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رياضة

اختير النجم البلجيكي، كيفن دي بروين، نجم 
خط وسط فريق مانشستر سيتي، أفضل العب 
في الدوري اإلنكليزي املمتاز )بريمييرليغ( في 

االستفتاء الذي أجرته رابطة الالعبني املحترفني. 
وج دي بروين بالجائرة للعام الثاني على 

ُ
وت

التوالي، وهو اإلنجاز الذي لم يتحقق منذ عام 
2008، عندما فاز البرتغالي، كريستيانو رونالدو، 
بالجائزة ملوسمني على التوالي، خالل فترة لعبه 

مع مانشستر يونايتد.

أعلن االتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف رئيسه، 
روجيريو كابلوكو، بعد اتهامه بالتحرش 

الجنسي بموظفة في املؤسسة الكروية، على أن 
. واتخذت لجنة االنضباط 

ً
يسري القرار مباشرة

في االتحاد البرازيلي قرار إيقاف، كابلوكو، ودعت 
 املديرين في املؤسسة، 

ّ
الجتماع غير عادي لكل

 ما سيترتب عليه. ووفقًا 
ّ

ملناقشة القرار وكل
 املوظفة أكدت التحرش املباشر خالل 

ّ
للتقارير فإن

رحالت العمل واالجتماعات.

حجز األملاني ألكسندر زفيريف، مقعده في الدور 
ربع النهائي من منافسات بطولة فرنسا املفتوحة 

للتنس )روالن غاروس(، وذلك إثر فوزه الكاسح 
في الدور الرابع على الياباني، كي نيشيكوري، 

بثالث مجموعات من دون رد، ولم يجد زفيريف 
أي صعوبة في اإلطاحة بالالعب الياباني خالل 

أقل من ساعتني بنتيجة 6 - 4 و6 - 1 و6 - 1. 
وسيواجه في الدور املقبل منافسه اإلسباني، 

أليخاندور دافيدوفيتش.

دي بروين يحصد 
جائزة األفضل في 

الدوري اإلنكليزي

إيقاف رئيس االتحاد 
البرازيلي لكرة القدم 

بتهمة التحرش الجنسي

زفيريف يكتسح نيشيكوري 
ويتأهل إلى ربع 

نهائي »روالن غاروس«

ُتوج منتخب 
ألمانيا دون 
21 سنة بلقب 
بطولة األمم 
األوروبية للمرة 
الثالثة في 
تاريخه إثر فوزه 
على نظيره 
البرتغالي بهدف 
من دون رد في 
النهائي الذي 
احتضنه ملعب 
»ستوزيتس« في 
مدينة ليوبليانا 
السلوفينية. 
وبهذه النتيجة، 
يعود المنتخب 
األلماني لمنصات 
التتويج سريعًا 
بعدما خسر لقب 
النسخة األخيرة 
قبل عامين، أمام 
إسبانيا بهدفين 
لواحد، ليضيف 
اللقب الثالث له 
في البطولة 
بعد نسختي 
2009 و2017.

)Getty( أثبت المنتخب األلماني أنه ال يغيب عن منصات التتويج كثيرًا
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بولندا
مجموعة شابة بقيادة 

ليفاندوفسكي

2829
رياضة

سُيشارك املنتخب السويدي للمرة السابعة 
في منافسات »اليورو« تاريخيًا، هو منتخب 
ُمتجدد بلغ الدور ربع النهائي في مونديال 
بــلــوغ املربع  روســيــا 2018، وكـــان قريبا مــن 
الــذهــبــي فــي إنــجــاز كـــروي كبير. وسيسعى 
فـــي نــســخــة »يـــــورو 2020« إلــــى الــتــأهــل من 
دور املجموعات والذهاب بعيدًا في البطولة 
األوروبــيــة. ويــعــّد املنتخب الــســويــدي اليوم 
مــن بــن أبـــرز املنتخبات األوروبـــيـــة فــي كرة 
الترتيب  الــــ18 فــي  املــركــز  الــقــدم، فهو يحتل 
ــز الـــــــ13 فـــي قــائــمــة  ــركــ الـــعـــاملـــي »لــفــيــفــا« واملــ
منتخبات القارة »العجوز«، ودائمًا ما قدمت 
الـــكـــرة الــســويــديــة الــكــثــيــر لــكــرة الـــقـــدم خــال 

السنوات املاضية.

لمحة وتاريخ في »اليورو«
مــــرة  ألول  ــــدي  ــويــ ــ ــســ ــ الــ ــتــــخــــب  ــنــ املــ شــــــــــارك 
ــام 1992، عـــلـــى أرضــــــه وبـــن  ــ فــــي نــســخــة عـ
جــمــاهــيــره، ونــجــح فــي الــوصــول إلـــى الـــدور 
نصف النهائي عن جدارة واستحقاق، لكنه 
خسر آنـــذاك ضــد املنتخب األملــانــي )3 – 2(، 
وفقد فرصة لعب املباراة النهائية ألول مرة 
في تاريخه الكروي. بعد ذلك فشل املنتخب 
بنسخة  البطولة  إلــى  التأهل  في  السويدي 
عام 1996، ليعود وُيشارك في جميع النسخ 
بعد ذلــك من عــام 2000 إلــى عــام 2020. ففي 
نــســخــة هـــولـــنـــدا وبــلــجــيــكــا، خــــرج مـــن دور 

املجموعات، ثم نجح في الوصول إلى الدور 
ربع النهائي في نسخة البرتغال عام 2004. 
لكنه عـــاد وودع بــاكــرًا فــي آخـــر 3 نــســخ من 
»الــيــورو« فــي ســنــوات 2008، 2012 و2016، 
السويدي، لعب  للمنتخب  آخــر ظهور  وفــي 
في املجموعة الخامسة واحتل املركز األخير 
الشمالية وخسر  أيرلندا  أن تعادل مع  بعد 
ــام إيــطــالــيــا وبــلــجــيــكــا، لـــيـــودع الــبــطــولــة  ــ أمـ
ــه لــو حل  ــم أنـ األوروبـــيـــة بنقطة يــتــيــمــة، رغـ
ثالثًا لكان بإمكانه التأهل إلى الدور الثاني. 
وســُيــحــاول املنتخب الــســويــدي فــي »يـــورو 
2020« تــكــرار إنــجــاز عــام 1992، والــوصــول 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي مـــن جـــديـــد، من  إلـــى الـ
أجل إسعاد الجماهير التي تحلم بالظهور 
لطاملا  الـــذي  »األصـــفـــر«،  للمنتخب  ــشــرف 

