع بــعــد أوروغــــواي 
ــتــــن والــــبــــرازيــــل الــــــذي يـــفـــوز بــلــقــب  ــنــ واألرجــ
البطولة الالتينية. في اآلونة األخيرة، تمّكنت 
بــيــرو فــقــط مــن الــوصــول إلـــى مــركــز الــوصــافــة 
الخاصة  بمكانتها  تتمتع  التي  البطولة  فــي 

باعتبارها أقدم بطولة دولية لكرة القدم.

اللقب األول
أميركا  لكوبا  األولـــى  النسخ  عــن  بيرو  غابت 
من 1916 حتى 1926، ثم ظهرت ألول في عام 
في  الرابعة  ثم  الثالثة،  املرتبة  ت 

ّ
واحتل  1927

1929 وبعدها الثالثة في 1935، لتتراجع في 
عام 1937 للمركز السادس. أتت بعدها نسخة 
1939، التي استضافتها بيرو، وكان اللقب من 
البداية  نصيبها فــي قصة مــثــيــرة. غــابــت فــي 
عن تلك النسخة األرجنتن والبرازيل، بعدما 
فــضــلــتــا خــــوض بــطــولــة روكــــا )ســمــيــت هــكــذا 
األرجنتيني  كــان خوليو روكــا  ألن مؤسسها 

بيرو 
البطل مرتين

يتابع »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 بيرو وأرقامه

3031
رياضة

رئيس البالد( ألسباب اقتصادية، وهي دورة 
العلم  مع  فقط،  الكبيرين  املنتخبن  بن  تقام 
أنــــه عــــرض عــلــى مــنــتــخــب الــســامــبــا املــشــاركــة 
مقابل مبلغ مالي كبير بهدف تغطية نفقات 
السفر. لم تلعب بوليفيا أيضًا لكن اإلكوادور 
لم تكن كولومبيا  ظهرت للمرة األولــى، فيما 
وفــنــزويــال جــزءًا مــن اتــحــاد أميركا الجنوبية 
الوقت. شاركت بيرو إلى  القدم في ذلــك  لكرة 
جانب أوروغواي العريقة وباراغواي وتشيلي 
اكــتــســاح الجميع،  واإلكــــــــوادور، واســتــطــاعــت 
ــاراٍت مــتــتــالــيــة مـــن خــالل  ــتــــصــ بــتــحــقــيــق 4 انــ
جيل مميز مع النجم الهداف تــيــودورو لولو 
إكـــوادور بخمسة  بيرو على  فــازت  فرنانديز. 
أهداٍف الثنن، ثم هزمت تشيلي 3-1 وبعدها 
أســقــطــت بـــاراغـــواي بــثــالثــيــة نظيفة ومـــن ثم 
ليما.  الــعــاصــمــة  فــي   1-2 بنتيجة  أوروغـــــواي 
في  الجماهير  معبود  لــســنــوات  »لــولــو«  بقي 
بالده بيرو، هو الذي ولد يوم 20 مايو/ أيار 
1913 وتوفي عام 1996. كان العبًا وفيًا للنادي 
الذي احتضنه وبدأ مسيرته معه، نقصد هنا 
فــريــق يــونــيــفــرســتــاريــو دي ديــبــورتــس، الــذي 
بدأ اللعب معه عام 1931 واعتزل في صفوفه 
سنة 1953، وكان البطل وأفضل العب وأفضل 
هداف في كوبا أميركا 1939. في نفس العام، 
تم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية العاملية من 

 »El Cdatenero« قبل الفيفا. عرف أيضًا باسم
أي املـــدفـــع، بــســبــب قــــوة تــســديــداتــه وأهـــدافـــه 
املميزة، إذ أحرز 156 هدفًا في 180 مع فريقه، 

و24 هدفًا في 32 مباراة مع منتخب بالده.

