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رياضة

تأهل النجم اليوناني الشاب، ستيفانوس 
تسيتسيباس، إلى نصف نهائي بطولة فرنسا 

املفتوحة للتنس )روالن غاروس( ثاني البطوالت 
األربع الكبرى )غراند سالم(، للمرة الثانية 

في مسيرته إثر فوزه الكاسح واملستحق على 
الروسي، دانييل ميدفيديف، بثالث مجموعات 

من دون رد، ليضرب موعدًا مع األملاني ألكسندر 
زفيريف. وستكون املباراة املقبلة بني تسيتسيباس 

وزفيريف األولى بينهما في الـ«غراند سالم«.

قدمت اللجنة األوملبية الدولية فريق الالجئني 
املشارك في أوملبياد طوكيو 2020، والذي يضم 

29 رياضيًا. وُيعّد فريق الالجئني الحالي، 
الثاني من نوعه بعد »ريو 2016«. ويضم فريق 
الالجئني 9 رياضيني من سورية، و5 من إيران، 

و4 من جنوب السودان، و3 من أفغانستان، 
بينما ينتمي آخرون ملناطق تشهد نزاعات 
كالعراق والكاميرون والكونغو والكونغو 

الديمقراطية، وإريتريا.

بعد ساعات قليلة من إعالن إصابة مهاجم 
منتخب السويد ويوفنتوس اإليطالي، ديان 

كولوسيفسكي، بفيروس كورونا، أعلن االتحاد 
السويدي لكرة القدم ظهور ثاني إصابة 

بالفيروس، وهي من نصيب العب الوسط الشاب، 
ماتياس سفانبيرغ. وعليه، يفقد املدرب يان 

أندرسون خدمات العب آخر على األقل في مواجهة 
إسبانيا االفتتاحية في املجموعة الخامسة، يوم 

14 من الشهر الحالي على ملعب »ال كارتوخا«.

تسيتسيباس يكتسح 
ميدفيديف ويبلغ نصف 

نهائي »روالن غاروس«

فريق من الالجئين 
يُشارك في أولمبياد 

طوكيو 2020

ظهور ثاني إصابة 
بفيروس كورونا داخل 

معسكر السويد

فرض فريق 
فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز 
التعادل على 
منافسه أتالنتا 
هاوكس 
في سلسلة 
المواجهات 
بينهما في 
»بالي أوف« 
السلة األميركية، 
وذلك بعد أن 
أحرز فوزًا مهمًا 
 )102 - 118(
بقيادة نجمه 
األول جويل 
إمبيد، الذي 
قدم مباراة 
كبيرة وساهم 
بتسجيل 40 
نقطة، وهي 
الحصيلة العليا 
له في األدوار 
اإلقصائية »البالي 
أوف«، ليتعادل 
الفريقان في 
السلسلة )1 – 1(.

)Getty( فوز مهم جدًا لفريق فيالدلفيا سفنتيس سيكسرز

فيالدلفيا يعادل هاوكس
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ألمانيا
من بين أقوى المرشحين 

للمنافسة على اللقب
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»اليورو«  املجري في بطولة  املنتخب  ُيشارك 
للمرة الثانية تواليًا بعدما وصل إلى نسخة 
ولسوء  تاريخيًا،  الرابعة  وللمرة   ،2016 عــام 
حــظــه أوقــعــتــه الــقــرعــة فــي »مــجــمــوعــة املـــوت« 
ــال الــبــطــل،  ــغـ ــرتـ ــبـ الـــتـــي ضـــمـــت مــنــتــخــبــات الـ
وأملانيا بطل العالم و»اليورو« سابقًا، وكذلك 
الحالي وبطل  العالم  الفرنسي بطل  املنتخب 
»يــورو« سابقًا، وبالتالي سيكون التأهل عن 
كبيرة يسعى  مفاجأة  بمثابة  املجموعة  هذه 

املجر لتحقيقها.

لمحة تاريخية في »اليورو«
شـــارك املنتخب املــجــري ألول مــرة فــي بطولة 
آنذاك  املنافسات  »الــيــورو« عام 1964، وأنهى 
فـــي املـــركـــز الـــثـــالـــث بــعــدمــا خــســر فـــي نصف 
مــبــاراة  وفــي   ،)1  –  2( إسبانيا  أمـــام  النهائي 
تحديد املركز الثالث تفوق املجر على منتخب 

الدنمارك )3 – 1(.
وفي نسخة عام 1972، وصل املنتخب املجري 
مجددًا إلى نصف النهائي، وهــذه املــرة خسر 
أمـــــام املــنــتــخــب الــســوفــيــيــتــي بـــهـــدف نــظــيــف، 
الثالث ويخسر  املــركــز  مــبــاراة تحديد  ليلعب 
 رابعًا 

ّ
أمام املنتخب البلجيكي )2 – 1(، ويحل

في مشاركته الثانية تاريخيًا.
املــجــر مفاجأة  عـــام 2016، صــنــع  وفـــي نسخة 
السادسة برصيد  كبيرة بتصدره مجموعته 

ملـــواجـــهـــة  الـــــــــ16  إلــــــى دور  نــــقــــاط، وتــــأهــــل   5
كــان األخير في أوج  البلجيكي، ولسوء حظه 
ليخرج  نظيفة،  برباعية  عليه  وتفوق  عطائه 

سريعًا بعد إنجاز تخطي دور املجموعات.
وسيسعى املنتخب املجري في نسخة »يورو 
ــــرت  كـ

ُ
ذ ــتـــي  الـ تــــكــــرار اإلنـــــجـــــازات  ــــى  إلـ  »2020

ومــحــاولــة الـــذهـــاب بــعــيــدًا فــي الــبــطــولــة، رغــم 
تــؤكــد صعوبة تخطي دور  املــؤشــرات   

ّ
كــل  

ّ
أن

املــجــمــوعــات حــتــى مـــع أفــضــلــيــة تـــأهـــل ثــالــث 
)البرتغال،  الثالثة  املنتخبات   

ّ
ألن املجموعة، 

أملـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا( ســتــحــســم املـــقـــاعـــد الــثــالثــة 
املؤهلة بنسبة كبيرة.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تأهل املنتخب املجري بصعوبة إلى منافسات 
 مشاركته في دور 

