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رياضة

أثنى اإلسباني، بيب غوارديوال، مدرب فريق 
مانشستر سيتي اإلنكليزي بطل الدوري، على 
انضمام النجم األرجنتيني سيرخيو أغويرو 

لبرشلونة اإلسباني.  وقال بيب غوارديوال في 
 Puma« تصريحات قبل املشاركة في بطولة

Legends Trophy« للغولف في مدينة مايوركا 
ه 

ّ
ه هداف كبير، وشخص رائع، إن

ّ
اإلسبانية: »إن

جوهرة، وذكي للغاية، وكما قلت لرونالد كومان 
ها صفقة كبيرة«.

ّ
مدرب فريق برشلونة، فإن

أمسى اإليطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو، املدرب 
األسبق لروما، املدرب الجديد لفريق هيالس 

فيرونا، إذ وقع صاحب الـ51 سنة عقدًا ملدة 
سنتني حتى 30 يونيو/ حزيران 2023، وفقًا 

ملا أعلنه فريق فيرونا في بيان رسمي. وكانت 
أفضل نتائج دي فرانشيسكو خالل مسيرته، مع 

ساسولو، في الوالية الثانية )2014-2017(، ثم مع 
روما عندما قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا في موسم 2018-2017.

عاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش من بعيد ونجح 
في التأهل إلى ربع نهائي بطولة »روالن غاروس« 

للتنس بعدما كان خاسرًا بمجموعتني من دون 
رد أمام اإليطالي لورينزو موسيتي، الذي انسحب 

في املجموعة الخامسة عندما كان متخلفًا 0-4، 
ليتأهل بذلك نوفاك لهذا الدور من البطولة للمرة 

الـ15 في تاريخه. وسيواجه ديوكوفيتش، الذي 
يبحث عن ثاني ألقابه في »روالن غاروس« في 

الدور ربع النهائي الالعب ماتيو بيريتيني.

غوارديوال: صفقة 
انضمام سيرخيو أغويرو 

لبرشلونة رائعة

دي فرانشيسكو 
مدربًا جديدًا لفريق 

هيالس فيرونا

ديوكوفيتش يعود 
من بعيد ويتأهل لربع 
نهائي »روالن غاروس«

حقق فريق 
بروكلين نتس 
فوزًا عريضًا 
هو األكبر في 
تاريخ منافسات 
األدوار اإلقصائية 
لدوري السلة 
األميركي، 
وذلك بعد أن 
أسقط منافسه 
ميلووكي 
باكس )125 - 
86(، ليتقدم 
نتس بقيادة 
نجمه الجديد، 
جيمس هاردن، 
في سلسلة 
مباريات الدور 
نصف النهائي 
)2 - 0(، ويؤكد 
استمراراه في 
المنافسة 
على لقب هذا 
الموسم بكل 
قوة.

)Getty( بروكلين نتس يسير بخطى ثابتة نحو النهائي

نتس يسقط باكس
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فرنسا
بطل العالم المرشح 

للتتويج األوروبي
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رياضة

ســـيـــدخـــل املــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــالـــي فــــي بــطــولــة 
املــرشــحــن  ــرز  ــ أبــ ــد  ــ ــو أحـ ــ »يـــــــورو 2020« وهـ
لــلــمــنــافــســة عــلــى الـــلـــقـــب، خــصــوصــا أن خط 
هجومه يقوده الهداف كريستيانو رونالدو. 
ويــمــلــك املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي عــنــاصــر جيدة 
ــاب بـــعـــيـــدًا فــــي الــبــطــولــة  ــ ــذهـ ــ قــــــــادرة عـــلـــى الـ
األوروبية هذا الصيف، لكن عليه أواًل تخطي 
العالم  بطل  تــضــُم  الــتــي  الصعبة  مجموعته 

فرنسا وأملانيا.

لمحة وتاريخ  في »اليورو«
الثامنة  للمرة  البرتغالي  املنتخب  سُيشارك 
ــيــــورو« وســبــق له  فـــي مــنــافــســات بــطــولــة »الــ
أن ســجــل نــتــائــج الفــتــة رغـــم عـــدد مشاركاته 
القليلة، ومن بينها التتويج باللقب في عام 
اللقب  وهــو  الفرنسية  األراضــــي  على   ،2016

الوحيد ملنتخب »برازيل ــ أوروبا«.
شــاركــت الــبــرتــغــال ألول مــرة فــي نسخة عام 
ــدور  ــ الـ ــى  ــ إلـ الــــوصــــول  فــــي  1984، ونـــجـــحـــت 
نــصــف الــنــهــائــي آنــــــذاك، وتــأهــلــت آنـــــذاك من 
املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد أن حـــلـــت وصــيــفــة 
الذهب واجهت  املربع  برصيد 4 نقاط، وفــي 
املنتخب الفرنسي وخسرت بعد التمديد )3 
– 2(. وغاب املنتخب البرتغالي عن نسختي 
1988 و1992، ليعود وُيشارك في نسخة عام 
1996، ويصل إلى الدور ربع النهائي ويخرج 
من أمــام تشيكيا بهدف نظيف. وفــي نسخة 
عام 2000، نجحت البرتغال في الوصول إلى 