التتويج الثاني واألخير
اللقاء الختامي، ولم  غابت بيرو 36 عامًا عن 
فــي أي نسخة بعد  النهائي  بــلــوغ  فــي  تنجح 
تتويجها األول عام 1939، وكان أفضل إنجاز 
احتالل املركز الثالث مرتن في 1949 و1955. 
ــــردد حــتــى تـــاريـــخ 28 أكــتــوبــر  كــــان الــبــعــض يـ
1975 أن بيرو حققت لقب كوبا أميركا بغياب 
فإن  بالتالي  واألرجنتن(  )البرازيل  الكبيرين 
الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة رفـــع الـــكـــأس حــيــنــهــا كــان 
أمــرًا واردًا بــن الجماهير، لكن فــي ذلــك العام 
 شــيء. استطاع منتخب »ال 

ّ
تحديدًا تغّير كــل

بالنكيروخا« الفوز بمشاركة جميع منتخبات 
القارة الالتينية دون استثناء بعدما لعب في 
املجموعة الثانية إلى جانب تشيلي وبوليفيا، 
وتـــصـــّدر الــتــرتــيــب بــســبــع نـــقـــاط، لــيــواجــه في 
نصف النهائي منتخب البرازيل، فحقق الفوز 
خارج أرضه في بيلو أوريزونتي على استاد 
مــيــنــيــارو بــحــضــور 75 ألـــف مــتــفــرج بنتيجة 
فــي ليما بهدفن  إيــابــًا  الــخــســارة  3-1، ورغــــم 
للتأهل  كفيلة  الــذهــاب  نتيجة  كانت  نظيفن، 
ــى الــنــهــائــي. فـــي املــشــهــد الــخــتــامــي واجــهــت  إلـ
ــــان يحلم  ــذي كـ ــ ــيـــرو مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا الــ بـ
قت في نهاية 

ّ
بتحقيق لقبه األول، لكن بيرو حل

املطاف، بعد تألق مجموعة كبيرة من الالعبن 
تـــنـــاوبـــوا عــلــى تــســجــيــل األهـــــــداف، عــلــى غـــرار 
خوان كارلوس أوبليتاس وأزفالدو راميريس 
 من إنريكي كازاريتو وتولفيو 

ّ
)3 أهداف(، وكل

كوبياس وبيرسي روخاس بهدفن.

بيرو حققت 
اللقب األول في الكوبا 

بنسخة 1939

كافاني يعود لتدريبات أوروغواي استعدادًا لكوبا أميركا
انضم نجم منتخب أوروغواي ومانشستر يونايتد اإلنكليزي، إدينسون كافاني، إلى 
التدريبات الجماعية قبل انطالق بطولة  الطبية ملنتخب بالده، وانخرط في  »الفقاعة« 
كوبا أميركا يوم 13 يونيو/ حزيران الجاري في البرازيل. وغاب كافاني عن مواجهة 
األربعاء  فجر  فنزويال  لقاء  في  يشارك  ولــن  بتعادل سلبي،  انتهت  التي  بــاراغــواي، 
إلى  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  الخامسة والسادسة من تصفيات  الجولتني  املقبل، في 
إلى  األحــد  »السيليستي«  بعثة  اإليــقــاف. وســافــرت  مونديال 2022 في قطر، بسبب 
)الجامعة  ملعب  على  الــالتــيــنــي«  »الــعــنــابــي  ملــواجــهــة  كــاراكــاس  الفنزويلية  العاصمة 
تاباريز في هذه  أوســكــار  املخضرم  املــدرب  األوملــبــي(. وسيغيب عن كتيبة  املركزية 
املباراة العب وسط يوفنتوس اإليطالي، رودريغو بينتانكور، بسبب تراكم البطاقات 

الصفراء.

