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إصدار خاص مبناسبة كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

اجلمعة ١١ يونيو ٢٠٢١

07:00
الدمنارك beIN SPORTS MAX١فنلندا

10:00
بلجيكا beIN SPORTS MAX١روسيا

04:00
سويسرا beIN SPORTS MAX١ويلز

10:00
إيطاليا beIN SPORTS MAX١تركيا

مباريات السبت

يورو ٢٠٢٠.. بدينا
إيطاليا وتركيا تقصان شريط االفتتاح اليوم في روما
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اجلمعة ١١ يونيو ٢٠٢١ كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

أخيرًا.. بطولة «كورونا» املؤجلة 
تنطلق بحسابات ُمعقدة

تنطلق كأس أوروبا لكرة القدم اليوم بعد تأجيلها سنة بسبب 
تداعيات ڤيروس كورونا، حيث يأمل كريســتيانو رونالدو في 
الدفاع عن لقب البرتغال، فيما تبحث فرنســا عن ثنائية ثانية 

في تاريخها بعد إحرازها لقب مونديال روسيا ٢٠١٨.
وللمــرة األولى في التاريخ، ســتقام النهائيــات في ١١ مدينة 
أوروبيــة، بدال من دولة أو اثنتني كمــا جرت العادة، وذلك على 
الرغم مــن التحديات التي تفرضها جائحــة كورونا، حيث كان 
من املقرر أن تقام في ١٢ مدينة إال انه مت اســتبعاد مدينتا بلباو 
اإلســبانية ودبلن األيرلندية، لعجزهما عن تقدمي ضمانات تفي 
مبتطلبات االحتاد األوروبي (ويفا) الســتيعاب عدد محدود من 
املتفرجني، لكن إشبيلية تقدمت للحلول بدال من مواطنتها بلباو، 

فيما توزعت مباريات دبلن بني لندن وسان بطرسبورغ.
وتبدو فرنســا مع أســطول مهاجميها، مرشحة قوية إلحراز 
لقبها القاري الثالث بعد ١٩٨٤ و٢٠٠٠، فيما تبرز بلجيكا املصنفة 
أولى عامليا وإجنلترا بوجوهها الشــابة وأيضا إيطاليا صاحبت 

األداء األقوى في أوروبا خالل العامني املاضني.
مجموعة املوت بـ ٦ ألقاب

وتنتظر فرنســا، وصيفة النســخة املاضية، حتــى الثالثاء 
لتســتهل مبارياتها مبوقعــة نارية ضد أملانيــــا، حاملة اللقب 
٣ مــرات، في ميونيخ، وقد قال مهاجمها الشــاب كيليان مبابي: 
«كل الدول حتســدنا»، في ظــل امتالك الديوك خط هجوم يضم 
أنطــوان غريزمان والعائد كرمي بنزمية (٣٣ عاما) بعد أكثر من 

٥ سنوات من الغياب.
وال تقتصر قوة فرنسا على خط هجومها، فيبرز في وسطها 
نغولو كانتي املرشــح جلائزة الكرة الذهبية، بعد تألقه الكبير 

في قيادة تشلسي للقب دوري أبطال أوروبا.
وتأمل فرنسا في حتقيق ثنائية تاريخية جديدة، بعد األولى 

عندما توجت بلقب مونديال ١٩٩٨ ثم كأس أوروبا ٢٠٠٠.
أما أملانيا، فتأمل في محو خيبة اإلقصاء من دور املجموعات 
في مونديال روسيا. وقام املدرب يواكيم لوف، في مشواره األخير 
مع «املانشافت»، بإعادة استدعاء املهاجم توماس مولر واملدافع 
ماتس هوملس، بعد حتميلهما جزئيا مسؤولية الفشل املونديالي.

ويكمل منتخبا البرتغال حامل اللقب واملجر مجموعة «موت» 
سادسة هي األقوى في النهائيات املؤلفة من ٢٤ منتخبا.

وبرغم بلوغه السادســة والثالثني، ال يــزال رونالدو، هداف 
يوڤنتوس في عز عطائه، وتشكيلة بالده مدججة بنجوم أمثال 
جواو فيليكس، برونو فرنانديش، برناردو سيلفا وروبن دياش.