ّ
بطولة »يورو 2020«، إذ إن

لــم تنتِه بشكل جــيــد، مــع حلوله  املــجــمــوعــات 
فــي املــركــز الـــرابـــع بــرصــيــد 12 نــقــطــة مــتــأخــرًا 
الــثــالــث )13 نــقــطــة(، منتخب  عـــن ســلــوفــاكــيــا 
كرواتيا  نقطة( ومنتخب   14( الوصيف  ويلز 
املتصدر )17 نقطة(، وحقق املنتخب املجري 4 
انتصارات مقابل 4 خسارات، وسجل 8 أهداف 

مقابل تلقيه 11 هدفًا. 
امللحق  إلــى  الــــ12  وتــأهــل املجر بفضل نقاطه 
ــــورو 2020« وأســفــرت  املـــؤهـــل إلـــى بــطــولــة »يـ
وتفوق  بلغاريا  منتخب  مواجهة  عن  القرعة 
عليه بنتيجة جيدة )3 – 1(، ليخوض املباراة 
األيسلندي،  املنتخب  ضد  ذلــك  بعد  النهائية 
ويــفــوز )2 – 1(، ويــضــمــن الــتــأهــل عــن جـــدارة 
املنتخب املجري  قــوة  واستحقاق. ومــن نقاط 
خـــط دفـــاعـــه الــصــلــب مـــع وجـــــود نــجــم فــريــق 
اليبزيغ األملاني، ويلي أوربان، وهناك تناوب 
فــي الخطة بــني ثــالثــي أو ربــاعــي فــي الخلف، 
 الحارس، بيتير 

ّ
بحسب وضع املباراة، كما أن

ــي، الـــــذي يـــدافـــع عـــن مـــرمـــى اليــبــزيــغ  غــــوالســ
أيضًا، حافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة 
في موسم 2020-2021، وتلقى الفريق 32 هدفًا 
فــي 34 مــبــاراة فــي »البوندسليغا«، مــا يعني 
شكل نقطة قوة للمنتخب 

ُ
 هذه الثنائية ست

ّ
أن

املجري في »الــيــورو«. ولــدى املنتخب املجري 

الــكــرات  ُمــمــيــزة تتمثل بــاســتــغــالل  قـــوة  نقطة 
الكرات  وهــي  ممكنة،  طريقة  بأفضل  الثابتة 
التي سجل منها املجر في كثير من اللقاءات 
خالل التصفيات األوروبية املؤهلة إلى »يورو 

.»2020
أما نقاط الضعف املتوقعة للمنتخب املجري، 
الصعبة  املــجــمــوعــة  فــي  الــبــدايــة  فــي  فتتمثل 

ــصــّعــب مــهــمــة الــتــأهــل 
ُ
الــتــي سيلعب فــيــهــا وت

في  منها  ُيعاني  التي  املشاكل  وكــذلــك  كثيرًا، 
خط الهجوم، خصوصًا مع اإلعالن عن غياب 
دومــيــنــيــك ســـزوبـــوســـزالي، هــــداف املــنــتــخــب، 
نظرًا لتعرضه إلصابة قوية. في حني لن يكون 
بــمــقــدور املــهــاجــم اآلخــــر آدام ســــــزاالي، الـــذي 
سجل 23 هدفًا في 70 مباراة دولية مع املجر، 

األخير، خصوصًا  الثلث  التصرف وحــده في 
ــال لــــم يــنــجــح خــــط الــــوســــط فــــي صــنــع  ــ فــــي حـ
إلــى خط  الصحيحة  الــكــرات  الــفــارق وتسليم 
الهجوم. وبذلك، يحتاج املنتخب املجري إلى 
 الشباك 

ّ
أّي فرصة يجب أن يستغلها جيدًا لهز

في املباريات القوية التي سيلعبها.
ــــي املـــجـــمـــوعـــة  ــــري فــ ــجــ ــ يـــلـــعـــب املـــنـــتـــخـــب املــ

ــــواره ضــد  ــشــ ــ ــدأ مــ ــ ــبـ ــ الــــســــادســــة الــــقــــويــــة، ويـ
 ،2016 عــام  نسخة  بطل  البرتغالي  املنتخب 
ــد مــنــتــخــب  ــبــــاراتــــه الـــثـــانـــيـــة ضــ ــم يــلــعــب مــ ثــ
فــرنــســا بــطــل الــعــالــم، ليختتم مــبــاريــاتــه في 
دور املجموعات ضد املنتخب األملاني القوي 
ــا تــشــكــيــلــة املــنــتــخــب  ــــدجــــج بــالــنــجــوم. أمــ

ُ
وامل

املـــجـــري فــضــمــت فـــي حـــراســـة املـــرمـــى: بيتير 

ــدان، ديــنــيــس ديــبــوســز،  غـــوالســـي، آدام بـــوغـ
بـــــــاالزس تــــــوث. وفـــــي خــــط الـــــدفـــــاع: غــيــرغــو 
لوفرينكسيكس، أدام النغ، أتيال فيوال، ويلي 
أوربــان، أتيال سزاالي، سزيلفيزتير هانغيا، 
إيندري بوتكا، أكوس كيسكيس، بينديغوز 
بوال، سابا سباندلير. وفي خط الوسط: أدام 
ناغي، السزلو كلينهسلير، فيليب هوليندير، 

ديــفــيــد ســيــغــيــر، دومــيــنــيــك ســـزوبـــوســـزالي، 
لويك نيغو، دانييل غازداغ، أندراس شافير، 
تــامــاس ســيــري. أمــا خــط الهجوم فضم: أدام 
سزاالي، نيمانيا نيكوليتش، روالند ساالي، 
روالنــــد فـــارغـــا، كــيــفــني فـــارغـــا، يــانــوس هــان، 

سزابولكس شون.
رياض...

المجر صغير »مجموعة الموت« من  أجل المفاجأة

رياض الترك

ــئ مـــــن دور  ــاجــ ــفــ ــروج املــ ــ ــخــ ــ رغــــــم الــ
العالم  كأس  في بطولة  املجموعات 
2018، يبقى منتخب أملانيا من بني 
بطولة  لقب  على  للمنافسة  املــرشــحــني  أبـــرز 
الــفــوز  ــــك بــســبــب عــقــلــيــة  »يـــــورو 2020«، وذلـ
الكبير  الــعــدد  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــتــي يملكها، 
في  يلعبون  ممن  تشكيلته،  فــي  النجوم  مــن 
أقــوى األنــديــة في أبــرز الــدوريــات األوروبــيــة. 
وســيــدخــل مــنــتــخــب »املـــانـــشـــافـــت« الــبــطــولــة 
األوروبية بقوة هذا الصيف، بحثًا عن اللقب 

الرابع في تاريخه.

