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رياضة

أكدت اإلسبانية املخضرمة كارال سواريز نافارو 
ها كانت قريبة من الفوز 

ّ
ها تشعر بالغضب ألن

ّ
أن

بمباراتها أمام األميركية سلون ستيفنز في 
الدور األول من منافسات بطولة »روالن غاروس«. 
 حالتي 

ّ
وقالت سواريز، بعد املباراة: »كنت أعلم أن

البدنية ليست سيئة، لكن لعب 3 مجموعات... 
كان أمرًا صعبًا بالنسبة لي بعد هذا الغياب 

ني كنت قريبة 
ّ
الطويل. أشعر ببعض الغضب ألن

من الفوز«.

توصل الالعب لوكاس فاسكيز إلى اتفاق لتجديد 
عقده ملدة ثالثة مواسم مع فريق ريال مدريد، 

بعدما حصل على وضع اقتصادي أفضل ورفض 
مقترحات كانت مطروحة على الطاولة من جانب 

أندية أوروبية كبرى. وكشفت مصادر حضرت 
ه سيجدد عقده مع 

ّ
املفاوضات للوكالة اإلسبانية أن

»امليرينغي« الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 
الجاري، ملدة ثالث سنوات. هذا وكانت أندية كبيرة 
تسعى لضم لوكاس فاسكيز في صفقة انتقال حّر.

وّدع اإليطالي كارلو أنشيلوتي فريق إيفرتون 
اإلنكليزي، برسالة خاصة، شكر فيها النادي 

ه يخوض »تحديًا 
ّ
والالعبني والجماهير، وأكد أن

جديدًا« مع عودته إلى ريال مدريد، الذي أكد 
ه لطاملا كان في قلبه. وقال أنشيلوتي: »أود 

ّ
أن

أن أشكر إيفرتون والالعبني والجماهير على 
منحي هذه الفرصة لتدريب هذا النادي الرائع 

والتاريخي. لقد قررت تركه وخوض تحدٍّ جديد 
في فريق لطاملا كان في قلبي، وهو ريال مدريد«.

كارال سواريز بعد 
خروجها: أشعر بالغضب 

والحزن

لوكاس فاسكيز سيبقى 
في صفوف فريق ريال 

مدريد اإلسباني
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هولندا
المنتخب »المنحوس« 

من أجل لقب ثانٍ

2829
رياضة

نتائج  لتسجيل  األوكــرانــي  املنتخب  يسعى 
إيجابية في بطولة »يورو 2020«، خصوصًا 
أنه حافظ على ظهوره املتواصل إلى جانب 
أفضل منتخبات العالم للمرة الثالثة تواليًا. 
أوكــرانــيــا أحــد املرشحني  لــن تكون  وبالطبع 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الـــلـــقـــب فــــي ظــــل افــتــقــارهــا 
الكبيرة، فهي تملك مجموعة شابة  للنجوم 
الــدوريــات األوروبــيــة ويقودها  فــي  محترفة 

النجم شيفشينكو.

لمحة وتاريخ  في »اليورو«
بدأ املنتخب األوكراني املشاركة في بطوالت 
نــالــت  أن  بــعــد  عــــام 1992، وذلـــــك  ــــورو«  ــيـ ــ »الـ
لُتشارك   ،1991 عــام  في  استقاللها  أوكرانيا 
في نسخة السويد آنذاك، وتفشل في التأهل 
بــعــد أن سجلت تعادلني  الــثــانــي  ــدور  الــ إلـــى 
وخـــســـارة فـــي مــجــمــوعــتــهــا. وبــعــد املــشــاركــة 
األولــــــــى الـــرســـمـــيـــة فــــي تـــاريـــخـــهـــا الــــكــــروي، 
فشلت أوكرانيا في التأهل إلى أربع نسخات 
و2008،   2004  ،2000  ،1996( أعـــوام  متتالية 
لــتــعــود وُتـــشـــارك فـــي نــســخــة عـــام 2012. في 
ا  تلك النسخة التي استضافت أوكرانيا جزء
مــن املــبــاريــات مــع بولندا، لــم ينجح منتخب 
أوكرانيا في الذهاب بعيدًا وأقصي من دور 
املجموعات، ثم تكرر نفس األمر في النسخة 
األخــيــرة في فرنسا عــام 2016، عندما لعبت 
أوكـــرانـــيـــا فـــي مــجــمــوعــة صــعــبــة إلــــى جــانــب 
منتخبات أملانيا، بولندا وأيرلندا الشمالية.

فـــي بـــدايـــة مـــشـــوارهـــا آنــــــذاك، ســقــطــت أمـــام 

مــنــتــخــب »املـــانـــشـــافـــت« بـــهـــدفـــني نــظــيــفــني، 
ثــم خــســرت أمـــام أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة بنفس 
ــارثـــي  ــكـ ــا الـ ــوارهــ ــشــ الـــنـــتـــيـــجـــة، وأكــــمــــلــــت مــ
بخسارة ثالثة أمام منتخب بولندا، والالفت 
أن أوكــرانــيــا لــم ُتسجل أي هــدف فــي الــدور 
وســُيــحــاول  نظيفة.  أهـــداف   5 وتلقت  األول 
املنتخب األوكراني في نسخة هذا الصيف، 
العودة بقوة وتسجيل نتائج الفتة من أجل 
ربما الذهاب بعيدًا في النسخة الجديدة أو 
حتى محاولة الحصول على لقب »الحصان 
األســــــــود« فــــي الـــبـــطـــولـــة األوروبــــــيــــــة، وهـــو 
يــمــلــك بــعــض الــالعــبــني امُلــمــيــزيــن الــقــادريــن 
املنتخب  أن  كما  الــهــدف.  هــذا  على تحقيق 
األوكراني يملك عناصر شابة كثيرة تملك 
التي  الثقة  بسبب  كثيرًا  ونضجت  املــهــارة 
طورها املــدرب وأمست قــادرة على تحسني 
املباريات  في  والنجاح  األول  املنتخب  أداء 
ــا تــبــحــث عـــنـــه الــجــمــاهــيــر  ــو مــ ــ املـــهـــمـــة، وهـ