هل تتوج إجنلترا على أرضها؟

حتظى إجنلترا بأفضلية إقامة مباريات نصف النهائي والنهائي 
علــى أرضها علــى ملعب وميبلي في لنــدن، فيما ترغب كل من 
إيطاليــا وهولندا في العودة إلى الســاحة إثر غياب محبط عن 

مونديال روسيا ٢٠١٨.
ويعتقــد قائــد إجنلترا وهدافها هاري كاين أن بالده ســتبدأ 
مشــوار كأس أوروبــا في «موقــع أفضل» مما كانــت عليه قبل 
املونديال األخير الذي بلغت فيه نصف النهائي، مضيفا: «أعتقد 
أننا أكثر خبرة اآلن، العبونا خاضوا مباريات كبرى مع أنديتهم 

باإلضافة إلى كأس العالم».

هداف املونديال األخير والراغب مبنح إجنلترا لقبها الكبير 
الثانــي بعد مونديال ١٩٦٦، تابع قائال: «لم نتوج بأي لقب منذ 
زمــن بعيد، لذا نحتاج إلى ذهنية جيدة، الن مشــوار البطولة 

طويل وصعب».
«كورونا» يلقي بظالله السلبية

وفيمــا تلتقــط القارة األوروبية أنفاســها مــن تداعيات 
كورونا، مع تقدم مستويات التلقيح، سمح االحتاد األوروبي 
للمنتخبات برفع عدد قوائمها من ٢٣ إلى ٢٦ العبا، حتسبا 

إلصابات جديدة.
هذا، وأعلن مسؤولو املنتخب اإلسباني، حامل اللقب ٣ 
مرات، هذا األسبوع جتهيز منتخب «رديف» من ١٧ احتياطيا 
بعد إصابة سيرجيو بوسكيتس ودييغو يورنتي بكورونا.
كما لم ترحم اإلصابات، منتخب السويد حيث امتدت 
إلى املهاجم ديان كولوشيفسكي والعب الوسط ماتياس 

سفانبرغ.
لكن برغم التحديات الصحية، أصر رئيس االحتاد 
القاري السلوڤيني ألكسندر تشيفيرين على أن البطولة 
ستكون آمنة «ستكون أول بطولة عاملية تقام منذ بدء 
اجلائحة»، وتابع: «ستكون فرصة مثالية لتأكيد تكيف 
أوروبا. أوروبا حية وحتتفل باحلياة. أوروبا عائدة».
ومــن املتوقع أن تظهر أبهــى حلل للبطولة من 
العاصمة املجرية (بودابســت)، حيث من املتوقع 

امتالء مدرجات ملعب بوشكاش أرينا.
هذا، وستستقبل كل مدينة مضيفة اجلماهير 
بنسب متفاوتة بني ٢٥٪ و١٠٠٪، باستثناء ميونيخ 
الهادفة إلى اســتقبال ١٤٥٠٠ متفرج كحد أدنى، 

بنحو ٢٢٪ من قدرتها االستيعابية.
ويتصدر الفائزون في البطولة، منتخبا أملانيا 
و(أملانيا الغربية) وإسبانيا بتحقيقهما اللقب في 
٣ مناسبات، ثم منتخب فرنسا بلقبني، فيما جاء 
برصيد لقب واحد كل من االحتاد السوفييتي 
(روسيا) وإيطاليا وتشيكوسلوڤاكيا (تشيكيا) 

وهولندا والدمنارك واليونان والبرتغال.

فرنسا أبرز املرشحني.. وأملانيا تبحث عن معجزة.. والبرتغال للدفاع عن لقبها

أين ُيقام حفل افتتاح البطولة؟
اعتاد مشجعو كرة القدم على إقامة البطوالت املجمعة في دولة واحدة أو دولتني على حد أقصى، 
ولكن «يورو ٢٠٢٠» ستكون مختلفة من حيث عدد الدول املستضيفة، إذ ستقام البطولة في ١١ مدينة 
أوروبية مختلفة، بســبب االحتفال مبرور ٦٠ عاما على إنشــاء البطولة، كما اعتدنا أيضا أن يقام حفل 

افتتاح البطولة في الدولة املستضيفة قبل بداية املباراة االفتتاحية.
لكن في أي مدينة من املدن املستضيفة سيقام حفل افتتاح نسخة يورو ٢٠٢٠؟

حفل افتتاح يورو ٢٠٢٠ لن يختلف كثيرا عن العادة وسيقام قبل بداية املباراة االفتتاحية للبطولة، 
وألن املبــاراة االفتتاحية والتي ســتجمع بني منتخبي إيطاليا وتركيا ســتقام على ملعب األوملبيكو في 