ُ
امل

كان رقما صعبا أمام املنتخبات األوروبية.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تــأهــلــت الــســويــد إلـــى بــطــولــة »يــــورو 2020«، 
بعد أن حلت وصيفة في املجموعة السادسة، 
انــــتــــصــــارات و3  مــــن 6  نـــقـــطـــة  وجـــمـــعـــت 21 
ــعــــادالت وخــــســــارة، وتـــقـــدمـــت عــلــيــهــا فقط  تــ
الــتــي جمعت 26 نقطة.  املــتــصــدرة  إســبــانــيــا 
وسجل املنتخب السويدي في التصفيات 23 

هدفًا مقابل تلقيه 9 أهداف في شباكه.
بالنسبة لنقاط القوة، فقد يبدو األمر غريبًا 
بعض الشيء، لكن السويد هي أفضل بدون 
زالتــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، وذلـــك ألن عناصر 
الــيــوم  ــدة  يــلــعــبــون كمجموعة واحــ املــنــتــخــب 
ــًا قــتــالــيــة عــالــيــة ظـــهـــرت في  ــ ويــمــلــكــون روحـ
الــتــصــفــيــات  مـــونـــديـــال روســـيـــا 2018، وفــــي 
األوروبية املؤهلة إلى بطولة »يــورو 2020«. 
وفي منتخب السويد تحديدًا، كل العب يلعب 
من أجل القميص أواًل وُيقاتل من أجل الفوز، 
ومن الخلف هناك مدرب خبير وذكي يعرف 
املجموعة  األفضل من هذه  استخراج  كيفية 
عال،  وتنظيم  بانضباط  تلعب  التي  الشابة 
ــذا املــنــتــخــب واحــــدا مــن بن  مــا يــجــعــل مــن هـ
األفــضــل فــي الــقــارة األوروبــيــة والـــذي يمكنه 
الذهاب بعيدًا مع قليل من التركيز على أرض 

ربما تواجه  التي  الضعف  نقاط  أمــا  امللعب. 
املنتخب السويدي، فهي الخبرة القليلة التي 
ساعد على الذهاب بعيدًا في البطولة 

ُ
قد ال ت

االوروبية، رغم أن نفس املجموعة قدمت أداًء 
جيدًا في املونديال األخير، وبعيدًا عن النجم 
إميل فروسبرغ، ال توجد أسماء كبيرة أخرى 
قادرة على صناعة الفارق على أرض امللعب. 

كــمــا أن الــنــجــم فــيــكــتــور لــيــنــديــلــوف يــرتــكــب 
ــع مــانــشــســتــر  ــيـــة مــ بـــعـــض األخــــطــــاء الـــدفـــاعـ
يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي، وهـــو الــــذي خـــاض 45 
ــاراة هــــذا املـــوســـم فـــي جــمــيــع الــبــطــوالت  ــبــ مــ
املــدرب  سُيعول  وعليه  واألوروبـــيـــة،  املحلية 
على أســمــاء شــابــة جــديــدة الــتــي ربــمــا تكون 

عائقا أمام تأهل السويد إلى الدور الثاني.

المجموعة والتشكيلة
ــــي املــجــمــوعــة  ــدي فـ ــويــ ــســ يـــلـــعـــب املـــنـــتـــخـــب الــ
ــة إلــــى جـــانـــب مــنــتــخــبــات إســبــانــيــا،  الـــســـادسـ
سلوفاكيا وبــولــنــدا، ويــبــدأ مــشــواره ضــد في 
مـــواجـــهـــة صـــعـــبـــة ضــــد املـــنـــتـــخـــب اإلســـبـــانـــي 
لــتــصــدر  بـــالـــنـــجـــوم واملــــرشــــح األول  ــــدجــــج 

ُ
امل

ــاراة الـــثـــانـــيـــة ضد  ــ ــبـ ــ املـــجـــمـــوعـــة، ثــــم يــلــعــب املـ

املنتخب السلوفاكي، على أن يختتم مشواره 
الـــبـــولـــنـــدي،  ــد املــنــتــخــب  الـــــــدور األول ضــ فــــي 
ــثــــاث عــلــى  ــاريــــات الــ ــبــ وســتــلــعــب الـــســـويـــد املــ
في سان بطرسبرغ  »كريستوفسكي«  ملعبي 
و»ال كــارتــوخــا« فــي إشــبــيــلــيــة. وعــلــى صعيد 
ــشــارك 

ُ
تشكيلة املــنــتــخــب الــســويــدي الــتــي ســت

فــي »يــــورو 2020« فــهــي عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: 

فــي خــط الـــدفـــاع هــنــاك )روبـــــن أولـــســـن، كــارل 
يوهان يونسون، كريستوفر نودفيلدت(، وفي 
فيكتور  لوستيغ،  )ميكايي  الدفاع هناك  خط 
ــدريــــاس غــرانــفــكــيــســت، مــارتــن  لــيــنــدلــوف، أنــ
أولـــســـون، لــودويــنــغ أوغــوســتــيــنــســون، فيليب 
يانسون(.  بونتوس  كــرافــت،  إميل  هياندير، 
وفي خط الوسط هناك )سيبستيان الرسون، 

ألـــبـــي إكــــــــدال، إمـــيـــل فـــورســـبـــيـــرغ، غــوســتــاف 
ســفــيــنــســون، كـــن ســيــمــا،فــيــكــتــور كــايــســون، 
ماتياس سفانبيرغ، كريستوفر أولسون، ديان 
كولوفيسكي، يــانــس كــايــوســت(، أمــا فــي خط 
ــاركـــوس بــيــرغ، ألــكــســانــدر  الــهــجــوم فــهــنــاك )مـ

إساق، روبن كوايسون وجوردان الرسون(.
رياض...

السويد من أجل تكرار إنجاز 1992

رياض الترك

ــنـــدي  ــولـ ــبـ ــتـــخـــب الـ ــنـ ــلـــك املـ ال يـــمـ
ــرًا فــــي مــنــافــســات  ــيـ ــبـ تــــاريــــخــــًا كـ
بــــطــــولــــة »الــــــــيــــــــورو« تـــاريـــخـــيـــًا، 
إذ ســـُيـــشـــارك لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي الــبــطــولــة 
األوروبية وهذه املرة في نسخة عام 2020. 
األخيرة  السنوات  فــي  أمست  بولندا   

ّ
أن إاّل 

الكبيرة في  منتخبًا قويًا أحرج املنتخبات 
مع  والقارية، خصوصًا  الدولية  املنافسات 
امــتــاكــه مــهــاجــم بـــايـــرن مــيــونــخ، الـــهـــداف، 
روبـــيـــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، الـــذي ُيــعــتــبــر من 

أخطر املهاجمن في العالم حاليًا.