األوكرانية في بطولة »يورو 2020«.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
ــــي فـــي املــجــمــوعــة  ــرانـ ــ يــلــعــب املــنــتــخــب األوكـ
ــنـــدا،  ــانــــب مـــنـــتـــخـــبـــات هـــولـ ــــى جــ ــة إلــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
النمسا ومنتخب مقدونيا الشمالية، ويبدأ 
ــــني« فــي  ــواحـ ــ ــطـ ــ مـــــشـــــواره ضــــد مــنــتــخــب »الـ
مــبــاراة صعبة جـــدًا، ثــم يلعب ضــد منتخب 
مقدونيا الشمالية في مواجهة في املتناول، 
أمــا املــبــاراة األخــيــرة ضمن منافسات الــدور 
وكأي  النمسا.  منتخب  ضد  فستكون  األول 
منتخب مــشــارك فــي بــطــولــة »يــــورو 2020«، 
لدى أوكرانيا نقاط قوة وضعف من املمكن 
املنتخب  مــســار  تــحــديــد  فـــي  تــلــعــب دورًا  أن 
فـــي الــبــطــولــة األوروبـــــيـــــة. ومــــن أبـــــرز نــقــاط 
ــتـــي يــمــلــكــهــا املــنــتــخــب األوكــــرانــــي  ــقــــوة الـ الــ
من  التي  الــجــديــدة  الشابة  العناصر  حاليًا، 
ــفــــارق وُتـــشـــكـــل عنصر  الــ املــمــكــن أن تــصــنــع 
ويكفي  أنــدريــي شيفشينكو.  لــلــمــدرب،  قــوة 
أن مــنــتــخــب أوكـــرانـــيـــا بــــدأ يــلــعــب كــــرة قــدم 
املنتخب  ويــمــلــك  املــلــعــب،  أرض  عــلــى  مقنعة 
القتالية  الــروح  املــدرب، شيفشينكو،  بفضل 

والتي ساهمت  املباريات،  في  أظهرها  التي 
بنسبة كبيرة في التأهل إلى بطولة »يورو« 
املؤجلة من عام 2020. في املقابل تكمن نقطة 
الضعف الكبيرة التي ُيعاني منها املنتخب 
األوكراني في دفاعه، خصوصًا في املباريات 
التي لعبها مؤخرًا في سنوات 2020 و2021، 
إذ إن املنتخب ال يخرج مــن أي مــبــاراة دون 

أن يتلقى هــدفــا على األقـــل، وهـــذا مــا حصل 
في أول 3 مباريات من التصفيات األوروبية 
املــؤهــلــة إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022، إذ 
تعادل في جميعها وسجل 3 أهــداف مقابل 
تــلــقــيــه ثــالثــة أيـــضـــًا. وعــلــى املـــــدرب تحسني 
البطولة  في  املشاركة  قبل  الدفاعي  الجانب 
ــدم الـــحـــفـــاظ عــلــى نــظــافــة  ــة، ألن عــ ــ ــيـ ــ األوروبـ

الشباك وتلقي الكثير من األهداف سيتسبب 
ربما بإقصاء أوكرانيا من الدور األول، وهو 
اإلقـــصـــاء الـــذي سيعني مـــغـــادرة املــــدرب مع 

نهاية البطولة األوروبية.

المجموعة والتشكيلة
املجموعة  فــي  ــرانـــي  األوكـ املــنــتــخــب  سيلعب 

الثالثة إلى جانب منتخبات، هولندا، النمسا 
ضد  مــشــواره  وسيبدأ  الشمالية،  ومقدونيا 
مــنــتــخــب هـــولـــنـــدا ثــــم يـــلـــعـــب ضــــد مــنــتــخــب 
مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة ويــخــتــتــم مــــشــــواره في 
الــنــمــســا. أمــا  دور املــجــمــوعــات ضــد منتخب 
تــشــكــيــلــة املـــنـــتـــخـــب األوكــــــرانــــــي فـــتـــضـــُم فــي 
ــرمــــى )أنــــديــــي بــــيــــاتــــوف، أنـــــدري  ــة املــ ــراســ حــ

لــونــني، هــيــوري بــوشــنــان(، وفــي خــط الــدفــاع 
كــارافــايــيــف،  أولــكــســنــدر  )مــيــكــوال ماتفينكو، 
ــول،  ــ ــوبـ ــ سـ إدوارد  ــســــوف،  ــتــ ــفــ ــريــ كــ ــري  ــ ــيـ ــ سـ
بوهدان  بــوردا،  ميكيتا  ميكولينكو،  فيتالي 

ميخاليشينكو(.
ــاك )أنـــــــــــدري  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ أمـــــــــا فـــــــي خـــــــط الـــــــوســـــــط فـ
تــاراس  كونوباليناكا،  يفني  يارمولينكوي، 

ــانــــدر زيــنــشــيــنــكــو،  ــكــــســ ســتــيــبــانــيــنــكــو، أولــ
سيدورشوك،  سيري  مالينوفسي،  روســـالن 
فــيــكــتــور كــوفــالــيــنــكــو، فــيــكــتــور تــســيــانــكــوف، 
مارلوس(، أما في خط الهجوم فهناك )رومان 
أرتيم دوفبيك،  أرتيم بيسيدين،  ياريمشوك، 

جونيور موراييس وأرتيم كرافيتس(.
رياض...

أوكرانيا من أجل ُمشاركة ُمشرفة بعـد خيبات األمل

رياض الترك

إلى  الــهــولــنــدي  املنتخب  سيعود 
مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة »يـــــــــورو« مــن 
ــيـــاب عــــن الــنــســخــة  ــد بـــعـــد غـ جـــديـ
األخـــيـــرة فــي فــرنــســا عـــام 2016، وهـــو الــيــوم 
يملك عناصر ُمميزة قادرة على تقديم الكثير 
على أرض امللعب وقادرة على املنافسة على 
التجديد  مــع  خصوصًا   ،»2020 »يـــورو  لقب 
الــكــبــيــر الـــذي شــهــدتــه تشكيلة »الــطــواحــني« 

خالل السنوات األخيرة.