إيطاليا، لذلك سيقام احلفل االفتتاحي للبطولة في العاصمة روما في إيطاليا.
ولكــن على غيــر العادة، فلن يقام احلفل االفتتاحي للبطولة داخل ملعب املباراة، حيث ســيقام داخل 
املدرج الروماني «كولوســيوم»، وسيشــارك في احلفل موســيقيون عامليون مع وجود شاشة تلفزيونية 
عمالقة تبث احلدث في مبني كورادو ريتشــي املقابل لـ «كولوســيوم»، كما ستكون هناك قرية لكرة القدم 

في ساحة بيازل، حيث ميكن للجماهير مشاهدة احلفل ومباريات البطولة من خالل شاشات عمالقة.
ووافقــت احلكومة اإليطالية على حضور اجلماهير في املباريات التي ســتقام على ملعب األوملبيكو في 

البطولة بنسبة ٢٥٪ من سعة امللعب.
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«األتراك»        «اآلزوري»
.. بدايـة طـاحنة

يتطلع املهاجم اإليطالي تشيرو إميوبيلي لطرد شياطني 
فشل التأهل إلى مونديال روسيا األخير، عندما تعود بالده 
للمشــاركة في البطــوالت الكبرى من بوابــة كأس أوروبا 
لكــرة القدم، أمام تركيا في املباراة االفتتاحية على امللعب 

األوملبي في روما.
ويرى املراقبون أن تشــكيلة املدرب روبرتو مانشيني 
قادرة على لعب دور احلصان األســود في النهائيات، بعد 

فشلها في التأهل إلى مونديال ٢٠١٨.
لكــن بطلة العالم ٤ مــرات ال متتلك خط هجوم ضارب 
على غرار برتغال كريســتيانو رونالدو أو فرنسا كيليان 

مبابي وإجنلترا هاري كاين.
ورغم تسجيله ١٥٠ هدفا قياسيا مع التسيو في ٥ مواسم، 
لم يصل إميوبيلي بعد إلى مرتبة الهداف اخلارق الذي يخشاه 

مدافعو القارة.
أعاد مانشــيني بناء تشــكيلته من نقطة الصفر، وقاد 

فريقا لم يخسر في ٢٧ مباراة متتالية.
وأعلــن االحتاد اإليطالي انســحاب العب وســط روما 
لورنتسو بيليغريني من التشكيلة إلصابة عضلية في فخذه، 
وطلب استبداله بغايتانو كاستروفيلي العب فيورنتينا.

ومن املرجح غياب العب الوســط اآلخر ماركو فيراتي 
لعدم تعافيه من اإلصابة وحتوم الشــكوك حول مشاركة 

ستيفانو سنسي في الوسط أيضا.
ورغم عدم خســارتها أمــام خصمتهــا املقبلة تركيا 
في ١٠ مباريــات (٧ انتصارات و٣ تعادالت)، قد تواجه 
إيطاليا ودفاعها خطر املهاجم املخضرم براق يلماز، حيث 
يخوض «امللك براق» النهائيات منتشيًا من تتويجه بلقب 
الدوري الفرنسي في موسمه األول مع نادي ليل، وكان 
أفضل املسجلني في صفوفه مع ١٦ هدفا في ٢٨ مباراة.

سيكون يلماز مصدر اخلطر األبرز مع تركيا، بعد تسجيله 
٥ أهداف في ٤ مباريات لبالده عام ٢٠٢١.

قال يلماز (٣٥ عاما): «هدفنا األســاس هو املباراة ضد 
إيطاليا»، علما أن بالده ستواجه بعدها ويلز 

وسويسرا في املجموعة األولى.
وتابع: «نلعب أفضل ضد املنتخبات 
الكبرى. يجب أن نفوز في هذه املباراة. ال 
نخشى أحدا في امللعب. نريد أن نستهل 

البطولــة بأفضل طريقــة ممكنة ونأخذ 
تركيا إلى املكان الذي تستحق».

وأضاف: «نتائجنا الرائعة في تصفيات 
أوروبا وكأس العالم رفعت ســقف 

التوقعــات بني جماهيرنا.. نحــن مدركون لذلك ونتحمل 
املسؤولية».

