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رياضة

وجت العبة التنس التشيكية، باربورا 
ُ
ت

كريتشيكوفا، بطلة لبطولة »روالن غاروس« 
للتنس، نسخة 2021، بفوزها في املباراة النهائية 

للبطولة املقامة على املالعب الترابية، على 
الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا، محققة 

أول لقب »غراند سالم« في مسيرتها، في خامس 
بطولة كبرى تشارك بها. وبهذا التتويج تخلف 

كريتشيكوفا، املصنفة 33 عامليًا، في اللقب 
البولندية، إيغا شفيانتيك، بطلة نسخة عام 2020.

أمسى الالعبان، بيار هوغو هربرت ونيكوال 
مايو، أول زوجي فرنسي ُيتوج مرتني بلقب 

بطولة فرنسا املفتوحة للتنس )روالن غاروس(، 
وذلك بعد الفوز في النهائي على الكازاخيني 

ألكسندر بوبليك وأندري غولوبيف، في ساعتني 
و11 دقيقة. ورفع الثنائي الفرنسي، الذي كان 

قد حقق الفوز في البطولة عام 2018، حصيلته 
من النجاحات كفريق إلى 18، وحصد الثنائي 
الفرنسي 5 ألقاب في بطوالت الـ«غراند سالم«.

سجل كواهي ليونارد وبول جورج ما مجموعه 
 فريق لوس أنجليس كليبرز 

ّ
65 نقطة، ليظهرا أن

ما زال يملك روحًا قتالية ويمنحاه فوزًا أول على 
يوتا جاز )132 - 106(، في املباراة الثالثة بينهما 

في سلسلة مواجهات نصف نهائي املنطقة 
الغربية لدوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 
وأنهى ليونارد املباراة مع 34 نقطة و12 تمريرة 
حاسمة، في وقت سجل جورج 31 نقطة لكليبرز 

في املواجهة املثيرة.

باربورا كريتشيكوفا 
ُتتوج بطلة لبطولة 

»روالن غاروس« 2021

هربرت ومايو 
يُتوجان بلقب الزوجي 

في »روالن غاروس«

السلة األميركية: 
كليبرز يقاوم ويقلّص 

الفارق مع جاز

أصيب مدافع 
المنتخب 
البرتغالي، 
جواو كانسيلو، 
بفيروس 
»كورونا«، األمر 
الذي سيحرمه 
من المشاركة 
مع بالده في 
منافسات »يورو 
2020«، على أن 
يحل بدًال منه، 
ديوغو دالوت، 
في تشكيلة 
حامل اللقب، 
بحسب ما أعلن 
االتحاد البرتغالي 
لكرة القدم. 
وُتعتبر هذه 
اإلصابة بمثابة 
ضربة قاسية 
للمدرب، فرناندو 
سانتوس، الذي 
يُعول كثيرًا على 
النجم كانسيلو.

)Getty( غياب مؤثر لكانسيلو عن منتخب البرتغال في البطولة

كورونا يُبعد كانسيلو

Monday 14 June 2021
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إشبيلية ـ العربي الجديد

ــارة بــطــولــة أمـــم أوروبـــا  تــتــواصــل إثــ
»يورو 2020«، إذ تقام اليوم اإلثنني 
3 مــواجــهــات، 2 منها فــي املجموعة 
الــخــامــســة، وواحــــــدة فـــي الـــرابـــعـــة. وســيــكــون 
 
ًَ
فــي إشبيلية مــســرحــا كــارتــوخــا«  مــلــعــب »ال 
املرتقبة بني إسبانيا صاحبة األرض،  للقمة 
مشوارهما  افــتــتــاح  فــي  الــســويــد،  وضيفتها 
الــخــامــســة. وتـــأثـــرت تحضيرات  بــاملــجــمــوعــة 
ــا، لكن  إســبــانــيــا بــاكــتــشــاف إصــابــتــي كـــورونـ
 هــــذه الــفــوضــى 

ّ
رغــــم ذلــــك يــســود شــعــور بــــأن

ستجعلها أكثر تصميمًا على تحقيق انطالقة 
بوسكيتس  سيرجيو  القائد  وأصــيــب  قــويــة. 
دخول  على  التشكيلة  أجبر  مما  بالفيروس، 

رياض الترك

في  له  األول  الفوز  البلجيكي  املنتخب  حقق 
املنتخب  حساب  على   »2020 »يـــورو  بطولة 
ــة الــــفــــوارق الــفــنــيــة  الــــروســــي، وبـــــدت واضـــحـ
الــكــبــيــرة بــني املــنــتــخــبــني عــلــى أرض املــلــعــب، 
فالعناصر البلجيكية سيطرت على املواجهة 
األولــى حتى  الدقيقة  منذ  والعرض  بالطول 
نـــهـــايـــة املــــــبــــــاراة، لـــكـــن كـــيـــف نـــجـــح املـــــــدرب، 

روبيرتو مارتينيز، في تحقيق الفوز األول؟
كالعادة على سرعة  املــدرب مارتينيز  اعتمد 
البناء من الخلف وتسريع إيقاع اللعب لضرب 
وتكتله  خطوطه  وتكسير  الــروســي  املنافس 
فــي الحصول   نجح سريعًا 

ً
الــدفــاعــي، وفــعــال

املباشرة  التمريرات  إما عبر  على املساحات، 
بـــني الــخــطــوط أو عــبــر تــوســيــع املــلــعــب على 
العمق،  نحو  الــعــرضــي  التمرير  ثــم  ــراف  األطــ
وهذا األمر جعل روسيا تسقط بسهولة أمام 
نوعية نجوم بلجيكا، التي تعرف جيدًا كيف 

تستغل أي فرصة تحصل عليها.
املــدرب مارتينيز كثيرًا على حركية  واعتمد 
املهاجم الهداف لوكاكو، الذي كان يتحرك بني 
الخطوط الستالم الكرة من الخلف وصناعة 
األخير  الثلث  في  يتمركز  وكذلك  الهجمات، 
فــي داخلها  أو  الــجــزاء  على مــشــارف منطقة 
الســتــقــبــال الـــكـــرات الــعــرضــيــة أو الــتــمــريــرات 
أكبر  األول  والــهــدف  الــخــطــوط،  بــني  البينية 
دلــيــل عــلــى هـــذه الــعــمــلــيــة الــفــنــيــة التكتيكية 