لمحة تاريخية في »اليورو«
ُيــعــتــبــر املــنــتــخــب األملـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم زعــيــم 
ج  ـــوِّ

ُ
بــطــولــة »الـــيـــورو« تــاريــخــيــًا، فــهــو الـــذي ت

ــاب، مــتــصــدرًا قــائــمــة املــنــتــخــبــات  بــثــالثــة ألـــقـ
األكــثــر مشاركة  ــه 

ّ
فــإن باللقب، كذلك  ــتــوجــة 

ُ
امل

في 14 مرة من أصل 17 نسخة أقامها االتحاد 
األوروبي لكرة القدم حتى اآلن.

شــارك املنتخب األملاني ألول مرة في نسخة 
آنـــذاك سريعًا،  ألقابه  أول  1972، وحقق  عــام 
وفــــرض نــفــســه واحــــدًا مــن أفــضــل منتخبات 
العالم في كرة القدم. ثم شارك في نسخة عام 
 وصيفًا في ثاني مشاركة رسمية 

ّ
1976، وحل

في »اليورو«.
لـــيـــعـــود املــنــتــخــب األملــــانــــي وُيــــتــــوج بــلــقــبــه 
الثاني في نسخة عام 1980، بعدما حقق 3 
انتصارات مقابل تعادل وحيد، وفي نسخة 
أملــانــيــا ألول مرة  عــام 1984، خــرج منتخب 
 مــن دور املــجــمــوعــات، لــيــعــود ويــصــل إلــى 
الدور نصف النهائي في نسخة عام 1988، 

 املنتخب األملاني وصيفًا في نسخة 
ّ

ثم حل
عام 1992.

وفي نسخة عام 1996، أكدت أملانيا سيطرتها 
منتخبها  بتحقيق  ــة،  ــيــ األوروبــ الـــكـــرة  عــلــى 
وتفوق  الــكــروي،  تاريخها  فــي  الثالث  اللقب 
مــنــتــخــب »املـــانـــشـــافـــات« آنــــــذاك فـــي املـــبـــاراة 
النهائية على جمهورية التشيك )2 – 1( بعد 
األملاني  املنتخب  ذلــك، تعرض  التمديد. بعد 
في  املجموعات  دور  من  بالخروج  لنكستني 

نسختي 2000 و2004.
 مــنــتــخــب أملــانــيــا عـــاد أقــــوى فـــي نسخة 

ّ
لــكــن

الــنــهــائــيــة  املــــبــــاراة  إلــــى  عــــام 2008، ووصـــــل 
ه خسر بهدف 

ّ
ملواجهة منتخب إسبانيا، لكن

نظيف وفشل في تحقيق اللقب الرابع. وفي 
النسختني األخيرتني )2012 و2016(، خرجت 
أملانيا من  الدور نصف النهائي، وستسعى 
ــــع خـــالل  ــرابـ ــ ــدة اآلن لــحــصــد الـــلـــقـــب الـ ــاهــ جــ

مشاركتها في »يورو 2020«.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تــأهــل املــنــتــخــب األملـــانـــي إلـــى بــطــولــة »يـــورو 
فــي  الـــثـــالـــثـــة  مــجــمــوعــتــه  بـــتـــصـــدره   ،»2020
ــارات مــقــابــل  ــتـــصـ الــتــصــفــيــات، إذ حــقــق 7 انـ
خسارة واحدة، جامعًا 21 نقطة من أصل 24 
ممكنة، وسجل 30 هدفًا مقابل تلقيه سبعة 
أهداف فقط، متقدمًا على املنتخب الهولندي 

في الترتيب، بفارق نقطتني.
ــقـــوة الـــتـــي يملكها  ــى نـــقـــاط الـ وبــالــنــســبــة إلــ
املنتخب األملاني، فهي تتمثل بصمام األمان 
الحديث هنا عن  املرمى، وطبعًا  في حراسة 
مانويل نوير، الذي ُيعتبر من أفضل الحراس 
حــالــيــًا، وســيــكــون الـــدفـــاع الــجــيــد نــقــطــة قــوة 
ه في 

ّ
ملنتخب »املانشافت« في »اليورو«، إذ إن

EURO  2020  يورو

مهما تعرض منتخب ألمانيا النتكاسات، يبقى من بين أقوى المرشحين 
للمنافسة على لقب أّي بطولة عالمية أو قارية. فكيف إن كانت بطولة 

»اليورو«؟ وعليه، سيقاتل »المانشافت« من أجل الكأس

)Getty( »2020 منتخب ألمانيا يملك نجومًا قادرين على الذهاب بعيدًا في »يورو

)Getty( من أخطر المنتخبات في المجموعة السادسة

)Getty( »يُشارك المنتخب المجري للمرة الثانية تواليًا في »اليورو)Getty( »سيخوض المجر مباريات صعبة جدًا في مجموعة »الموت

ُيعتبر، توني كروس، النجم األول ملنتخب أملانيا في منافسات بطولة 
»يــورو 2020«. ولعب نجم خط وســط فريق ريــال مدريد اإلسباني 
حتى اآلن، 101 مباراة مع »أملانشافت« وسجل 17 هدفًا. وسيكون 
كروس العمود الفقري ملنتخبه في املباريات الصعبة التي سيلعبها 
ـــه قـــادر على االســتــحــواذ في 

ّ
أن الــســادســة، خصوصًا  فــي املجموعة 

الوسط بطريقة مميزة، ومن ثم أداء التمريرات الحاسمة التي تصنع 
الفارق في الثلث األخير، وهو الدور الذي أبدع فيه مع النادي »امللكي«، 
حني قدم تمريرات حاسمة صنعت أهدافًا رائعة في »الليغا« ودوري 

أبطال أوروبا.

ُيعتبر يواكيم لوف واحدًا من أفضل املدربني على صعيد املنتخبات، 
في السنوات األخيرة. يقود املنتخب األملاني منذ عام 2006، وحقق 
 البطوالت الدولية التي شارك فيها، خصوصًا 

ّ
أفضل النتائج في كل

الــعــالــم فــي عــام 2014، ويبقى أحــد املرشحني  ـــوج بلقب كــأس 
ُ
ت ـــه 

ّ
أن

أملانيا  »يــورو 2020«. قاد يواكيم لوف منتخب  لقب  للمنافسة على 
في 194 مباراة منذ عام 2006، حقق الفوز في 123 مباراة وتعادل 
في 39 وخسر 32. سجل املنتخب معه 461 هدفًا وُسجل في مرماه 
193، فــي وقــت تــجــاوزت نسبة انــتــصــارات لــوف 63% وهــي نسبة 

مرتفعة جدًا.

