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هل ينهي منتخب التانغو خيبات ميسي الدولية في كوبا أميركا

رياضة

بيريز :يوفيتش جزء من مشروع
ريال مدريد اجلديد

حقائق سريعة عن البطولة القارية األقدم عبر التاريخ
قبيل انطالق بطولة كوبا أميركا  2019في البرازيل نقدم بعض األرقام واحلقائق السريعة عن
القارية األقدم عبر التاريخ .لطاملا حفلت بطولة كوبا أميركا املمتد تاريخها ألكثر من  100عام
(انطلقت نسختها األولى عام  )1916بالعديد من األرقام واحلقائق ،منها ما هو منطقي ومنها
ما هو مفاجئ كأن تنتهي إحدى مباريات هذ البطولة النهائية بفوز فريق على آخر .0-7
وفيما يلي استعراض لبعض من أبرز األرقام التي تطبع هذه البطولة:
 أكثر منتخب تسجيالً لألهداف؛ األرجنتني  455هدفا ً مبعدل  2.4هدفا ً لكل مباراةمن املباريات الـ  189التي لعبها في كوبا أميركا.
 منتخب جامايكا هو الوحيد الذي لم يسجل أي هدف في تاريخ مشاركاتاملنتخبات في كوبا أميركا ،مع األخ��ذ بعني االعتبار أن جامايكا شاركت في
نسختني فقط  2015و.2016
 ألول م��رة ف��ي كوبا أميركا سيكون هناك منتخبان م��ن خ��ارجاألميركيتني؛ اليابان وقطر - .آخر مرة وصل إليها منتخب ضيف
يشارك ببطاقة دعوة إلى مراحل خروج املغلوب كانت عام .2007
 إذا توج منتخب قطر بكوبا أميركا سيشكل ذلك حدثاً ن��ادرا ً ،إذسيكون للعنابي متيز نادر كون العبيه سيصبحون أبطاالً لقارتني ،وفي عام واحد .بعد آسيا
 - .2019العبان يتصدران قائمة األكثر تواجدا ً في كوبا أميركا بـ 8مشاركات لكل منهما؛ هما
اإلكوادوري أليكس أغويناغا .2004 ,2001 ,1999 ,1995 ,1993 ,1991 ,1989 ,1987
واألوروغوياني آنخيل رومانو - .1926 ,1924 ,1922 ,1921 ,1920 ,1919 ,1917 ,1916
أكثر نسخة شهدت غزارة باألهداف كانت نسخة  1949في البرازيل ،وكانت بنظام الدوري
من مجموعة ،إذ ُسجل  135هدفاً في  29مباراة ،ألنها شهدت نتائج مرتفعة أبرزها فوز
البرازيل بالنهائي على باراغواي  ،0-7مع العلم أن النسخة املذكورة ،لم تكن األعلى
وسجل فيها  91هدفاً
من حيث عدد املباريات بل النسخة املاضية  2016في أميركا ُ
في  32مباراة - .األكثر تسجيالً لألهداف من حيث الالعبني :البرازيلي زيزينيو ،
األرجنتيني نوربيرتو مينديز ولكل منهما  17هدفا ً.
 ميسي هو أكثر العب قدم متريرات حاسمة في كوبا أميركا  ،11وليو هو أكثرالعب فاز بجائزة أفضل العب في املباراة بـ 9مرات طبعا ً هذا الكالم في مشاركاته ككل
مع املنتخب في املسابقة - .أعلى نتيجة في كوبا أميركا كانت فوز األرجنتني على
إكوادور  0-12نسخة .1942
في ظل غياب البرازيلي نيمار بسبب االصابة،
تتركز األض��واء على األرجنتيني ليونيل ميسي
ال��ذي يحاول حصد لقبه األول في بطولة كوبا
أميركا ووض��ع حد خليباته املتتالية مع منتخب
بالده.
ويحظى أفضل الع��ب في العالم خمس مرات
بسجل خ��ارق في تاريخ كرة القدم على مستوى
األندية مع برشلونة اإلسباني ،لكنه يقع فريسة
م��رك��ز ال��وص��ي��ف عندما يتعلق األم���ر مبنتخب
األرجنتني.
أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروب��ا ،عشرة
ف��ي ال���دوري االس��ب��ان��ي ،لكن م��ع منتخب «البي
سيليستي» اكتفى بألقاب متواضعة على غرار
ذهبية األوملبياد في بكني  2008او كأس العالم
حتت  20عاما في .2005
وي��درك ميسي ال��ذي سيبلغ الثانية والثالثني
خالل الشهر اجل��اري أن الوقت بدأ يداهمه ،وقال
لشبكة «فوكس» األميركية األسبوع املاضي «أريد
إنهاء مسيرتي بإحراز أمر ما مع املنتخب الوطني».
وخ��اض أرب��ع مباريات نهائية خسرها كلها،