الدور نصف النهائي عن جدارة واستحقاق، 
وتـــخـــطـــت الـــبـــرتـــغـــال آنـــــــذاك فــــي الـــــــدور ربـــع 
نظيفن،  بهدفن  الــتــركــي  املنتخب  النهائي 
ثــــم فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي خــــســــرت مــــن أمــــام 
فرنسا )2 – 1(. وفي نسخة عام 2004، والتي 
إلى  األخيرة  وصلت  البرتغال،  استضافتها 
املباراة النهائية ألول مرة، لكن املفاجأة كانت 
بالخسارة أمام اليونان بهدف نظيف، لتعود 
وتــشــارك فــي نسخة عـــام 2012، وتــصــل إلــى 
الدور نصف النهائي من جديد وُتثبت أنها 
واحــدة من األفضل في الــقــارة األوروبــيــة. ثم 
الحظ أخيرًا  أتــت نسخة عــام 2016، وابتسم 
للمنتخب البرتغالي، وذلك عندما وصل إلى 
تاريخه  فــي  الثانية  للمرة  النهائية  املــبــاراة 
املنتخب  والجمهور  األرض  صاحب  وواجــه 
الوقت  فــي  الــفــوز عليه  فــي  الفرنسي، ونجح 
الضائع بهدف نظيف تاريخي سجله إيدير.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تأهل املنتخب البرتغالي إلى »يورو 2020«، 
بعد أن حل وصيفا في املجموعة الثانية من 
التصفيات األوروبية، وجمع 17 نقطة من 8 
مباريات )5 انتصارات وتعادلن وخسارة(، 
وســجــل املــنــتــخــب 22 هــدفــا مــقــابــل 6 أهـــداف 
الثامنة رسميا  في مرماه، ليضمن املشاركة 
قوة  لنقاط  وبالنسبة  الــكــروي.  تــاريــخــه  فــي 
املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي، فــالــطــبــع هـــي تــواجــد 
الــهــداف، كريستيانو رونـــالـــدو، في  املــهــاجــم 
خط الهجوم، والذي يجعل من البطل مرشحا 
كــبــيــرا لــلــمــنــافــســة عــلــى الــلــقــب هــــذا الــصــيــف 
أيضا. وال يملك املنتخب البرتغالي رونالدو 
فــقــط، بـــل يــمــلــك خـــط وســــط خــاقــا وُمــبــدعــا 
يتمثل بتواجد العب مثل برونو فيرنانديز 
وبرناردو سيلفا، واللذين يموالن املهاجمن 

بأفضل الكرات بغية صناعة الخطورة.
الــيــوم خــط دفـــاع قويا  البرتغال  هــذا وتملك 
ــــب مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  يــتــمــثــل بــــوجــــود العــ
ــاز، الــــذي قـــدم موسما  ــ اإلنــكــلــيــزي، روبــــن ديـ
رائعا في 2020-2021، وسُيحاول رفقة زمائه 
بناء جدار دفاعي صلب يحمي البرتغال من 

تلقي األهــداف، التي ربما ُتعيق مشواره في 
البطولة االوروبية.

التي  البرتغالي،  املنتخب  نقاط ضعف  ومن 
»يــورو  منافسات  في  ُيعانيها  أن  املمكن  من 
2020«، تقدم سن املدافعن في الخط الخلفي، 
وأمـــــام مــنــتــخــبــات مــثــل فــرنــســا وأملـــانـــيـــا في 
كبيرة  مسؤولية  عليهم  سيكون  املجموعة، 

ملنح سقوط املنتخب بسهولة، ويبلغ جوسي 
العمر 37 سنة، بينما يبلغ  فونتي مثًا من 
بيبي 38 عــامــا، وهـــذا مــن املمكن أن يتسبب 
سانتوس.  للمدرب  كثيرة  دفاعية  بمشاكل 
وال يمكن للمدرب سانتوس أن يلعب بدفاع 
ضعيف ومتواضع أمام منتخبات كبيرة في 
خسارة  تكلفه  حتى  ربما  والتي  مجموعته، 

املركز الثالث )األخير املؤهل في كل مجموعة 
ربـــمـــا(، خــصــوصــا أن 4 مــن أصــحــاب أفضل 
ترتيب ثالث سيتأهلون إلى الدور الثاني من 

البطولة.

المجموعة والتشكيلة
يــلــعــب املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي فـــي املــجــمــوعــة 

ُتــعــرف بمجموعة »املــــوت«،  الــتــي  الــســادســة 
ويــبــدأ مـــشـــواره الــقــوي ضــد منتخب املــجــر، 
ثـــــم يـــلـــعـــب ضـــــد املـــنـــتـــخـــب األملـــــــانـــــــي، عــلــى 
ــــي  املـــجـــمـــوعـــة ضــد  أن يــخــتــتــم مـــبـــاريـــاتـــه فـ
ــــدة مـــن أصــعــب  املــنــتــخــب الــفــرنــســي، فـــي واحـ
»يــورو 2020«. وبالنسبة  مجموعات بطولة 
الــبــرتــغــالــي،  للمنتخب  الــرســمــيــة  للتشكيلة 

لوبيز،  )أنطوني  املرمى  حراسة  في  ستضُم 
وفــــي خط  بــاتــريــســيــو، روي ســيــلــفــا(،  روي 
ــاع هـــنـــاك )جــــــواو كــانــســيــلــو، نــيــلــســون  ــدفــ الــ
سيميدو، جوزي فونتي، بيبي، روبن دياز، 
نــونــو مــيــنــديــش، رافــايــيــل غــيــريــرو(. أمـــا في 
خــط الــوســط فــهــنــاك )دانــيــلــو بــيــريــرا، جــواو 
بــالــيــنــيــا، روبــــن نــيــفــيــز، بــرونــو فــيــرنــانــديــز، 

جواو موتينيو، ريناتو سانشيز، سيرجيو 
ــام كــــارفــــالــــي(، وفـــــي خــط  ــيـ ــلـ ــفـــيـــيـــرا، ويـ أولـــيـ
بيدرو  رونالدو،  )كريستيانو  الهجوم هناك 
غــونــســالــفــيــس، أنـــــــدري ســيــلــفــا، بـــيـــرنـــاردو 
ســيــلــفــا، ديـــوغـــو يـــوتـــا، غــونــزالــو غــويــديــش، 

جواو فيليكس ورافا سيلفا(.
رياض...

البرتغال البطل الذي ينافس على  اللقب

رياض الترك

يـــدخـــل املــنــتــخــب الــفــرنــســي بــطــولــة 
لــلــعــالــم  بـــطـــل  ــــو  وهـ »يـــــــورو 2020« 
بعد تتويجه بلقب مونديال روسيا 
2018، وال يتوقف األمــر هنا، بل هو املرشح 
أيضا  األوروبــيــة  البطولة  لقب  األول لحصد 
ــدًا  ــيـــوم واحــ ــام 2021. تــمــلــك فــرنــســا الـ فـــي عــ
ــة عـــلـــى صــعــيــد  ــرويـ ــكـ ــال الـ ــيــ مــــن أفـــضـــل األجــ
املـــهـــارة الــفــرديــة والـــقـــوة عــلــى أرض املــلــعــب، 
مـــا يــجــعــل مــنــتــخــبــهــا مـــن أقـــــوى املــرشــحــن 
لــرفــع الــكــأس وإضــافــة »الـــيـــورو« إلـــى جانب 
لــقــب »املـــونـــديـــال«. وتــضــع جــمــيــع الصحف 
الرياضية العاملية منتخب فرنسا في املرتبة 
عــلــى لقب  للمنافسة  املــرشــحــن  بــن  األولــــى 
الصيف، خصوصا  هــذا  األوروبــيــة  البطولة 
أّنـــه بــطــل الــعــالــم واملــنــتــخــب األكــثــر جهوزية 
نــــظــــرًا لـــأســـمـــاء الــــتــــي يــمــلــكــهــا عـــلـــى أرض 
ويرفع  الفرنسي  الحلم  يتحقق  فهل  امللعب، 