ــــدرب اإلســـبـــانـــي. وفـــي ظل  الــتــي اخــتــارهــا املـ
غــيــاب نــجــم خــط الــوســط، كيفن دي بــرويــن، 
كبيرة  صعوبة  البلجيكي  املنتخب  يجد  لــم 
فــي إخـــراج الــكــرة مــن الخلف وال فــي صناعة 
اللعب وخلق الفرص في الثلث األخير، وذلك 
ألن طــريــقــة لــعــب مــارتــيــنــيــز تــمــيــزت باللعب 
اللعب  مفاتيح  نحو  تــمــريــرات  عبر  املــبــاشــر 
التي  الــوســط وكــذلــك األجنحة السريعة،  فــي 
لعبت دورًا كبيرًا في صناعة الخطورة على 

املرمى الروسي.
ــــدى 90 دقـــيـــقـــة، لــــم يـــجـــد املــنــتــخــب  ــلـــى مـ وعـ
الــبــلــجــيــكــي صــــعــــوبــــات لــتــخــطــي املــنــتــخــب 
ــــي وتـــســـجـــيـــل 3 أهـــــــــداف، خــصــوصــًا  ــــروسـ الـ
أن خـــط دفــــاع »الـــــدب الــــروســــي« كــــان يــتــقــدم 
ــمـــح لــلــمــنــتــخــب  ــرًا نـــحـــو األمــــــــــام، مــــا سـ ــيـ ــثـ كـ
الخلف،  في  املساحات  باستغالل  البلجيكي 
وتمرير كــرات طويلة وضعت املهاجمني في 
حــاالت واحــد ضد واحــد، وطبعًا التفوق في 
»الشياطني  منتخب  كان ملصلحة  الثنائيات 

الُحمر«.
املنافس الروسي لم يكن في يومه ولم ُيزعج 
املنتخب البلجيكي كثيرًا، واألخير عرف كيف 
االنتصار  وُيــحــقــق  ملصلحته  املــبــاراة  ُيسير 
األول املــهــم فــي دور املــجــمــوعــات، والـــذي من 
الدور  إلى  التأهل  أن ُيسهل عملية  املفترض 
الثاني من البطولة األوروبية، والهدف طبعًا 
قــادر على  اللقب بجيل ذهبي  املنافسة على 

رفع الكأس في الختام.

كيف فازت بلجيكا على روسيا؟

الجماعية، وتمت  التدريبات  العزل وتعطلت 
ليتوانيا،  مــبــاراة وديــة ضد  التضحية بآخر 
فــيــهــا منتخب تــحــت 21 عــامــًا. كما  لــيــشــارك 
ظهرت نتيجة فحص دييغو يورينتي لتؤكد 
إصــابــتــه بــعــد يــومــني، لــتــتــراكــم املــشــاكــل على 
ه عاد للتشكيلة بعد تحول 

ّ
خطط إسبانيا، لكن

النتيجة إلى خلوه من الفيروس. وقال املدرب 
لـــويـــس إنـــريـــكـــي فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: 
»عــنــدمــا يــحــدث أمــر بــهــذا الــحــجــم، يــتــرك أثــرًا 
بالتأكيد، والشكوك تسبب اإلزعاج«. وأضاف 
»تخيل أي العب بعد موسم رائع وبسبب أمر 
كهذا، يخاطر بالغياب عن بطولة تنظم كل 4 
الفريق  النتائج اإليجابية  سنوات«. وحرمت 
مـــن تــحــلــيــل املــنــافــســني عــبــر الــفــيــديــو بسبب 
مـــخـــاوف مـــن الــتــجــمــعــات فـــي أمـــاكـــن مغلقة، 
بــيــنــمــا حــصــل الـــالعـــبـــون عــلــى تــطــعــيــم، مما 
يثير مخاوف أخرى من اآلثــار الجانبية قبل 
املباراة. وتتعارض هذه الشكوك بالتأكيد مع 
 2008 بلقبي  التتويج  إنجاز  بتكرار  التفاؤل 
بالطاقة  يتمسك  إنريكي  لويس   

ّ
لكن و2012، 

اإليجابية.
ويــغــيــب ســيــرخــيــو رامــــوس قــائــد فــريــق ريــال 
مدريد عن تشكيلة منتخب بالده إسبانيا في 
البطولة، فقد أثرت عدم جاهزيته البدنية على 
قرار مدرب »الروخا« في ضمه للقائمة. وقبل 
أوروبـــا،  بطولة  فــي  االفتتاحي  إسبانيا  لقاء 
والذي سيجمعها بنظيرها السويدي، اعترف 
إمــيــل فــورســبــيــرغ وألــكــســنــدر إســحــاق، نجما 
 غــيــاب رامـــوس 

ّ
ــأن املــنــتــخــب اإلســكــنــدنــافــي، بــ

عن البطولة األوروبــيــة هو نبأ ســار لهم قبل 
ــنـــني. وقــــال إســـحـــاق فـــي تــصــريــحــات  قــمــة االثـ
لصحيفة »مــونــدو ديــبــورتــيــفــو« اإلســبــانــيــة: 
»رامـــــوس العـــب حــاســم، ولــديــه خــبــرة كبيرة. 
غــيــابــه يعتبر إيــجــابــيــًا بــالــنــســبــة لــنــا ومــيــزة 
 لديهم العبني 

ّ
 ننسى أن

ّ
إضافية. لكن يجب أال

ه 
ّ
جيدين في مكانه«. وأكد العب سوسيداد أن

ســتــكــون »مــمــتــعــة« مــواجــهــة كــتــيــبــة إنــريــكــي، 
ني متأكد من 

ّ
هم »املــرشــحــون، لكن

ّ
أن وأضــاف 

املباراة  نحترمهم.  ما  بقدر  يحترموننا  هم 
ّ
أن

EURO  2020  يورو

تشهد بطولة »يورو 2020« قمة من العيار الثقيل، 
تجمع إسبانيا مع السويد، فيما تواجه بولندا منتخب 

سلوفاكيا، وتلتقي اسكتلندا مع التشيك

)Getty( منتخب إسبانيا عانى من إصابات كورونا

ليفاندوفسكي يأمل في التألق مع بولندا )يانيك سكارينيزكي/ فرانس برس(

التشيك استعادت جزءًا من بريقها مع مدربها الجديد )مايكل سيزيك/ فرانس برس(

)Getty( »2020 بلجيكا ُتحقق فوزها األول في »يورو

)Getty( بلجيكا لم تجد صعوبات لتخطي روسيا)Getty( لوكاكو سجل هدفين وساهم بهذا الفوز المهم