لمحة وتاريخ في »اليورو«
في  جيدًا  تاريخًا  الهولندي  املنتخب  يملك 
بــطــوالت »الـــيـــورو«، لكنه كــان دائــمــًا يواجه 
ســـوء الــحــظ ويــفــشــل فــي الــتــتــويــج، وهـــو ما 
كـــان يــحــصــل مــعــه أيــضــًا فــي بــطــوالت كــأس 
ــــك لــكــان  ــــوال ذلـ ــــالل الــــســــنــــوات، ولــ الـــعـــالـــم خـ
ألقاب  بثالثة  اليوم  ُمتوجًا  منتخب هولندا 
فـــي املـــونـــديـــال وثـــالثـــة ألـــقـــاب فـــي »الـــيـــورو« 
الــهــولــنــدي في  على األقـــل. وشـــارك املنتخب 
أول نسخة لــه مــن »الـــيـــورو« فــي عــام 1976، 
إنجاز تاريخي بتحقيق  ونجح في تحقيق 
املركز الثالث، لكنه عاد إلى نسخة عام 1980، 
وخرج من الدور املجموعات دون تحقيق أي 
نتيجة ُتذكر، ليعود ويغيب عن نسخة عام 
1984. وفي نسخة عام 1988، نجح املنتخب 
الهولندي في تأكيد أنه سيكون بني أفضل 
املنتخبات األوروبية، وذلك بعد نجاحه في 
التتويج بأول لقب أوروبي في تاريخه. وفي 
املجموعة  من  كوصيف  تأهل  النسخة،  تلك 
السوفييتي،  االتحاد  منتخب  خلف  الثانية 
ثــم تــفــوق عــلــى منتخب أملــانــيــا الــغــربــيــة في 

ليعود ويتفوق على  النهائي،  الــدور نصف 
منتخب االتحاد السوفييتي بهدفني نظيفني 
ويحصد اللقب. وفي نسخة عام 1992، حقق 
ــة ُمـــمـــيـــزة نــتــائــج  ــدايـ املــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي بـ
طيبة وأنهى املنافسة في املركز الثالث، وفي 
املنتخب  اإلنكليزية، خرج  نسخة عام 1996 
الهولندي من الدور ربع النهائي وكان قريبًا 
ــع الـــذهـــبـــي مـــجـــددًا.  ــربـ ــن الــــوصــــول إلــــى املـ مـ
ونــــجــــح املـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي فــــي مــتــابــعــة 
العروض القوية في بطوالت »اليورو«، وحل 
ثالثًا في نسختي 2000 و2004، وفي نسخة 
عام 2008، خرج من الدور ربع النهائي وحل 
سادسًا، وفي نسخة عام 2012، وّدع منتخب 
»الطواحني« من دور املجموعات، ثم غاب عن 

نسخة عام 2016.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
»يــورو  بطولة  إلــى  الهولندي  املنتخب  تأهل 
املــجــمــوعــة  فـــي  بــعــد أن حـــل وصــيــفــًا   ،»2020
ــانــــي املــتــصــدر،  الــثــالــثــة خــلــف املــنــتــخــب األملــ
انــتــصــارات  وجمعت هــولــنــدا 19 نقطة مــن 6 
ــل املـــنـــتـــخـــب 24  ــجــ وتـــــعـــــادل وخــــــســــــارة، وســ
أهـــداف، وأثــبــت قوته  الشباك 7  هدفًا وتلقت 
قـــبـــل املـــنـــافـــســـة فــي  الـــهـــجـــومـــيـــة حـــتـــى اآلن 
ــة. وبــالــنــســبــة لــنــقــاط قــوة  ــيــ الــبــطــولــة األوروبــ
الــتــي يــتــمــتــع بــهــا املــنــتــخــب الــهــولــنــدي، فهو 
الــدفــاع عن  قــويــًا وصلبًا يمكنه  يملك دفــاعــًا 
ــم تــلــقــيــه ضــربــة  ــام املــنــافــســني، ورغــ مـــرمـــاه أمــ
قوية بغياب نجم الدفاع األول، فيرجيل فان 
دايـــك، إال أنــه يبقى قويًا فــي الــدفــاع، وهــو ما 
أظــهــره فــي مــبــاريــات الــتــصــفــيــات األوروبـــيـــة. 
ويـــمـــلـــك املـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي قـــــوة ضـــاربـــة 
الــدفــاع وخــط الوسط،  متصلة ببعضها بــني 
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سيُحاول المنتخب الهولندي العودة إلى منصات التتويج من جديد بعد 
غياب طويل، خصوصًا أنه المنتخب »المنحوس« الذي كلما وصل إلى المباراة 

النهائية فشل في تحقيق اللقب في المونديال و»اليورو«

)Getty( حصدت هولندا المركز الثالث في 4 مناسبات

)Getty( 1988 حققت هولندا اللقب عام

)Getty( »ُتشارك أوكرانيا للمرة الثالثة في »اليورو)Getty( تعسى أوكرانيا لتسجيل نتائج جيدة هذا الصيف

يملك املنتخب الهولندي الكثير من النجوم واألسماء البارزة التي تلعب 
في أفضل الدوريات األوروبية، لكن يبقى نجم خط الوسط، فرينكي دي 
يونغ، النجم األول ملنتخب »الطواحني« بشكل مؤكد. العب خط الوسط 
الشاب في فريق برشلونة، صنع الفارق على أرض امللعب خالل املواسم 
املاضية بفضل مهاراته الفردية وذكائه الكبير في التعامل مع كل كرة، 
إذ يمكنه نقل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الهجومية بطريقة ُمميزة 
الهولندي  وسهلة. وخــاض دي يونغ حتى اآلن 25 مباراة مع املنتخب 

وسجل هدفًا وسيكون أحد نجوم البطولة األوروبية هذا الصيف.

فرانك دي بوير هو مدرب منتخب هولندا منذ عام 2020، والذي يطمح 
املنافسة  املتقدمة وربما محاولة  إلى األدوار  الطائر«  »الهولندي  لقيادة 
على اللقب. ورغــم أن املــدرب واجــه صعوبات كبيرة في بداية مشواره 
الــقــادرة على  امُلــمــيــزة  مــع هــولــنــدا، إال أنــه يملك مجموعة مــن العناصر 
إنــقــاذ مــســيــرة املــــدرب فــي الــبــطــولــة األوروبـــيـــة وربــمــا لــســنــوات قــادمــة. 
اإليطالي،  ميالن  وإنتر  الهولندي،  أياكس  أندية  تدريب  للمدرب  وسبق 
به  لينتهي  األميركي،  يونايتد  وأتالنتا  اإلنكليزي،  بــاالس  وكريستال 

املطاف مع منتخب بالده في محاولة منه لتحقيق األلقاب العاملية.