الكأس مجددًا؟

لمحة تاريخية في »اليورو«
ُيــعــتــبــر املــنــتــخــب الــفــرنــســي مـــن بـــن أفــضــل 
ــــي بــــطــــوالت  ــــت فــ ــاركــ ــ ــــي شــ ــتـ ــ املــــنــــتــــخــــبــــات الـ
ــارك فـــي النسخة  »الــــيــــورو« تــاريــخــيــا، إذ شــ
األولــى عام 1960، وأنهى املنافسة آنــذاك في 
املركز الرابع، ليغيب بعد ذلك عن النسخ من 

1964 حتى 1980.
في  البطولة  فرنسا  استضافت  عندما  لكن، 
نسخة 1984 نجح منتخبها في حصد اللقب 
 فرنسا 

ّ
األول لــه. وفــي تفاصيل التتويج حــل

فــي صــــدارة املــجــمــوعــة األولــــى مــتــفــوقــا على 
منتخبات الدنمارك وبلجيكا ويوغوسافيا، 

ــي الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي تـــفـــوق فــرنــســا  وفــ
النهائي على  ثم في   ،)2  –  3( البرتغال  على 

إسبانيا بهدفن نظيفن.
ثــم غـــاب املــنــتــخــب الــفــرنــســي عــن نسخة عــام 
1988، ليعود وُيشارك في نسخة عام 1992، 
الـــدور األول ويــخــرج من  ويفشل فــي تخطي 
دور املــجــمــوعــات. وبــعــد ذلــك فــي نسخة عام 
الــوصــول إلــى نصف  1996، نجح فرنسا في 
ــا فــي  ــعــ ــــوارًا رائــ ــــشـ ــائـــي، بـــعـــدمـــا قـــــدم مـ ــهـ ــنـ الـ
البطولة األوروبــيــة. وفــي نسخة عــام 2000، 
في  الــثــانــي  اللقب  الفرنسي  املنتخب  حصد 
الــتــاريــخ، وبـــدأ املــشــوار فــي دور املجموعات 
ــي املــجــمــوعــة  بـــحـــلـــولـــه وصـــيـــفـــا لـــهـــولـــنـــدا فــ
الرابعة، وفي الدور ربع النهائي تفوق فرنسا 
ذلك  وبعد   ،)1  –  2( اإلسباني  املنتخب  على 
في الدور نصف النهائي على البرتغال )2 – 
املــبــاراة النهائية ويفوز على  إلــى  1(، ليصل 

إيطاليا بالهدف الذهبي )2 – 1(.
تـــابـــع املــنــتــخــب الــفــرنــســي عـــروضـــه الــقــويــة 
ووصل إلى الدور ربع النهائي في نسخة عام 
2004، ثم خرج من دور املجموعات من نسخة 
عــام 2008، ثم وصــل إلــى الــدور ربــع النهائي 
النسخة األخيرة  في نسخة عام 2012، وفي 
 فــرنــســا وصــيــفــا بــخــســارتــه 

ّ
عــــام 2016، حــــل

املباراة النهائية أمام البرتغال بهدف نظيف.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
»يــورو  بطولة  إلــى  الفرنسي  املنتخب  تأهل 
وجمع  الــثــامــنــة،  املجموعة  بــتــصــّدره   »2020
25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وخسارة، 
متقدما على منتخب تركيا صاحب الـ23 نقطة، 
نقطة.  بـــ19  الثالث  املــركــز  وأيسلندا صاحب 
سجل املنتخب الفرنسي في 10 مباريات 25 

EURO  2020  يورو

يلعب منتخب فرنسا في »مجموعة الموت« في »يورو 2020« وعليه 
أن يقدم مباريات قوية للذهاب بعيدًا في البطولة، فهو بطل العالم، 

واألفضل حاليًا، إذ يملك جيًال قادرًا على منح بالده اللقب األوروبي

)Getty( 2000ُتوج المنتخب الفرنسي بلقبي عامي 1984 و

)Getty( منتخب فرنسا ُمدجج بالنجوم اليوم

)Getty( منتخب البرتغال يلعب في مجموعة صعبة جدًا)Getty( البرتغال ُتعول على كريستيانو رونالدو

يملك املنتخب الفرنسي الكثير من النجوم ممن يقدمون مستوى عامليًا 
فــي الــدوريــات األوروبــيــة الكبيرة فــي السنوات األخــيــرة، لكن مــع عــودة 
النجم الهداف، كريم بنزيمة، سيكون هو النجم األول ملنتخب »الديوك« 
إلى جانب الشاب كيليان مبابي طبعًا. ورغم االبتعاد عن تمثيل بالده 
لــســنــوات، خـــاض بــنــزيــمــة مــع فــرنــســا 81 مـــبـــاراة بــن ســنــوات 2007 
و2015، ونجح في تسجيل 27 هدفًا. في وقت خاض مبابي 42 مباراة 
بقميص »الديوك« وسجل 16 هدفًا، وسيكون املهاجمان من أبرز نجوم 
منتخب فرنسا في بطولة »يورو 2020«، خصوصًا في مجموعة نارية 

ال تحتمل أّي تهاون.