روبيرتو 
مارتينيز قدم 

كرة هجومية 
)Getty( قوية

أفضل العبي  واحــدًا من  فــرض نفسه  بيتور زيلنسكي في  البولندي  نجح 
ـــ27 عــامــا اســتــفــاد مـــن الــتــحــاقــه  ــ الـــوســـط فـــي الـــــدوري اإليـــطـــالـــي. صــاحــب الـ
بقدر  وساهم  نابولي  مع  وتألق  مسيرته،  بداية  منذ  الكالتشيو  بمنافسات 

كبير في حلول الفريق ثانيا في 2018 و2019.
في  كبيرًا  مساهما  تجعله  التي  الفائقة  البدنية  بقدراته  زيلنسكي  ويتميز 
صناعة اللعب أو املساعدة في العمل الدفاعي. وخالل مشاركته الثانية في 
فــإّن زيلنسكي يريد أن يؤكد من  بطولة أوروبـــا، بعد حضوره عــام 2016، 
جديد أّن بولندا ال تعتمد فقط على قّوة العناصر الهجومية، بل لديها عناصر 

قوية في وسط امليدان يمكنها أن تقول كلمتها. 

بيتور زيلنسكي

لــم  انـــتـــهـــت 1-1،  ــي اســـتـــوكـــهـــولـــم  فــ ــــرة  ــيـ ــ األخـ
تــكــن ســهــلــة بالنسبة لــهــم«. فــورســبــيــرغ كــان 
 غــيــاب رامـــوس 

ّ
ــــرأي نــفــســه، إذ كــشــف أن لـــه الـ

»ضربة قاسية« إلسبانيا، وأضاف: »لن نكون 
الكرة  قــدر من امتالك  الــذي لديه أكبر  الفريق 

هم 
ّ
أو الــذي سيخلق أكبر قــدر مــن الــفــرص. إن

ماهرون للغاية. يجب أن نتمكن من استعادة 
ــادة مـــنـــهـــا«. وتـــابـــع:  ــفـ ــتـ الــــكــــرة، وبـــعـــدهـــا االسـ
ــاحـــات ومــعــرفــة  »عـــلـــيـــك االســــتــــفــــادة مــــن املـــسـ
كيفية الجمع بني التمريرات القصيرة من ثم 

الطويلة وتغيير اللعب«.
وفـــــي املـــجـــمـــوعـــة نـــفـــســـهـــا، يــلــتــقــي املــنــتــخــب 
الــبــولــنــدي الـــذي حــرم مــن نجمه كشيشتوف 
بــيــونــتــيــك، بــعــد إصــابــتــه بــكــســر فــي الــكــاحــل، 
نــظــيــره الــســلــوفــاكــي، عــلــى مــلــعــب »غـــازبـــروم 
أرينا« في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. 
ــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، مهاجم  وســيــحــاول روبــ
بـــايـــرن مـــيـــونـــخ، مــحــو صـــورتـــه الــســيــئــة مع 

الفريق  بــالده، بعدما شــارك مهاجم  منتخب 
استضافتها  التي   ،2012 يــورو  في  البافاري 
بــــالده مــع أوكـــرانـــيـــا، ونــســخــة فــرنــســا 2016، 
وفشل في قيادة بالده للتأهل إلى منافسات 
كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا و2014 
التهديف في  بالبرازيل، وبعد ذلــك صــام عن 
فيه  الذي شارك  الوحيد  املونديال  منافسات 

)روسيا 2018(.
وفــــي املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، يـــخـــوض منتخب 
اسكتلندا، تحت قيادة املــدرب ستيف كالرك، 
العالم 1998،  أول بطولة كبيرة له منذ كأس 
بعدما تغلب على صربيا في مباراة فاصلة 
مـــثـــيـــرة بــــركــــالت الـــتـــرجـــيـــح، لــيــحــجــز مــكــانــه 

لحصد  اسكتلندا  وتــســعــى   .2020 يـــورو  فــي 
مـــواجـــهـــة  ــبـــل  قـ ــبـــطـــولـــة  الـ فــــي  فــــوزهــــا األول 
العناوين  من  الكثير  يحمل  لقاء  في  إنكلترا 
ــن  الـــعـــريـــضـــة عـــلـــى مــلــعــب ويـــمـــبـــلـــي. وتــحــسَّ
منتخب جمهورية التشيك كثيرًا تحت قيادة 
ــو الــــــذي يــضــّم  ــ ــــالف ســـيـــالفـــتـــش، وهـ ــاروسـ ــ يـ
الــعــديــد مــن األســـمـــاء املــألــوفــة لـــدى مشجعي 
ثنائي وست  مثل  املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري 
ــام، تــومــاس سوتشيك وفــالديــمــيــر كــوفــال.  هـ
والتقى الطرفان في 9 مناسبات سابقة، كان 
الفوز بينهما فيها متوازنًا، من خالل تحقيق 
 منتخب، فيما تــعــادال في 

ّ
لــكــل انــتــصــارات   4

مناسبة واحدة.

نجم وكرة

منتخب إسبانيا يأمل 
في العودة إلى 

منصات التتويج

يـورو بـازار
ــل فريقه 

ّ
■ تــحــّدث طبيب منتخب الــدنــمــارك، مــارتــن بويسن، عــن تــدخ

الذي  إريكسن،  كريستيان  الوطني  املنتخب  ألعاب  صانع  حياة  إلنقاذ 
أغمي عليه وسقط أرضا خالل املباراة أمام فنلندا في منافسات »يورو 
2020« في كوبنهاغن. وقال بويسن، في مؤتمر صحافي بعد املباراة: 
ــلــب مــنــا الــنــزول إلـــى أرض املــلــعــب عــنــدمــا انــهــار كــريــســتــيــان، لــم أره 

ُ
»ط

ه فقد وعيه«. 
ّ
شخصيا يسقط، لكن ما كان واضحا هو أن

تابع الطبيب: »عندما وصلنا بالقرب منه، كان مستلقيا على جانبه، كان 
يتنفس وقمت بجس نبضه، لكن فجأة تغيرت األمور كما شاهد الجميع 
وقمنا بتدليك قلبه وإنعاشه. وصل الفريق الطبي التابع للبطولة بسرعة، 
وبفضل مساعدته قمنا بما كان يتعني علينا القيام به. لقد نجحنا في 

إعادة كريستيان إلى الحياة«. 
ــرب مــســتــشــفــى فـــي الــعــاصــمــة  ــ ــى أقـ ــ ــا نــقــل كــريــســتــيــان إل وســــرعــــان مـ
الدنماركية وأجريت له اإلسعافات وخضع للمزيد من الفحوصات قبل 
االطمئنان عليه، عندما أصدر االتحاد األوروبي بيانا أكد فيه أّن الحالة 
ه مستيقظ 

ّ
الصحية لكريستيان مستقرة، في وقت كشف اتحاد بالده أن

بعد وصوله إلى املستشفى.