لمحة وتاريخ في »اليورو«
فــشــل املــنــتــخــب الـــبـــولـــنـــدي فـــي الـــتـــأهـــل إلــى 
املــمــتــدة بن  النسخات  فــي جميع  »الـــيـــورو« 
ــه شــارك في التصفيات 

ّ
1960 و2004، رغــم أن

األوروبية ولم ُيحقق أكثر من 4 انتصارات في 
املشاركات، ما جعله يخرج سريعًا من سباق 
املنافسة على التأهل في تلك النسخات الـ12 
األولــى. وشــارك املنتخب البولندي ألول مرة 
فــي بــطــولــة »الـــيـــورو« فــي نسخة عـــام 2008، 
ولم ينجح في تخطي دور املجموعات عندما 
سجل تــعــاداًل مقابل خــســارتــن، وكـــرر األمــر 
التي استضاف  نفسه في نسخة عــام 2012، 
بــعــض مــبــاريــاتــهــا بــالــشــراكــة مـــع أوكــرانــيــا، 
الــدور األول بعدما سجل  وخــرج بولندا من 

تعادلن مقابل خسارة.
 نسخة فرنسا عام 2016 كانت مختلفة، 

ّ
لكن

للمرة  البولندي  املنتخب  بـــروز  شــهــدت  إذ 
األولــــــى، حـــن لــعــب فـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
آنذاك، إلى جانب منتخبات أملانيا، وأيرلندا 
الــشــمــالــيــة، وأوكـــرانـــيـــا. وتــفــوق بــولــنــدا في 
املباراة األولى على أيرلندا الشمالية بهدف 

نظيف، ثم تعادل مع أملانيا من دون أهداف، 
وخــتــم مــشــواره فــي الـــدور األول بــفــوز على 

أوكرانيا بهدف نظيف.
وفي دور الـ16، تفوق بولندا على سويسرا 
الــتــعــادل  الــتــرجــيــح )5 – 4(، بــعــد  بـــركـــات 
ــلـــي والــشــوطــن  ــاراة بــوقــتــهــا األصـ ــبــ فـــي املــ
ذلــك  بــعــد  لــيــصــطــدم   ،)1  –  1( اإلضـــافـــيـــن 
بـــمـــنـــتـــخـــب الــــبــــرتــــغــــال، ويـــخـــســـر بـــركـــات 
نــهــايــة  إثــــر  املـــــرة )5 – 3(،  الــتــرجــيــح هــــذه 

املواجهة بالتعادل )1 – 1(.

التصفيات ونقاط 
القوة والضعف

»يــورو  بطولة  إلــى  البولندي  املنتخب  تأهل 
فــي  الـــســـابـــعـــة  املـــجـــمـــوعـــة  بـــتـــصـــدره   »2020
الــتــصــفــيــات األوروبــــيــــة، فــقــد جــمــع 25 نقطة 
مــن 8 انــتــصــارات وتــعــادل وخــســارة. وسجل 
 5 تلقيه  مقابل  هدفًا   18 البولندي  املنتخب 
ــداف، مــتــقــدمــًا عــلــى املــنــتــخــب الــنــمــســاوي  ــ أهــ
 ثــانــيــًا بــجــمــعــه 19 نــقــطــة. عــنــدمــا 

ّ
ــل ــــذي حــ الـ

تـــراقـــب مــنــتــخــب بـــولـــنـــدا، تــلــفــتــك أواًل الــقــوة 
بـــرأس حــربــة هــداف  الــتــي تتمثل  الهجومية 
هو روبرت ليفاندوفسكي، إذ يكفي تواجده 
في الثلث األخير، لكي يبث الرعب في دفاعات 
املنافسن وحـــراس املــرمــى، وهــو أبـــرز نقطة 
»يــورو  فــي  الــبــولــنــدي  املنتخب  قــوة يملكها 
 »لــيــفــا« ســجــل 6 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ 2020« مــع اإلشـ

أهداف في 8 مباريات خاضها في التصفيات 
األوروبية املؤهلة إلى البطولة القارية.

أمـــــا نـــقـــطـــة الــــقــــوة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي يــمــلــكــهــا 
بدع 

ُ
املنتخب البولندي، فهي خط الوسط امل

والـــخـــاق خــلــف لــيــفــانــدوفــســكــي، ويــصــنــع 
خط الوسط دائمًا الفارق في الثلث األخير، 
لــلــمــهــاجــمــن  املـــمـــول األول  ـــــه 

ّ
أن خــصــوصــًا 

في املباريات، وهــو األمــر الــذي جعل معدل 

EURO  2020  يورو

يدخل المنتخب البولندي منافسات »يورو 2020« وهو ليس من المرشحين 
للمنافسة على اللقب، لكنّه يبقى من المنتخبات الخطيرة القادرة على إحراج 

الكبار وتعقيد مهمة تأهل أّي منافس من المجموعة

)Getty( منتخب بولندا قادر على إحراج الكبار

)Getty( يعّول منتخب بولندا كثيرًا على هدافه ليفاندوفسكي

)Getty( »السويد ُتشارك للمرة السابعة في بطوالت »اليورو)Getty( تملك السويد جيًال شابًا ُمميزًا

البولندي  للمنتخب  النجم األول  ليفاندوفسكي،  املهاجم روبرت  ُيعتبر 
ــه لعب حتى اآلن 

ّ
في بطولة »يــورو 2020«. يكفي لإلشارة إلــى ذلــك، أن

118 مباراة وسجل 66 هدفًا لبالده. وهو عميد املهاجمني البولنديني، 
التي  األندية  ــه خــاض 696 مباراة في مسيرته مع جميع 

ّ
أن خصوصًا 

لعب معها حتى اآلن، وسجل 484 هدفًا في جميع املسابقات املحلية 
والقارية والعاملية. وسيكون ليفاندوفسكي مفتاحًا مهمًا للمدرب، باولو 
سوزا، من أجل تصدر خط الهجوم وتسجيل األهداف وقيادة املنتخب 
لتحقيق االنتصارات، خصوصًا في دور املجموعات، فهل ُيقدم »ليفا« 

عروضًا هجومية قوية في البطولة؟

الــبــولــنــدي، عام  املنتخب  تــدريــب  ــوزا،  بــاولــو سـ البرتغالي،  املـــدرب  م 
ّ
تسل

وتــعــادالن وخسارة(  )انتصار  اآلن في 4 مباريات  وقــاده حتى   ،2021
ثالث منها في تصفيات املونديال وواحــدة ودية. سجل املنتخب معه 8 
أهداف فيما تلقت الشباك 6 أهداف. وسبق لسوزا، أن درب أندية بوردو 
الفرنسي، وتيانجني الصيني، وفيورنتينا اإليطالي، وبازل السويسري، 
وليستر سيتي اإلنكليزي، وسوانزي سيتي الويلزي، وكذلك كوينز بارك 
رينجيرز اإلنكليزي، وفيديوتون املجري. وحقق املدرب مع الفريق املجري 
لقب الدوري و»السوبر«. وحقق لقب الدوري السويسري مع فريق بازل 
أيضًا. فهل ينجح في قيادة بولندا إلى الدور الثاني أو ما هو أبعد من ذلك؟

روبرت ليفاندوفسكي

باولو سوزا

 
ّ

بــولــنــدا الــتــهــديــفــي كــبــيــرًا )هـــدفـــان فـــي كــل
مباراة في التصفيات(.