يمكن  وال   ،2012 عــام  منذ  الفرنسي  املنتخب  ديشامب  ديدييه  يقود 
مــن دور  قــيــادتــه، فبعدما خــرج  أّن فرنسا تحسن كثيرًا تحت  إنــكــار 
النهائي في  الــدور ربــع  إلــى  العالم 2010، وصــل  املجموعات في كــأس 
مونديال  بلقب  ُتــوج  ثــم   »2016 »يـــورو  نهائي  بلغ  كما   ،2014 نسخة 
العمل  التي تؤكد  النتائج  روسيا 2018، عن جــدارة واستحقاق، وهي 
الكبير الذي يقوم به هذا املدرب. وقاد ديشامب املنتخب الفرنسي في 
فــوزًا و20 تعاداًل و18 خسارة( وتتجاوز  اآلن )74  112 مباراة حتى 
نسبة انتصاراته 66 في املائة، فهل ُيضيف ديشامب لقب »اليورو« إلى 

املونديال؟

كريم بنزيمة

ديدييه ديشامب

هدفا مقابل تلقي شباكه 6 أهداف. وبالنسبة 
نقاط  مــن  الكثير  فرنسا  يملك  الــقــوة،  لنقاط 
الــتــي تجعله مــن بــن أبـــرز املرشحن  الــقــوة 
امتاكه  األوروبـــي، خصوصا  باللقب  للظفر 
عناصر شابة موهوبة وقوية، ولدى املدرب 

قــادرة على  ديدييه ديشامب مجموعة قوية 
دور  في  إيجابية، خصوصا  نتائج  تسجيل 
املــجــمــوعــات رغـــم صــعــوبــتــه أمـــام منتخبات 
كــبــيــرة. ويــمــكــن اعــتــبــار خـــط هــجــوم فرنسا 
مـــن بـــن األقــــــوى فـــي بــطــولــة »يــــــورو 2020« 
ــود العـــبـــن بــحــجــم كــيــلــيــان مــبــابــي،  ــ مـــع وجـ
وأنطوان  ديمبيلي،  وعثمان  بنزيمة،  وكريم 
غــريــزمــان، وأولــيــفــيــيــه جــيــرو، وهـــو الهجوم 
الذي ُيعول عليه املدرب ديدييه ديشامب من 
أجل تسجيل األهداف التي ستؤهل منتخب 
»الـــديـــوك« إلـــى املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. وفـــي وقــت 
نقاط  من  الكثير  الفرنسي  املنتخب  يملك  ال 
والــقــوة  املتكاملة  التشكيلة  بسبب  الضعف 
املنافسن  مــع  الــتــهــاون   

ّ
أن إاّل  يملكها،  الــتــي 

الــتــتــويــج بلقب كـــأس العالم  واالكــتــفــاء بــعــد 
واالنجرار وراء الغرور، ربما تتسبب بإقصاء 

منتخب »الديوك« باكرًا.

المجموعة والتشكيلة
املجموعة  في  الفرنسي  املنتخب  سيتنافس 
»مجموعة  السادسة واألخيرة والتي ُتعرف بـ
املـــــوت«، إذ ســيــخــوض مــبــاراتــه األولــــى ضد 
املنتخب األملاني، ثم يواجه املنتخب املجري 
مشواره  فرنسا  ويختم  الثانية،  املــبــاراة  فــي 
في دور املجموعات ضد املنتخب البرتغالي، 
املــجــمــوعــة سيتسبب  هـــذه  فـــي  تـــهـــاون  وأّي 

ربما باإلقصاء املفاجئ لبطل العالم.
وبالنسبة لتشكيلة املنتخب الفرنسي التي 

سُتشارك في بطولة »يــورو 2020« ستضُم 
في حراسة املــرمــى: هوغو لــوريــس، ستيف 
الدفاع  وفــي خط  مايغنان.  مايك  مانداندا، 
ــوا، لــوكــاس  هــنــاك: لــوكــاس ديــنــي، لــيــو دوبــ
جولز  كيمبيمبي،  بريسنيل  هــيــرنــانــديــز، 
كوندي، كليمان لينغليه، بينجامن بافارد، 
رافــــايــــيــــل فــــــــاران، كــــــورت زومـــــــا. وفـــــي خــط 
الوسط هناك: نغولو كانتي، توماس ليمار، 
بول بوغبا، أدريان رابيو، موسى سيسوكو 
وكورينتي توليسو. أما خط الهجوم فيضّم: 
وســـام بــن يــيــدر، كــريــم بــنــزيــمــة، كينغسلي 
جيرو،  أوليفيه  ديمبييلي،  عثمان  كــومــان، 
أنطوان غريزمان، كيليان مبابي، ماركوس 

تورام.

أنـا النجم

أنـا المدرب

ُتشارك فرنسا للمرة 
العاشرة في بطولة 

»اليورو« تاريخيًا

يومًا2الباقي

دولـة 
وكرة

سيكون المنتخب 
البرتغالي أحد أبرز 

المرشحين للمنافسة 
على لقب »يورو 2020«، 

فهو البطل الذي 
يُدافع عن لقبه ويملك 

كريستيانو رونالدو

Wednesday 9 June 2021 Wednesday 9 June 2021
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حسين غازي

بـــطـــولـــة كــــوبــــا أمــــيــــركــــا، األعــــــرق 
ــقــــدم الــخــاصــة  ــرة الــ ــ فــــي تــــاريــــخ كـ
قبل  بدايتها  كــانــت  باملنتخبات، 
العالم، تحديدًا في عــام 1916،  انطالق كــأس 
املنتخبات. حديثنا  أقلعت رحلة  ومن هناك 
اليوم سيتركز على منتخب بوليفيا، الفريق 
الذي يأتي في املرتبة الخامسة، باملشاركة مع 
كولومبيا، في عدد التتويجات برصيد لقب 
 من باراغواي وتشيلي 

ّ
واحد فقط، خلف كل

وبــيــرو )2(، فيما أوروغـــــواي صــاحــب الــرقــم 
الــقــيــاســي )15( واألرجــنــتــن الــوصــيــف )14( 
والــبــرازيــل الثالث بـــ9 ألــقــاب. شــارك منتخب 
بوليفيا ألول مرة في بطولة كوبا أميركا عام 
1926، إذ لم يكن هناك اتحاد خاص باللعبة 
قبل ذلــك فــي الــبــالد، واستغرق األمــر بعدها 
ــبـــاراة مــتــتــالــيــة في  23 عـــامـــا، وخــــوض 26 مـ
في  تحديدًا  األول،  الــفــوز  لتحقيق  البطولة، 
نسخة 1949. حينها انتصر بوليفيا 4 مرات 
الترتيب  فــي  الــرابــع  املــركــز  وحــقــق  متتالية، 

العام.