فرينكي دي يونغ

فرانك دي بوير

وهو ما يمنح هولندا قدرة على الدفاع بقوة 
مع  الــوســط، خصوصًا  خــط  على  والسيطرة 
وجود العب مثل دي يونغ، »الدينامو« الذي 
وبناء  الخلف  من  الكرة  الستالم  الكرة  يملك 
ــفــــارق هــجــومــيــًا. أمــا  الــهــجــمــات وصـــنـــاعـــة الــ
بعض نقاط الضعف فتتمثل بتغيير املدرب 

ــنـــدي يــتــعــرض  الــــــذي جـــعـــل املــنــتــخــب الـــهـــولـ
قــبــل أن يستعيد بــعــض من  الـــهـــزات  لــبــعــض 
ــدرب الــجــديــد، فـــراك دي بــويــر،  تـــوازنـــه مــع املــ
خصوصًا أن هولندا عملت مع املدرب رونالد 
كومان، لسنوات طويلة، وكان هناك استقرار. 
ــا نــقــطــة الــضــعــف الــثــانــيــة فــتــتــمــثــل بعمل  أمــ
فـــرانـــك دي بــويــر الــتــكــتــيــكــي، الــــذي ال يــعــرف 
الــتــعــامــل تــحــت الــضــغــط، إذ عــنــدمــا يضغط 
املنافس عليه ال يعرف الفريق كيفية الخروج 
بالكرة، خصوصًا في حالة وجود العب خط 
وسط أمام املدافعني، وهي نقطة ضعف ربما 
أما  الــهــجــمــات.  بــنــاء  تــؤثــر سلبًا على عملية 
الــثــالــثــة، فتتمثل بــاالعــتــمــاد  نــقــطــة الــضــعــف 
اللعب  فــي صناعة  األطـــراف  فيه على  املبالغ 
والـــهـــجـــمـــات، مـــا يــجــعــل هـــولـــنـــدا تــفــشــل في 

معظم األحــيــان فــي هــز الــشــبــاك بسبب ُنــدرة 
االبـــتـــكـــار فــــي صـــنـــاعـــة الــــفــــرص. وغـــالـــبـــا مــا 
يكون الضغط العالي الذي يصنعه املنتخب 
بل  كمجموعة،  يتحرك  وال  فاشاًل  الهولندي 
يسقط  املنتخب  يجعل  ما  منفردة،  بعناصر 
أمام املنافس القوي في إخراج الكرة ويسقط 

أمام املرتدات.

المجموعة والتشكيلة
املجموعة  فــي  الــهــولــنــدي  املــنــتــخــب  سيلعب 
الـــثـــالـــثـــة إلـــــى جــــانــــب مــنــتــخــبــات أوكـــرانـــيـــا 
والـــنـــمـــســـا ومـــقـــدونـــيـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وســيــبــدأ 
مشواره في بطولة »يورو 2020« ضد املنتخب 
األوكــرانــي على ملعب »يــوهــان كــرويــف«، ثم 
يلعب ضد منتخب النمسا على نفس امللعب، 

ويختتم مبارياته في املجموعة ضد منتخب 
مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة. أمـــا تــشــكــيــلــة املنتخب 
املــرمــى )تيم  الهولندي فستضم فــي حــراســة 
كـــــرول، كــاســبــر ســيــلــيــســن، مـــاركـــو بـــيـــزوت(، 
وفــي خــط الــدفــاع هــنــاك كــل مــن ماتياس دي 
ليخت، جويل فيلتمان، كيني تيلي، باتريك 
فان أنهولت، دالي بيلند، ستيفان دي فريج، 
نــاثــان أكـــي، هــانــس هاتيبوير(. أمــا فــي خط 
الــوســط فــهــنــاك )فــريــنــكــي دي يــونــغ، دايــفــي 
دي  مارتني  فينالدوم،  جورجينيو  كالنسن، 
تـــونـــي فــيــالنــهــا،  بـــيـــك،  ــان دي  فــ ــي  ــ روم، دونـ
كيفن ستروتمان، دايفي بروبر(، أما في خط 
الــهــجــوم فــهــنــاك )مــمــفــيــس ديـــبـــاي، ستيفني 
يـــــونـــــغ، كــويــنــســي  لــــــــووك دي  بــــيــــرغــــوايــــن، 

بروميس، راين بابل، كالفني ستينغس(.

أنـا النجم

أنـا المدرب

ُتنافس هولندا في 
المجموعة الثالثة في 

»يورو 2020«

يومًا8الباقي

دولـة 
وكرة

هل ينجح المنتخب 
األوكراني في تسجيل 

نتائج جيدة في دور 
المجموعات والتأهل 

إلى الدور الثاني من 
البطولة األوروبية؟
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حسين غازي

ــا أمـــــيـــــركـــــا، األعــــــــرق  ــ ــوبـ ــ ــة كـ ــولــ ــطــ بــ
فــــي تــــاريــــخ كــــــرة الــــقــــدم الـــخـــاصـــة 
بــاملــنــتــخــبــات، كــانــت بــدايــتــهــا قبل 
انــطــاق كـــأس الــعــالــم، تــحــديــدًا فــي عـــام 1916، 
املنتخبات. حديثنا  رحــلــة  أقلعت  هــنــاك  ومــن 
الــيــوم سينصب على األرجــنــتــن، التي يعتبر 
منتخبها واحــدًا من األعــرق في العالم بفضل 
األلقاب التي حققها في الكوبا وحتى املونديال.

تاريخ األرجنتين في الكوبا
فـــازت األرجــنــتــن بلقب بــطــولــة كــوبــا أميركا 
فـــي 14 مــنــاســبــة، مــتــأخــرة بـــفـــارق لــقــب فقط 
القياسي. رغم  الــرقــم  عــن أوروغــــواي صاحبة 
ذلــــك تــمــتــلــك األرجـــنـــتـــن الـــعـــديـــد مـــن األرقـــــام 
واإلنـــجـــازات املــمــيــزة فــي هــذه املــســابــقــة، التي 
ــــد الـــبـــتـــة، مــــن حـــيـــث عـــدد  لــــم يـــصـــل إلـــيـــهـــا أحـ
االنتصارات والعديد من األمور األخرى. يعد 
فاز  الــذي  الوحيد  الفريق  األرجنتن  منتخب 
ــرات مــتــتــالــيــة، وحـــصـــل ذلــك  ــ بــالــلــقــب ثــــاث مـ
وعانى   .)1947-1945( األربعينيات  فترة  فــي 
منتخب األرجنتن الحقًا بشكٍل كبير لحصد 
لقب الــبــطــولــة، فــالــكــأس األخــيــرة الــتــي رفعها 
الــتــانــغــو كــانــت فــي عـــام 1993، بــعــدمــا وصــل 
و2016،   2015 نــســخــتــي  ــي  فــ الـــنـــهـــائـــي  إلـــــى 
لــكــن الـــخـــســـارة كــانــت أمــــام تــشــيــلــي فـــي كلتا 

املناسبتن، منها واحدة بركات الترجيح.