من  البولندي  املنتخب  ُيعاني  املــقــابــل،  فــي 
بعض نــقــاط الضعف الــتــي ربــمــا تــؤثــر في 

ــــورو 2020«، والـــبـــدايـــة من  مـــشـــواره فـــي »يـ
ضــعــف خــبــرة بــعــض الــاعــبــن، خصوصًا 
مــفــاتــيــح خـــط الـــوســـط األســـاســـيـــن، الــذيــن 
يلعبون في درجــات متدنية لكرة القدم في 
التي ربما  الخبرة  البلدان األوروبية، وهي 
تــؤثــر عــلــى كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع املــبــاريــات 

الكبيرة واملهمة.
كــذلــك، يــمــلــك املــنــتــخــب الــبــولــنــدي مــدافــعــن 
الــســن، مــا سيتسبب ربــمــا بعدم  كــبــار فــي 
قدرتهم على مجاراة الاعبن السريعن، ال 
سيما في املنتخبات الكبيرة، وبالتالي من 
لألهداف  بولندا  مرمى  يتعرض  أن  املمكن 

ويتأثر املشوار األوروبي.

المجموعة والتشكيلة
يــلــعــب املــنــتــخــب الــبــولــنــدي فـــي املــجــمــوعــة 
ويبدأ   ،»2020 »يـــورو  بطولة  فــي  الخامسة 
ــد املـــنـــتـــخـــب الـــســـلـــوفـــاكـــي فــي  ــــواره ضــ ــــشـ مـ
ــى، ثــم يلعب مــبــاراتــه الثانية  الــجــولــة األولــ
ضـــــد املـــنـــتـــخـــب اإلســـــبـــــانـــــي، وهـــــــي أقـــــوى 
مباريات املجموعة، ليختم بولندا مشواره 
في دور املجموعات ضد املنتخب السويدي 

في مباراة ربما تكون مصيرية للتأهل.
فستضم،  البولندي  املنتخب  تشكيلة  أمــا 
فابيانسكي،  لــوكــاس  املــرمــى:  فــي حــراســة 
ــاس  ــ ــ ــوكـ ــ ــ فـــــويـــــتـــــشـــــيـــــك شـــــتـــــشـــــيـــــســـــنـــــي، لـ
ســكــوروبــســكــي. وفــــي خـــط الــــدفــــاع هــنــاك: 

بيريسزينسكي،  بارتوسز  بيدناريك،  يان 
ــل غـــلـــيـــك،  ــيــ ــامــ ــــي، كــ ــــشـ ــتـ ــ ــــدويـ ــيـ ــ داويــــــــــل دافـ
كاميل  كــيــدزيــورا،  تــومــاس  هيليك،  ميكال 
ــز،  ــاســ ــوتــــوس بــــوشــ ــمــ ــيــ بــــيــــاتــــكــــوســــكــــي، تــ
مــــاســــيــــج ريـــــــبـــــــوس. وفــــــــي خــــــط الــــوســــط 
هــنــاك: بــرزيــمــيــســاو فــرانــكــوســكــي، كاميل 
ــاك، مـــاتـــيـــوســـز كـــلـــيـــش، كــاســبــيــر  ــ ــــوزويــ جــ
كــــوزلــــووســــكــــي، غـــريـــغـــورز كـــريـــشـــوفـــيـــاك، 
ــي، يـــــــــاكـــــــــوب مـــــــوديـــــــر،  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ كـــــــــــــــــارول لـ
زيلينسكي.  بيوتر  باشيتا،  برزيميساو 
وفـــي خــط الــهــجــوم هــنــاك: دافــيــد كــونــاكــي، 
روبرت ليفاندوفسكي، أركاديوسز ميليك، 
كارول سويديرسكي وياكوب سويركزوك.

أنـا النجم

أنـا المدرب

يشارك منتخب 
بولندا للمرة الثالثة في 

بطولة »اليورو«

أيام3

دولـة 
وكرة

يسعى المنتخب 
السويدي لتقديم 

أفضل أداء له في 
»يورو 2020« والظهور 
بصورة ُمشرفة وعدم 

الخروج باكرًا من دور 
المجموعات

Tuesday 8 June 2021 Tuesday 8 June 2021
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كوبـا           أميركا

حسين غازي

ــا، األعـــــرق  ــركــ ــيــ بـــطـــولـــة كــــوبــــا أمــ
ــقـــدم الــخــاصــة  ــرة الـ فـــي تـــاريـــخ كــ
قبل  بدايتها  كانت  باملنتخبات، 
انطاق كأس العالم، تحديدًا في عام 1916، 
ومن هناك أقلعت رحلة املنتخبات. حديثنا 
الـــيـــوم ســيــتــركــز عــلــى مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا، 
الفريق الذي يأتي في املرتبة الخامسة في 
فقط،  واحــد  لقب  برصيد  التتويجات  عــدد 
 مـــن بــــاراغــــواي 

ّ
كـــحـــال بــولــيــفــيــا، خــلــف كــــل

ــواي  ــ وتــشــيــلــي وبـــيـــرو، فــيــمــا تعتبر أوروغـ
واألرجــنــتــن   )15( القياسي  الــرقــم  صاحبة 
ألقاب.  بـ9  الثالثة  والبرازيل  بـــ14  الوصيفة 
لم يكن كولومبيا واحدًا من املنتخبات التي 
تــواجــدت فــي كــوبــا أمــيــركــا مــنــذ انطاقها، 
ــٍت  ــذه املـــســـابـــقـــة حـــتـــى وقــ ــ ــاب عــــن هـ ــ فـــقـــد غـ
حقق  حينها   .1945 ــام  عـ تــحــديــدًا  مــتــأخــر، 
الــخــامــس. مــشــاركــات كولومبيا في  املــركــز 
بطولة كوبا أميركا الحقًا كانت متواضعة 
ومتقطعة، إذا غــاب عــن نسخ عـــّدة، قبل أن 
 1975 عــام  منذ  دائـــم  بشكٍل  بالظهور  يــبــدأ 
حتى النسخة األخيرة في 2019 التي أقيمت 

في البرازيل.