اللقب الوحيد
تــاريــخ  كـــان عـــام 1963 خــاًصــا لبوليفيا فــي 
أميركا  بطولة  البالد  تستضف  لم  البطولة، 
الــجــنــوبــيــة ألول مــــرة، فــحــســب، بــل اســتــطــاع 
منتخبها كــتــابــة اســمــهــا بـــأحـــرٍف مـــن ذهــب 
العريقة  املنتخبات  بن  املتوجن  تاريخ  في 
هناك. جرت املباريات على ملعب »هيرناندو 
سيليس« في الباز، أعلى عاصمة في العالم 
وكذلك على  البحر(،  فــوق سطح  متر   3600(
ملعب »فيليكس كابريلس« في كوتشابامبا، 

بوليفيا 
اللقب المثير

تتابع »العربي الجديد« التغطية الخاصة ببطولة كوبا أميركا، التي تنطلق 
يوم 13 يونيو/ حزيران الجاري في البرازيل، بعدما كان مقررًا أن تقام في 

كولومبيا واألرجنتين. ونستعرض اليوم تاريخ منتخب بوليفيا وأرقامه

3031
رياضة

 
ّ

هـــنـــاك فـــي ســلــســلــة جـــبـــال األنــــديــــز، اســتــغــل
أصحاب األرض املوقف، وكان لهم ما أرادوا.

لعب بوليفيا أول مباراة لها في البطولة ضد 
املواجهة دراماتيكية  اإلكـــوادور، وكانت تلك 
 

ّ
ألبـــعـــد الــــحــــدود، انــتــهــت بــنــتــيــجــة 4-4، لــكــن
القصة الحــقــا تــغــّيــرت، إذ اســتــطــاع أصحاب 
 ،1-2 بنتيجة  كولومبيا  على  الــفــوز  األرض 
ــيـــرو بـــثـــالثـــة أهـــــــداف الثـــنـــن،  ثــــم أســـقـــطـــوا بـ
وانتصروا على أثرها على باراغواي 2-0، ثم 
جوالت  خمس  بعد   .2-3 بنتيجة  األرجنتن 
من أصل ست، جاء اليوم األخير من البطولة، 
ــان الـــنـــظـــام يــومــهــا قــائــمــا عــلــى خــوض  إذ كــ
املــنــافــســة بــنــظــام الـــــــدوري، ولـــيـــس بــإقــصــاء 
املــغــلــوب مثلما هــي الــحــال فــي يــومــنــا هــذا، 
والفريق  بيد بوليفيا،  األمــور  وكانت جميع 
الــوحــيــد الـــذي كــان قـــادرًا على الضغط على 
ــواي.  ــاراغـ ــان مــنــتــخــب بـ الــبــلــد املــســتــضــيــف كـ
 الفوز في أّي مباراة يعني حصد نقطتن 

ّ
وألن

في ذلك الوقت، كان أمل باراغواي في معادلة 
بوليفيا على مستوى النقاط لخوض مباراة 

فاصلة، او انتظار خسارته والفوز.
فــــي نـــهـــايـــة األمــــــر لــــم يــنــجــح بـــــاراغـــــواي فــي 
بهدٍف  األرجنتن  مع  وتعادل  الفوز  تحقيق 
ملثله، لكّنه رفع رصيده إلى 9 نقاط مناصفة 
الــذي كــان عليه إمــا التعادل أو  مع بوليفيا، 

وتجّنب  اللقب  لحصد  الــبــرازيــل  على  الــفــوز 
خوض املباراة املصيرية. في مباراة مجنونة، 
ــّدم بــولــيــفــيــا ســريــعــا عـــن طـــريـــق فــيــكــتــور  ــقـ تـ
و25،   15 الدقيقتن  فــي  وكاماتشو  أوغــــارت 
لــكــن رّد الــبــرازيــلــيــن كـــان ســريــعــا عــن طريق 
ومــع  ود.28(.  )د.26  وآملــــن  أنــتــونــيــو  مــاركــو 
انطالق الشوط الثاني، عاد أصحاب األرض 
أوغــارتــي  عــن طريق   58 الدقيقة  فــي  للتفوق 
ليضيف غارسيا هدفا رابعا في الدقيقة 62. 
البطل  بــات  بوليفيا   

ّ
أن الجميع   

ّ
ظــن وبينما 

الــنــتــيــجــة أصــبــحــت 4-2، صــدم   
ّ

أن بــاعــتــبــار 
امللعب بتسجيله  ألف متفرج في  فالفيو 31 
ثنائية في غضون 3 دقائق )63 و66( ليصبح 
الــتــعــادل ســيــد املــوقــف. ومـــع اقــتــراب صــافــرة 
الحكم الكولومبي أوفيديو أوريغو، استطاع 
 شباك الــحــارس أرتـــورو لوبيز 

ّ
ألكوسير هــز

الفوز،  بــالده  86 مهديا منتخب  الدقيقة  فــي 
باإلضافة إلى اللقب األغلى.

حلم اللقب الثاني
أميركا،  كوبا   1997 عام  بوليفيا  استضافت 
وكانت تمني النفس في تكرار إنجاز 1967، 
مــن تحقيق  قــريــبــا  كـــان منتخبها  وبــالــفــعــل 
ذلـــك. فــقــد تــصــّدر تــرتــيــب املــجــمــوعــة متفوقا 
ــــواي وفــنــزويــال بتحقيقه  على بــيــرو وأوروغـ
النهائي  ربـــع  ليبلغ  متتالية،  انــتــصــارات   3
ويــتــجــاوز عقبة كــولــومــبــيــا ثــم املــكــســيــك في 

نصف النهائي بنتيجة 1-3.
في الباز أمام 47 ألف متفرج، التقى بوليفيا 
باملنتخب املخيف، أي البرازيل الذي كان قد 
أســقــط بــيــرو فــي نــصــف الــنــهــائــي بسباعية 
نظيفة، وبالفعل كانت الهزيمة شبه متوقعة، 
وهذا ما حصل، بالخسارة 3-1 أمام رونالدو 