ومن املتوقع حضور ١٦ ألف متفرج في امللعب األوملبي، 
بنســبة ٢٥٪ من قدرته االســتيعابية بحسب بروتوكول 

«كورونا».
وبالنسبة إليطاليا، حاملة لقب ١٩٦٨، ستكون أول مباراة 
فــي بطولة كبرى منذ ربع نهائي كأس أوروبا ٢٠١٦ عندما 

خسرت أمام أملانيا بركالت الترجيح.
ويلز وسويسرا

وال تخلو املواجهة الثانية في املجموعة بني منتخبي ويلز 
وسويســرا من األهمية، حيث ميتلك املنتخبان الرغبة في 
الوصول ألدوار متقدمة السيما بعد التطور امللحوظ على 
مســتواهما في اآلونة األخيرة، وقد تكون األنظار مواجهة 

بشكل كبير على النجم الويلزي غاريث بيل.

كاستروفيلي بديًال 
للمصاب بليغريني

قــال االحتــاد اإليطالي لكرة القــدم إنه طلب من 
االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) السماح بانضمام 
جايتانو كاستروفيلي العب فيورنتينا إلى املنتخب 
اإليطالي املشــارك في بطولة أوروبا ٢٠٢٠ بدال من 
لورينتسو بليغريني العب وسط روما الذي تعرض 

إلصابة قبل انطالق البطولة القارية.
وتعرض بليغرينــي لإلصابة خالل تدريبات 
الفريق بينما كان يحاول اســتعادة كامل لياقته 

قبل انطالق البطولة.
وقــال االحتــاد اإليطالي: «تقــدم االحتاد 

اإليطالي لكرة القدم بطلب إلى اليويفا يتعلق 
بإمكانية اســتبدال لورينتسو بليريني 

الذي تعرض إلصابة خالل التدريبات».

تنطلق غداً منافسات املجموعة الثانية في 
كأس أوروبا، حيث ســيقص شريطها منتخبا 
الدمنــارك وفنلندا فــي مواجهــة متكافئة من 
الصعــب التكهــن بنتيجتهــا رغــم األفضلية 
البسيطة للدمنارك الذي تطور بشكل ملحوظ 

في العامني األخيرين.
وستكون املباراة الثانية هي األقوى بني أحد 
املرشحني لنيل اللقب، بلجيكا املدجج بالنجوم 
في جميع اخلطوط أمام املنتخب الروسي املرشح 
خلطف بطاقة التأهل الثانية، ويعلم رفاق جنم 
ريال مدريد إيدين هازارد أن الضغط سيكون 
عليهم بشكل أكبر كونه املرشح األبرز للفوز، 
لذلك عليه الضــرب بقوة إن أراد التقدم بقوة 

نحو حتقيق لقب بحث عنه طوال الســنوات 
املاضية لم يستطع الوصول إليه.

كما أن الضغط سيكون مضاعفا على النجم 
هازارد ألمرين، األول للرد على املشــككني بأن 
مستواه ال يؤهله للظهور مبستوى مميز امتدادا 
ملســتوى اإلصابات السيئ الذي عانى منه مع 
الريال، والثاني هو الغياب احملتمل لنجم بلجيكا 

ومان سيتي دي بروين.
مــن جهته، انتقــد املدير الفنــي للمنتخب 
الدمناركي، كاسبر هوليماند، االحتاد األوروبي 
لكــرة القــدم (يويفــا) لعدم تقدميــه لقاحات 
لكل املنتخبات املشــاركة في «يــورو ٢٠٢٠»، 
واستحضر ما فعلته اللجنة األوملبية الدولية.

وقــال هوليماند في مؤمتــر صحافي: «إذا 
نظرت إلى اإلجمالي، فهي كمية صغيرة. قامت 
معظم الدول بتطعيم الفئات املعرضة للخطر».
وأضاف: «كنت آمل أن نفعل نفس الشــيء 

الذي فعلته اللجنة األوملبية الدولية».
وأشــار هوليماند، الذي انتقد ســابقا قرار 
«يويفا»، إلى احلاالت اإليجابية لڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد-١٩) التي اكتشفت في إسبانيا 
والسويد، وأعرب عن مخاوفه من تطور املوقف.
وأوضــح أن ما حدث مــع هذين املنتخبني 
هــو حتذير من مدى «هشاشــة» الوضع، وأن 
الوباء لم ينته بعد وأن «الفقاعات» هي «األمر 

الصحيح».