ف��ي ك��أس العالم  2014وث�ل�اث م���رات ف��ي كوبا
أميركا ،بينها آخر نسختني ضد تشيلي بركالت
الترجيح ،وسيحاول التعويض في النسخة املقبلة
من البطولة القارية األميركية اجلنوبية التي
تستضيفها البرازيل بني  14يونيو و 7يوليو.
اخل��س��ارة األش���د وق��ع��ا ك��ان��ت ف��ي امل��ون��دي��ال
البرازيلي عام  ،2014عندما سقط بصعوبة أمام
أملانيا (صفر -1في الوقت اإلضافي) على ملعب
ماراكانا الذي يأمل في العودة اليه يوم  7يوليو
املقبل خلوض نهائي كوبا أميركا ،لكن هذه املرة مع
أمل انتزاع ميدالية ذهبية وليست فضية.
كان نهائي كوبا أميركا األخير صعباً جدا ً على
ميسي من الناحية النفسية ،فأعلن اعتزاله دوليا
قبل أن يعود عنه .وقال عن تلك املرحلة التي واجه
فيها املنتخب انتقادات حادة «هاجمنا الناس من كل
حدب وصوب».
دام اعتزاله ستة أسابيع فقط ،وبثالثيته في
مرمى اإلك���وادور ،ضمنت االرجنتني تأهلها إلى
نهائيات ك��أس العالم  .2018لكن ،م��رة جديدة،
عجز ميسي في املونديال الروسي عن نقل جناحه

البطولة

يوفيتش خالل تقدميه لوسائل اإلعالم

ميسي يسعى لتزيني مسيرته بلقب قاري مع منتخب بالده

إلى ساحة املنتخبات ،فودعت األرجنتني من الدور
الثاني بخسارة  4-3أمام فرنسا التي انتهى بها
املطاف بإحراز اللقب.
وعلى رغم أنه غاب عن املباريات الست الودية
التي تلت املونديال ،لم يتحدث أحد عن اعتزاله هذه
امل��رة .أوضح ميسي أن جنله تياغو «يحب كثيرا ً
عندما ألعب مع املنتخب الوطني».

«كأس جميلة»
لكن اخليبات ال تزال مستمرة برغم حصد لقبه
العاشر في الليغا في مايو املاضي.
ل��م يخف ميسي س��را ً مطلع امل��وس��م املنصرم
بتأكيده أن إح���راز لقب دوري األب��ط��ال للمرة
اخلامسة في مسيرته كان أولوية له مع برشلونة
االسباني ،وأراد إعادة «الكأس اجلميلة إلى كامب
نو».
بدت األم��ور في مسارها الصحيح عندما تقدم
الكاتالونيون على ليفربول االنكليزي 3-صفر
في ذه��اب نصف النهائي ،بيد أن تشكيلة املدرب

إرنستو فالفيردي رضخت ايابا وتلقت اربعة
اهداف دون رد.
كشف ميسي الشهر املاضي أن «خسارة نهائي
ك��أس العالم ه��ي اخليبة األك��ب��ر» ،لكنه أق��ر أن
السقوط في ليفربول كان أكثر م��رارة «ألننا كنا
فائزين (في الذهاب) ولم نتوقع عودتهم».
كان ميسي دوما ً الالعب النجم مع فريقه وبالده،
لكن في كوبا أميركا سيكون مركز ثقل اضافي
نظرا ً الستدعاء املدرب ليونيل سكالوني العديد من
الوجوه الشابة التي لم تكتسب خبرة دولية كبيرة.
وقال في تصريحات تلفزيونية األسبوع املاضي
«نذهب الى كوبا أميركا مع الرغبة الدائمة» باللقب.
تابع الالعب الذي قدم موسما ً الفتا ً مع برشلونة
فسجل ل��ه  36ه��دف��ا ف��ي ال����دوري و 51ف��ي كل
املسابقات ليحرز جائزة احلذاء الذهبي األوروبي
«األرجنتني تقوم حالياً مبسيرة جتديد مع العبني
شبان وجدد.
بالنسبة للغالبية منهم ،هذه هي أول بطولة
رسمية ،لكن ه��ذا ال مينع األرج��ن��ت�ين م��ن إح��راز
اللقب».