أوغارت البوليفي 
األكثر تسجيًال ومشاركة 

بكوبا أميركا

ابنة مارادونا تعارض بيع متعلقات والدها في المزاد
بيع  مــارادونــا،  الراحل دييغو  األرجنتيني  ابنة األسطورة  مــارادونــا،  عارضت، جيانا 
ببناء نصب  بالسماح  أشقاءها  مــزاد علني، وطالبت  والدها في  إلــى  تعود  متعلقات 
تذكاري لنجم كرة القدم، بحيث »يمكن الجميع أن يذهبوا إليه ويتركوا له زهرة«. وقالت 
جيانا مارادونا )32 سنة( عبر حسابها في »تويتر«: »إذا كان األمر متروكًا لي، فلن 
أبيع ولن أطرح في مزاد أّي شيء يعود لوالدي، ما أشعر به أو أفكر به، لألسف، ال يلقى 
صدًى لدى اآلخرين. ال أحد يريد أن يلتقي أو أن يتحدث على انفراد، فقط يرغبون 
الهراء«. وقالت مصادر قضائية مطلعة، للصحافة  لقول  التلفزيون  الظهور عبر  في 
األمــوال  م  ُتقسَّ ثم  املــزاد  الخاصة بمارادونا في  األغـــراض  إّنــه سُيباع بعض  املحلية، 
بني أبنائه الخمسة وورثته. وطلبت جيانا مارادونا من إخوتها السماح ببناء نصب 

تذكاري، للنجم املتوج بكأس العالم مع األرجنتني في مونديال املكسيك 1986.

التصفيات اآلسيوية المزدوجة: 
سورية وقطر تحسمان تأهلهما

الــدور الثالث النهائي من تصفيات مونديال 2022  ضمن منتخب سورية تأهله إلى 
ونهائيات كأس آسيا 2023 بعد فوزه على غوام بثالثية نظيفة وتصدره للمجموعة 
األولى، فيما حسم املنتخب القطري، املتأهل أصاًل إلى العرس الكروي العاملي بصفته 
بهدف  الُعماني  نظيره  فــوزه على  بعد  القارية  البطولة  نهائيات  إلى  املضيف، مقعده 
نظيف في املجموعة الخامسة، ضمن الجولة التاسعة ملنافسات التصفيات اآلسيوية 
ــــدور الــحــاســم من  ــات منتخب ســوريــة ثــانــي املنتخبات املــتــأهــلــة إلـــى ال املـــزدوجـــة. وبـ
تصفيات مونديال 2022 بعد اليابان الذي صعد عن املجموعة السادسة، قبل أن يلحق 
به منتخب قطر. ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا والدور الثالث النهائي من تصفيات 
مونديال قطر 2022، صاحب املركز األول في كّل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة 

منتخبات تحّل ثانية في املجموعات الثماني.

منتخب تونس يفقد نجمين كبيرين قبل مواجهة الجزائر
مع  املرتقبة  مواجهته  خــالل  الصفوف  مكتمل  الــقــدم  لكرة  تونس  منتخب  يكون  لــن 
الجزائر ودّيًا، وذلك يوم بعد غد الجمعة، على استاد »حمادي العقربي« برادس، بعدما 
فقد نجميه فرجاني ساسي، ويوسف املساكني، لإلصابة. وأعلن االتحاد التونسي 
لكرة القدم، في بيان رسمي، أّن قائده يوسف املساكني ونجم نادي الزمالك فرجاني 
ساسي، غادرا معسكر املنتخب الذي يقام حاليًا في تونس العاصمة، بعد تعرضهما 
لإلصابة خالل مواجهة الكونغو الديمقراطية التي فاز فيها منتخب »نسور قرطاج« 
بهدف من دون رد. وتؤدي إصابة ساسي واملساكني إلى غيابهما عن النشاط ملدة 
ال تقّل عن 10 أيام، ما يعني أّنهما لن يشاركا في مواجهة الجزائر، وكذلك في املباراة 

الودية أمام مالي، الثالثاء املقبل. 

ألمانيا »تلتهم« التفيا في آخر بروفة قبل »اليورو«
»يـــورو 2020«  بطولة  بــدايــة  لضربة  اســتــعــداداتــه  على  الستار  أملانيا  منتخب  أســدل 
التي جمعتهما على ملعب  الودية  املباراة  - 1( في  بانتصار عريض على التفيا )7 
تعادل في  أملانيا قد  األملانية. وكــان منتخب  أرينا« في مدينة دوســلــدورف  »اسبرت 
الدنمارك. وُتعّد مباراة  أمام  أيام بهدف ملثله  لليورو قبل  األولــى  التحضيرية  مباراته 
التفيا األخيرة لألملان قبل انطالق البطولة األوروبية. وسيبدأ أملانيا مشواره في »يورو 
2020« أمام بطل العالم فرنسا يوم 15 من الشهر الحالي، ثم بعدها بأربعة أيام أمام 
بطل القارة، البرتغال، في وقت ستكون فيه املباراة األخيرة في املجموعة أمام املجر يوم 
23 من الشهر نفسه. ويسعى األملان الستعادة األمجاد األوروبية بعد غياب 25 سنة، 

وتحديدًا منذ عام 1996 عندما رفعوا اللقب الثالث واألخير لبالدهم.

قتيبة خطيب

ُيــعــد الــنــجــم املــخــضــرم مــارســيــلــو مــوريــنــو الـــهـــّداف الــتــاريــخــي 
للمرة  عــام 2007  إلــى صفوفه  انضم  بعدما  بوليفيا،  ملنتخب 
ــى، بــفــضــل دعــــم والـــــده املــطــلــق لــلــمــهــاجــم أثـــنـــاء طــفــولــتــه،  ــ ــ األول
بها،  يتمتع  التي  الكبيرة،  الفنية  مهارته  على صقل  وحرصه 
نــادي فيتوريا  إلــى  العاشرة. وانضم مورينو  بلوغه سن  منذ 
أميركي في  أول مائتي دوالر  عــام 2004، وتلقى  بوليفيا  في 
حياته املهنية، ليقرر الذهاب للتمتع بها مع والده، بشراء بعض 
سراويل الجينز، لكّنه ُصدم من سعرها الذي سُيكلفه كّل ما 
املهاجم  والــده جملة جعلها  له  ليقول  حصل عليه من فريقه، 
منهجه الدائم في مسيرته االحترافية: »انَس الشراء اآلن، وركز 
فــي تــدريــبــاتــك، ومــا ستقدمه فــي املــلــعــب، وفــي حــال أصبحت 
نجمًا كبيرًا في عالم كرة القدم، فستتمكن من إنفاق ما تريد«. 
بحذافيرها،  والـــده  كلمات  مــوريــنــو  مارسيلو  طبق  وبــالــفــعــل، 