يورو  ماليين   4 مقابل  هاالند  مع  التعاقد  رفض  كومان 
في 2015

القارة  أندية  كبار  اهتمام  على  هاالند  إيرلينغ  الــشــاب،  النرويجي  املهاجم  يستحوذ 
على  للكبار  ومنافسته  األملــانــي،  دورتموند  بوروسيا  مع  الالفت  تألقه  بعد  العجوز، 
فــي ســن مبكرة وقبل  الــالعــب  توهج  مــن  وبالرغم  العالم.  فــي  املهاجمني  أفضل  لقب 
انتقاله إلى أحد الدوريات، إال أن موهبته لم تقنع الهولندي، رونالد كومان، املدير الفني 
الحالي لبرشلونة، في بداية مسيرته بالدوري املحلي. كانت أعني كشافي املواهب تتابع 
وكان  الثانية،  الــدرجــة  بــدوري  النرويجي  برينه  فريق  في  بداية مسيرته  منذ  هاالند 
وبــدأ بعرض  لالعب،  املتابعني  والــش، ضمن  الشهير، ستيف  املــواهــب  فريق كشاف 
الالعب على أكثر من فريق في الدوريات الكبرى. واكتسب والش شهرة في عالم كرة 
املتألق حاليًا مع  ريــاض محرز،  الجزائري  النجم  اكتشافه ملواهب بحجم  بعد  القدم، 
مانشستر سيتي، والفرنسي، نغولو كانتي، أحد أسباب تتويج تشلسي بدوري أبطال 
أوروبا املوسم املنقضي، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي اإلنكليزي بني آخرين. 
وُعنيِّ والش في الجهاز الفني لفريق إيفرتون في ذات الصيف الذي تعاقد فيه الفريق 
مع رونالد كومان، لتولي قيادة الفريق األول، ليعرض على املدرب الالعب النرويجي 
البالغ من العمر 16 عاما وقتها، ويؤكد له أنه سيكون أحد أهم املواهب في عالم كرة 
القدم. وأوضح والش في مقابلة سابقة أجراها مع موقع »ذي أثليتك« أن الالعب كان 
قريبًا للغاية من االنتقال إلى إيفرتون قادمًا من سالزبورغ النرويجي، وخاض فترة 
اختبار لعدة إيام مع الفريق اإلنكليزي، وطلب والده وقتها 4 ماليني يورو لضّم نجله 
إلى الصفوف الفريق، إال أن املهاجم الشاب لم يقنع كومان وإيفرتون في النهاية، على 

حد قول كشاف املواهب، لتنتهي املفاوضات والصفقة بالفشل.

إريك غارثيا سعيد للغاية في برشلونة
الكتالوني،  النادي  إلى  بعودته  للغاية«  أنه »سعيد  إريك غارثيا، مدافع برشلونة،  أكد 

بعدما قضى 4 أعوام بصفوف مانشستر سيتي.
وصّرح الالعب الدولي اإلسباني في مقابلة مع )برسا تي في(: »الوصول إلى الفريق 
األول أمر جديد، وآمل تحقيق إنجازات كبيرة. ال أفكر كثيرًا في املستقبل. إنه حلم 
أنـــا«. وأشـــار الــالعــب املنضم أخــيــرًا إلــى صفوف  أن أكــون هنا مشجعًا للبرسا كما 
البرسا إلى أنه »قبل خمس سنوات«، كان في املدرجات »يفكر فيما إذا كانت ستتاح 
»شيء رائع«. ورغم  له الفرصة يومًا ما« واآلن قد حصل عليها بالفعل، واصفًا ذلك بـ
صغر سنه )20 عامًا(، أكد غارثيا أنه سيحاول أن يكون »قائدًا في الفريق«، مضيفًا: 
الــزمــالء، وأريــد أن ألعب كل ما يمكن من  »أتحدث كثيرًا في امللعب، وأحــب مساعدة 
مباريات«. وأشــار إلى الصداقة التي تجمعه بأنسو فاتي منذ أن التقيا في صفوف 

ناشئي البلوغرانا.

أيوب الحديثي

تنبأ أغلب من تابع النجم باولو غيريرو، الذي ولد في 1 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي 1984، بـــأن هـــذه املــوهــبــة الــتــي نــشــأت فــي حي 
»جورليلوس« الفقير ببيرو، سيكون لها شأن كبير في عالم 
كرة القدم. وبعد أن بدأ مسيرته الكروية في الفئات الدنيا لفريق 
العاصمة ليما، وقــع فــي عــام 2003 عــقــدا مــع عــمــالق أوروبـــا 
بايرن ميونخ، ومثل الفريق الثاني ملوسم وحيد، سجل فيه 21 
هدفًا في 23 مباراة. غيريرو، الالعب الذي كان يخشى الطيران 
كثيرًا، إذ تزعم تقارير إعالمية، أن خوفه هذا يرجع إلى وفاة 
عمه خوسيه غونزاليس غانوزا في كارثة »أليانزا ليما« الجوية 
التألق مع هامبورغ األملــانــي، وبعد  عــام 1987، واصــل مشوار 
موسم شهد غياب الالعب بسبب اإلصابات، تألق في موسم 
لعب تسع  األوروبـــي،  االتحاد  2007-2008، وفي بطولة كأس 
مباريات، وسجل خمسة أهداف وقدم ثالث تمريرات حاسمة.