النهائي األول
في عام 1975 كان كولومبيا على موعٍد مع 
اخــتــبــار أول نــهــائــي لــه فــي تــاريــخ مسابقة 
كـــوبـــا أمـــيـــركـــا، بــعــدمــا تـــصـــّدر مــجــمــوعــتــه، 
وسجل سبعة أهداف مقابل اهتزاز شباكه 
ــدة. فــي نــصــف الــنــهــائــي اســتــطــاع  ــ مـــرة واحـ
كــولــومــبــيــا الــتــفــوق عــلــى أوروغــــــــواي، بعد 
ــي بــوغــوتــا  ــًا بــنــتــيــجــة 3-0 فــ ــابــ ــوز ذهــ ــفــ الــ
بهدف  مونتيفيديو  فــي  إيــابــًا  والــخــســارة 
من دون مقابل. خصم كولومبيا في اللقاء 

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

منتخب كولومبيا وأرقامه

األخير كان منتخب بيرو الذي كان قد تفوق 
على البرازيل، وفي نهاية األمر فشل زماء 
الاعب إرنستو دياز، الذي توج هدافًا لتلك 
النسخة مناصفة مع األرجنتيني ليوبودلو 
لــوكــي بــرصــيــد 4 أهــــداف، فــي الــتــفــوق على 
بيرو، الذي حصل حينها على لقبه الثاني.

اللقب الوحيد وقصته الغريبة
ــا بـــعـــد نـــســـخـــة 1975  ــيـ ــبـ ــم يـــبـــلـــغ كـــولـــومـ ــ لـ
الــنــهــائــي، فــاحــتــل املــركــز الــثــالــث عـــام 1987 
بــحــضــور الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــجـــوم عــلــى غـــرار 
نفسه  املوقف  تكرر  ثم  فالديراما،  كارلوس 
بطولتي  خــال  و1995.   1993 نسختي  فــي 
1997 و1999 خرج كولومبيا من الدور ربع 
عــام 2001، وهــنــاك تحقق  ليأتي  الــنــهــائــي، 
الــحــلــم أخــيــرًا. أقــيــمــت بــطــولــة كــوبــا أميركا 
عام 2001 في كولومبيا، في الفترة املمتدة 
من 11 إلى 29 يوليو/ تموز، وشهدت تلك 
النسخة العديد من املفاجآت واالضطرابات 

وأحداثًا مثيرة للغاية قبل انطاقها.
دعــــي حــيــنــهــا املــكــســيــك وكـــنـــدا بــطــل الــكــأس 
للمشاركة  بالكونكاكاف  الخاصة  الذهبية 
ــّدة من  ــ ــــرت اجــتــمــاعــات عـ فـــي الــبــطــولــة، وجـ
قــبــل اتـــحـــاد أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــكــرة الــقــدم 
إزاء  بالقلق  الشعور  بسبب  »الكونميبول« 
الــوضــع األمــنــي فــي كولومبيا آنـــذاك. يــوم 1 
البطولة،  إلغاء  »الكونميبول«  أعلن  يوليو، 

ــا فــنــزويــا اســتــضــافــة  وعـــرضـــت عــلــى أثـــرهـ
املسابقة لتعويض البلد الواقع في املشاكل، 
إذ كانت الباد تعيش ارتدادات حرٍب داخلية 
بــن الــحــكــومــة وحــركــة »فــــارك« وغــيــرهــا من 
الــجــمــاعــات الــيــســاريــة الـــثـــوريـــة، بــاإلضــافــة 
ــات.  ــوعــ ــنــ ــمــ ـــدرات واملــ ــ ــخــ ــ ــ ــى عــــصــــابــــات املـ ــ ــ إلـ
كــانــت الــحــرب عــلــى عــصــابــات املـــخـــدرات قد 
تــراجــعــت حــّدتــهــا فــي تــلــك الــفــتــرة، مــع وفــاة 
 
ّ
بابلو إسكوبار في مطلع التسعينيات، لكن

بتلقي  الــثــوريــة  الــحــركــات  اتهمت  الحكومة 
كــثــيــر مـــن األمـــــوال مـــن عــصــابــات املـــخـــدرات. 
 الـــثـــورة فـــكـــرة، والــفــكــرة ال 

ّ
وبــيــنــمــا يــقــال إن

»قواعد«،  بـ »الثورة«  كلمة  لنستبدل  تموت، 
نــعــم فــالــقــواعــد الــتــي أرســـاهـــا إســكــوبــار في 
الــصــراع  بــإبــقــاء  كــانــت كفيلة  أتــبــاعــه  عقلية 
الــواليــات  املــدعــومــة مــن  القائم مــع الحكومة 

املتحدة األميركية.
ــام،  ــعــ ــك الــ ــ ــى األحــــــــــداث فــــي ذلــ ــ ــعــــودة إلــ ــالــ بــ
تحديدًا يوم 6 يوليو، قرر اتحاد اللعبة في 
أميركا  كوبا  عــودة  قبول  الاتينية،  الــقــارة 
ــــى أحــــضــــان كــولــومــبــيــا بـــعـــدمـــا تــعــّهــدت  إلـ
بــحــمــايــة الــبــعــثــات بــشــكــٍل جــيــد. ومـــع قـــرار 
األرجنتن بعدم  قــرار  البطولة، شّكل  إقامة 
املــشــاركــة صــدمــة للجميع، وكـــاد هــذا األمــر 
أن يطيح بالحدث الكبير، واشتكى االتحاد 
ــقــــدم مــــن االنـــعـــكـــاس  ــرة الــ ــكـ األرجـــنـــتـــيـــنـــي لـ
 
ّ
ــلـــى الـــتـــحـــضـــيـــرات، مــــؤكــــدًا أن املـــفـــاجـــئ عـ
من  بالقتل  تهديدات  تلقوا  املنتخب  العبي 
جــمــاعــات إرهــابــيــة، فــجــاء قـــرار االنــســحــاب 
رغــــم الــضــمــانــات الــتــي حـــاولـــت كــولــومــبــيــا 
فة 

ّ
مكث حماية  خــال  من  للتانغو،  وضعها 

كوستاريكا  منتخب  فــدعــي  عـــاديـــة،  وغــيــر 
عــلــى عــجــل وظـــهـــر بـــصـــورة طــيــبــة ووصـــل 
لــربــع الــنــهــائــي. بــعــدهــا، أعــلــنــت كــنــدا عــدم 
 مــعــســكــره 

ّ
ــل مــشــاركــة مــنــتــخــبــهــا بــحــجــة حــ

فالديراما وألفاريز األكثر 
مشاركة مع كولومبيا 

في الكوبا

ناصر الخليفي: كيليان مبابي ليس للبيع
أكد رجل األعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، 
ه لن يرحل عن الفريق 

ّ
أّن نجم الفريق كيليان مبابي ليس للبيع خالل هذا الصيف، كما أن

مجانًا. وأوضح الخليفي في حوار مع صحيفة »ليكيب« الفرنسية: »سأكون واضحًا... 
كيليان مبابي مستمر في باريس، ولن نبيعه مطلقًا، ولن يرحل مجانًا. لن أكشف عن 
ها في تقدم«. 