■ كشفت صحيفة »أبوال« البرتغالية أّن النجم الدنماركي، كريستيان 
الحياة على أرض  الــذي تعرض إلصابة خطيرة وكــاد ُيفارق  إريكسن، 
امللعب خالل مباراة فنلندا، اتصل بزمالئه من املستشفى عبر تطبيق 
بعدما  وذلــك  بها،  والفوز  املواجهة  استكمال  منهم  تايم« وطلب  »فايس 
تناقلته  الــذي  الخبر  وهــو  وعــيــه.  واســتــعــاد  بحالة صحية جيدة  أصبح 
أّن  التواصل االجتماعي بعد ذلك بكثافة. ُيذكر  وسائل اإلعــالم ومواقع 
الطاقم الطبي في امللعب لم يتأخر في نقل إريكسن إلى أقرب مستشفى، 
الصحية  أّن حالته  فــقــط، خصوصا  دقيقتني  حــوالــي  األمـــر  واســتــغــرق 
وسائل  وكشفت  والتصرف.  التحرك  سرعة  تستوجب  كانت  الحرجة 
اإلعــــالم بــعــد حــوالــي ســاعــة مــن الــحــادثــة أن إريــكــســن بــخــيــر وهـــو في 
املستشفى ويخضع للفحوضات الضرورية للكشف عن حالته الصحية 

وملاذا حصل معه هذا األمر على أرض امللعب.

■ عــلــى قــاعــدة ال غــالــب وال مــغــلــوب، خــرجــت ويــلــز بــتــعــادل مستحق 
فــي منافسات  بــاكــورة مبارياتهما  فــي   )1 -  1( فــي مواجهة سويسرا 
املــجــمــوعــة األولــــى فــي بــطــولــة »يــــورو 2020« عــلــى املــلــعــب األوملـــبـــي في 

العاصمة األذربيجانية باكو. 
أدرك كيفر  التسجيل لسويسرا )د.49(، في وقت  إمبولو  وافتتح بريل 
 منتخب نقطة ويتشاركا املركز 

ّ
مور التعادل لويلز )د.74(، ليحصد كل

الثاني في املجموعة التي تتصّدرها إيطاليا بعد فوزها، الجمعة، بثالثية 
نظيفة على تركيا في افتتاح البطولة. ويأمل مدرب ويلز، روبرت بايج، 
الـــدور نصف  إلــى  تــكــرار إنــجــاز »فرنسا 2016«، عندما وصــلــت ويــلــز 

النهائي وخسرت أمام البرتغال التي أحرزت اللقب الحقا.

، بعد تأكد غياب مدافعه األيمن 
ً
 موجعة

ً
■ تلقى املنتخب البلجيكي ضربة

تيموتي كاستان عن مباريات منتخب »الشياطني الحمر« في منافسات 
»يورو 2020« بسبب إصابة خطرة تعرض لها خالل املباراة االفتتاحية 
في املجموعة الثانية ضد روسيا التي أقيمت السبت، وحسمها منتخب 
املــدرب إلى  املــبــاراة، إذ اضطّر  ُينِه كاستان  بلجيكا بثالثية نظيفة. ولم 
فــي رأســـه، وخــرج كاستان  استبداله سريعا بعد تدخل عنيف أصــابــه 
متأثرًا باإلصابة، خصوصا بعدما سالت الدماء من رأسه وغطت وجهه، 
ه ليس في أفضل حاالته.

ّ
وحاول العودة لدعم رفاقه، لكن كان واضحا أن
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قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية 
ــتـــاد »نــيــلــتــون ســانــتــوس  إلــــى اسـ
األوملـــبـــي« فــي الـــبـــرازيـــل، مــن أجــل 
بني  الــتــي ستجمع  القوية  املــواجــهــة  متابعة 
منتخب األرجنتني وخصمه اللدود منتخب 
األولــى من  الجولة  تشيلي، ضمن منافسات 

بطولة كوبا أميركا لكرة القدم.
ويطمح منتخب األرجنتني في بطولة كوبا 
أمــيــركــا لــكــرة الـــقـــدم، إلـــى إنــهــاء صــيــامــه عن 
األلقاب، الذي استمر ملدة 28 عامًا، وبات اآلن 
القارية  املسابقة  قلت 

ُ
ن بعدما  صعوبة  أكثر 

من أرضه إلى أرض غريمه منتخب البرازيل، 
بــســبــب الــحــالــة الــصــحــيــة لــلــبــالد، الــتــي تــمــّر 
بــظــروف صعبة لــلــغــايــة، عــقــب عـــودة تفشي 
ــا، وخـــطـــر انــهــيــار  ــ ــــورونـ انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـ
الحكومة  فرضت  لــذلــك،  الصحية.  املنظومة 

املحلية إغالقًا عامًا جديدًا ملدة 15 يومًا.
ــــني تــحــقــيــق  ــتـ ــ ــنـ ــ ــاع مـــنـــتـــخـــب األرجـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
ـــ 14 فـــي بــطــولــة  آخــــر لــقــب لــــه، وهــــو الـــرقـــم الــ
كــوبــا أمــيــركــا عــام 1993، عندما كــان دييغو 
ســيــمــيــونــي قــائــد خــط الـــوســـط، واألســـطـــورة 
ــا هــــــــــّداف »راقــــصــــي  ــتـــوتـ ــيـــسـ ــاتـ غــــابــــريــــيــــل بـ
التانغو«، ومنذ ذلك الحني، بلغت األرجنتني 
الــنــهــائــي 4 مــــرات، جميعها مــنــذ عـــام 2004، 
ها فشلت في رفع كأس املسابقة القارية، 