توني كروس

يواكيم لوف

نظافة شباكه  على  ، حافظ 
ً
مثال التصفيات، 

في 5 مباريات من أصل 8، وتلقى أهدافًا من 
منتخبات صغيرة.

ولــــن يـــكـــون الـــجـــانـــب الـــدفـــاعـــي نــقــطــة الــقــوة 
الكثير  أملانيا يملك   منتخب 

ّ
إن إذ  الوحيدة، 

ميزين القادرين على صناعة 
ُ
من املهاجمني امل

فيرنر  تيمو  األخــيــر، مثل  الثلث  فــي  الــفــارق 
وكـــاي هــافــيــرتــز وســيــرج غــنــابــري وغــيــرهــم. 
وهذه األسماء قــادرة على منح »املانشافت« 
في  متقدمة  أدوار  إلــى  وقيادته  االنتصارات 

البطولة األوروبية.
املنتخب  لــدى  الضعف  نقطة   

ّ
إن املقابل،  فــي 

األملاني، تتمثل بغياب األسماء القوية في خط 
األملاني  املرمى  يمكنها حماية  التي  الــدفــاع، 
جيدًا، خصوصًا في مركزي قلب الدفاع، مع 
 »املــانــشــافــت« ال يملك اليوم 

ّ
اإلشـــارة إلــى أن

مـــدافـــعـــني مـــن الـــصـــف األول بــخــبــرة كــبــيــرة، 
املــبــاريــات  ُيكلفه خــســارة  وهـــذا مــا يمكن أن 
الكبيرة املهمة. وقد يؤثر ضعف خبرة بعض 

الــالعــبــني، وخــصــوصــًا املــهــاجــمــني، فــي قــدرة 
املنتخب األملاني على تسجيل األهــداف، وال 
مجموعة  فــي  الكبيرة  املنتخبات  فــي  سيما 
املوت التي تضم البرتغال؛ بطل يورو 2016، 

وفرنسا، بطل العالم 2018.

المجموعة والتشكيلة
ــخـــب األملــــــانــــــي فـــــي املـــجـــمـــوعـــة  ــتـ ــنـ ــلـــعـــب املـ يـ
مشواره  ويبدأ   ،»2020 »يــورو  في  السادسة 
الـــقـــوي ضـــد مــنــتــخــب فــرنــســا بــطــل الــعــالــم، 
ثــم يــلــعــب ضــد الــبــرتــغــالــي فــي مـــبـــاراة قوية 
ــم يــخــتــتــم مــــشــــواره ضــــد مــنــتــخــب  ــة، ثــ ــيـ ــانـ ثـ
األول، وقد  الـــدور  ثالثة مواجهات  فــي  املجر 
تشهد البطولة تأهل »املانشافت« من املركز 

الثالث بسبب صعوبة املجموعة. وبالنسبة 
فــقــد ضمت،  األملـــانـــي،  املنتخب  تشكيلة  إلـــى 
فـــي حـــراســـة املـــرمـــى: مــانــويــل نـــويـــر، بــيــرنــد 
لينو، كيفن تراب. وفي خط الدفاع: ماتياس 
غينتر، روبني غوسينس، كريستيان غانتر، 
مــارســيــل هــالــســتــيــنــبــيــرغ، مــاتــس هــومــيــلــز، 
لوكاس كلوستيرمان، روبني كوخ، أنطونيو 
روديغر، نيكالس سولي. أما في خط الوسط، 
فهناك: إمري تشان، ليون غورتيزكا، إيلكاي 
غوندوغان، كاي هافيرتز، جوناس هوفمان، 
جــوشــوا كيميتش، تــونــي كــــروس، فــلــوريــان 
نوهاوس. وفي خط الهجوم: سيرج غنابري، 
فرنر،  مــولــر، جمال موسياال، تيمو  تــومــاس 

ليروي ساني وكيفن فوالند.

أنـا النجم

أنـا المدرب

يُشارك المنتخب 
األلماني للمرة 

الـ14 في »اليورو«

يومًا1الباقي

دولـة 
وكرة

يسعى المنتخب 
المجري لتسجيل 

مفاجأة شبه مستحيلة 
في المجموعة 

السادسة األصعب في 
»يورو 2020« وذلك من 

أجل التأهل إلى الدور 
الثاني

Thursday 10 June 2021 Thursday 10 June 2021
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أيوب الحديثي

ــا أمـــيـــركـــا  ــ ــــوبـ ــة كـ تـــنـــطـــلـــق بــــطــــولــ
يونيو/حزيران  مــن   13 فــي   2021
ــاري، وســـيـــخـــوض املــنــتــخــب  ــ ــجـ ــ الـ
مع  املنافسة  بــالــنــجــوم،  املتخم  األرجنتيني 
الــقــارة، على  املنتخبات على مستوى  أفضل 

أمل الذهاب بعيدًا.
األرجــنــتــني، ثــانــي أفــضــل فــريــق فــي البطولة، 
النفس  ي 

ّ
يمن مـــرة،   14 باللقب  تــوج  أن  بعد 

بــالــتــفــوق فــي الــنــســخــة الــســابــعــة واألربـــعـــني، 
بعد أن جاء لقبه األخير في عام 1993. وعلى 
الــرغــم مــن كـــّم املــواهــب الــتــي تضّمها كتيبة 
ــفـــوز بــكــوبــا  ــإن فــرصــهــا فـــي الـ »الـــتـــانـــغـــو«، فــ
ــي الــتــقــريــر  أمـــيـــركـــا 2021 تـــبـــدو صــعــبــة. وفــ
ــبـــاب تجعل  الــتــالــي ســنــلــقــي نـــظـــرة عــلــى أسـ
األرجنتني بعيدة عن املنافسة على اللقب في 
2021، خاصة بعد املستوى الذي ظهر عليه 
الفريق، يوم أمس، إثر التعادل أمام كولومبيا 

بنتيجة 2-2 بعد التقّدم في البداية.