وبعدها انضم غيريرو إلى نادي كورينثيانز البرازيلي في 13 
 7.5 مقابل  ثــالث سنوات  مدتها  تموز 2012، بصفقة  يوليو/ 
ماليني، ليواصل مشوار تألقه في مالعب أميركا الجنوبية، بعد 

ل أخوه األكبر، خوليو ريفيرا، منتخب البيرو من قبل.
ّ
أن مث

سوداميريكانا،  كوبا  بلقب  كورينثيانز  مع  فــاز   ،2013 وفــي 

على الغريم ساو باولو 3–1، وسجل غيريرو في مباراة الذهاب 
التي انتهت بالفوز 2-1 خارج أرضه، وفي عام 2015، لم يتمكن 
غيريرو من التوصل إلى اتفاق مع فريقه لينقل بعدها ألندية 
فالمنغو وإنترناسيونال. حياة نجم البيرو، شهدت العديد من 
األحداث املؤسفة، ربما كان أبرزها العثور على ابن أخيه جوليو 
ريفيرا ميتًا في حادث سطو في ليما، وهي الحادثة التي أثرت 

كثيرة على الالعب الذي كان مسؤوال عن ابن أخيه.
ــا الــحــادثــة األبــــرز عــلــى املــســتــوى املــهــنــي، فــهــي الــتــي حولت  أمـ
طريقه إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد مزاعم بتعاطي 
الــذي كان يلعب  املهاجم  اتهم  القصة عندما  الكوكايني. وبــدأت 
إيقافه  ليتم  الكوكايني،  بتعاطي  فالمنغو،  فريق  صفوف  فــي 
ملدة عام، في الوقت الذي ادعى فيه الالعب، أنه لم يشرب أكثر 
من الشاي امللون بأوراق الكوكا، وهو مشروب شائع في الدولة 
القانونية، عاملًا  املعركة  تلك  الجنوبية. ودفعت  بأميركا  الواقعة 
أميركيا بارزًا ألخذ عينات من أجساد اإلنكا )إمبراطورية قديمة 
بنتها شعوب منطقة أميركا الجنوبية(، والتي تم اكتشافها على 
أنــه من املمكن أن  البيرو، إلثبات  ارتــفــاع 6000 قــدم في جبال 
تكون املادة الكيميائية املخالفة موجودة دون تناول الكوكايني. 
وبعدها، أصدرت محكمة عليا سويسرية قرارًا بالسماح لالعب 

بالوجود في صفوف منتخب بالده بكأس العالم.

باولو غيريرو

على هامش الحدث

يعّد واحدًا من أشهر المهاجمين والالعبين البيروفيين في تاريخ كرة 
القدم، سيكون محور حديثنا اليوم

منتخب بيرو 
حقق اللقب 
في مناسبتين 
وبلغ النهائي 
في 2019 
)خوان مابروماتا/
فرانس برس(

لطالما شهدت كوبا أميركا منافسة عريقة
)Getty( بين المنتخبات 

الوضع الحقًا
كــانــت بــيــرو قــريــبــة مـــن بــلــوغ الــنــهــائــي في 
املـــربـــع  ــن  مــ خـــرجـــت  لــكــنــهــا  و1983   1979
الذهبي، ومّرت بعدها بفترة تراجٍع كبيرة، 
فــي 1987 و1989  األول  الـــدور  مــن  فخرجت 
األمــــور  تــتــحــّســن  أن  قــبــل  و1995،  و1991 
تدريجيًا لتحضر 5 مرات في ربع النهائي، 
فيما حققت املركز الثالث في 2011 و2015. 
إلى  بــيــرو  فــي نسخة 2019 وصــل منتخب 
ـــت 

ّ
، ومـــن

ً
ــيـــاب دام طــــويــــال الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد غـ

العب  تابيا  وريناتو  اإليطالي  بينيفينتو 
ســيــلــتــا فــيــغــو اإلســـبـــانـــي واملــــدافــــع لــويــس 

أدفينسوال من رايو فاييكانو.