ّ
لكن

وهــــو أمــــر مــؤلــم وغــيــر مــعــتــاد لـــدولـــة بــــارزة 
فــي كـــرة الــقــدم، وتــمــلــك الــعــديــد مــن الالعبني 
الرائعني، في صدارتهم ليونيل ميسي، قائد 
املــنــتــخــب. األخــيــر عــّبــر عــن أمــلــه فــي الــعــودة 
بلقب بطولة كوبا أميركا، بقوله: »هو حلمنا 
دائمًا. مهما كانت املنافسة، نريد دائمًا الفوز 

األرجنتين 
تواجه تشيلي

»راقصي  صيام  إلنهاء  األرجنتين،  منتخب  قائد  ميسي،  ليونيل  يطمح، 
التانغو« في بطولة كوبا أميركا، وتحقيق اللقب بعد غياب دام لمدة 28 

عامًا، رغم صعوبة المهمة بوجود البرازيل وتشيلي واألوروغواي

3031
رياضة

 
ّ
أن الحقيقة  الــوطــنــي.  املنتخب  مــع  مــا  بلقب 
ــــد يــكــون  الـــالعـــبـــني مــتــحــمــســون لـــلـــغـــايـــة، وقـ

األكبر سنًا أكثر حماسة«.
وقد تكون بطولة كوبا أميركا، هي األخيرة 
ــيـــســـي، الـــــــذي ســيــحــتــفــل  لــلــنــجــم لـــيـــونـــيـــل مـ
ـــ34 فـــي الــــرابــــع والــعــشــريــن  ــ ــ ــيـــالده ال بــعــيــد مـ
ها 

ّ
أن يعني  ما  الحالي،  يونيو/ حــزيــران  من 

القارية،  املسابقة  لقب  لرفع  األخيرة  فرصته 
بعدما استطاع تحقيق الكثير من اإلنجازات 

الفردية والجماعية مع برشلونة اإلسباني.
 نــقــل بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا من 

ّ
وصــحــيــح أن

ــنــــتــــني )وكـــولـــومـــبـــيـــا( إلـــــى الــــبــــرازيــــل،  األرجــ
ــاق الــنــجــم لــيــونــيــل  ــ ســيــكــون صــعــبــًا عــلــى رفـ
ه من املمكن أن يشكل حافزًا لهم، 

ّ
ميسي، لكن

ودافعًا كبيرًا إلى الثأر مما حدث في نهائي 
2019، عندما خسروا املواجهة النهائية أمام 

»السامبا« بهدفني مقابل ال شيء.

المهمة الصعبة
لن تكون مهمة منتخب األرجنتني في بطولة 
كـــوبـــا أمـــيـــركـــا مـــفـــروشـــة بــــالــــورود، بـــل على 
العكس تمامًا، ستكون صعبة للغاية، بعدما 
أوقــعــتــهــم الـــقـــرعـــة فـــي املــجــمــوعــة الــصــعــبــة، 
 مــن تــشــيــلــي، واألوروغــــــواي، 

ً ّ
الــتــي تــضــم كـــال

وبوليفيا، والباراغواي، ليتأهل 4 منتخبات 

القارية. وعن  الثمانية من املسابقة  إلى دور 
املهمة الصعبة، قال املدرب ليونيل سكالوني، 
القدم  »كــرة  األرجنتني:  ملنتخب  الفني  املدير 
 كــرة 

ّ
تــنــافــســيــة لــلــغــايــة وصــعــبــة، لـــدرجـــة أن

 تحكيميًا واحدًا قد يخرجك من 
ً
واحدة وخطأ

البطولة، ونــحــن نـــدرك ذلـــك. حتى مــع تقنية 
حــكــم الــفــيــديــو املــســاعــد، الــتــي مـــن املــفــتــرض 
املسابقة،  تــودع  أن  الــعــدالــة، يمكن  أن تحقق 
منافسك«  على  تمامًا  متفوقًا  كنت  لو  حتى 
مضيفًا: »في النهاية، األحقية ال تعني شيئًا، 
فـــال ُيــعــتــَرف إال بــالــفــائــز. نــعــم، ســنــكــون من 

املرشحني وسنقاتل حتى النهاية«.
وتــمــكــن املــــــدرب لــيــونــيــل ســـكـــالـــونـــي، املــديــر 
فريق  تكوين  مــن  األرجــنــتــني،  ملنتخب  الفني 
ليونيل  املخضرم  النجم  يضم  للغاية،  قــوي 
ميسي، قائد برشلونة اإلسباني، وأنخيل دي 
ماريا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، 
والوتـــــــارو مــارتــيــنــيــز، مــهــاجــم إنــتــر مــيــالنــو 
اإليـــطـــالـــي، الـــذيـــن قـــدمـــوا مــوســمــًا رائـــعـــًا مع 
فرقهم. وقرر املدرب ليونيل سكالوني، املدير 
 

ٍّ
كل استدعاء  عــدم  األرجنتني،  ملنتخب  الفني 
من خــوان فويث )فــيــاريــال( وخوسيه لويس 
أوكــامــبــوس  ولــوكــاس  )أتــاالنــتــا(،  بالومينو 
)إشــبــيــلــيــة( وإيــمــيــلــيــانــو بــويــنــديــا )أســتــون 
فــيــال( وخــولــيــان ألــفــاريــز )ريــفــر بــاليــت( إلــى 
بطولة كوبا أميركا. وتألق منتخب األرجنتني 
إلى  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  فــي 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم، الــتــي ســتــقــام فـــي قطر 
عام 2022، بعدما حافظ على سجله الخالي 
من الهزائم في أول 6 مواجهات، وبــات رفاق 
الــوصــول  مــن  للغاية  قريبني  ميسي  ليونيل 
أمــامــهــم فقط  املنتظر، ويبقى  املــونــديــال  إلــى 
تحقيق دفعة معنوية هائلة، وهــي نيل لقب 

استعد منتخب تشيلي 
لبطولة كوبا أميركا 

بجميع نجومه

منتخب كولومبيا يتوجه إلى البرازيل لخوض »كوبا أميركا«
منافسات  لخوض  البرازيل،  إلى  املكونة من 27 العبا  كولومبيا  منتخب  بعثة  توجهت 
»نحو  »تويتر«:  ملنتخب كولومبيا عبر  الرسمي  الحساب  أميركا«. ونشر  »كوبا  بطولة 
الكوبا! هيا!«، مرفقا بالتغريدة صورًا لالعبني، مثل خوان جييرمو كــوادرادو ودوفان 
زابــاتــا وآخــريــن، على مــن الــطــائــرة. ورغــم استدعاء املـــدرب رينالدو رويـــدا العبني مثل 
كوادرادو ولويس مورييل، اللذين قدما موسما رائعا مع يوفنتوس وأتالنتا على الترتيب، 
 من خاميس رودريغيز، العب إيفرتون، وراداميل فالكاو العب 

ّ
ه سيفقد جهود كل

ّ
 أن

ّ
إال

غلطة سراي التركي. وغاب عن القائمة أيضا جيفرسون ليرما العب بورنموث، وخوان 
فرناندو كينتيرو.