رحب فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد ،بانضمام املهاجم
ّ
الصربي لوكا يوفيتش لصفوف امليرجني ،خالل التقدمي الرسمي
للصفقة ،أمس األربعاء.
وقال بيريز ،خالل تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» اإلسبانية:
«نريد أن نشارك مع جميع العبي ريال مدريد بداية مشروع للموسم
املقبل ،ويجب أن نعمل بشكل مُكثف لتحقيق أحالم جماهيرنا».
وأض���اف« :ل��م منر باملوسم ال��ذي توقعناه ،وسنتفاعل بكل
قوة وعزم لتحقيق هاجسنا التاريخي وهو الفوز ،فهذا النادي ال
يستسلم أبدًا وسنواصل العمل».
وتابع« :الفوز بأربعة ألقاب ب��دوري األبطال في  5سنوات
هو شيء فريد من نوعه ،إنه إجناز ضخم ونعلم قيمته ،وكل ذلك
بفضل وحدة املدريديستا والقوة االقتصادية للنادي واالستقرار
املؤسسي».
وأردف متحدثا عن يوفيتش« :مهمتنا اآلن هي العودة إلى طريق
سعداء بالترحيب بأحد هؤالء الالعبني الذين
االنتصارات ،ونحن ُ
سيعملون على تنفيذ هذه املهمة ،وال��ذي سيكون جزءا من عائلة
ريال مدريد».
ووج��ه بيريز رسالة للمهاجم الصربي« :لقد أتيت إلى ريال
مدريد بفضل موهبتك وقدرتك على العمل ،لقد قاتلت للوصول إلى
مدريد وتفعل ذلك وأنت في سن الـ 21عاما فقط ،وأردت أن تكون
جزءا من هذه األسطورة».
وواصل« :لديك حتد كبير في مسيرتك الكروية ،وسوف تكون
مُحاطً ا مبدرب رائع وأفضل الالعبني في العالم ،للدفاع عن شعار
ريال مدريد».
أيضا ألن ه��ذا هو
واختتم« :عائلتك فخورة بك اآلن ،ونحن ً
القميص الذي قيل لنا إنك كنت تذهب إلى النوم به حني كن صغيرًا».

نادال فاز بروالن غاروس
متغلب ًا على األلم

الكرة تنقذ فيدال من البؤس وجتعله ملك ًا ثري ًا
ميكن السيطرة عليه ..هكذا كانت إجابة املدرب اإلسباني بيب
غوارديوال ،عندما سأله أحد الصحافيني من تشيلي عن «عدوانية
وخشونة» ،جنم برشلونة اإلسباني ،التشيلي آرتورو فيدال.
كان هذا قبل مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في الدور نصف
النهائي لدوري أبطال أوروبا مبوسم ( ،)2016-2015وخسر
بايرن  2-1إياباً أمام أتلتيكو ،ليودع البطولة بعد مباراة رائعة
وتاريخية من بايرن وفيدال.
وفيما يحتاج املنتخب التشيلي حالياً إلى مزيد من االلتزام
والهدوء من فيدال خارج امللعب ،فإنه سيكون بحاجة إلى مزيد من
احلماس واملواهب املتفجرة من الالعب داخل املستطيل األخضر،
ليستطيع قيادة الفريق إلى املنافسة بقوة في النسخة اجلديدة
لبطولة كأس أمم أمريكا اجلنوبية «كوبا أمريكا» ،التي تستضيفها
البرازيل خالل األسابيع املقبلة.
ولم يكن إطالق اسم «امللك» على فيدال ناجتاً عن عصبيته،
وإمن��ا ك��ان ه��ذا ملستواه ال��رائ��ع ،وحماسه الشديد في امللعب،
وكفاحه على كل كرة مما ساعده على االنتقال من حياة البؤس
والفقر إلى الثراء.
وول��د فيدال في  22مايو (أي��ار)  1987بحي سان خواكني،
الذي تسكنه الطبقات العاملة الكادحة في العاصمة التشيلية
سانتياغو ،ليبدأ منها طريقه إلى املجد والثراء ،حيث أصبح من
أبرز جنوم اجليل احلالي ملنتخب تشيلي ،والذي يعتبره احملللون
واخلبراء األفضل في تاريخ هذا البلد.
وي��ض��م منتخب تشيلي ال��ع��دي��د م��ن ال�لاع��ب�ين امل��وه��وب�ين
واملتميزين ،وكذلك الالعبني املكافحني الذين ميكن االعتماد عليهم
في امللعب ،ولكن أحدا منهم ال ميتلك نفس القدر الذي ميتلكه فيدال

نادال لعب رغم األلم في روالن غاروس

فيدال في تدريبات تشيلي

من القوة واحلضور في امللعب.
وك��ان األداء الرائع من الالعب بعد انتقاله لصفوف بايرن
متناسبا ً ومتماشيا ً ،مع ما يقدمه بايرن من أسلوب الكرة الشاملة.
وفي الوقت الذي توقع فيه البعض أن جنم فيدال في طريقه إلى

اخلفوت بل والتالشي ،أعاد الالعب إلى نفسه األضواء باالنتقال
لبرشلونة اإلسباني في صيف  ،2018وأصبح من العناصر التي
يعتمد عليها في كثير من املباريات ،حيث شارك مع الفريق في 53
مباراة مبختلف البطوالت في أول موسم له معه.