التتويج األول
في  األول  لقبها  حصد  األرجنتن  استطاعت 
كانت  1921، حينها  عــام  أميركا  كوبا  بطولة 
مواجهة أوروغواي مصيرية، لذلك قرر رئيس 

األرجنتين 
شوق لأللقاب

تتابع »العربي الجديد« التغطية الخاصة ببطولة كوبا أميركا لكرة القدم، 
التي تنطلق يوم 13 يونيو/ حزيران المقبل على المالعب البرازيلية، بعدما 

كان مقررًا أن تقام في كولومبيا واألرجنتين

3031
رياضة

سيباستيان   ،»Liga Rosarina de Football«
الــازمــة لحضور  الترتيبات  ــراء  إجـ غــارســيــا، 
ــاراة، مــــن خـــــال الــتــنــقــل مــن  ــ ــبــ ــ الـــجـــمـــاهـــيـــر املــ
روزاريـــو إلــى بوينس آيــرس، بتذاكر وأسعار 
مــنــخــفــضــة. ســافــر حـــوالـــي 3000 شــخــص من 
روزاريـــــــو لـــدعـــم الــعــديــد مـــن الــاعــبــن الــذيــن 
كانوا ينشطون في فرق املنطقة أمثال خوليو 
ليبوناتي وباس ساروبو وأدولفو سيليلي 
ــيــــرزوتــــي. لــتــخــفــيــف الــضــغــط  وفـــلـــوريـــنـــدو بــ
عـــلـــى الــــاعــــبــــن، نــقــلــهــم مـــســـؤولـــو املــنــتــخــب 
تيغري  في  تدريبي  إلى معسكر  األرجنتيني 
بمقاطعة بوينس آيرس. كانت لعبة البوتشي 
)تـــلـــعـــب بــــكــــرات مــــن الـــحـــديـــد أو الــبــاســتــيــك 
الــرومــانــي( وصيد  للعصر  تاريخها  ويــرجــع 
األســمــاك واملــوســيــقــى مــن بــن األنــشــطــة التي 
قام بها الاعبون خال تلك الفترة إلى جانب 
بينما  النهائي،  قبل  الجمعة  يــوم  الــتــمــاريــن. 
كان العبو أوروغـــواي يلعبون كرة السلة في 
املنتخب  نقل  لوبيز،  فيسنتي  في  معسكرهم 
فــي وسط  إلــى فندق  مــن تيغري  األرجنتيني 
مدينة بوينس آيرس، حيث كانوا يخضعون 
لــرقــابــة صــارمــة. ال أحــد يستطيع الــهــروب أو 
التسلل من هناك. حان موعد املباراة النهائية 
الفوز  حينها، ونجح منتخب األرجنتن في 
بـــهـــدٍف دون مــقــابــل ســجــلــه الـــاعـــب جــولــيــو 

ــنــــتــــن الــعــامــة  لـــيـــبـــونـــاتـــي، لــتــحــصــد األرجــ
الكاملة بعد 3 انتصارات على البرازيل )0-1( 

وباراغواي )3-0( وأوروغواي )0-1(.

اللقب األخير
الـــســـادســـة  الـــــــــــدورة  كــــانــــت   1993 نـــســـخـــُة 
والـــثـــاثـــن لــكــوبــا أمـــيـــركـــا. أقــيــمــت حينها 
الــبــطــولــة فــي اإلكــــــوادور فــي الــفــتــرة مــا بن 
15 يونيو و4 يوليو. شــارك جميع أعضاء 
الكونميبول العشرة، لكن للمرة األولى تمت 
القارة  دعــوة منتخبن جديدين مــن خــارج 
الــاتــيــنــيــة، فــوقــع االخــتــيــار عــلــى املكسيك 
والـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة مــن منطقة 
كــونــكــاكــاف. شــهــدت تــلــك الــبــطــولــة الــعــديــد 
مــن األحــــداث املــهــمــة، بينها فــشــل الــبــرازيــل 
وأوروغـــــــــــواي لـــلـــمـــرة األولـــــــى فــــي الـــتـــاريـــخ 
باحتال أحــد املــراكــز األربــعــة األولـــى، وهذا 
األمــر تكرر مرة أخــرى في 2015 باملناسبة. 
عــبــرت األرجــنــتــن املــجــمــوعــة الصعبة بعد 
الثاني خلف كولومبيا التي  احتال املركز 
تـــصـــدرت الــتــرتــيــب، وبــلــغــت الـــــدور الــتــالــي 
في  الثالث.  املركز  املكسيك صاحبة  معهما 
نــهــايــة األمــــر وصــــل مــنــتــخــب الــتــانــغــو إلــى 
أطــاح  بعدما  املكسيك،  جانب  إلــى  النهائي 
بركات  النهائي  ربــع  في  البرازيل  منتخب 
بالتعادل  الــلــقــاء  انــتــهــاء  إثــر   5-6 الترجيح 
اإليــجــابــي 1-1، ثــم تــكــرر املــوقــف فــي نصف 
ــر اخـــتـــتـــام  ــ ــا، إثــ ــيـ ــبـ ــائـــي أمـــــــام كـــولـــومـ ــهـ ــنـ الـ
السلبي والفوز بركات  املواجهة بالتعادل 
املــــوت 6-5 أيـــضـــًا. فـــي الــنــهــائــي، انــتــصــرت 
املــكــســيــك  ــلـــى  عـ بــنــتــيــجــة 1-2  ــتــــن  ــنــ األرجــ
باتيستوتا،  غابرييل  املهاجم  ثنائية  بعد 
الـــحـــارس األرجــنــتــيــنــي سيرجيو  واخــتــيــر 

نوبيرتو مينديز 
أفضل هداف أرجنتيني 

في تاريخ الكوبا

إصابة دي أراسكايتا بفيروس كورونا 
في معسكر أوروغواي

بفيروس  أراسكايتا،  أورغــــواي، جيورجيان دي  ثبتت إصــابــة العــب خــط وســط منتخب 
»كــورونــا«، وذلــك بعد يوم من دخوله معسكر الفريق الوطني تحت إمــرة املــدرب أوسكار 
واشنطن تاباريز. وذكر االتحاد األورغواياني لكرة القدم في بيان أن العب فريق فالمينغو 
اختبار سابق.  في  نتيجة سالبة  على  بعد حصوله  الفريق  في  لزمالئه  انضم  البرازيلي 
القائمة  الــعــزل، وتــم استبعاده من  إلــى ذلــك، أوضــح أن الالعب يوجد حاليًا في  باإلضافة 
املستدعاة للمشاركة في مباراتي تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال 2022 بقطر 
الفني بداًل منه جناح  البيان، استدعى الجهاز  أمام كل من باراغواي وفنزويال. وبحسب 
األربعاء في مجمع  اعتبارًا من  املعسكر  الــذي سيدخل  أوكامبو،  براين  فريق ناسيونال، 
تم استدعاؤهم  بـــ20 من أصل 23 العبًا  الفني حاليًا  الجهاز  »سيليستي«. هذا ويحظى 
واملهاجم  جــوريــاران  فرناندو  الوسط  والعــب  كامبانا  مارتني  الــحــارس  انضمام  وينتظر 

جوناثان رودريغيز.