ليحقق النجاح مع جميع األندية التي لعب معها.
الحد، بل شكل أزمــة داخل  ولــم تنتِه حكاية مورينو عند هــذا 
عائلته، بسبب تمثيله منتخب البرازيل تحت 18 عامًا، نتيجة 
ضغط كبير من والده، الذي يحمل جنسية بالد »السيليساو« 
بأّن  أفــراد عائلته،  تلقى نصيحة من قبل جميع  املهاجم  لكّن 

أبناء شعبه،  اللعب مع بوليفيا، ويحقق ُحلم املاليني من  عليه 
بالتأهل والوصول إلى بطولة كأس العالم، التي غابوا عنها منذ 

عام 1994، عندما أقيمت في الواليات املتحدة األميركية.
وتفّهم  عائلته،  أفــراد  نصائح  سماع  مورينو  اختار  وبالفعل، 
منتخب  تمثيل  على  وحــّثــه  واحــتــرمــهــا،  الكبيرة  رغبته  ــده  والـ
الجهد  مــن  عــامــًا  بــعــد 13  عـــام 2007، أصــبــح  بوليفيا، ومــنــذ 

والتعب والعمل املضني، الهّداف التاريخي ملنتخب بالده.
ارتــداء  من  مكنته  قوية،  شخصية  مورينو  مارسيلو  ويمتلك 
باإلضافة  املناسبات،  مــن  العديد  فــي  بوليفيا  منتخب  شــارة 
إلى قدرته على مواجهة خصومه مهما كانت أسماؤهم، وهذا 
ما حدث عندما واجه ليونيل ميسي قائد منتخب األرجنتني، 
ينسى كل  أّنــه  ويعتبر مورينو  ودخــل في شجار كبير معه. 
األسماء الكبيرة، بمجرد دخولها إلى أرضية امللعب، إذ يكون 
مستعدًا للتضحية في سبيل الدفاع عن ألوان منتخب بوليفيا، 
وهــذا ما جرى في شجاره مع ليونيل ميسي، لكّن كّل شيء 

انتهى، بمجرد انتهاء املباراة، وذهب إليه وصافحه.
أما عن نجمه األول في عالم كرة القدم، فيرى مارسيلو مورينو 
أّن قدوته، هو املخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم 
يوفنتوس اإليطالي، باإلضافة إلى غابرييل باتيستوتا؛ الالعب 

التاريخي في منتخب األرجنتني.

مارسيلو مورينو

على هامش الحدث

عانى النجم المخضرم مارسيلو مورينو مهاجم منتخب بوليفيا كثيرًا 
في طفولته، حتى يصبح العبًا محترفًا مهمًا وهّدافًا تاريخيًا لبالده

منتخب بوليفيا 
حقق اللقب 
مرة واحدة في 
1963 ووصل 
للنهائي في 
1997 )بيلي 
)Getty/فيس

منتخب البرازيل مرشح لالحتفاظ باللقب )بودو 
)Getty/مينديز

ــقــــة بــكــوبــا  ــــي الــــســــنــــوات الــــالحــ وزمــــــالئــــــه. فـ
أميركا من 1999 حتى 2019، عــاش منتخب 
بوليفيا أســـوأ أيــامــه فــي كــوبــا أمــيــركــا، كــان 
ضعيفا للغاية وحقق فوزًا واحد طوال هذه 
السنوات، كان ذلك في عام 2015 على حساب 

اإلكوادور بنتيجة 2-3.

أرقاٌم تاريخية
يــعــتــبــر فـــيـــكـــتـــور أوغــــــــــارت واحــــــــدًا مــــن أملـــع 
اإلنجاز  بفضل  بوليفيا،  تاريخ  في  األسماء 

25 مباراة متفوقا على جوزيه بوستامانتي 
)24 مباراة(. ننتقل إلى العب آخر مهم وهو 
رومــاريــو بــالكــوت، الــذي اختير أفضل العب 
في نسخة 1963، وهو الوحيد الذي حاز على 
الــكــروي، مع  هــذا الشرف في تاريخ بوليفيا 
العلم أّنه كان من بن قالئل املحترفن الذين 
ــارت.  ــ ــذاك إلـــى جــانــب أوغـ ــ تـــوجـــوا بــالــلــقــب آنـ
وكــان بالكوت قد بدأ مسيرته في عام 1959 
نـــادي بوليفار الشهير فــي بــالده  مــن بــوابــة 
فــي األرجنتن مــن 1963 حتى  قبل أن يلعب 

الـــذي حققه عـــام 1963، يـــوم حــقــق مــع بــالده 
لقب الــكــوبــا. ولــد أوغــــارت يــوم الــخــامــس من 
1995 عن  ســنــة  وتـــوفـــي   1926 ــار  ــ أيـ ــايـــو/  مـ
عــمــٍر يــنــاهــز 68 عــامــا كـــان مــهــاجــمــا مــمــيــزًا، 
وهو أفضل هدافي بوليفيا في تاريخ بالده 
بكوبا أميركا، إذ سجل 9 أهداف، هي كاآلتي: 
وهـــدفـــان   ،1953 عــــام  وهـــدفـــان   1949 عــــام   5
عـــام 1963، كــمــا أّنــــه الـــالعـــب األكـــثـــر خــوضــا 
أي  فــيــردي«  »ال  منتخب  بتاريخ  للمباريات 
في  أميركا، بعدما شــارك  فــي كوبا  الخضر، 

1965 مع نادي فيرو كاريل أويستي، لينتقل 
األملــانــي، قبل تمثيل عّدة  إلــى بايرن ميونخ 
أندية واالعتزال عام 1975. ننتقل إلى حديث 
تاريخي آخر، فالفوز بنتيجة 4-0 كان األفضل 
في تاريخ بوليفيا بكوبا أميركا، تحقق ذلك 
فيما  كولومبيا،  على حساب   1949 عــام  فــي 
كــانــت الـــخـــســـارة األكـــبـــر أيــضــا فـــي النسخة 
نفسها أمام البرازيل بنتيجة 10-0، مع العلم 
 بوليفيا سقط أيضا أيضا أمام أوروغواي 

ّ
أن

بنتيجة 9-0 عام 1927.

