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األوروغواي

حيث تعيش الطيور الملونة

الالعب المفتاح

أوسكار تاباريز
ّأن
على الرغم من
األوروغواي بلد صغير وذو
تعداد سكاني منخفض،
إال ّأنها ّ
خرجت أسماء
ذهبية في عالم التدريب،
أمثال أوسكار تاباريز .مدرب طموح ومخضرم قاده
شغفه وتفانيه في كرة القدم ليصبح أيقونة كروية ،ليس في
جنوب أميركا فحسب ،بل في العالم بأسره .لم يحقق تاباريز
نجاحًا كبيرًا كالعب ،رغم أنه لعب ملدة  12عامًا مدافعًا عن
قمصان  6أندية مكسيكية وأرجنتينية وأوروغوايانية .عند
بلوغه عامه الثاني والثالثني ،اعتزل اللعب ليبدأ مهمة جديدة
ُ
كتب له فيها التألق .بدأ تاباريز مسيرته الجديدة مدربًا لناديه
السابق بيالفيستا ،ليتولى بعدها تدريب منتخب الناشئني
دون العشرين عامًا ،ويفوز معهم بامليدالية الذهبية في دورة
مغر جديد كان في انتظار تاباريز،
األلعاب األميركية .عرض ٍ
وهو تدريب منتخب بالده األول .قاد املنتخب إلى نهائي كوبا
أميركا  ،1989ولكنهم خسروا اللقب .كذلك بلغ معهم دور
الستة عشر من مونديال إيطاليا  ،1990إال ّأن قطار الفريق
توقف هناك.
عاد «املايسترو» إلى تدريب األندية ،لتكون وجهته التالية
عمالق األرجنتني ،نادي بوكاجونيورز .بعد تحقيق لقبي
السوبر كوبا والدوري األرجنتيني مع األخير ،انتقل إلى
القارة العجوز .كالياري وميالن اإليطاليان وأوفييدو
اإلسباني كانت أبرز محطات املدرب األوروغواياني ،قبل أن
يقرر العودة إلى األرجنتني وإنهاء مسيرة تدريبه لألندية
هناك .بعد فشل املنتخب الوطني في التأهل إلى مونديال
أملانيا  ،2006عاد تاباريز صاحب الخبرات الكبيرة إلى
تدريب املنتخب وحمل على عاتقه مسؤولية النهوض
بالفريق وإعادته إلى األضواء العاملية .العمل الجاد والدؤوب
لتباريز ورؤيته الجديدة للمنتخب كانت كفيلة ليفوز
«الالسيليستي» باملركز الرابع في مونديال  2010بجنوب
أفريقيا.
( أ ف ب)

أبرز الالعبين

إدواردو غاليانو ،ألبير كامو ،والقديس بطرس
◄ دييغو فورالن
عـلــى الــرغــم مــن أن ــه ب ــدأ مسيرته الــريــاضـيــة الع ـ َـب كــرة
مضرب ،إال ّأن األوروغــوايــانــي ّ
يعد أحــد أهــم املهاجمني
فــي تــاريــخ ك ــرة ال ـقــدم الــاتـيـنـيــة .الـقــائــد األش ـقــر سجل
 33هدفًا خــال مبارياته ال ـ  86مع املنتخب ،ليقود بها
ب ــاده لـلـمــركــز ال ــراب ــع فــي مــونــديــال  ،2010إل ــى جانب
لـقــب كــوبــا أمـيــركــا ع ــام  .2011اح ـتــرف مــع الـعــديــد من
األندية كمانشستر يونايتد اإلنكليزي ،أتلتيكو مدريد
اإلس ـبــانــي ،إن ـتــر مـيــانــو اإلي ـطــالــي وس ـيــزيــرو أوســاكــا
الياباني ،وهو يلعب حاليًا في الــدوري الهندي مع فريق
مومباي سيتي .كذلك فاز القناص األوروغواياني مرتني
خ ــال م ـش ــواره ال ـك ــروي ب ـجــائــزة بيتشيشي وال ـحــذاء
الذهبي األوروبــي ،وحصد جائزة الكرة الذهبية ألفضل
العب في مونديال جنوب أفريقيا .2010