البرازيل تؤكد استضافة »كوبا أميركا«
عن  وكولومبيا  األرجنتني  تراجع  بعد  أميركا  كوبا  بطولة  استضافة  البرازيل  أكــدت 
تنظيمها، وأعلن وزير شؤون الرئاسة، لويس راموس، أن املباريات ستقام في واليات 
ماتو غروسو وريــو دي جانيرو وبرازيليا وجــويــاس، ومــن املقرر أن تنطلق في 13 
أميركا في  أن كوبا  »نؤكد  »تويتر«:  الوزير على حسابه في  يونيو. وكتب  حزيران/ 
البرازيل. علم البرازيل الذي يحتضن مباريات ليبرتادورس وسود أميريكانا، من دون 

الحديث عن البطوالت املحلية، ال يمكن أن يعطي ظهره لبطولة تقليدية مثل هذه«.

نادال: المباراة أمام جاسكيه لن تكون سهلة
بطولة  في  األول  بظهوره  عامليًا، سعادته  الثالث  املصنف  نـــادال،  رافاييل  اإلسباني  أبــدى 
»الــغــرانــد  الــكــبــرى فــي  األربـــع  الــبــطــوالت  ثــانــي  غــــاروس(،  للتنس )روالن  املفتوحة  فرنسا 
سالم«، بالفوز على األسترالي أليكسي بوبيرين بثالث مجموعات دون رد في الدور األول 
بالبطولة. وأشار نادال في تصريحات بعد املباراة إلى مباراته املقبلة أمام الفرنسي ريشار 
جاسكيه قائاًل: »نحن االثنني نمتلك مسيرتني طويلتني وناجحتني. نعرف بعضنا منذ أن 
كنا صغارًا، ولعبنا مباراتنا األولى في سن الـ12 أو الـ13، وتجمعني ذكريات طيبة معه«. 
وأشار »امللك« املتوج في البطولة الباريسية برصيد 13 لقبًا إلى أنه »من الجيد أن نلتقي 
مجددًا في بطولة مهمة مثل روالن غاروس. مواجهته دائمًا صعبة، وأتمنى أن أكون جاهزًا 
لكي أقدم املستوى الذي أتطّلع إليه دائمًا«. وحول انتصاره على األسترالي بوبيرين، أكد 

الالعب اإلسباني أنه قدم األداء املطلوب رغم أن األمور لم تكن سهلة.

مخيتاريان مستمر مع روما في الموسم القادم
النجم األرمــيــنــي، هنريك مخيتاريان، العــب وســط رومـــا اإليــطــالــي، عــقــده مــع ناديه  مــدد 
اإليطالي حتى 30 حزيران/ يونيو عام 2022، وأعلن فريق »الجيالوروسي« عن تمديد عقد 
صاحب الـ32 سنة في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي. وجاء في بيان النادي العاصمي 
أن »نادي روما سعيد باإلعالن عن أن هنريك مخيتاريان مدد عقده مع النادي حتى 30 
الحالي، وكان  الشهر  نهاية  ينتهي  األرميني  الالعب  وكــان عقد  يونيو 2022«.  حــزيــران/ 
بإمكانه الرحيل مجانًا ألي فريق آخر، وقال مخيتاريان في تصريحات نشرها النادي بعد 
التجديد«: »على مدار هذين العامني، روما أسرتني تمامًا، سواء على مستوى الفريق، أو 
املدينة، وذلك بفضل شغف الجماهير املذهل. تطلعات النادي كبيرة للغاية، وأنا فخور حقًا 
بقدرتي على املساهمة في مواجهة التحديات التي تنتظرنا في املوسم املقبل«. في املقابل 
أبدى املدير الرياضي للنادي، تياغو بينتو، سعادته بالتوصل التفاق مع مخيتاريان الذي 

سجل 14 هدفًا، وساهم في صناعة 13 تمريرة حاسمة خالل املوسم املنقضي.

ميالنو ــ العربي الجديد

ملع نجم الوتــارو مارتينيز، مع نــادي إنتر ميالنو، بعدما ساهم 
في قيادته إلى تحقيق لقب الــدوري اإليطالي، تحت قيادة املدرب 
السابق أنطونيو كونتي، بسبب األهــداف الحاسمة التي سجلها 
املهاجم، وخوضه مائة مباراة بجميع البطوالت املحلية والقارية. 
لكّن رواية األرجنتيني لم تكن مفروشة بالورود، بعدما تربى في 
عائلة متوسطة، تعيش على أطالل نجومية والده خافيير مارتينيز، 

الذي وضع ُحلمه بتربية طفله الوتارو، على التعلق بكرة القدم، وأن 
أبــرز املهاجمني في تاريخ الساحرة املستديرة. ولد  يصبح أحــد 
الوتارو في 22 أغسطس/ آب 1997، ونشأ تحت كنف عائلته، التي 
حرص والــده فيها على تربيته ُمحبًا لعالم الرياضة بشكل عام، 
وكرة القدم بشكل خاص. لذلك، نجح الطفل الصغير، في أن يكون 