ضعف فعالية الهجوم
ــن وجــــــود بـــعـــض املــهــاجــمــني  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
املتألقني، كافحت األرجنتني لتحقيق أقصى 
العالم،  كــأس  تصفيات  ففي  منهم،  استفادة 
وعلى الــرغــم مــن مواجهة فــرق أقــل مستوى، 
فقد فازوا على اإلكوادور بصعوبة 1-0 وعلى 
بـــاراغـــواي  مــع   1-1 وتــعــادلــوا   ،1-2 بوليفيا 
وتــشــيــلــي. وفــــي 5 مـــواجـــهـــات فـــي تصفيات 
املونديال، تمكنت األرجنتني من خلق فرص 
تنجح  لــم  لكنها  منافسيها،  مــن  بكثير  أكثر 
من ترجمتها إلى أهداف. واختبر سكالوني، 
ــيـــالت هــجــومــيــة  ــكـ مــــــــدرب األرجـــــنـــــتـــــني، تـــشـ

األرجنتين 
معاناة الكوبا

العديد من  الورق أسماء مميزة تنشط في  األرجنتين على  يمتلك منتخب 
األندية األوروبية الكبرى، لكن معظمها يعاني حين ينضّم للمنتخب ويصبح 
مستواه متذبذبًا لتختفي النجاعة الهجومية، فيما تبقى النقطة األهم 

هي الضعف في الشق الدفاعي الذي يقلق الجميع

3031
رياضة

مــخــتــلــفــة، لــكــن لـــم يــقــدم أي مــنــهــا حــتــى اآلن 
ــــده، وســـيـــحـــتـــاجـــون إلــــــى أن  ــنـ ــ ــا عـ ــ ــل مـ أفــــضــ
يكونوا أكثر فعالية، إذا أرادوا تحقيق نتائج 

إيجابية ضد أفضل الفرق في البطولة.

أزمة خط الدفاع
 ،2021 أمــيــركــا  كــوبــا  لبطولة  التحضير  فــي 
ــــط دفـــاعـــهـــا  قــــامــــت األرجــــنــــتــــني بـــتـــغـــيـــيـــر خـ
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، وتـــواجـــد نــيــكــوالس 
ــاع فـــي تصفيات  ــدفـ أوتــامــيــنــدي فـــي قــلــب الـ
الــعــالــم. وفــي غيابه اخــتــار سكالوني،  كــأس 
مارتينيز،  ولــيــســانــدرو  رومــيــرو  كريستيان 
بالخبرة  يتمتعان  ال  شــابــان  العــبــان  وهــمــا 
الظهير  على  ينطبق  نفسه  ــر  واألمـ الــكــافــيــة، 
األيمن غونزالو مونتيل وبديله خوان فويث. 
أول  في  السابقة،  األسماء  أغلب  وستتواجد 
بــطــولــة كــبــرى لــهــا مــع املــنــتــخــب، مــمــا يجعل 
تملك  فــرق  مع  تعاني، خصوصا  األرجنتني 

أفضل املهاجمني في العالم.

غياب اإلبداع في خط الوسط
فشل العبو خط الوسط الحاليون، في حمل 
شعلة نجوم كبيرة تألقوا مع التانغو في هذا 
املركز، حيث غالبا ما تعاني كتيبة األرجنتني 
من الرتم البطيء في الوسط. وبدأ رودريغو 

دي بول ولياندرو باريديس جنبا إلى جنب 
فــي مــواجــهــات الــتــصــفــيــات الــخــمــس املؤهلة 
لكأس العالم حتى اآلن، إال أن الثنائي يعاني 
مــن الــضــعــف فــي خــلــق الــفــرص للمهاجمني، 
لوكاس  يــوظــف  الـــذي جعل سكالوني  األمـــر 
الوتـــارو  خلف  ميسي  وليونيل  أوكــامــبــوس 
مارتينيز، بدال من الدفع بقائد برشلونة إلى 
األمـــام. غالبا مــا يجبر االفــتــقــار إلــى اإلبـــداع 
في خط الوسط، ليونيل ميسي على العودة 
واستالم الكرات، لذا سيحتاج سكالوني إلى 
رفــع هــذا الــعــبء عــن ظهر أفضل العــب لديه، 
عن طريق إضافة املزيد من الالعبني املبدعني 
مهاجمًا  األرجــنــتــني  منتخب  ويملك  لدعمه. 
متألقًا وهـــو الوتــــارو مــارتــيــنــيــز، لــكــن تبقى 
فقط،  االسمني  هذين  من  االجتهادات  معظم 
األمر الذي يصعب من خلق الفرص الكثيرة 

في أغلب املواجهات.

االعتماد على ميسي
يــــأمــــل مـــيـــســـي، قــــائــــد مــنــتــخــب األرجـــنـــتـــني، 
فـــي مــحــو آثــــار املـــوســـم املــخــيــب رفــقــة فريقه 
لــقــبــه األول رفــقــة كتيبة  بــرشــلــونــة، وحــصــد 
»التانغو«. وسيخوض »ليو« السباق القاري 
للمرة الـــ6، حيث يتواجد منتخب األرجنتني 
ــواي  ــاراغــ فـــي املــجــمــوعــة األولـــــــى، بــجــانــب بــ
وأوروغــــــــــواي وتــشــيــلــي وبــولــيــفــيــا، بــعــد أن 
تواجد من قبل في نسخ 2007، 2011، 2015، 
2016، 2019. وخــالل أول مشاركة مليسي في 
عــام 2007، بعمر 20 عامًا، لعب دورًا مميزًا، 
خــصــوصــًا عــلــى مــســتــوى صــنــاعــة األهــــداف، 
فــي مرمى  الــتــهــديــفــي  يفتتح سجله  أن  قــبــل 
منتخب بيرو في الدور ربع النهائي، وأحرز 
هــدفــا آخــر فــي نصف النهائي ضــد منتخب 

ضعف خط الدفاع 
األرجنتيني معضلة تؤرق 

سكالوني والجماهير

تصفيات أميركا الجنوبية المونديالية: 
تعثر أرجنتيني جديد والبرازيلي يحلّق

بطولة كأس  إلى  املؤهلة  »الكونيمبول«  منافسات تصفيات  السادسة من  الجولة  شهدت 
املنتخب  تــابــع  وقــت  فــي  األرجنتيني،  ومنها  الكبيرة،  للمنتخبات  تــعــثــرات   2022 الــعــالــم 
النقاط. في  بفارق كبير من  فــوزًا جديدًا عزز صدارته  القوية وحقق  البرازيلي عروضه 
الباراغوياني بهدفني نظيفني، لُيحقق  البرازيلي على نظيره  املباراة األولى تفوق املنتخب 
فوزه السادس تواليًا في التصفيات، وُيعزز صدارته برصيد 18 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة 
عن املنتخب األرجنتيني الوصيف، في وقت سجل منتخب »السامبا« 16 هدفًا حتى اآلن 
مقابل تلقيه هدفني فقط في حصيلة نارية تؤكد قوة البرازيل حاليًا. وفي املباراة الثانية، 
تعثر املنتخب األرجنتيني مجددًا وهذه املرة أمام املنتخب الكولومبي )2 – 2(، ليفشل في 
تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي ويستمر مسلسل نزف النقاط، إذ تجمد رصيد 
منتخب الـ«ألبيسيليستي« عند 12 نقطة في الوصافة. وبدا واضحًا أّن املنتخب األرجنتيني 

ُيعاني على أرض امللعب ويواجه صعوبات كبيرة لتحقيق االنتصارات.