رفاق هازارد لضرب روسيا غدًا.. والدمنارك وفنلندا «متكافئة»
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إيطاليا تخشى املفاجآت في «األولى»

منتخبات «الثالثة» تخشى هولندا

ال مجال للتوقعات في «اخلامسة»

بلجيكا صاحبة اليد العليا في «الثانية»

إجنلترا مرشحة لصدارة «الرابعة»

«السادسة» .. مجموعة املوت

يســعى املنتخب اإليطالي إلى مواصلة التوهج خالل منافسات 
املجموعة األولى، والتي سيصطدم فيها باملنتخب الويلزي بقيادة 
املتألق مؤخرا غاريث بيل، وتركيا التي تقدم مستويات مميزة في 
اآلونة األخيرة، ويتوقع الكثيرون أن تكون «احلصان األســود» 
للبطولــة القارية، باإلضافة إلى املنتخب السويســري الذي تأهل 

للبطولة بعد تصدره مجموعته في التصفيات.
عــاد املنتخب اإليطالي إلى الطريق الصحيح حتت قيادة املدير 
الفني روبرتو مانشيني، فبعد فترة من التخبط انتهت بعدم التأهل 
إلى كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا، جاء املدير الفني السابق ملان سيتي 
ليعيد األمور إلى نصابها، ويقود «األزوري» في مسيرة لم يعرف 
فيها الهزمية على مدار ٢٥ مباراة متتالية، وبأداء مقنع على الصعيد 
الدفاعــي، وهو ما يظهر في آخر ٥ مباريات خاضها املنتخب، ولم 

تتلق فيها شباكه أي هدف.

تشهد املنافسات عودة قوية للمنتخب الهولندي، بعد غياب طويل 
عن البطوالت الكبرى، في محاولة الستعادة البريق والتأهل على رأس 
املجموعة الثالثة السهلة نســبيا، إذ تضم كال من أوكرانيا والنمسا 
ومقدونيا الشمالية، التي تشــارك ألول مرة في املنافسات القارية. 
وســتكون البطولة هي االختبار األول للمــدرب فرانك دي بور مع 
«الطواحني البرتقالية»، بعد توليه زمام األمور في ســبتمبر املاضي، 
خلفا لرونالد كومان، الذي فضل تولي تدريب برشــلونة، ويواصل 

معه املسيرة حتى اآلن.
أمــا املنتخب األوكراني فيدخل املنافســات واضعا نصب عينيه 
مهمــة اجتياز الدور األول، وهو األمر الذي لم ينجح في حتقيقه في 

مشاركاته السابقة.
ويسعى املنتخب النمســاوي إلى حتقيق املفاجأة وخطف مقعد 
مؤهل إلى األدوار اإلقصائية للبطولــة، فيما يعتبر وصول منتخب 

مقدونيا الشمالية إلى البطولة إجنازا في حد ذاته.

بجيل جديد مــن الالعبني ودماء جديدة ضخهــا املدير الفني لويس 
إنريكي، يتطلع منتخب إسبانيا الســتعادة أمجاده القريبة، حني يخوض 
املنافسة ضمن املجموعة اخلامسة التي تضم أيضا السويد، التي غاب عنها 
في اللحظات األخيرة جنمها املخضرم زالتان إبراهيموڤيتش الذي عقدت 
عليه اجلماهير آمالها بعد عودته من االعتزال الدولي، بينما تسعى پولندا 
املتجددة بقيادة جنمها األول روبرت ليڤاندوفسكي حملو صورتها املخيبة في 
مونديال ٢٠١٨، كما حتاول سلوڤاكيا في ثاني مشاركاتها األوروبية الظهور 
بأداء جيد. ورغم أن «ال روخا» يضم العديد من الوجوه التي تشارك ألول 
مرة في بطوالت كبرى، إال أنه ال يزال يضم بعض عناصر اخلبرة، ومنهم 
من يطمح فــي حتقيق إجناز بقميص املنتخب قبل أن يترك املالعب وقد 
تكون هذه آخر بطولة أوروبية لهم. وسيواجه املنتخب اإلسباني منافسة 
صعبة في ظل تواجد منتخبات قوية مثل السويد الصلبة دفاعيا، وپولندا 
«بعبع» البطوالت الكبيرة في الســنوات األخيرة، وسلوڤاكيا التي متتلك 

مجموعة مميزة من الالعبني.