في إحدى األكاديميات املحلية في سن ُمبكرة.
لينييرز، ألن  نــادي  واضطر الوتـــارو في سنواته األولــى مع 
يذهب بالقطار والحافلة، من منزل عائلته إلى مقر التدريبات 
فــي األكــاديــمــيــة، وكـــان يــعــود دائــمــًا فــي وقــت مــتــأخــر، ليأكل 
الـــ15،  ويــدرس، وينام، وبقي على هذه الحال، حتى بلغ سن 
ليتعرض بعدها لصدمة كادت تنهي مسيرته. صدمة الوتارو 
بــوكــا جونيورز  نـــادي  على  القائمون  رفــض  عندما  ــاءت،  جـ
كي  الــالزمــة،  بالخصائص  يتمتع  ال  ألّنـــه  بموهبته،  اإليــمــان 
نهائيًا،  يستسلم  لم  املراهق  لكّن  قالوا،  كما  ُمهاجمًا،  يكون 
بل واصل رحلة صقل مهارته الفنية، حتى لفت انتباه فابيو 
راديــيــلــي املــديــر الــفــنــي لــفــريــق راســيــنــغ. ونــجــح الوتــــارو في 
تسجيل 26 هدفًا في 26 مباراة خاضها مع نادي راسينغ، 
لــه دعـــوة، مــن أجل  مــا جعل إدارة منتخب األرجــنــتــني توجه 
السعادة، كونه استطاع  بــالده، ما أغرقه في  تمثيل منتخب 
أخيرًا تحقيق ُحلم والده، الذي آمن به، منذ أن كان طفاًل. ومع 
انتشار اسمه في األرجنتني، بدأت األندية األوروبية الكبيرة، 
مثل ريال مدريد، وفالنسيا، وأتلتيكو مدريد، وإنتر ميالنو 
الذي  الــدوري اإليطالي،  لكّنه قرر االحتراف في  االهتمام به، 
انتقل إليه مقابل 22.7 مليون يورو في صيف 2018، لتبدأ 

مسيرته الذهبية في »الكالتشيو«.
ومع تألق الوتارو في املوسم األول مع إنتر ميالنو، بدأ برشلونة 
السعي إلى ضمه، ألّن القائمني على الفريق الكتالوني، شاهدوا 
 ،2019 أميركا  كوبا  بطولة  في  األرجنتني  منتخب  مع  املهاجم 
لم  ليونيل ميسي.  األســطــورة  مــع  كبير  وبــدا منسجمًا بشكل 
يستمع الوتارو لعرض برشلونة، وفّضل البقاء مع إنتر ميالنو، 
الذي آمنت اإلدارة به، ليساهم في قيادة الفريق إلى تحقيق لقب 
»الكالتشيو« للمرة الـ19 في تاريخه، بعد غياب دام ملدة 11 عامًا، 

ما جعل املهاجم يعيش ُحلم والده في تحقيق املجد الكروي.

الوتارو مارتينيز

على هامش الحدث

نجح النجم األرجنتيني الوتارو مارتينيز مهاجم اإلنتر في تحقيق ُحلم 
والده، بأن يصبح أحد أبرز المهاجمين بعالم »الساحرة المستديرة«

آخر تتويج 
لألرجنتين في 
كوبا أميركا كان 
في 1993 )شون 
)Getty/بوتريي

بولسونارو )إيفاريستو سا/ فرانس برس(

تلك  فــي  العـــٍب  أفــضــل  غويغوتشيا حينها 
النسخة، وهو الذي عرف بمهارته الكبيرة 

في التصدي لركات الجزاء.

أرقاٌم مهمة
ســجــل الــحــارس أمــيــريــكــو تــيــزوريــيــري اسمه 
بأحرف من ذهب في سجل كوبا أميركا، فقد 
ــان خـــيـــار األرجـــنـــتـــن األول فـــي 6 بــطــوالت  كــ
خال فترة العشرينيات، وهو الذي اختير في 
عام 1921 أفضل العب في البطولة الاتينية، 
الشرف،  أرجنتيني يحظى بهذا  أول  ليصبح 

ــــذي ســــاهــــم فــــي فـــوز  ــ ــبــــرتــــو مـــاســـكـــيـــو، الـ أومــ
األرجــنــتــن بلقب كــوبــا أمــيــركــا، وكـــان هــداف 
 الشباك 9 مرات، وهو أفضل 

ّ
البطولة بعدما هز

العب من باد الفضة من حيث التسجيل في 
نسخة واحدة، مع العلم أنه وبعد قرار انتقاله 
للعب في إيطاليا من بوابة نادي بولونيا إلى 
وأنجيليلو،  ســيــفــوري  عمر  مواطنيه  جــانــب 
قـــرر االتـــحـــاد األرجــنــتــيــنــي مــنــعــه مـــن تمثيل 
املنتخب مجددا، فغاب عن كأس العالم 1958. 
وبــفــضــل أصــلــه اإليـــطـــالـــي، تــمــكــن مـــن تمثيل 
مــنــتــخــب إيــطــالــيــا، فــكــان قـــائـــدًا إليــطــالــيــا في 

وأول حــامــي عــريــن يــصــل إلـــى هـــذه الــجــائــزة. 
إلى الاعب نوبيرتو مينديز، صاحب  ننتقل 
ــزة، الـــــذي ســجــل 5 أهــــــداف في  ــيـ ــمـ األرقـــــــام املـ
البطوالت الثاث املتتالية من عام 1945 حتى 
التانغو  منتخب  خــالــهــا  حــقــق  الــتــي   ،1947
ــان أيــضــًا  ــدفــ ــده هــ ــيــ ــًا، وفـــــي رصــ الـــلـــقـــب أيــــضــ
سجلهما في نسخة أخــرى، ما جعله الهداف 
األرجــنــتــيــنــي األفــضــل فــي الــتــاريــخ وصــاحــب 
الـــرقـــم الــقــيــاســي بـــن جــمــيــع املــهــاجــمــن في 
إلــى جانب  الكوبا  بمسابقة  الاتينية  الــقــارة 
الاعب  إلى  البرازيلي زيزينيو. نصل بعدها 

كـــأس الــعــالــم 1962 الــتــي أقــيــمــت فــي تشيلي، 
وواحـــــدًا مــن أبــــرز األســـمـــاء الــتــي شــاركــت في 
املــبــاراة ضد  فــي  أحـــداث »معركة سانتياغو« 
البلد املضيف، حينها كسر أنف ماسكيو من 
أدار  سانشيز.  ليونيل  التشيلي  الــاعــب  قبل 
ذلك اللقاء الحكم اإلنكليزي كن أستون، الذي 
يعود الفضل له في ابتكار البطاقات الصفراء 
ــراء فـــي وقــــت الحـــــق، أطـــلـــق عــلــى تلك  ــمـ والـــحـ
السمعة«، طرد  »املواجهة سيئة  لقب  املــبــاراة 
أكثر من العب خال اللقاء، وتدخلت الشرطة 

لدفعهم للخروج من امللعب.