منتخب البرازيل يتخذ قرار وجه رياضي
المشاركة بكوبا أميركا

برازيليا ـ العربي الجديد

رغم استياء العبي منتخب البرازيل لكرة القدم 
من إقامة بطولة كوبا أميركا 2021 في بالدهم، 
التي انتشرت حول إمكانية عدم  واإلشــاعــات 
اتخذت  السيلساو  كتيبة   

ّ
أن يبدو  املــشــاركــة، 

قـــرار اللعب فــي الــعــرس الــقــاري. ووفــقــا ملوقع 
 كتيبة 

ّ
»غـــلـــوبـــو« الـــريـــاضـــي الـــبـــرازيـــلـــي، فــــإن

تيتي قررت أخيرًا خوض البطولة، في الوقت 
يعلنون  بيانا،  الــالعــبــون  فيه  سيصدر  الـــذي 
فــيــه عــن اخــتــالفــهــم مــع الــطــريــقــة الــتــي تــم بها 
تنظيم الحدث، املخطط إلقامته في األرجنتن 
للبرازيل  نقله  قبل  األســـاس،  فــي  وكولومبيا 

بسبب أزمة وباء كورونا. 
 اإلعــالن عن 

ّ
 كل شــيء يشير إلــى أن

ّ
ويبدو أن

ــرازيـــل فـــي كـــوبـــا أمـــيـــركـــا 2021،  ــبـ مـــشـــاركـــة الـ
ــتـــن أمـــــس، ســيــكــون بعد  ــنـ كــمــا فــعــلــت األرجـ
أميركا  باراغواي في تصفيات  انتهاء مباراة 
الجنوبية ملونديال قطر 2022. وأعــرب العبو 
البرازيل في وقت سابق عن موقفهم الرافض 
خــــوض الــبــطــولــة، خــصــوصــا بــعــد االجــتــمــاع 
الــــذي جــمــع كــاســيــمــيــرو مــع قــــادة املنتخبات 
األخرى، ومع ذلك، لم يتوصل فريق تيتي إلى 
قرار موحد مع بقية الفرق، وفي نهاية املطاف 
لم تنجح فكرة عدم املشاركة في كوبا أميركا.

مـــن جــهــتــه، نــفــى الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جــايــيــر 

تحدثت  التي  الشائعات  جميع  بولسونارو، 
ــــالم املــحــلــيــة بــأنــه يتدخل  عــنــهــا وســـائـــل اإلعـ
بـــالده، وأنــه يفرض رأيــه  بسير عمل منتخب 
املــدرب  بقيادة  الفني  والجهاز  الالعبن  على 
تــيــتــي، الـــــذي يـــرفـــض وبـــشـــدة إقـــامـــة بــطــولــة 
ــي بــــــــالده. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة  كـــوبـــا أمـــيـــركـــا فــ
البرازيلي  الرئيس  عــن  األرجنتينية  »أولــيــه« 
قوله: »مشاركتي في بطولة كوبا أميركا هي 
حضور حفل االفتتاح، واإلعالن عن انطالقها 
فقط ال غير، لكن في ما يتعلق بالعبي منتخب 
بالدي ومدربه تيتي، فأنا ال أتدخل بعملهم، 
ــهــــذه األمـــــــــــور«. وأوضــــحــــت  ــــي بــ ــة لـ وال عــــالقــ
رّد بشكل  الــبــرازيــلــي  الــرئــيــس   

ّ
أن الــصــحــيــفــة 

مباشر على جميع وسائل اإلعــالم في بالده، 
ــــؤون الــجــهــاز  الـــتـــي اتــهــمــتــه بــالــتــدخــل فـــي شـ
املــدرب  بقيادة  »السيليساو«  ملنتخب  الفني 
انزعاجه  عــن  عّبر بشكل صريح  الــذي  تيتي، 
بـــالده عــن استضافة بطولة كوبا  إعـــالن  مــن 
كورونا  فــيــروس  تفشي  عــودة  أميركا بسبب 
 

ّ
ــرة أخــــرى وبـــقـــوة. وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة، أن مـ

بولسونارو شنوا هجوما حــادًا على  أنصار 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي  حساباتهم 
ضد املــدرب تيتي، ووصفوا موقفه الذي عّبر 
أميركا في  إقامة بطولة كوبا  فيه عن رفضه 
بــــالده بــأّنــه عــبــارة عــن »خــيــانــة كــبــرى« وأّنـــه 

يجب طرده من عمله.
من جهة أخرى، أعلن االتحاد البرازيلي لكرة 
ــريـــو كــابــلــوكــو،  ــيـ الـــقـــدم إيـــقـــاف رئــيــســه روجـ
الجنسي  بالتحرش  له  اتهامات  توجيه  بعد 
القرار  االتــحــاد. وجــاء  فــي  والنفسي بموظفة 
بــإعــفــاء كابلوكو مــن مهامه مــن قبل  الــفــوري 
لجنة االنــضــبــاط بــاالتــحــاد الــبــرازيــلــي، وذلــك 
بعدما أكــدت املوظفة أّنــه حــاول التحرش بها 
كبير  بشكٍل  عليها  وضغط  ونفسيا،  جنسيا 
مــنــذ إبــريــل/ نــيــســان املــاضــي. وحــصــلــت هــذه 
ــــالت عـــمـــل واجـــتـــمـــاعـــات،  ــــالل رحــ الـــوقـــائـــع خـ
 هــذه األحـــداث شهدت وجــود 

ّ
 كــل

ّ
مــع العلم أن

أشخاص آخــريــن، مما أّدى إلــى قــرار اإليقاف 
والـــتـــحـــقـــيـــق مــــع الــــرئــــيــــس املـــــعـــــزول بــالــتــهــم 
املنسوبة إليه. وتعيش البرازيل أزمات كبيرة 
ــــن، ال ســيــمــا مــــع اســـتـــعـــداد  ــــراهـ فــــي الــــوقــــت الـ
ــبـــالد الســتــضــافــة مــنــافــســات بــطــولــة كــوبــا  الـ
أميركا، بعد تخّلي األرجنتن وكولومبيا عن 
أزمــة جائحة  مــن  الــبــرازيــل  التنظيم. وتعاني 
ــفـــاع عـــدد الــوفــيــات  فـــيـــروس كـــورونـــا، مـــع ارتـ
إلـــى أكــثــر مــن 472 ألــفــا، وســـط تــأكــيــد اللجان 
مقبلة على موجة جديدة  البالد   

ّ
أن الصحية 
من كورونا.

كوبـا           أميركا
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