ّ
 ما يمكنني قوله هو أن

ّ
أّي تفاصيل لوسائل اإلعالم حول املفاوضات. كل

اتفاق. هو أحد  التوصل لنقطة  النادي »الباريسي« في حديثه: »أتمنى  وأضــاف رئيس 
أفضل العبي العالم حاليًا، وهو شاب رائع. سيفوز بالكرة الذهبية في السنوات املقبلة، 
أنا متأكد من ذلك. أين يمكنه الرحيل؟ أّي ناٍد بمفهوم الطموح واملشروع بإمكانه منافسة 
الباريسي؟«. كما تحدث الخليفي عن تجديد عقد النجم اآلخر بالفريق، البرازيلي نيمار 
دا سيلفا، مؤكدًا أنهم رفضوا عرضًا من برشلونة اإلسباني من أجل الالعب. وقال في 
هذا اإلطار: »حقيقة األمر، لم تكن هناك صعوبة في التوصل التفاق مع نيمار. ما زلت 
األزمة  أطول بسبب  لفترة  املفاوضات استمرت  العالم.  ه أحد أفضل العبي 

ّ
بأن مقتنعًا 

الصحية )فيروس كورونا(. لم يكن لدّي أي شك في أنه سيجدد«.

أميركا تتوج بطلة لدوري األمم على حساب المكسيك
 للنسخة األولى من دوري األمم للكونكاكاف 

ً
وج منتخب الواليات املتحدة األميركية بطال

ُ
ت

لكرة القدم، بفوزه في املباراة النهائية على املكسيك )3 - 2( بعد اللجوء لوقت إضافي. 
تقدم  الشوطني اإلضافيني.  انتصار في  إلى  تأخره مرتني  األميركي  املنتخب  وحــّول 
أدرك  املتحدة  الــواليــات  لكّن  )د.2(،  أول من خــالل خيسوس كورونا  املكسيك بهدف 
الثاني تقدم املكسيك بهدف  التعادل )د.27( من خالل جيوفاني ريينا. وفي الشوط 
ه لم ينجح في الحفاظ على تفوقه، إذ لم تمّر 3 

ّ
جديد )د.79( سجله دييغو الينيز، لكن

دقائق حتى أدرك ويستون ماكيني هدف التعادل )د.82(. وفي الشوطني اإلضافيني 
حسم كريستيان بوليسيتش األمور لصالح أصحاب األرض بتسجيله الهدف الثالث 
للمنتخب األميركي )د.114( من ركلة جزاء دكت شباك الحارس املكسيكي غييرمو 
والــتــي تبني من  »فــار«  ـــ ال لتقنية  بيتي  البنمي جــون  الحكم  أوتــشــوا، وذلــك بعد لجوء 
خاللها عرقلة املدافع املكسيكي كارلوس سالسيدو لبوليسيتش داخل املنطقة. ُيذكر 
أّن النهائي أقيم على ملعب »إمبوير فيلد« في دينفر، بوالية كولورادو األميركية، أمام 
حوالي 34 ألف مشجع، أي نحو 40 في املائة من سعة االستاد، تطبيقًا للبروتوكول 

الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

سيرخيو بيريز يُتوج بسباق الجائزة الكبرى في باكو
تـــوج املكسيكي سيرخيو بــيــريــز، ســائــق فــريــق ريـــد بـــول، بــســبــاق جــائــزة أذربــيــجــان 
)فورموال  األولــى  الفئة  ســيــارات  لسباقات  العالم  بطولة  من  السادسة  املرحلة  الكبرى، 
1( في العاصمة األذريــة باكو، وذلــك في سباق شهد أكثر من حــادث، ليواصل فريقه 
صدارة جدول السباقات، بعد مرور 6 مراحل من البطولة. ونجح السائق املكسيكي في 
التفوق على سيباستيان فيتل )أستون مارتن( والفرنسي بير جاسلي )ألفا تاوري(، 
في سباق مجنون خرج خالله سائق ريد بول اآلخر، الهولندي ماكس فيرستابن، بعد 
ــه ولحسن 

ّ
أن  

ّ
إال النهاية،  مــن  لفات  للمنافسات وقبل 5  تــصــدره  أثــنــاء  لــحــادث  تعرضه 

في  السباق  أنهى  بعدما  فريقه،  لصالح  االنتصار  على  الحفاظ  في  بيريز  نجح  الحظ 
الصدارة. ويعتبر هذا هو الفوز الثاني لبيريز )31 سنة( في مسيرته واألول مع فريق 
»ريد بول«، إذ كان فاز العام املاضي بجائزة البحرين الكبرى، على حلبة الصخير مع 
فريق »بي دبليو تي ريسينغ بوينت«. وبهذه النتائج واصل فيرستابن صدارة الترتيب 
العام للمنافسات مع فريق »ريد بول« برصيد 105 نقاط، بفارق 4 نقاط عن هاميلتون، 
بينما صعد بيريز بعد االنتصار إلى املركز الثالث برصيد 69 نقطة. ومن املقرر أن تقام 
منافسات الجائزة الكبرى القادمة في فرنسا يوم 20 يونيو/ حزيران املقبل على حلبة 

»بول ريكارد«.