قائد فنزويال يغيب عن رحلة البرازيل بسبب المرض
البرازيل  إلــى  بـــالده  بعثة  مــع  رينكون  تــومــاس  األول  فنزويال  منتخب  قــائــد  يسافر  لــم 
ومرض  بدنية  مشكلة  من  معاناته  بسبب  وذلــك  أميركا«،  »كوبا  بطولة  في  للمشاركة 
فيروسي. واتفق الجهاز الطبي والفني للمنتخب على اإلبقاء على العب تورينو اإليطالي 
»في عزل وقائي في كاراكاس، انتظارًا ملا ستؤول إليه حالته«، وفقا ملا أفاد به االتحاد 
الفنزويلي عبر حساب املنتخب عبر حسابه الرسمي في »تويتر«. هذا وأعلن املدير الفني 
 من 

ٌّ
البرتغالي، جوزيه بيسيرو، عن قائمة الـ28 العبا املستدعاة للبطولة، ليسقط منها كل

ويلكر أنخل، ورولف فليتشر، بسبب إيجابية عينتهما بفيروس كورونا في آخر اختبار 
لالعبي املنتخب قبل السفر للبرازيل.

لونغليه: غريزمان ال يحظى بالتقدير المناسب في برشلونة
اعتبر مدافع برشلونة، الفرنسي، كليمو لونغليه، أن مواطنه أنطوان غريزمان ال يحظى 
بالتقدير املناسب بني صفوف النادي الكتالوني، مشيرًا إلى أّن زميله »العب مهم جدًا« 
في فريق »البالوغرانا«. وفي تصريحات لصحيفة »ليكيب« الفرنسية، قال لونغليه إّن 
بالكثير.  ُمطالب  ه 

ّ
فإن لذلك  العالم«  في  الالعبني  أفضل  من  كواحد  مصنف  »غريزمان 

 شيء« أّن مواطنه 
ّ

ه »كان موسما إيجابيا على الرغم من كل
ّ
وأضاف الالعب الذي اعتبر أن

»العب مهم جدًا في برشلونة« وأبرز دوره في الفريق، خصوصا في كأس ملك إسبانيا 
التي توج بها النادي »الكتالوني«.

قطر واثقة من حضور أكثر من 40 ألف مشجع مكسيكي 
في مونديال 2022

قطر في املكسيك، محمد الكواري، أّن بالده واثقة من حضور 40 ألف مشجع مكسيكي 
القطري:  السفير  وقــال  املشجعني.  مــن  عــدد  عــام 2022 كأكبر  العالم  كــأس  بطولة  فــي 
مشجع  ألــف   40 حضور  وأتمنى  املكسيكيني.  املشجعني  حضور  مــع  ينبض  »امللعب 
املــونــديــال، وقــال:  إلــى  املكسيكي  املنتخب  أهمية تأهل  وأبــرز  العالم«.  أكثر في كــأس  أو 
»بالنسبة لنا من املهم للغاية تأهل املكسيك إلى املونديال. أعشق الجماهير املكسيكية 
ألّن الجمهور املكسيكي يدعم من القلب منتخبه طوال الوقت في امللعب«. بدورها، كشفت 
بيانات الشركة الوحيدة في العالم التي تتمتع بحقوق بيع التذاكر في فعاليات »فيفا« بني 

زائري املونديال أّن الجمهور املكسيكي كان األكثر عددًا في املوندياالت األخيرة.

مبابي: علّي اتخاذ القرار الصائب بخصوص مستقبلي
أصبحت مسألة تجديد عقد كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان، والذي يستمر 
حتى 2022، شغل فرنسا الشغل، خصوصا أّن الالعب بدا غامضا بهذا الشأن في مقابلة 
مع مجلة »فرانس فوتبول« إذ قال: »مستقبلي؟ علّي أن أتخذ القرار الصائب، سيكون ذلك 
ني في مكان يروق لي، وأشعر 

ّ
 الظروف كي أقرر جيدًا. إن

ّ
صعبا ويجب أن تتوفر لي كل

ني على ما يرام. لكن، هل هذا أفضل مكان لي؟ ليست لدّي إجابة بعد«. 
ّ
بأن

زهير ورد

ــم أّن ألــكــســيــس ســانــشــيــز وأرتـــــــورو فـــيـــدال، نــجــحــا خــالل  رغــ
السنوات األخيرة في رفع أسهم العبي تشيلي في العالم، بما أّن 
 واحد منهما انضّم إلى أندية قوية وفاز بالعديد من األلقاب، 

ّ
كل

فإّن إدواردو فارغاس من أهم العبي منتخب تشيلي، وأرقامه 
منتخب  نجاحات  فــي  كبير  بقدر  أسهم  إذ  املعطى،  هــذا  تثبت 

بالده في السنوات األخيرة، خصوصا في كوبا أميركا.
يتصدر فارغاس ترتيب أفضل هدافي تشيلي في كوبا أميركا، 
فــقــد نــجــح فـــي تــســجــيــل 12 هــدفــا خـــالل مــخــتــلــف املــشــاركــات 
الحصول  التي كان خاللها مساهما بشكل كبير في  السابقة 
على اللقب خالل نسختي 2015 و2016، وُيدخل تشيلي ضمن 
قائمة أفضل املنتخبات في العالم. يسعى فارغاس خالل كوبا 
أفضل  ترتيب  فــي  والتقدم  أرقــامــه  تحسني  إلــى   ،2021 أميركا 
هدافي الكوبا، إذ يحتل املركز الـ 11، لكّن تسجيل 3 أهداف فقط 
خالل هذه الدورة سيجعله يصعد إلى املركز الثاني، وتسجيل 
زيزينهو من  مــن  كــل  برفقة  الترتيب  يقود  أهـــداف سيجعله   5
 واحد منهما 17 