أرقاٌم تاريخية
فــارق أهــداف حققه منتخب بيرو في  أكبر 
كــوبــا أمــيــركــا كـــان أربــعــة أهـــــداف، وحــصــل 
ــبــــات، مـــنـــهـــا الـــفـــوز ــاســ ــنــ ــي عــــــــّدة مــ ــ  ذلــــــك فـ

و1949   1941 ــــي  فـ اإلكـــــــــــــوادور  عـــلـــى   0-4
وكولومبيا بنتيجة 5-1 عام 1947 وفنزويال 

الجماهير النفس بأن يتحقق اللقب الثالث 
في النهائي الثالث، لكن الخصم كان صعب 
املــــــــراس، ونـــقـــصـــد هـــنـــا مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل 
السامبا  العديد من نجومه، فحقق  بقيادة 
الفوز بنتيجة 3-1. وتأمل بيرو في نسخة 
2021 بالظهور بمستوى جيد، خاصة أنها 
التي  الــجــيــدة  العناصر  مــن  الــعــديــد  تمتلك 
سبيل  فعلى  مختلفة،  دوريــــات  فــي  تنشط 
املثال لديها املخضرم باولو غيريرو العب 
إنترناسيونال وجيانلوكا البادوال مهاجم 

للمنتخب  هــزيــمــة  أقـــســـى  ــا  أمــ  .1991 ــام  عــ
البيروفي فقد كانت ضد البرازيل بسباعية 
نظيفة في نصف النهائي. استضافت بيرو 
البطولة ست مرات )في أعوام 1927 و1935 
وســجــل  و2004(،  و1957  و1953  و1939 
و57  تعاداًل   33 مقابل  انتصارًا   52 الفريق 
صاحب  كويفا  كريستيان  وُيعتبر  هزيمة. 
أســـرع هــدف لــبــيــرو فــي كــوبــا أمــيــركــا، بعد 
البرازيل في  املــبــاراة ضد  بــدء  دقيقتن من 

14 يونيو 2015.

كوبا أميركا... وجه رياضي
حكاية التأسيس والتألق

محمد السعو

تعتبر بطولة كوبا أميركا، مع وصولها إلى 
األعرق  البطولة  واألربعن،  السابعة  النسخة 
في عالم كرة القدم. فهي بــدأت في عام 1916، 
إلــى أعلى  الــتــاريــخ تتطور لتصل  ومــنــذ ذلــك 
املـــراتـــب، وتــحــظــى بــمــشــاهــدات قــيــاســيــة. ومــن 
البطولة  تلك  أبــرز مالمح  إلــى  التعرف  املفيد 
النسخة  إلــى  وصولها  وحتى  انطالقها  منذ 
ــة، الـــتـــي تــعــتــبــر اســتــثــنــائــيــة هـــذا  ــيـ ــلـ ــرازيـ ــبـ الـ

الصيف، بسبب ظروف فيروس كورونا.
سطعت فكرة تنظيم بطولة أميركية جنوبية، 
عام 1916. في ذلك العام، كانت األرجنتن تنظم 
االحـــتـــفـــاالت بــمــنــاســبــة »مــئــويــة االســتــقــالل«، 
رياضي،  بحدث  الذكرى  تخليد  فكرة  فلمعت 
طــلــق عليها 

ُ
أ الــقــدم  فــبــرز تنظيم بطولة لــكــرة 

لكرة  الجنوبية  أميركا  »بطولة  اســم  رسميًا 
ــَهــت الدعوة للمشاركة فيها إلى  الــقــدم«، وُوجِّ
االتــحــادات األربــعــة الناشطة فــي ذلــك الوقت، 
وهــــــي: األرجـــنـــتـــن واألوروغـــــــــــــواي وتــشــيــلــي 

والبرازيل فقط.
نجحت الفكرة ولقيت قبواًل، لتبدأ املنافسات 
في الثاني من يوليو/ تموز من العام نفسه، 