حصدت األوروغواي  20لقب رسمي في جميع البطوالت الرسمية القارية

إذا مررت في شوارع العاصمة مونتيفديو ،ستأسرك عمارة المدينة
العتيقة .وإلى جانب المباني الكالسيكية هناك ناطحات السحاب .وهذا
هو حال منتخب األوروغواي ،الذي ّ
يتميز بتاريخ عريق يعود إلى نشأة
المونديال في األصل ،ويمتد إلى سواريز في برشلونة وكافاني في
باريس سان جرمان
زهراء رمال
تقع مونتيفديو على ضـفــاف «ريــو
دي ال ب ــات ــا» ،الـشــاهــد عـلــى مـعــارك
عنيفة بني بحرية الحلفاء وأساطيل
دول امل ـح ــور خ ــال ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
ّ
الثانية .على الرغم من أن هذا النهر
ابتلع قنابل العدو وأجساد الجنود،
ّ ُ
ـذي
إال أنـ ـ ــه عـ ـ ــرف ب ــاس ــم ال ـن ـه ــر «ال ـ ـ ً
تعيش فيه الـطـيــور املـلــونــة» ،نسبة
إلى الطيور التي عاشت بالقرب منه.
ومــن هنا أتــت تسمية األوروغـ ــواي.
ّ
رغم شهرة البلد سياحيًا ،إال أن كثرًا
قد يجهلون التاريخ الكروي الحافل
للمنتخب األوروغواياني .قد يخفى
ّ
عنهم أن األوروغ ـ ــواي تمتلك عراقة
كروية مصبوغة بلون السماء .يحكى
ّأن مهاجرين إنكليز هم أول من ّ
عرفوا
شـعــب األوروغ ـ ـ ــواي ب ـكــرة ال ـق ــدم في
القرن التاسع عشر ،ليتأسس الحقًا
أول فريق أوروغــوايــانــي لكرة القدم
فــي الـعــاصـمــة مونتيفديو ،عـلــى يد
أسـتــاذ إنكليزي فــي إحــدى امل ــدارس.
ف ــي مـطـلــع الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،أبـصــر

االتـحــاد األوروغــوايــانــي لـكــرة القدم
النور ،بعدما أسهمت جوالت األندية
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ف ــي أم ـي ــرك ــا الـجـنــوبـيــة
بانتشار اللعبة في األوروغواي.
ُي َع ّد منتخب األوروغ ــواي واحـدًا من
أقـ ــوى امل ـن ـت ـخ ـبــات ف ــي قـ ــارة أمـيــركــا
الجنوبية وفي العالم ،وهو املنتخب
األك ـث ــر نـجــاحــا عـلــى صـعـيــد بطولة
كوبا أميركا ،بعدما حقق ّ
سيد هذه
البطولة اللقب  15مــرة مــن أصــل 42
مـشــاركــة ،أولـهــا عــام  ،1916وآخــرهــا
ع ـ ـ ــام  .2011بـ ـع ــده ــا تـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـ ــ«ال
سـيـلـيـسـتــي» م ــن فـ ــرض ح ـضــورهــم
فــي دورة األل ـعــاب األوملـبـيــة ،فكانوا
أول ف ــري ــق مـ ــن أمـ ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة عـ ـ ــام .1924
ف ـ ــازت األوروغـ ـ ـ ـ ــواي حـيـنـهــا ف ــي كل
مبارياتها ،لتحقق امليدالية الذهبية.
في الدورة الصيفية التالية عام ،1928
اح ـت ـفــظ امل ـن ـت ـخــب بــال ـل ـقــب الــذه ـبــي
بعد الـفــوز على «راقـصــي التانغو».
والتانغو ،في األصل ،محط نزاع بني
األوروغ ـ ـ ــواي واألرج ـن ـت ــن ،إذ يتهم
ش ـعــب األول األرج ـن ـت ـي ـن ـيــن بــأنـهــم