أيوب الحديثي

يعد خــوان كـــوادرادو، الــذي ُولــد في 26 مايو/أيار 1988 بمدينة 
نيكوكلي، من أبرز نجوم الكرة الكولومبية، وأحد أسلحتها في 
مسيرته  تختلف  ال  النجم،  القادمة.   2021 أميركا  كوبا  بطولة 
فقيرة،  لعائلة  ُولــد  فقد  الجنوبية،  أميركا  كــرة  كثيرًا عن نجوم 
الــجــنــاح املــتــألــق فــي منطقة تشهد مــعــدالت جريمة  ونــشــأ هـــذا 
أبسط  فــي  الحالي مــن نقص  مرتفعة. وعــانــى العــب يوفنتوس 
مــقــومــات الــعــيــش، إذ كــان والـــده يعمل ســائــق شــاحــنــة، ووالــدتــه 
 

ّ
ــم تــكــن عــائــلــتــه قــــادرة عــلــى تــحــّمــل كــل خــادمــة فــي مــنــزل، لـــذا ل

احتياجاته. نشأ الالعب في طفولة صعبة، اضطرته إلى لعب كرة 
القدم حافيًا في الشوارع، ومع ذلك كان حريصًا على ممارسة 
معشوقته، فقد كان يرفض دائمًا الذهاب إلى املنزل بعد انتهاء 
املدرسة، فقط ملداعبة الساحرة املستديرة، مما أثار غضب جدته 
في بعض األحيان، وهو ما ذكرته في لقاء سابق: »لقد عاقبته 
وضربته بسبب الفوضى التي كان يحدثها لتعلقه بكرة القدم«.
املــخــدرات، جعل  بتجار  عيش حياة صعبة، في منطقة مليئة 
كوادرادو الصغير غير سعيد، وكانت هناك تجربة مروعة لن 
ينساها أبدًا، متمثلة في موت والده، حني كانت حوادث العنف 
بــني عصابات املــخــدرات شائعة جــدًا فــي ذلــك الــوقــت. وعندما 

تل والــده، غييرمو 
ُ
كان الالعب األسمر في الرابعة من عمره، ق

كوادرادو، بعد إطالق النار عليه من قبل مجموعة من املسلحني 
كانوا يزورون منزله، في حادثة جرت أمام عيني الالعب، قبل 
أن تأمره والدته في النهاية باالختباء تحت السرير. ومنذ ذلك 
للكفاح  بــات مضطرًا  تــزداد صعوبة، فقد  بــدأت حياته  الحني، 
مــن أجــل مساعدة والــدتــه فــي كسب املـــال، فباع املــوز رفقتها، 
للحصول على أموال إضافية. بعدها، حاول أن يجد نفسه في 
ت املعجزة، بانضمامه 

ّ
عالم كرة القدم، وفي سن 13 عامًا، حل

إلى أتلتيكو أورابا، لتبدأ موهبته بالنمو، ويستحوذ أداؤه على 
الــذي خاض معه الحقًا  إنديبيندينتي ميديلني،  نــادي  إعجاب 
أول مباراة احترافية له في دوري الدرجة األولى الكولومبي عام 
2008، ضد بوياكا تشيكو، ويتمكن من تسجيل هدفه األول. 
استمر ملدة عام واحد فقط في النادي، قبل أن ينتقل للدوري 
يكن  لم  وبعدما خاض موسمًا  أودينيزي.  بوابة  اإليطالي من 
ناجحًا، عاد كوادرادو ليكتشف نفسه مرة أخرى في صفوف 
فيورنتينا، ليتمكن في موسم 2013- 2014 من تسجيل 15 
هدفًا لصالح »ال فيوال«. وبعد تمثيل فريق تشلسي اإلنكليزي، 
انتقل كــوادرادو إلى يوفنتوس، حيث نجح الالعب في التتويج 
بلقب الــدوري اإليطالي وكأس إيطاليا، وبات عنصرًا أساسيًا 

في »السيدة العجوز«.

خوان كوادرادو

على هامش الحدث

نجم كرة قدم كولومبي، مثل عدة أندية كبيرة مثل تشلسي ويوفنتوس، 
ويأمل في التألق رفقة منتخب بالده في بطولة كوبا أميركا

كولومبيا حقق 
لقبه الوحيد 
عام 2001 على 
حساب المكسيك 
بهدف كوردوبا 
)لويس أكوستا/
فرانس برس(

)Getty/خوان مابروماتا(

ــى أنـــديـــتـــهـــم،  ــ وعــــــــودة جـــمـــيـــع الـــاعـــبـــن إلــ
هــنــدوراس بشكٍل  ملنتخب  الدعوة  فوّجهت 
ســريــع، فــوصــل الــفــريــق بــالــكــاد بــعــدد كــاٍف 
البعثة رحالها في  ت 

ّ
إذ حط الــاعــبــن،  مــن 

الــبــاد بــعــد رحــلــة عــلــى مــن طــائــرة قّدمها 
الاعبن   

ّ
أن الكولومبي، حتى  الجو  ســاح 

ــة قــبــل  ــيــ ــافــ لـــــم يــــحــــظــــوا بــــســــاعــــات نـــــــــوٍم كــ
بــدوره  الــبــرازيــل  مباراتهم األولـــى. منتخب 
بقيادة املدرب لويز فيليبي سكوالري، قرر 

ــتـــصـــارات وتــســجــيــلــه 11 هـــدفـــًا مـــن دون  انـ
ه فاز في املشهد 

ّ
اهتزاز شباكه، مع العلم أن

الـــخـــتـــامـــي عـــلـــى حـــســـاب املـــكـــســـيـــك، فـــمـــّرت 
البطولة بسام من دون أّي أحداث عنف.

أرقام كبيرة
سجل إيــفــان كــوردوبــا هــدف كولومبيا في 
الــنــهــائــي أمــــام املــكــســيــك، وكــــان ذلــــك هــدفــه 
ــه  ــ

ّ
ــــي رغـــــم أن ــــدولـ ــر عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ ــيــ األخــ

إبعاد العديد من النجوم الكبار، على غرار 
ورونالدينيو  وريفالدو  رونــالــدو  الظاهرة 
وروبرتو كارلوس وجيلبرتو سيلفا وكافو 
أبرزها  الخيارات  وآخرين، واكتفى ببعض 

جونينيو ودينيلسون وبيليتي وديدا.
اللقب بشكٍل  السامبا حامل  خــرج منتخب 
ــــذي احــتــل  ــــدوراس الــ ــنـ ــ مـــفـــاجـــئ عـــلـــى يــــد هـ
ــارة 2-0، فــيــمــا  املــــركــــز الـــثـــالـــث بـــعـــد الـــخـــسـ
 6 تحقيقه  بعد  للنهائي  كولومبيا  وصــل 

كارلوس  إضافية.  سنوات   10 بعدها  لعب 
فــالــديــرامــا أفــضــل العـــب فـــي نــســخــة 1987، 
إلى  أميركا،  كوبا  في  ظهورًا  األكثر  يعتبر 

جانب ليونيل ألفاريز )27 مرة(.
ُيعد أرنولدو أغاران أفضل هداف لكولومبيا 
فـــي الـــتـــاريـــخ بــكــوبــا أمـــيـــركـــا، بــتــســجــيــلــه 10 
ــد فــيــكــتــور  ــعــ ــ ــخ، فـــيـــمـــا ُي ــــي 4 نــــســ أهـــــــــداف فـ
أريستيزابال أفضل هداف بنسخة واحدة )6( 

حن كان متصدر ترتيب الهدافن في 2001.