هزة إصابة دورانت ترتد في سوق االنتقاالت احلرة
تسبب سقوط كيفن دورانت على أرض امللعب في
الربع الثاني من املباراة اخلامسة لنهائي دوري كرة
السلة األميركي للمحترفني بسبب إصابة في وتر
أخيل األمين ،بهزات ارتدادية في سوق االنتقاالت
احلرة لهذا الصيف.
وعملت فرق عدة لسنوات لتجهيز وضعها املالي
استعدادا حملاولة ضم جنم غولدن ستايت ووريرز
الى صفوفها.
وبحسب التقارير ،يتحضر دوران��ت اآلن لعام
من العمل املكثف الستعادة كامل عافيته وملوسم
إضافي للعودة الى قمة عطائه ،ما سيغير دينامية
الوجهة املقبلة للعديد من الالعبني اآلخرين.
ولم يهنأ دورانت طويال بعودته من إصابة في
ربلة السابق أبعدته عن ووري��رز قرابة شهر ،إذ
خاض  12دقيقة فقط ليل اإلثنني ،قبل أن يسقط
على أرض امللعب مطلع الربع الثاني من املباراة
اخلامسة التي فاز بها فريقه على مضيفه تورونتو
رابتورز  ،105-106ليقلص الفارق في سلسلة
النهائي الى  3-2ويرجئ حسم اللقب.
«شقيقنا»
فجأة ،تغير املشهد في غرف صنع القرار حتت
قواعد احلد األقصى للرواتب في الدوري األميركي،
ومن املتوقع أن يكون حجر «الدومينو» األول الذي
سيسقط من صنع دورانت بالذات.
السؤال املطروح في الوقت الراهن هو هل يفعّ ل
الالعب البند الذي يسمح له بالتحرر من عقده مع
ووري���رز ه��ذا الصيف ،أو يرضى مببلغ الـ31,5
مليون دوالر ال��ذي سيتقاضاه عن عامه األخير،

كيفن دورانت

ويفضل أن تكون عملية إعادة تأهيله من اإلصابة
في محيط مألوف مع زمالء يرون فيه «أخا»؟
كانت مشاعر ك�لاي طومسون ال��ذي سيصبح
ب��دوره العبا حرا في متوز/يوليو ،صادقة جتاه
زميله دوران��ت ال��ذي «اشتقنا اليه .إن��ه شقيقنا.
نتحدث هنا عن أفضل العب في العالم .بوجوده
معنا ،نحن حقا إحدى أعظم الفرق في التاريخ».

لكن قد يقرر أيضا عكس ذلك إذا ما اعتبر بأن
الفريق استعجل ع��ودت��ه ف��ي امل��ب��اراة اخلامسة
املصيرية له ما تسبب بتعرضه إلصابة جديدة،
وه��و األم��ر ال��ذي قد يجعله يرغب بالرحيل بحثا
عن حتد جديد ،السيما أنه ذاق طعم التتويج مع
ووريرز مرتني عامي  2017و 2018حني نال أيضا
جائزة أفضل العب في النهائي مرتني.