تخوض فنلندا أول مشــاركة لها في أمم أوروبا ضمن املجموعة 
الثانية التي تضم روسيا والدمنارك املنتشيتني بتكرار جناحهما في 
مونديال ٢٠١٨، وكذلك بلجيكا الساعية ملواصلة اإلبهار وحتقيق لقب 
يليق بتطلعات منتخب بلغ نصف نهائي كأس العالم األخيرة. وأبرز 
ما يخشــاه املنتخب الفنلندي هو عدم اخلبرة في البطوالت الكبرى 

وغياب العبني من الطراز األول، وهو ما يحد من تطلعات الفريق. 
وأصبــح املنتخب البلجيكي، املصنف األول فــي ترتيب «فيفا» 
للمنتخبات، من املرشــحني الرئيسيني للفوز باللقب الذي لم يتمكن 
من حتقيقه قبل ثالثة عقود أول جيــل عظيم لبلجيكا بقيادة جيان 

ماري بفاف وسيكفو وسيوليمانز.
وتصل الدمنارك إلى كأس أمم أوروبا وسط توقعات غير مسبوقة 
منذ سنوات بالوصول الى أدوار متقدمة حاله كحال املنتخب الروسي 

الساعي للظهور بصورة مشرفة.

بعد اخلروج من نصف نهائي كأس العالم ٢٠١٨، ستكون التوقعات 
أعلى في الطولة بالنسبة للمنتخب اإلجنليزي الذي قد يشعر أن البطولة 
على أرضه في بعض األحيان، حيث ستلعب جميع مباريات املجموعة 
في وميبلي، وســيبدأ املنتخب اإلجنليزي البطولة كأحد املرشــحني 

للفوز باللقب.
وميلك املنتخب اإلجنليزي تشكيلة قوية ومع ذلك لم يستقر املدرب 
بعد على التشــكيلة األساسية، ويفترض أن تكون إجنلترا في طريق 

ممهد جنو التأهل للدور الثاني ورمبا كمتصدرة أيضا.
ورغم اصطدام كرواتيا ببعض الصعوبات خالل طريقها نحو اليورو، 
لكنها ســتكون مرة أخرى قوة ال يستهان بها مع حلول البطولة، فيما 
يعتبر تأهل التشيك للبطولة القارية للمرة السابعة على التوالي إجنازا 
رائعا، السيما بالنظر إلى أن عددا قليال فقط من التشيك يلعبون حاليا 
مع األندية األوروبية الكبرى، وفي املقابل يعد منتخب اسكتلندا فريقا 

كبيرا جدا، ولديه عقلية واثقة حتت قيادة املدرب ستيف كالرك.

تعد املجموعة السادســة مبنزلة «مجموعة املوت»، نظرا ألنها تضم ٣ 
منتخبات مرشــحة للفوز باللقب: البرتغال حامل اللقب وفرنسا وأملانيا 

إضافة إلى منتخب املجر.
ويدخل حامل اللقب، منتخب البرتغال، البطولة وعينه على احلفاظ على 
اللقب ملعادلة إجناز إسبانيا في البطولة، عندما متكنت من التتويج بنسخة 
٢٠٠٨ في سويسرا والنمســا، ثم جنحت في الدفاع عن اللقب في پولندا 
وأوكرانيا ٢٠١٢. وبعد أن خالف توقعات اجلميع في مونديال روسيا قبل 
٣سنوات، وخطا رويدا رويدا نحو اللقب الثاني في تاريخه بعد نسخة ١٩٩٨ 
التي استضافها، يأمل منتخب فرنسا في تكرار نفس األمر في اليورو، من 
أجل استعادة الهيبة قاريا كما فعلها عامليا بلقب املونديال األخير. ولن يكون 
ابتعاد املنتخب األملاني عن منصات التتويج في اليورو منذ ٢٥ عاما تقريبا 
هو الدافع الوحيد حلصد لقب النسخة احلالية فحسب، بل أيضا استعادة 
الريادة واالنفراد بصدارة املتوجني باللقب وفض الشــراكة مع إسبانيا، 

فضال عن الرغبة في أن يكون الظهور األخير للوف في القيادة الفنية.