االتحاد األرجنتيني يؤكد وجه رياضي
مشاركة منتخب بالده

 
ّ
أعــلــن االتــحــاد األرجــنــتــيــنــي لــكــرة الــقــدم، أن

منتخب باده سيشارك في منافسات كوبا 
أميركا املقامة في البرازيل، وتبدأ منافساتها 
ــــاري، وذلــــك  ــــجـ ــزيــــران الـ فــــي 13 يـــونـــيـــو/ حــ
بالرغم من موجة االعتراضات التي تضرب 
البطولة قبل انطاقها بسبب تفشي جائحة 
االتحاد  ل 

ّ
الاتيني. وفض البلد  كورونا في 

اإلعــان عن قــراره قبل توجه املنتخب األول 
منافسات  أجــل خــوض  مــن  إلــى كولومبيا، 
لكأس  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات 
الــعــالــم 2022 بــقــطــر، خــصــوصــًا مــع انتشار 
تقارير تفيد باتصاالت بن قادة املنتخبات، 
قــرار باملشاركة في البطولة  من أجل اتخاذ 
أو عدمها. وكــان مدافع منتخب اإلكـــوادور، 
 قــادة 

ّ
روبــــرت أربـــولـــيـــدا، قــد أعــلــن أخــيــرًا أن

املنتخبات العشرة املتأهلة في البطولة، قد 
الحالي،  الوضع  تواصلوا من أجل مناقشة 
بــعــد اإلعــــــان عـــن إقـــامـــة الــبــطــولــة الــقــاريــة 
الــبــرازيــل، والــتــي تعاني بسبب انتشار  فــي 
فــيــروس كـــورونـــا بــشــكــل كــبــيــر فــي مختلف 

أنحائها.
ــال االتـــحـــاد األرجــنــتــيــنــي فــي بــيــانــه على  وقــ
موقعه الرسمي على اإلنترنت، وعبر وسائل 

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــخــاصــة بـــه: »يــؤكــد 
املنتخب األرجنتيني مشاركته في منافسات 
كــوبــا أمــيــركــا 2021، وهـــو مــا يــعــكــس روحــه 
بعد مجهود  الــتــاريــخ.  مـــدار  على  الرياضية 
 السبل 

ّ
كبير من جانب االتحاد، الذي جّهز كل

املتاحة والــضــروريــة من أجــل ضمان سامة 
املشاركن في هذه اللحظة الصعبة التي نمّر 
للمشاركة  الــوطــنــي  املنتخب  سيسافر  بــهــا. 
 

ّ
في البطولة القارية«. وأضــاف: »سيتحد كل
أعضاء املنتخب من أجل اجتياز هذه املحنة، 
الــتــي ولــســوء الــحــظ، تــؤثــر علينا وعــلــى كل 
 البطولة 

ّ
دول أميركا الجنوبية«. يشار إلى أن

كـــانـــت ســتــقــام فـــي األرجـــنـــتـــن وكــولــومــبــيــا، 
قبل أن يتم تغيير مقرها في األيام األخيرة، 
ونقلها إلــى الــبــرازيــل، وهــو األمـــر الـــذي أثــار 
حــفــيــظــة كــثــيــر مـــن املـــشـــاركـــن فـــي الــبــطــولــة، 
بسبب الوضع الصحي املتردي في البرازيل 

بسبب انتشار فيروس كورونا.
ــنــــي غـــمـــار  ــيــ ــتــ ــنــ ويـــــخـــــوض املـــنـــتـــخـــب األرجــ
التي تضم  الثانية  البطولة ضمن املجموعة 
ــن بــولــيــفــيــا وتــشــيــلــي والــــبــــاراغــــواي   مــ

ً
كـــــا

ي النفس بالعودة ملنصة 
ّ
واألوروغواي، ويمن

التتويج بعد غياب منذ عام 1993.
وكان بعض نجوم املنتخبات املشاركة عبروا 
عـــن مــوقــفــهــم الـــرافـــض لــتــنــظــيــم الــبــطــولــة في 
على  تمثلها  الــتــي  للمخاطر  نــظــرًا  الــبــرازيــل، 
صحة الاعبن، أو الجماهير. وباشر البعض 
ــل تــكــويــن تحالف  مــنــهــم بــاالتــصــاالت مــن أجـ
رافــــض لــهــذا الــتــنــظــيــم. ولـــم يــكــن ملــوقــف أكثر 
ــقـــرار الــســيــاســي، في  مـــن العـــب تــأثــيــر عــلــى الـ
 انضمام نــجــوم من 

ّ
الــبــرازيــل أســاســًا، غير أن

الــصــف األول إلـــى قــائــمــة املــعــارضــن لتنظيم 
الـــحـــدث قـــد يــقــلــب املـــعـــادلـــة رأســــًا عــلــى عــقــب. 
ــادر إعــامــيــة  وفـــــي هـــــذا اإلطـــــــــار، أكــــــدت مــــصــ
الــبــرازيــل،  منتخب  نــجــم  نــيــمــار،   

ّ
أن مختلفة، 

ولــويــس ســواريــز نجم منتخب األوروغــــواي، 
بصدد دفع ليونيل ميسي إلى دعم تحركهما 
ــثـــل هـــذه  ــقـــة فــــي مـ ــابـ الـــــرافـــــض لــتــنــظــيــم املـــسـ
الــظــروف. وأكـــدت صحيفة »كــوريــيــري ديللو 
الثاثي  يــضــّم   حلفًا 

ّ
أن اإليــطــالــيــة،  ســبــورت« 

ــــذي اجــتــمــع ســابــقــًا فـــي بــرشــلــونــة  املـــرعـــب، الـ
اإلسباني، من شأنه أن يقلب املعادلة. ويبدو 
 الــبــطــولــة بـــاتـــت فـــي طــريــقــهــا لــلــعــب، رغــم 

ّ
أن

الرفض الذي أبــداه العديد من النجوم، الذين 
إلى  لــفــتــرة،  املنافسات  تأجيل  يــأمــلــون  كــانــوا 
أن تجري السيطرة على الفيروس في أميركا 

الجنوبية.
)العربي الجديد، إفي(   

كولومبيا 
لقب واحد مثير
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