االتحاد اإلسباني لكرة القدم يقّدر خسائره 
خالل عام الوباء بـ4.17 ماليين يورو

أعلن االتحاد اإلسباني لكرة القدم عن تكبده خسائر بلغت 4.17 ماليني يور في عام 2020 
الذي شهد تفشي فيروس كورونا. وأوضح أمني صندوق االتحاد، إدواردو باندريس، أّن 
هذا الرقم جاء في النهاية أقّل بشكل ملحوظ مما كان يمكن توقعه طوال املرات العشرين 
الناتجة عن تفشي فيروس كورونا مع  للمشكالت  الطوارئ نظرًا  إعــالن  التي تم فيها 
تأجيل املسابقات مثل أمم أوروبا واأللعاب األوملبية وإلغاء مباريات للمنتخبات الوطنية. 
وصادقت الجمعية العامة املنتظمة لالتحاد التي عقدت في مدينة الس روزاس لكرة القدم، 
بأغلبية مطلقة على هذه امليزانيات التي تعود إلى العام املاضي، والتي تظهر عجزًا مقداره 
4 ماليني و173 ألفًا و213 يورو. وجاءت هذه النتائج، كما أوضح مسؤولو االتحاد، بعد 

تطبيق »إجراءات الرقابة والتقشف« وتدابير أخرى للتعاطي مع الوضع.

قطر تشارك في الكأس الذهبية 
بعد ضمان التأهل إلى كأس آسيا

يخوض منتخب قطر، بقيادة املدرب اإلسباني فيليكس سانشيز، بطولة الكأس الذهبية 
الصني.  كــأس آسيا 2023 في  إلــى  تأهله  املقبل، بعد ضمان  تموز  يوليو/  تقام في  التي 
واختتمت املجموعة التي يقودها املدرب اإلسباني مشاركتها في املجموعة الخامسة من 
تصفيات آسيا املؤهلة ملونديال 2022 وكأس آسيا 2023. ويدافع قطر عن اللقب القاري 
الذي حققه في 2019 في اإلمــارات، وهو الذي حقق سبعة انتصارات وتعاداًل واحــدًا في 
8 مباريات. وُيشارك املنتخب القطري في الكأس الذهبية، ملنتخبات الكونكاكاف، كضيف 
ضمن املجموعة الرابعة التي تضّمه إلى منتخبات هندوراس وبنما وغرانادا، إذ يلتقي بنما 

أواًل في 13 يوليو، ثم غرانادا في 17 من الشهر نفسه، وأخيرًا هندوراس في 20 يوليو.

ريال بيتيس سُيجدد عقد مدربه بيليغريني قريبًا
أعرب أنخل آرو، رئيس فريق ريال بيتيس اإلسباني، عن رضاه تجاه العمل الذي يقوم به 
التشيلي مانويل بيليغريني، في أول عام له كمدرب للفريق »األندلسي«، مؤكدًا أّن العقد 
املبرم بينهما لثالثة أعوام ربما سيتم تجديده قريبًا. وأبرز آرو ونائبه خوسيه ميغل لوبيز 
كتالن الدور املهم الذي يقوم به بيليغريني مع الفريق، خصوصًا في ظّل ظروف اقتصادية 
بالغة التعقيد، لكّنه واملدير الرياضي أنطونيو كوردون تمّكنا أمس من إنهاء صفقة الظهير 
السنغالي يوسف سابالي. وأوضح رئيس بيتيس أّنه تم عرض فكرة مشروع النادي على 
بيليغريني فور وصوله لتسلم مسؤوليته وإطالعه على أهداف اإلدارة، مضيفًا أّن املشروع 

»أقنعه باملجيء« ألّنه أعجبه، خصوصًا »الجانب االجتماعي لبيتيس: كفريق ذي روح«. 

قتيبة خطيب

إيــنــر فالنسيا مــهــاجــم منتخب اإلكـــــوادور ونـــادي  الــنــجــم  مـــّر 
لكن  االحــتــرافــيــة،  فــي مسيرته  املــثــيــرة  األحــــداث  مــن  بالكثير 
بتكرة من رجال الشرطة في بالده أمرًا 

ُ
امل تظل حكاية هروبه 

املستديرة«،  »الــســاحــرة  عالم  فــي  نهائيًا  مــألــوف  وغير  غريبًا 
بعدما ادعى اإلصابة في املباراة، حتى يتفادى االعتقال. تعود 
الحكاية إلى التصفيات املؤهلة لبطولة كأس العالم في روسيا 
عام 2018، عندما سافر إينر فالنسيا إلى اإلكوادور، من أجل 
الجميع في  لكنه فاجأ  املواجهة ضد منتخب تشيلي،  خوض 
أرضية  على  الــلــقــاء، عقب سقوطه  عمر  مــن   ،)80( الـــــ الدقيقة 
الجهاز  الطبية بشكل عاجل. وســارع  املساعدة  امللعب، وطلب 
فالنسيا، وطالب بضرورة  إينر  إلى  اإلكـــوادور  الطبي ملنتخب 
إخــراجــه مــن املــبــاراة، عبر ســيــارة اإلســعــاف املخصص لنقل 
املــلــعــب، وركضت  إلــى  الــشــرطــة املحلية دخــلــت  الــالعــبــني، لكن 
خلف املهاجم، من أجل اعتقاله، ليتمكن من تفادي الذهاب إلى 
السجن في املــرة األولــى. ولم يستسلم إينر فالنسيا للشرطة 
اإلكوادورية، التي حاولت ُمجددًا اعتقاله أثناء خوضه التدريبات 
الــهــروب مــرة أخــرى،  بــالده، لكن املهاجم استطاع  مع منتخب 
القضاء  إلــى إحــدى املحاكم في بــالده، ويطالب  ليذهب بعدها 