مجموعات البطولة .. صراع كبير على اللقب األوروبي األغلى 
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مدربو البطولة.. بني صراع الفكر والبحث عن املجد

هادي العنزي

مــع انطالق «يــورو ٢٠٢٠» في نســختها الـ ١٦ اليوم ســجل العديــد من املدربني 
أســماءهم بأحرف من نور، بعدما قادوا املنتخبات التي تولوا قيادتها الفنية إلى قمة 
املجد واالنتصار، وحتفل بطــــولة القارة العجـــوز بسجالت خاصة ألفضل مدربيها 

الـ ١٥ الذين حققوا البطوالت السابقة.
ولعل من املفارقات التي تســجلها إحصاءات البطوالت األوروبية للمدربني، أن 
املــدرب األملاني أوتــو ريهاغل هو األجنبي الوحيد الذي توج باللقب مع منتخب 
ال ينتمي جلنســيته، حيث فاز مع منتخب اليونان باللقب األوروبي عام ٢٠٠٤ 
بالبرتغــال، متفردا عــن جميع زمالئه الـ ١٤ ممن أحــرزوا لقب األمم األوروبية 
مع منتخبات بالدهم، ولعل ما يعد إضافة فنية كبيرة له هو تفوقه في املباراة 
االفتتاحية والنهائية على منتخب البلد املضيف بنجمها األول كريستيانو رونالدو.

ويحتفــظ التاريخ الكــروي للقارة األوروبية بالعديد من األســماء التدريبية 
الالمعة، لعل في مقدمتهم صانع مجد إســبانيا، لويس أراغونيس الذي متكن من 

خلق توليفة مرعبة بسطت سيطرتها على العالم والقارة األوروبية بفوزها بلقبي 
«يــورو ٢٠٠٨ و٢٠١٢»، والتتويج بكأس مونديال ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا، 

بعــد تفوقه علــى هولندا ١-٠، كمــا يحتل املــدرب الهولندي رينوس 
ميتشــيلز، وهو مخترع الكرة الشــاملة في العالم واألب الروحي 
ألسطورة هولندا اخلالدة يوهان كرويف، مكانة متميزة حيث أحرز 
«يورو ٨٨» متفوقا على منتخب االحتاد السوفييتي في ذلك احلني 
باملواجهة التي جمعتهما في ٢٥ يونيو في الستاد األوملبي، ومن 
ينســى الهدف الذي سجله الطائر ڤان باسنت في شباك احلارس 
العمالق رينات داســاييف، في بطولة تألق فيها رفقة الثنائي 

املرعب رود خوليت وفرانك ريكارد.
كما سجل املدرب الدمناركي ريتشارد مولر نيلسون اسمه 
ضمن ســجل اخلالدين، بعــد أن أدهش العالــم وهزم جميع 

املنتخبات، ليتوج بـ «يورو ٩٢» التي أقيمت في السويد.
ديشامب ولوف.. إلكمال املجد

على اجلهة األخرى، يدخل مدربو «يورو ٢٠٢٠» ولكل منهم 
آماله وطموحاته املختلفة، فلدينا الفرنسي ديديه ديشامب 

الساعي لكتابة اسمه بأحرف من ذهب حال توج بالبطولة التي 
سبق ان فاز بها العبا في العام ٢٠٠٠، ليجمع املجد من دفتيه بعد 

فوزه بكأس العالم ٢٠١٨ مدربا ومن قبلها العبا وقائدا للديوك في 
٢٠٠٦، وليصبــح أيضا ضمن القائمة القصيرة من نخبة مدربي 
العالم ممن فازوا باللقبني املونديالي واألوروبي، وهو األمر الذي 

يتفرد به املدرب اإلســباني دل بوســكي املتوج مع إسبانيا بكأس 
العالــم ٢٠١٠ وبطولــة أوروبا ٢٠١٢، ويقف الى جنــب الداهية األملاني 

بيرتي فوغتس الذي أحرز «اليورو» العبا ومدربا.
من جهته، يأمل املدرب األملاني يواكيم لوف الفائز بكأس العالم 
٢٠١٤ بالبرازيــل إنهاء مســيرته الفنية مع «املانشــافت» بأفضل 
صــورة ممكنة عبــر الفوز بكأس أوروبا التــي غابت عن األملان 
منذ العام ١٩٩٦، وليســجل إجنازا فرديا مميزا بفوزه بكأســي 

العالم وأوروبا.
فيما يســعى مدرب املنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس 
إلــى التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، ليصبح أول 
مدرب يتوج باللقب مرتني بعدما قاد منتخب بالده خالل في 

النسخة السابقة إلى إحراز اللقب الوحيد في رصيد البرتغال.
شيفتشينكو وجيجز.. األصغر عمرًا

يــــعد املدرب األوكراني الشاب اندريــه شيفتشينكو 
(٤٤ عامــا) أصغر املدربني عمرا في «يورو ٢٠٢٠»، وهو 
الذي تولى قيادة منتخب بالده قبل ٤ أعوام مضت، وقاده 
فــي ٤٥ مباراة، فاز فــي ٢١ فقط، ويأتي مدرب منتخب 
مقدونيا الشــمالية إيجور أجنيلوفســكي في املرتبة 
الثانية من حيث األصغر عمرا، بفارق ٤ أشــهر فقط 
عن شيفتشينكو، فيما يحتل املرتبة الثالثة أسطورة 
ويلز ومانشستر يونايتد اإلجنليزي السابق واملدرب 

احلالي ملنتخب بالده ريان جيجز (٤٧ عاما).