«ســرقــوا» التانغو منهم ،إال أن ذلك
يبقى في معرض االتهامات .البحث
التاريخي قــد يوصل إلــى خالصات
مختلفة.
فـ ــي «ت ــانـ ـغ ــو» ال ـ ـكـ ــرة ،األوروغـ ـ ـ ـ ــواي
ي ـقــارع األرج ـن ـتــن وي ـق ــارع الجميع،
مــن الـنــاحـيــة الـتــاريـخـيــة .مـشــاركــات
امل ـن ـت ـخــب ف ــي ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم ك ـث ـيــرة.
ظ ـ ـهـ ــرت األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي  12م ـ ــرة فــي
الـبـطــولــة وف ــازت بـهــا مــرتــن ،األول ــى
ع ــام  1930بـعــد ال ـفــوز عـلــى منتخب
األرجنتني ،لتصبح بذلك أول منتخب
ي ـح ـق ــق ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ال ـتــي

وقتئذ على أرضـهــا ،أمــا املرة
أقيمت
ٍ
الثانية فكانت عام  1950على حساب
الـبــرازيــل .ســواريــز وكــافــانــي وريـثــان
لسلسلة طويلة مــن األج ــداد .لكن لم
تـكـمــل األوروغ ـ ـ ــواي مـسـيــرة الـنـجــاح
في هذه البطولة ،إذ تراجع مستوى
الفريق وفشل فــي التأهل لنهائيات
كأس العالم في خمس مناسبات من
أصل تسع مسابقات سابقة .واجهت
األوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن امل ـشــاكــل
ال ـف ـن ـي ــة خـ ـ ــال م ـ ـشـ ــوار ال ـت ـص ـف ـيــات
لكأس العالم في األلفية الجديدة ،إال
ّ
أن املنتخب شهد تطورات كبيرة في

■ أكبر خسارة في تاريخ األوروغواي كانت عام  1902أمام املنتخب
األرجنتيني الذي فاز بنتيجة 0-6
■ أكبر فوز حققه املنتخب كان عام  1927عندما فاز بنتيجة  0-9على
منتخب بوليفيا
■ أعلى تصنيف للمنتخب كان عام  2012عندما جاء في املرتبة الثانية
■ أقل ترتيب في تاريخ املنتخب كان عام  1998عندما جاء في املركز
76
■ يوجد منتخب األوروغواي حاليًا في املركز الـ  22كأفضل منتخب
حسب تصنيف الفيفا

املــراحــل الــاحـقــة ،لـتـبــدأ عملية ضخ
دم ــاء جــديــدة بــن صـفــوف الــاعـبــن.
أس ـ ـمـ ــاء جـ ــديـ ــدة ش ــرع ــت ب ــالـ ـب ــروز.
لــويــس س ــواري ــز ،إديـنـســون كــافــانــي،
دي ـي ـغ ــو فـ ـ ـ ــورالن وال ـك ـث ـي ــر غ ـي ــره ــم،
حـ ـض ــروا إلكـ ـم ــال امل ـس ـي ــرة الــذهـبـيــة
لنجوم األوروغــواي القدامى .أحدثت
الـ ـ ــوجـ ـ ــوه الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ن ـق ـل ــة ن ــوع ـي ــة
ّ
ف ــي نـتــائــج املـنـتـخــب ،لـيـعــود تــوهــج
ال ــ«الس ـي ـل ـي ـس ـتــي» وي ـح ـق ـقــوا املــركــز
الرابع في كأس العالم .2010
ّ
لعل أبرز ما يذكره عشاق كرة القدم
لــدى مشاركة األوروغـ ــواي فــي كأس
ال ـع ــال ــم  ،2014م ــا ق ـ ــام ب ـ ّـه امل ـهــاجــم
لويس سواريز ،عندما عض املدافع
ّ
تصرف
اإليطالي جورجيو كيليني.
ّ
متهور كلف سواريز اإليقاف أربعة
أشـ ـه ــرُ ،ح ـ ــرم خــال ـهــا امل ـش ــارك ــة في
أي نشاط متعلق بكرة القدمُ ،
وم ِنع
مـ ــن امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي تـ ـس ــع مـ ـب ــاري ــات
مــع منتخب األوروغـ ـ ـ ــواي ،لتصنف
ع ـقــوب ـتــه ك ــأق ـس ــى ع ـقــوبــة يـفــرضـهــا
االت ـحــاد الــدولــي عـلــى الع ــب مـشــارك
ف ــي ت ــاري ــخ ن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـعــالــم.
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت ،يـحـمــل
املنتخب رقـمــا قياسيًا عامليًا ألكبر
عــدد مــن األل ـقــاب دول ـيــة ،إذ حصدت
األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي  20ل ـق ــب رسـ ـم ــي فــي
جـمـيــع ال ـب ـطــوالت الــرسـمـيــة الـقــاريــة
والعاملية التي شارك فيها املنتخب.
ف ـ ـهـ ــل تـ ـشـ ـه ــد ش ـ ـ ـ ـ ـ ــوارع الـ ـع ــاصـ ـم ــة
مونتيفديو االحتفاالت فرحًا بلقب
عاملي جديد؟