بضرورة إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. واستطاع إينر فالنسيا 
بدفع  تعّهد  بعدما  اإلكـــوادوريـــة،  الشرطة  اعتقال  مــن  الــهــروب 
مصاريف حضانة ابنته، التي تقّدمت طليقته سينثيا حينها، 
بدعوى قضائية ضد املهاجم، تطالبه بدفع 17 ألف دوالر، رغم 
البيان الذي  قيامه بصرف ما يقدر بمائة ألف دوالر، بحسب 
تقتصر  وال  بحقه.  القضية  املحكمة  أسقطت  بعدما  أصـــدره، 
مغامرات فالنسيا عند الهروب من الشرطة، بل تصل إلى قيامه 
ببيع الحليب مع والده في الشوارع، ونومه في مساكن بدائية، 
ُحلمه  تحقيق  أجــل  مــن  الطعام  يؤمن  الــطــويــل، حتى  وكفاحه 

الوحيد، وهو أن يصبح العبًا ُمهمًا في أندية القارة األوروبية.
نــادي  إلـــى  انــتــقــل  أن  بــعــد  ُحــلــمــه،  واســتــطــاع فالنسيا تحقيقه 
مــبــاراة،  عــام 2014، وخــاض معه 58  فــي  اإلنكليزي  وستهام 
سجل فيها 8 أهداف، ثم رحل إلى إيفرتون، على سبيل اإلعارة، 
ولــعــب فــي 21 مواجهة أحـــرز فيها 3 أهـــداف، لكنه كــان يريد 
الحصول على مكان أساسي، ليقرر املوافقة على عرض نادي 
عانى  فالنسيا  لكن  مجانية.  صفقة  فــي  الــتــركــي،  فنربخشة 
كثيرًا في عام 2020، عندما احتجزت شقيقته إرغي، من قبل 
أنــه ساهم  إال  اإلكـــوادوريـــة،  لورينزو  فــي مدينة ســان  عصابة 
بإطالقها بعد 10 أيام من خطفها، ويواصل املهاجم صاحب 

)31 عامًا( رحلته املليئة باألحداث في حياته. الـ

إينر فالنسيا

على هامش الحدث

العب إكوادوري مميز لديه قصة ال بّد من روايتها وسنعرفكم إليها 
اليوم قبل مشاركته في كوبا أميركا

األرجنتين تعاني 
من عّدة مشاكل 
فكيف سيكون 
وضعها في 
كوبا أميركا؟ 
)هيكتو فيفاس/
)Getty

البرازيل غير قلقة من تفشي الفيروس في كوبا 
)Getty( أميركا

البطولة، ولكن  إلى نهائي  املكسيك، ووصــل 
خسر ضد البرازيل بثالثية نظيفة.

وفي بطولة 2011 التي أقيمت في األرجنتني، 
أمـــام  الــنــهــائــي  ــع  الــبــطــولــة مـــن دور ربــ وّدع 
ـــواي، واستطاع صناعة 3 أهـــداف في  أوروغـ
 للمباراة 

ً
هــذه الــبــطــولــة، وتــم اخــتــيــاره رجـــال
مرتني، ولكنه أخفق في هز الشباك.

الــثــالــثــة عــــام 2015 في  ــة  ــاركـ املـــشـ وشـــهـــدت 
لــأســطــورة  بالنسبة  خــاصــًا  حــدثــًا  تشيلي، 
األرجــنــتــيــنــيــة، حـــني لــعــب مــبــاراتــه رقـــم 100 
مــــع املـــنـــتـــخـــب ضــــد جـــامـــايـــكـــا، وفـــــي الـــــدور 

األرجنتني، صاحبة األرض الواليات املتحدة 
»البرغوث«  منها  سجل  برباعية،  األميركية 
هدفا، لكنه أخفق في الحصول على البطولة 
تشيلي  ضــد  النهائي  خسر  بعدما  الــقــاريــة، 

للمرة الثانية على التوالي.
وبــعــدهــا وفـــي نــســخــة 2019، لـــم يــتــمــكــن من 
تسجيل أكثر من هدف، وجاء من ركلة جزاء 
ــواي، قــبــل أن يــــودع الــبــطــولــة من  ــارغــ ضـــد بــ
الدور نصف النهائي، بالخسارة أمام حامل 

اللقب البرازيل بهدفني من دون رد.
ــــي حــصــد  ــــني، فـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــل أســـــطـــــورة األرجـ ــ ــأمـ ــ ويـ

ــرز ركــلــة  ــ ــع الــنــهــائــي ضـــد كــولــومــبــيــا، أحـ ربــ
مــن الـــركـــالت الــتــرجــيــحــيــة، الــتــي انــتــهــت 4-5 
لــأرجــنــتــني، قبل أن يــهــزمــوا بـــاراغـــواي 1-6، 
صــنــع مــيــســي هــدفــني مــنــهــا، قــبــل أن يخفق 
املـــنـــتـــخـــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي فــــي الـــنـــهـــائـــي ضــد 

أصحاب األرض تشيلي.
الواليات  في  أقيمت  التي  وفــي نسخة 2016 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة، ســجــل »هـــاتـــريـــك« ضد 
بنما، وفي ربع النهائي فازت األرجنتني على 
فــنــزويــال 4-1، وأحـــــرز مــيــســي هــدفــًا وصــنــع 
آخــــر، وفـــي نــصــف الــنــهــائــي تــجــاوز منتخب 

الــقــاري قبل االعــتــزال خــالل مشاركته  اللقب 
أرض  من  والتتويج  البرازيل،  في  السادسة، 
السامبا بالتحديد، الغريم األول لأرجنتني 

في أميركا الالتينية.
وســتــكــون ربــمــا هـــذه هـــي الــفــرصــة األخــيــرة 
لــصــاحــب الـــــ33 عــامــًا، حــيــث ســتــقــام البطولة 
فــــي الــــبــــرازيــــل، بـــعـــد نــقــلــهــا مــــن األرجـــنـــتـــني 
وكــولــومــبــيــا، بسبب أزمـــة فــيــروس كــورونــا. 
في  املقبلة،  النسخة  من  بداية  ستكون  فيما 
الــســنــوات الــزوجــيــة، حــيــث ســتــكــون النسخة 

التالية في عام 2024.