ّ
البرازيل، ومنديز من األرجنتني، وفي رصيد كل

هدفا. والرغبة في كتابة التاريخ ستدفعه حتما إلى أن يضاعف 
املجهود وأن يكون أكثر تركيزًا في إنهاء هجمات منتخب بالده 

مــن أجــل التقدم فــي املسابقة وإحـــراز أكــبــر عــدد مــن األهـــداف. 
الــبــرازيــلــي، فــي كوبا  يــشــارك فــارغــاس، العــب أتلتيكو مينيرو 
الرابعة في مسيرته، إذ خاض سابقا 18 مباراة،  أميركا للمرة 
فيهما  حــصــدت  اللتني  املناسبتني  وفــي  باللقب،  مــّرتــني  ج  ــوِّ ــ

ُ
وت

للبطولة، وهو معطى  ــّوج فارغاس هدافا 
ُ
ت تشيلي املركز األول، 

عتبر هذه النسخة من الكوبا 
ُ
يؤكد قيمته في منتخب تشيلي. وت

أكثر  الــذي أصبح  بـــ«إيــدو«  امللقب  الالعب  إلــى  بالنسبة   
ً
مختلفة

، فقد بلغ سن 31 عاما ويملك تجربة تساعده في 
ً
نضجا وخبرة

 للغاية، في هذه النسخة التي يريد 
ً
التعامل مع مباريات صعبة

السابقة. أمضى فارغاس  خاللها منتخب بالده تأكيد نتائجه 
دوريـــات مختلفة  بــني   

ً
متنقال االحترافية  مــراحــل مسيرته  أهــم 

الــقــارات. فبعد تجربة فاشلة مع نابولي اإليطالي  عبر مختلف 
)3 أهداف في 28 مباراة(، لعب في البرازيل وإنكلترا واملكسيك 
وأملانيا، وهو ما ساعده في ما يبدو على أن يعتاد اللعب بأسلوب 
أجــل تجاوز  مــن  يعتمد فقط على سرعته  يعد  لــم  إذ  مختلٍف، 
منافسيه. ويتمتع فارغاس بدعٍم كبيٍر من العديد من املختصني 
ه سيكون رقما صعبا في مشاركة تشيلي في 

ّ
الذين يعتبرون أن

هذه النسخة بفضل قدراته التهديفية الرائعة. وفي تقرير ملوقع 
»ريد غول«، فإّن عددًا كبيرًا من املختصني يعتقدون أّن فارغاس 

هو املهاجم الذي تحتاجه تشيلي في هذه النسخة.

إدواردو فارغاس

على هامش الحدث

نجم كرة قدم من تشيلي، تألق في عدة دوريات عالمية، ويأمل 
قيادة منتخب بالده إلى لقب كوبا أميركا 2021 في البرازيل

تترقب الجماهير 
المباراة القوية 
بين األرجنتين 
)Getty( وتشيلي

)Getty /ماريو زاغالو أسطورة البرازيل )بودا مينديز

بطولة كوبا أميركا، التي يتمناها »البرغوث« 
مع صديقه سيرخيو أغويرو.

طموح أغويرو
يــطــمــح الــنــجــم املــخــضــرم ســيــرخــيــو أغـــويـــرو، 
لقب  إلــى خطف  األرجــنــتــني،  منتخب  مهاجم 
باللعب  أحقيته  وإثبات  أميركا،  كوبا  بطولة 
في صفوف نادي برشلونة، الذي انتقل إليه، 
ــع مــانــشــســتــر سيتي  بــعــدمــا انــتــهــى عـــقـــده مـ
اإلنــكــلــيــزي، عــقــب مــســيــرة احــتــرافــيــة طــويــلــة، 
حــقــق فــيــهــا الــعــديــد مـــن اإلنــــجــــازات. ويــرغــب 

اإليطالي مع فريقه هــذا املــوســم. أمــا منتخب 
استعداداته  إنهاء جميع  من  فتمكن  تشيلي، 
لــبــطــولــة كـــوبـــا، بــكــامــل عــنــاصــره الــرئــيــســيــة، 
ــدال،  ــيــ ــم املــــخــــضــــرم أرتــــــــــورو فــ ــ ــهـ ــ ــى رأسـ ــلــ وعــ
والهداف إدواردو فارغاس، وزميله ألكسيس 
الــذي شــارك مع ناديه إنتر ميالنو  سانشيز، 
ـــ38 مــواجــهــة بجميع  ــ فـــي املـــوســـم املـــاضـــي، بـ
املسابقات، وسجل 7 أهداف وصنع 8 أهداف 
لــزمــالئــه، مـــا جــعــلــه يــســاهــم بــحــصــول فريقه 
في  »الكالتشيو«. ويرغب سانشيز  لقب  على 
التتويج  إلــى منصات  إعــادة منتخب تشيلي 

ــّي صــفــحــة املــوســم  املـــهـــاجـــم املـــخـــضـــرم فـــي طــ
املــــاضــــي، الـــــذي عــــاش فــيــه لــحــظــات عصيبة 
لـــلـــغـــايـــة، بـــعـــدمـــا تـــكـــاثـــرت عــلــيــه اإلصــــابــــات، 
ه عاد 

ّ
وأصبح يخضع للعالج باستمرار، لكن

ــارك في  ـــ ــر مـــن املــــوســــم، وشـ ــيـ فـــي الــقــســم األخـ
عـــدد مـــحـــدود مـــن املـــواجـــهـــات، وعــلــى رأســهــا 
ــــذي خــســره  نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، الـ
ملصلحة تشلسي. في املقابل، تسلط األضواء 
عــلــى الــتــشــيــلــي ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز، العــب 
إنــتــر مــيــالن، الـــذي يتطلع إلــى إثــبــات جودته 
مــع منتخب بــــالده، بــعــد حــصــد لــقــب الـــدوري 

من جديد، بعدما حصد اللقب القاري مرتني 
إلـــى  ــم  ــ ــادهـ ــ قـ عـــنـــدمـــا  و2016،   2015 ــامــــي  عــ
التغلب على منافسهم منتخب األرجنتني في 

املواجهة النهائية، بركالت الترجيح.
وفــــــي املــــواجــــهــــة األخــــــــــرى، يـــلـــتـــقـــي مــنــتــخــب 
ــبــــاراغــــواي مـــع مــنــافــســه مــنــتــخــب بــولــيــفــيــا  الــ
لوديفيكو«  بــيــدرو  »أوليمبيكو  ملعب  عــلــى 
وأنــظــار الــفــريــقــني عــلــى خــطــف نــقــاط املــبــاراة، 
نــــظــــرًا لـــصـــعـــوبـــة الــــخــــصــــوم املــــشــــاركــــني فــي 
األرجنتني،  رأســهــم  وعــلــى  نفسها،  املجموعة 

واألوروغواي وتشيلي.

