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مباراة ودية دولية بين األرجنتين وھايتي العضوين في )امسام(
لدعم جھودالقضاء على سوء تغذية

سعادة دييغو مارادونا سفير )امسام( للنوايا الحسنة والسفير والشريك الرسمي للمنظمة الدكتور إيف بارت من االتحاد الھايتي لكرة القدم
مقر )امسام( الرئيس بنيويورك ،الخامس من مايو 2010
وقعت المؤسسة الحكومية الستخدام الطحالب الدقيقة سبيرولينا لمكافحة س وء التغذي ة )امس ام( م ذكرة تف اھم للتع اون المش ترك م ع االتح اد الھ ايتي
لكرة القدم  -الشريك الرسمي للمنظمة في ھايتي – وذلك لدعم جھود تعميم استخدام سبيرولينا لمكافحة سوء التغذية الحاد في ھايتي .ويعتبر توقيع
ھذه اإلتفاقية جزءاً من جھود المنظمة الجارية بالفعل لتقديم المساعدة الى ضحايا زلزال يناير الماضي والذي راح ضحيته أكثر من مئتي ألف م ن
الھايتيين.
وسيخوض المنتخب الوطني لألرجنتين مباراة ودية ضد منتخب ھايتي يعود ريعھا لضحايا الزلزال في ھايتي .ويبدو الف رق واض حا ً ب ين مس توى
كل من المنتخبين حيث أن األول حائز على كأس العالم مرتين ويس عى للف وز الثال ث ف ي يولي و الق ادم بجن وب إفريقي ا ،بينم ا يحم ل منتخ ب ھ ايتي
إنج ازاً واح داً تمث ل ف ي التأھ ل لنھائي ات الع ام  1974ويع اني حالي ا ً م ن ت داعيات الكارث ة الت ي حل ت ب البالد ج راء الزل زال .ويھ دف المنتخ ب
األرجنتيني لجمع المال لمساعدة الشعب الھايتي حيث أن ج زء م ن الم ال س يذھب إل ى ص ندوق إغاث ة ھ ايتي ،باإلض افة لكونھ ا فرص ة لإلحتك اك
والتجربة مع الفريق الوطني للبالد.
منذ توليه اإلدارة الفنية لمنتخب األرجنتين في نوفمبر من العام  ،2008بذل سعادة دييغو مارادونا سفير )امسام( للنواي ا الحس نة جھ وداً ممي زة ف ي
اختياره لمسار منتخب راقصي التانغو حول العالم ،فبدءاً من مسقط رأس فريق )ريفر باليت( وإلى المناطق الداخلية م ن ال بالد ف ي قرطب ة) ،م ار

دل بالتا( و)روزاريو( حيث حظيت كل مدينة بفرصة إقامة مباراة يكون المنخب األرجنتين ي طرف ا ً فيھ ا .وك ل م ن الم دن الس ابقة وق د استض افت
بعض المباريات خالل نھائيات كأس العالم العام  .1978وفي ھذه المرة اتجه مارادونا نحو )باتاغونيا( ومدينة )ك وترال ك و( ف ي مقاطع ة ني وكين
والتي ال يتعدى سكانھا الثالثين ألفا ً.
وجدير بالذكر أن استاد )إل كولوسو دي روكا كويمي( يعد مسقط رأس )أليانزا كلترال كو( من الجيل الخامس لكرة القدم في األرجنت ين .وتكتس ب
المباراة أھمي ة كب رى ف ي ھ ذه البل دة الص غيرة المعروف ة بإنتاجھ ا للبت رول ،حي ث تمث ل متنفس ا ً ومھرب ا ً م ن المعان اة المس تمرة ف ي ال بالد وفرص ة
لمشاھدة نجوم كرة القدم األرجنتينية .وليس ھناك شك في أن يتم شغل جميع المقاعد البالغ عددھا  .17000وقد صرح م دافع الفري ق الھ ايتي بيت ر
جيرمان":في ھايتي عندما يسألنا الناسمتى سنذھب للعب ضد االرجنتين .فالناس يريدوننا أن نفعل شيئا جيدا للبالد".

وقد صرح سعادة السفير ريميجيو مارادونا المدير العام لـ)امسام( قائالً:

اعتبر نفسي قليل الحظ لعدم مقدرتي على مشاھدة المباراة في األرجنتين بسبب تسفاري في المكسيك بغرض الترويج لقضية )امسام( ومبادراتھا،
ولكنني في غاية السعادة حين أرى عائلة )امسام( تعمل بجھد من أجل الشعب الھايتي .وبرأيي ال يھم من سيربح ومن سيخسر في المباراة طالما
ً
يظل الشعب الھايتي ھو الرابح األكبر ماديا ً ومعنويا ً حيث أن ھذه المباراة ستمثل متنفسا ً
ولحظة من السعادة تساعدھم في تجاوز محنتھم المدمرة .
وبالنسبة لألرجنتينيين تمثل ھذه المباراة فرصة للسكان المحليين لمشاھدة فريقھم الوطني وتش جيعه ودع م مش واره المون ديالي حي ث ح رص الس يد
دييغو مارادونا على خلق رابطة قوية بين المنتخب وبين الشعب األرجنتيني.

الصور في األسفل الفريق الطبي الخاص بـ)امسام( في ھايتي مع بعض من األطفال الذين تلقوا الدعم والعالج في ھايتي.

وجدير بالذكر أن الفريق الطبي الخاص بـ)امسام( قد ھب فوراً و انتقل لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب ھايتي خ الل اعتم اد المس ار الس ريع
)فريق طوارئ أولي من الخبراء الطبيين( لمباشرة أنشطة اإلغاثة الفوري ة بالتع اون م ع المستش فيات المحلي ة ھن اك ،وق د ظ ل الفري ق يعم ل بجھ د
وتفان في عالج المرضى وتقديم العون وتوفير المعدات الطبية واألدوية والمياه وغيرھا.
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