ث��م ه��ن��اك س��وق أن��دي��ة ال����دوري .ه��ل تخاطر
بالعرض األقصى لضم دورانت املصاب الذي قد ال
يستعيد أبدا املستوى الذي كان عليه قبل اإلصابة؟
نيويورك نيكس ،بروكلني نتس ،لوس أجنليس
كليبرز ول��وس أجنلوس ليكرز ،هي من األندية
التي عملت لسنوات عدة على ميزانياتها وتقليص
روات��ب العبيها إلفساح املجال أم��ام هذه اللحظة:
ضم دورانت.
لكن تأثير األخير على أرض امللعب قد يتأخر ملدة
عام على األقل إن لم يكن أطول بسبب اإلصابة في
وتر أخيل.
تأثير على الفرق والالعبني
عندما قرر دورانت الذي يحتفل مبيالده احلادي
والثالثني في أيلول/سبتمبر املقبل ،أن يتخلى عن
أوكالهوما سيتي ثاندر ويفترق عن رفيق الدرب
راس��ل وس��ت��ب��روك بعد موسم  2016لاللتحاق
بووريرز ،كان يبحث عن األلقاب التي كان من املمكن
لفريقه السابق أن يحرزها لو بقي في صفوفه.
لكن ه��ذا األم���ر ل��م يحصل ،فانتهى ب��ه األم��ر
باخلروج من الدور األول للبالي أوف في املواسم
الثالثة األخيرة بعدما بلغ نهائي املنطقة الغربية
في املوسم األخير لـ»كاي دي» مع الفريق.
مجددا ،سيكون لدورانت تأثيره على اآلخرين
لكن هذه املرة على مصير العبني ووجهتهم ،على
غ��رار جنم تورونتو كواهي لينارد ال��ذي قد يتخذ
قرار عدم تفعيل عامه األخير من العقد وأن يصبح
العبا حرا هذا الصيف حتى وإن توج الفريق الكندي
بلقب الدوري للمرة األولى في تاريخه.

قال رفائيل نادال بطل فرنسا املفتوحة للتنس إنه كان على وشك
إنهاء موسمه بعدما تسببت إصابة في الركبة في انسحابه من قبل
نهائي بطولة إنديان ويلز في مارس لكنه لعب رغم األلم في روالن
غاروس ليعزز رقمه القياسي ويحرز اللقب للمرة .12
وانسحب نادال أمام روجيه فيدرر في إنديان ويلز وغاب عن
بطولة ميامي املفتوحة قبل أن يعود إلى املالعب ويخوض موسم
البطوالت على األراضي الرملية حيث خسر ثالث مرات متتالية في
الدور قبل النهائي قبل أن يفوز بلقبني في روما وباريس.
وقال نادال ملوقع رابطة الالعبني احملترفني «من الناحية الذهنية
وبعد إنديان ويلز عانيت من تراجع حاد ،فكرت في إنهاء موسمي
ملتابعة إذا كان جسدي سيتعافى ب��دالً من اللعب وأن��ا أعاني من
إصابة بعد أخرى».
وأض��اف «اختيار آخ��ر ك��ان يتمثل في التحامل واللعب رغم
اإلص��اب��ة ...كنت مترددا ً في ق��رار العودة .من الناحية البدنية،
وبسبب مشكلة أخرى في أربطة الركبة وإلى جانب كل العالج الذي
تلقيته في عملية التعافي كنت في حاجة للتعامل مع األلم».
وقال الالعب البالغ عمره  33عاما ً إنه عانى للحفاظ على دوافعه
بسبب األلم املستمر لكنه رغم ذلك كان لديه رغبة قوية في الظهور
بشكل قوي في روالن غاروس.
ورفع ن��ادال رصيده إلى  18لقباً في البطوالت األرب��ع الكبرى
وبات على بُعد لقبني من فيدرر صاحب الرقم القياسي.
وأعلن نادال مؤخرا ً أنه ال ينوي املشاركة في أي بطولة حتى
يظهر في وميبلدون التي تنطلق مطلع يوليو.

السويد تهزم تشيلي بثنائية في
كأس العالم للسيدات
سجلت الالعبتان كوسوفار أصالني ومادلني يانوجي هدفني في
الدقائق األخيرة لتفوز السويد 2-صفر على تشيلي أول من أمس
في املجموعة السادسة لكأس العالم لكرة القدم للسيدات في فرنسا.
وتسببت أمطار غزيرة في توقف املباراة ملدة  45دقيقة على
ملعب رين في الشوط الثاني لكن منتخب تشيلي اضطر ملواجهة
عاصفة من نوع مختلف على أرض امللعب بعد أن فرضت السويد
سيطرتها الكاملة على أح��داث اللقاء ولم تتمكن العبات تشيلي،
التي تشارك في كأس العالم للسيدات ألول مرة ،من االستحواذ على
الكرة لفترات طويلة.
وت��ص��دت كريستياني إن��دل��ر ح��ارس��ة تشيلي وب��اري��س سان
جيرمان للعديد من احملاوالت اخلطيرة من منتخب السويد قبل أن
تستفيد أصالني من إخفاق كاميال سايز مدافعة تشيلي في تشتيت
الكرة في الدقيقة  83لتسدد داخل املرمى.
وضاعفت الالعبة البديلة يانوجي الغلة للسويد مبجهود فردي
بعد تخطي ثالث مدافعات قبل أن تسكن الكرة الشباك في الوقت
احملتسب بدل الضائع.