أسماء عربية ظهرت وجه رياضي
في كوبا أميركا

ــّد بــطــولــة كـــوبـــا أمـــيـــركـــا األعـــــــرق، وطــــوال  ــَعــ ــ
ُ
ت

سنوات عديدة مر عليها العديد من النجوم، 
بالنجاح  وكــلــلــوا  الــتــوفــيــق  حالفهم  بعضهم 
فــيــمــا حــــاول غــيــرهــم مــــرارًا ولـــم يــالقــوا ســوى 
الــفــشــل. وســـط كــل هـــؤالء الــنــجــوم كـــان هنالك 
بــعــض الــالعــبــني الـــذيـــن تـــعـــود أصــولــهــم إلــى 
املنطقة العربية، التي كانت في يوم من األيام 
مـــصـــدرًا لــعــدد لــيــس بــالــقــلــيــل مـــن املــهــاجــريــن 

ألميركا الالتينية، على مّر السنوات.

ماريو زاغالو
ال تعد هذه املعلومة معروفة بالنسبة للجميع 
ــذي تــــوج بـــكـــأس الـــعـــالـــم مع  ــ ولـــكـــن زاغــــالــــو الـ
وكمدرب  و1962   1958 عامي  مرتني  البرازيل 
عــــام 1970 وكــمــنــســق لـــشـــؤون املــنــتــخــب عــام 
1994 له أصول لبنانية وفقًا ملجلة )فيفا( في 
الثاني  كانون  يناير/   31 في  الصادر  عددها 
كوبا  فــي  زاغــالــو  ملشاركات  وبالنسبة   .2015
أميركا كالعب، فإنه حصل مع الـ«سيليساو« 
على املركز الثاني في نسخة 1959 وكرر نفس 
اإلنجاز كمدرب في نسخة 1995 قبل أن يقود 
فــي نــفــس املــنــصــب »راقـــصـــي الــســامــبــا« نحو 

اللقب في كوبا أميركا 1997.

أرتورو صالح
تشيلي الجنسية من أصول فلسطينية ودّرب 
ــة فـــي الــبــلــد الــالتــيــنــي  عــــددًا كــبــيــرًا مـــن األنـــديـ

منها كولو كولو وأونيفرسيداد وسانتياغو 
وانـــــــدررز. أنــهــى صـــالح مــســيــرتــه كــالعــب في 
ــادي )بــالــســتــيــنــو( الــتــشــيــلــي والـــــذي يعني  ــ نـ
اسمه باللغة العربية )فلسطيني(، وهو الذي 
أسسه مجموعة من املهاجرين الفلسطينيني، 
ــرز الـــداعـــمـــني لــلــقــضــيــة. وقـــاد  ــ ويــعــتــبــر مـــن أبـ
الــفــنــي في  املــديــر  صـــالح تشيلي مــن منصب 
كــوبــا أمــيــركــا مــرتــني األولـــى فــي نسخة 1991 
ــــالده ولـــكـــنـــه حـــصـــل فــي  ــتـــي احــتــضــنــتــهــا بــ الـ
املـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة مـــن الــبــطــولــة الـــتـــي كــانــت 
أربعة  تلعب حينها في صــورة مجموعة من 
ــز الـــثـــالـــث، فــــي حــــني تــوجــت  ــركــ فـــــرق عـــلـــى املــ
الثانية،  للمرة  وبالنسبة  باللقب.  األرجنتني 
التي قاد فيها صالح تشيلي في كوبا أميركا، 
والتي   1993 عــام  التالية  النسخة  فــي  فكانت 
ــوادور، حــيــث خـــرج مــن دور  ــ ــ اإلكـ احتضنتها 
ملجموعتها،  تشيلي  تــذيــل  عقب  املجموعات 
ــقـــب لــلــمــرة  ــلـ ــتــــني الـ ــنــ ــا حــــصــــدت األرجــ ــهـ يـــومـ

األخيرة في تاريخها.

أنطونيو محمد
العــــب أرجــنــتــيــنــي ســابــق ودرب عــــددًا كــبــيــرًا 
ــا مـــونـــتـــيـــري املــكــســيــكــي.  ــرهــ ــة آخــ ــ ــديـ ــ ــن األنـ مــ
كالعب  مسيرته  خــالل  ل 

ّ
ومث لبنانية  أصوله 

ــان وبــوكــوا جــونــيــورز  ــ عـــدة أنــديــة، مــثــل أوراكـ
وإندبندينتي. تعد مسيرة محمد مع املنتخب 
في  معه  شـــارك  إذ  جـــدًا،  األرجنتيني قصيرة 
أربع مباريات فقط، ويمكن أن يقال إنه شارك 
ولم يشارك في بطولة كوبا أميركا حيث كان 
ضمن قائمة الفريق في نسخة 1991 ولكنه لم 

يلعب في أي مباراة.

خوليو أسد
خوليو  وهــو  للقائمة  ينضم  آخــر  أرجنتيني 
أسد وكما يظهر من االسم فإن أصوله عربية 
وتـــعـــود تــحــديــدًا إلـــى مــنــطــقــة الـــشـــام، وأطــلــق 
عرقيًا  ينتمي  أنــه  باعتبار   »El Turco« عليه 
إلى سورية ولبنان، إذ كان يطلق في املاضي 
 هناك »األتراك«، وذلك بسبب 

ً
على العرب خطأ

قدومهم بوثائق تركية - عثمانية إلى البالد 
أســد كالعب ثالثة  العشرين. ومثل  القرن  في 
أندية، وهي فيليز سارسفيلد وراسينغ كلوب 
انتهت سريعًا  التي  وكــولــون، خــالل مسيرته 
بسبب إصابة بالرباط الصليبي. شارك أسد، 
في نسخة كوبا أميركا عام 1975 التي لعبت 
دون مــقــر وفـــي الــفــتــرة بــني 17 يــولــيــو/ تموز 
و28 أكتوبر/ تشرين األول وتوجت بها بيرو.
)إفي(

كوبـا           أميركا
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