كوبا أميركا »ال تشكل وجه رياضي
خطرًا« على البرازيل

ــي مـــارســـيـــلـــو  ــلــ ــرازيــ ــبــ أكــــــد وزيــــــــر الـــصـــحـــة الــ
 تنظيم بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا في 

ّ
كــيــروجــا أن

بـــالده »ال يمثل خــطــرًا« على الــســكــان، مشيرًا 
إلــــى وضــــع بــــروتــــوكــــوالت لــلــســالمــة الــصــحــة 
من أجــل استضافة البطولة في مناخ »آمــن«. 
 كوبا أميركا، التي ستنطلق 

ّ
وأكد كيروجا أن

األحـــد املــقــبــل، ال تــزيــد مــن املــخــاطــر الصحية 
ـــــه ســتــكــون هــنــاك 

ّ
ــبــــرازيــــل، مــوضــحــًا أن فـــي الــ

 بــعــثــة عـــلـــى حــــــدة. وجـــــاءت 
ّ

ــات« لـــكـــل ــاعــ ــقــ »فــ
أمـــام لجنة  املــثــول  أثــنــاء  تصريحات كيروجا 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ تــحــقــق فـــي اإلخــفــاقــات 
كــوفــيــد-19،  مكافحة  فــي  للحكومة  املحتملة 
مــمــا تــســبــب فــي وفــــاة مــا يــقــرب مــن 480 ألــف 
 
ّ
بــرازيــلــي. وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال كــيــروجــا إن
»الــخــطــر عــلــى الــســكــان هـــو نــفــســه، مـــع كــوبــا 
 الـ650 شخصًا الذين 

ّ
أميركا أو من دونها« ألن

ُيقّدر أن يحضروا في البعثات املشاركة، بمن 
الدعم،  وموظفو  والفنيون  الالعبون  ذلــك  في 
»ســيــتــم عــزلــهــم« فـــي فــنــادقــهــم وســيــخــرجــون 
فقط في حافالت »خاضعة للرقابة« للتدريب 
والــــتــــوجــــه إلـــــى املــــالعــــب الـــتـــي ســـتـــقـــام فــيــهــا 
ه سيتم تطبيق 

ّ
املباريات. وأشار الوزير إلى أن

»الــبــروتــوكــول« نفسه على ما يقرب من ألفي 
صـــحـــافـــي مـــمـــن طـــلـــبـــوا اعـــتـــمـــادهـــم لــتــغــطــيــة 
ــا أوصـــــــى كــــيــــروجــــا بــتــطــعــيــم  ــمـ املــــســــابــــقــــة. كـ
ستشارك  التي  الرياضية  املنتخبات  بعثات 
اعتبارًا من يوم السبت املقبل في بطولة كوبا 

ه 
ّ
أميركا لكرة القدم، ضد فيروس كورونا، لكن

التطعيم  يــكــون  أن  الــوقــت نفسه  فــي  استبعد 
إلـــزامـــيـــًا، كــمــا كـــان مــطــروحــًا مـــن قــبــل الــدولــة 
الجنوبية. وقــال كيروجا:  أميركا  الواقعة في 
التصفيات  فــي  الــريــاضــيــني  تطعيم  يــتــم  »لـــم 
وكأس أميركا الجنوبية وكأس ليبرتادوريس 
 املطالبة بالتطعيم 

ّ
والدوري البرازيلي؛ لذا فإن

اآلن لن تمنح وقتًا للحصول على مناعة من 
املرض، ولهذا فلن يكون إلزاميًا«.

ــت الـــبـــرازيـــل  ــقــ ــة األمــــــــر، عـــنـــدمـــا وافــ ــدايــ ــي بــ فــ
عــلــى اســتــضــافــة كــوبــا أمــيــركــا بــعــد انسحاب 
كـــولـــومـــبـــيـــا، ألســــبــــاب تــتــعــلــق بــــاألمــــن الـــعـــام 
ــتــــني، ألســـبـــاب صــحــيــة،  ــنــ ــبــــالد، واألرجــ فـــي الــ
أعــلــنــت حــكــومــة الــرئــيــس الـــبـــرازيـــلـــي، جايير 
 جــمــيــع الـــوفـــود الــريــاضــيــة، 

ّ
بـــولـــســـونـــارو، أن

بــمــن فـــي ذلــــك الــحــكــام والــصــحــافــيــون، يجب 
التطعيم   

ّ
أن إلــى  كــيــروجــا  وأشـــار  تطعيمهم. 

إجــراء   
ّ
أن سيكون بمثابة »توصية« في حني 

 72 ساعة، 
ّ

اختبارات »بي سي آر« لن يكون كل
كما كان يطالب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة 
48 ساعة   

ّ
كــل لكن سيتم  )كونميبول(،  الــقــدم 

 10 حتى  ستستمر  الــتــي  البطولة  مـــدار  على 
يوليو/ تموز املقبل.

 الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة تتعهد 
ّ
وشـــدد عــلــى أن

بـــ »ضــمــان عـــدم تــعــرض الــريــاضــيــني للخطر، 
ــه »ال  ــ ـ

ّ
ــى أن ــفـــرق الــفــنــيــة«، مــشــيــرًا إلــ ــذلـــك الـ وكـ

إقامة  تمنع  صحية  أو  قانونية  عقبة  تــوجــد 
هذه الفعالية في البرازيل«. وأضاف: »ستقام 
املباريات كافة من دون جمهور، وسط مناخ 
 مــتــابــعــة 

ّ
صــحــي خـــاضـــع لـــلـــرقـــابـــة، وفــــي ظــــل

مــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة فــــي الــــواليــــات 
ــديــــات«. وأشـــــــار املــــســــؤول الـــطـــبـــي فــي  ــلــ ــبــ والــ
ــرة الـــقـــدم الــبــاراغــويــانــي  كــونــمــيــبــول، العـــب كـ
الــســابــق واخــتــصــاصــي اإلصـــابـــات، أوزبــالــدو 
 البطولة، لناحية الخدمات 

ّ
بانغرازيو، إلى أن

الــلــوجــســتــيــة، ســتــقــام بــنــظــام »فــقــاعــة طبية‹‹ 
وســـتـــكـــون نــتــائــج االخــــتــــبــــارات مــتــاحــة على 

منصة رقمية لتسهيل وصول األطباء إليها.
ــثــــر دول الـــعـــالـــم  الــــبــــرازيــــل إحـــــــدى أكــ وتــــعــــّد 
 لإلصابات والوفيات بكورونا، وهي 

ً
تسجيال

مهددة بموجة ثالثة من الوباء، ال سيما خالل 
أســابــيــع الــبــطــولــة، وهـــو مــا تسبب بمخاوف 
املنتخب  بينها  ومــن  املنتخبات،  العبي  لــدى 
الكرة  نجوم  مــن  العديد  إلــى جانب  املضيف، 
نقل  الجنوبية، ممن تحفظوا على  األميركية 
 تفشي الوباء 

ّ
البطولة وحتى إقامتها في ظل

العاملي. 
)إفي(

كوبـا           أميركا
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