وســط أجـــواء مــثــيــرة. وبــمــا أن بنك األفــكــار ال 
يتعطل، تطور األمر في غضون أيام قليلة. ففي 
التاسع من الشهر نفسه، بادر األوروغواياني 
هيكتور ريبادابيا غوميز، إلى تأسيس اتحاد 
أمــيــركــا الجنوبية لــكــرة الــقــدم، بــهــدف رعــايــة 
املباريات وحسم الخالفات  البطولة وتحديد 
الداخلية وحماية سمة الهواية لدى الالعبن 

ومواجهة االحتراف.
ــدار 16 يــومــًا،  ــ واســـتـــمـــرت املــنــافــســات عــلــى مـ
أدى  للغاية،  كبير  جماهيري  حــضــور  وســط 
ــاراة الــنــهــائــيــة بن  ــبـ فــيــمــا بــعــد إلـــى تــوقــف املـ
األرجــنــتــن واألوروغــــــــواي بــعــد مــــرور خمس 
دقائق فقط على اللعب، إثر اقتحام الجماهير 
املــدرجــات، أرض ملعب  التي كانت كبيرة في 

»خيمناسيا وإسغريما«.
ــكــمــلــت املــواجــهــة على 

ُ
فــي الــيــوم الــتــالــي، اســت

ــادا«، اعــتــبــارًا من  ــانـ ــّيـ مــلــعــب »راســيــنــغ دي أبـ
الدقيقة السادسة، من دون أن تتغير النتيجة، 
 ألول كوبا 

ً
ــــواي بــطــال ج منتخب األوروغـ ــوِّ

ُ
فــت

ــل مــن  أمــــيــــركــــا، بـــعـــد تــحــقــيــقــه نـــتـــائـــج أفــــضــ
والبرازيل. ومن هنا،  أمــام تشيلي  األرجنتن 
اندلعت شرارة املنافسة التقليدية بن البلدين 

على مدار العقود التالية.
ــمــــى »بــــطــــولــــة أمـــيـــركـــا  ــــســ

ُ
ــة ت ــبــــطــــولــ ــلــــت الــ ظــ

الجنوبية لكرة القدم«، حتى نسخة عام 1967، 
فبداية من نسخة عام 1975 أصبحت البطولة 

سمى »كوبا أميركا« رسميًا.
ُ
ت

للبطولة،  األولــى  العشرين  َسخ 
ُّ
الن مــدى  على 

سيطر منتخبا األرجنتن واألوروغــواي على 
األلقاب، فقد حصدا تسعة وثمانية ألقاب على 
التوالي، بينما حقق البرازيل، الذي لم يكن قد 
أصــبــح قــوة عظمى بــعــد، اللقب مــرتــن، فيما 

دخل البيرو سجل األبطال بلقب وحيد.
ــا الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــبــطــولــة، فــقــد كــان  أمــ
تــوازنــًا. فاعتبارًا مــن عــام 1949، أصبح  أكــثــر 
ألقاب  بسبعة  األفــضــل  املنتخب  األوروغــــواي 
و1987  و1983  و1967  و1959   1956( أخـــرى 
و1995 و2011( مقابل خمسة ألقاب لأرجنتن 
)1955 و1957 و1959 و1991 و1993(. وبدأت 
املهارة والسحر البرازيليان يظهران من خالل 
و1997  و1989   1949( إضــافــيــة  ألــقــاب  سبعة 
في  األخير  اللقب  كما  و2007،  و2004  و1999 
2019، ما رفع حصيلة السامبا إلى 9 ألقاب(، 
بينما فاز الباراغواي بالبطولة مرتن )1953 
رفــع   )1975( آخـــر  لــقــبــًا  بــيــرو  وحــــاز  و1979( 
إلى لقبن، مع لقب لبوليفيا )1963(  رصيده 
وآخر لكولومبيا )2001(، ودخل تشيلي سجل 

الشرف بلقبن متتالين )2015 و 2016(.

كوبـا           أميركا

Monday 7 June 2021 Monday 7 June 2021
االثنين 7 يونيو/ حزيران 2021 م  26  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2471  السنة السابعة االثنين 7 يونيو/ حزيران 2021 م  26  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2471  السنة السابعة