◄ ألفارو ريكوبا
هــو أفـضــل العـبــي خــط الــوســط الــذيــن أنجبتهم
األوروغ ــواي .صاحب تسديدات ثابتة ال تخطئ
املرمى ،وقــدم يسرى ماهرة ساحرة .سجل 11
هدفًا خــال  69مـبــاراة مع املنتخب األزرق ،وقد
عـ ــرف م ـس ـيــرة نــاج ـحــة مـعـهــم ع ـلــى ال ــرغ ــم من
عــدم تتويجها باأللقاب.على الــرغــم مــن مهاراته
ومـ ــراوغـ ــاتـ ــه ،إال أن ـ ــه ك ـ ــان ك ـث ـي ـرًا م ــا يـتـعــرض
ل ــإص ــاب ــات ،م ــا س ـ ّـب ــب ت ــراج ـع ــا ف ــي أدائ ـ ـ ــه .أمــا
عـلــى صعيد األن ــدي ــة ،فـقــد حـقــق بـطــولــة ال ــدوري
األوروغواياني مع نادي دانوبيو ،إلى جانب بطولة
الــدوري اإليطالي وكــأس إيطاليا مع نــادي اإلنتر
الذي يلعب حاليًا بني صفوفه.

جدول المباريات
5/16
6/20
6/25

البرتغال  Xإسبانيا
إيران  Xإسبانيا
إسبانيا  Xاملغرب

9:00
9:00
9:00

ّ
َ
يع ّد إدواردو غاليانو ابن مدينة مونتيفيديو ( 3سبتمبر  1940ـ  13أبريل  )2015من أشهر الكتاب
والروائيني في تاريخ األوروغواي .ترجمت كتبه ورواياته إلى أكثر من عشرين لغة .قضى غاليانو
ّ
سياسية ،فهو ساند الحركات املناهضة للواليات
سنوات عديدة من حياته في املنفى ألسباب
ّ
األميركية ،وكان داعمًا لليسار الالتيني الذي كان بمواجهة دائمة مع اليمني املدعوم من
املتحدة
الفرنسيةُ .ت َعدّ
ّ
ّ
واشنطن .كتب للعديد من املجالت والصحف العاملية ،أبرزها لوموند ديبلوماتيك
الشغوف بكرة القدم،
روايته «كرة القدم بني الشمس والظل» واحدة من أبرز أعماله ،فهو الكاتب
ّ
جذابّ .
تحدث عن
حاول نقل كل التفاصيل التي تجري على املستطيل األخضر إلى القارئ بأسلوب
ّ
مادية تدخل فيها لغة األرقام والربح
كرة القدم كشغف بالنسبة إلى املشجعني ،وعنها كصناعة
والخسارة .في رواياته ّ
تحدث عن الفيلسوف والروائي الفرنسي الجزائري ألبير كامو عندما كان
َ
حارس مرمى في الجزائر ،ويقول غاليانو« :في عام  1930كان ألبير كامو هو القديس بطرس
يلعب
َ
الذي َيحرس بوابة مرمى فريق كرة القدم بجامعة الجزائر .كان قد اعتاد اللعب حارس مرمى منذ
طفولته ،ألنه املكان الذي يكون فيه استهالك الحذاء أقل .فكامو ،ابن األسرة الفقيرة لم يكن قادرًا
على ممارسة ترف الركض في امللعب :وكل ليلة كانت الجدة تتفحص نعل حذائه وتضربه إذا ما
ً
وجدته متآكال» .كان يستخدم األسلوب الجذاب في الكتابة ،السهل الوصول للقارئ مع الكثير
َّ
ُ
ّ
من الوصف والتشابيه التي جعلت من أسلوبه مميزًا ،والذي يمكن أن يشبه بأسلوب منتخب
األوروغواي لكرة القدم.