ردود فعلٍ غاضبة: وجه رياضي
»كوفا« أميركا

تـــتـــواصـــل ردود الــفــعــل حــــول إقـــامـــة كــوبــا 
ــة الصحية  أمــيــركــا فــي الــبــرازيــل، رغــم األزمـ
التي تشهدها الباد بسبب تفشي فيروس 
ــدايـــة مــــع الـــســـيـــنـــاتـــور ريـــنـــان  ــبـ ــا. الـ ــ ــــورونـ كـ
كـــالـــيـــروس، رئـــيـــس لــجــنــة بــرملــانــيــة تحقق 
الــبــرازيــل  فــي   19- كوفيد  إدارة جائحة  فــي 
ــالــــب نــيــمــار  ــل الـــحـــكـــومـــة، الـــــــذي طــ ــبـ مــــن قـ
وبــقــيــة العـــبـــي املــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي بــعــدم 
الباد، نظرًا  أميركا في  قبول خوض كوبا 
لــلــمــخــاطــر الــتــي تــهــدد الــشــعــب الــبــرازيــلــي. 
اللجنة،  جلسة  افتتاح  في  كاليروس  وقــال 
البرازيلية:   »URL« نقلت صحيفة  ما  وفــق 
»إّنه أمر ال يصدق، الحكومة تريد استضافة 
يتفاقم  البرازيل، في وقت  في  أميركا  كوبا 
ومستشفياتنا  مقابرنا  ويمأل  الــوبــاء  فيه 
 

ّ
ــيـــل«، مــعــتــبــرًا أن ــثـ ــه مـ ــم يــســبــق لــ بــشــكــل لــ
على  السيطرة  عــدم  عــن   الحكومة مسؤولة 

األزمة الصحية.
 بطولة كوبا أميركا، 

ّ
وبحسب كاليروس، فإن

الـــتـــي أعـــلـــن »كــونــمــيــبــول« أّنـــهـــا ســتــقــام في 
البرازيل »ستصبح بطولة موت« إذا أقيمت 
فــي إحـــدى الــــدول األكــثــر تــضــررًا مــن الــوبــاء، 
والــتــي تــجــاوزت 465 ألــف وفـــاة بالفيروس، 

ــتـــخـــصـــصـــن، مـــوجـــة  وتــــــواجــــــه، بـــحـــســـب املـ
ــاء. وأضــــــــاف كـــالـــيـــروس:  ــ ــوبــ ــ جــــديــــدة مــــن الــ
أو  الحكومة  مناشدة  نستطيع  ال  أّنــنــا  »بما 
أكتب  فإّنني  الــقــدم،  لكرة  البرازيلي  االتــحــاد 
ــه  ــلـــي والعـــبـــيـــه ومـــدربـ ــرازيـ ــبـ ــــى الـــفـــريـــق الـ إلـ
ــلــــب مـــنـــهـــم عــــــدم قـــبـــول  ــار ألطــ ــمـ ــيـ ــه نـ ــمـ ــجـ ونـ
كــوبــا أمــيــركــا فــي الــبــرازيــل«. وخــتــم بــالــقــول: 
»البطولة التي يجب أن نلعبها هي التطعيم. 
تلك هي األهـــداف التي يجب أن نسجلها يا 
نيمار«. فهل سيستجيب نيمار وبقية العبي 
الـــبـــرازيـــل ويــطــالــبــون بــتــأجــيــل الــبــطــولــة أو 

نقلها إلى خارج البرازيل؟
األرجنتيني، سيرخيو  النجم  علق  بــدوره، 
أغــويــرو، قــائــًا: »بــحــال كــان الــوضــع معقدًا 
أّنهم  اللعب. سمعت  الــبــرازيــل، ال يمكن  في 
أغــلــقــوا الــــحــــدود«. وتـــابـــع الـــاعـــب املــنــتــقــل، 
ــي، مــــن مــانــشــســتــر ســيــتــي  ــ ــاضـ ــ اإلثــــنــــن املـ
اإلنــكــلــيــزي إلـــى بــرشــلــونــة اإلســبــانــي: »مــن 
ــــرأي، نــحــن كــاعــبــن نريد  ــداء الـ الــصــعــب إبــ
البحث عــن مكاٍن  فــي  القضية   

ّ
لــكــن الــلــعــب، 

 
ّ

أن العلم  اللعب، مع  لنا  جيد حتى يتسنى 
قـــرار اتــحــاد أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــكــرة الــقــدم 
إقامتها  بــعــدم  صحيحًا  كــان  )كونميبول( 

هنا في األرجنتن«.
من جانبها، أعربت النقابة الدولية لاعبن 
مــقــر كوبا  قلقها« حــيــال تغيير  »بــالــغ  عــن 
أمــيــركــا إلــى الــبــرازيــل قبل أيـــام مــن انطاق 
الــبــطــولــة، مـــا »قــــد يــنــطــوي عــلــى تــداعــيــات 
خــطــيــرة عــلــى صــحــة الـــاعـــبـــن املــحــتــرفــن 
ــهــــور بـــصـــفـــة عــــامــــة«.  ــمــ ــلــــن والــــجــ ــامــ ــعــ والــ
وقالت: »لم يتخذ القرار على املدى القصير 
 الــبــلــد املــضــيــف لــديــه أعـــداد 

ّ
فــحــســب، بــل إن

ــة بــكــوفــيــد 19،  ــابــ ــاالت اإلصــ ــ مــقــلــقــة مــــن حــ
مــا يتطلب اســتــعــدادًا مــبــكــرًا جــيــدا للغاية. 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــقــصــيــرة الــتــي تـــم تأكيد 
املبادرة فيها تنطوي على تداعيات خطيرة 
والعاملن  املحترفن  الاعبن  صحة  على 
أّنها منذ  والجمهور بصفة عامة«. وأكــدت 
 

ّ
أن الجائحة »شـــددت بــوضــوح على  بــدايــة 

الــصــحــة الــعــامــة والــســامــة يــجــب أن تكون 
لــهــمــا األولـــويـــة داخــــل صــنــاعــة كـــرة الــقــدم، 

حتى في هذه األوقات االستثنائية«.
 العديد من املشجعن والصحافين 

ّ
ُيذكر أن

في أميركا الاتينية وصفوا البطولة الحالية 
»كوفا أميركا« بــداًل من »كوبا أميركا« في  بـ
إشارة واضحة إلى مرض »كوفيد-19« الذي 

يتسبب به فيروس كورونا الجديد.
)العربي الجديد(

كوبـا           أميركا
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