األملاني ريهاغل تفرَّد باإلجناز.. والفرنسي ديشامب على أبواب التاريخ

الـ «VAR».. ضيف جديد بأسلوب مختلف

«ويفا» يطالب أوكرانيا بإزالة الشعار السياسي

بعــد ٣ أعوام علــى بدايتــه العاملية في 
مونديال روسيا ٢٠١٨، يسجل حكم الڤيديو 
املساعد «VAR» اعتبارا من اليوم بدايته على 
صعيد كأس أوروبا لكرة القدم، في وقت ال تزال 
اآلراء منقسمة حوله وحول فعاليته في احلد 
من األخطاء التحكيمية، حيث قاوم االحتاد 
األوروبي (ويفا) طويال فكرة استخدامه في 
مســابقاته القارية، قبل الرضوخ في نهاية 
املطــاف للضغط اإلعالمــي ورئيس االحتاد 
الدولي السويســري جانــي إنفانتينو الذي 
كان من أبرز الداعني الستخدام هذه التقنية.

ففي سبتمبر ٢٠١٨، رضخ رئيس االحتاد 
القاري الســلوڤيني ألكســندر تشــيفيرين 
للضغط بعد مونديال روســي استخدم فيه 
«VAR» بنجاعــة إلى حد كبير، حتى في ظل 
بعض األصــوات املنتقدة، علــى غرار ركلة 
اجلزاء التي حصلت عليها فرنسا في النهائي 
ضــد كرواتيــا (٤-٢)، حيث بــدا قرار حكم 
الڤيديو املساعد عادال بالنسبة للطرف الذي 
نال ركلة اجلزاء وغير عادل بالنسبة للوكا 

مودريتش ورفاقه.
تشيفيرين وصف في مقابلة مع صحيفة 
«ميــرور» البريطانية بداية ديســمبر ٢٠١٩ 
التقنية بـ «فوضى حقيقية»، معتبرا أنه مت 
تفسير التعليمات اخلاصة بالتقنية بشكل 
مختلف حسب الدولة، كما أوضح أن بعض 
احلكام في إجنلترا ال يحتكمون إليه حتى من 
أجل املراجعة، بينما في إيطاليا، يحتكمون 
إليه كل نصف ساعة، معتقدا رغم كل ذلك أنه 
«ليســت هناك عودة ممكنة الى الوراء»، أي 
العدول عن اســتخدام حكم الڤيديو املساعد 

في أوروبا.
وفي ضــوء ما ســبق، أراد رئيس جلنة 

احلكام في االحتاد القاري اإليطالي روبرتو 
روزيتي أن يكون أكثر اطمئنانا قبل افتتاح 
البطولة اليوم في روما، فقال حسب ما نقل 
عنه موقع االحتاد األوروبي لكرة القدم: «نحن 
نؤمن بهذا املشــروع الذي جنح بشكل جيد 
للغاية حتى اآلن»، وتابع: «ُنصّر على ضرورة 
أن يتدخــل VAR فقط إذا ارتكب احلكم خطأ 

واضحا أو فاته حادث خطير».
إلى ذلك، ســتعمل تقنية حكــم الڤيديو 
املســاعد فــي البطولــة مــن مدينــة نيون 
السويسرية، بفريق مكون من حكم الڤيديو 
الرئيســي «VAR» ومساعد «AVAR»، وحكم 
تســلل محدد لكل مباراة، وذلك سعيا ألداء 

«واضح وموحد».
وســيرافق هذه املجموعــات من احلكام، 
الذين سيراقبون املباريات من إحدى الغرفتني 
املخصصتني، ٣ مشغلني ومساعد دعم للفار، 
الذي سيعمل كمنسق، ولن تتدخل التقنية، إال 
عندما يرتكب احلكم الرئيسي خطأ واضحا، 
أو في حالة حدوث أخطاء خطيرة لم يرصدها 
وذلك حتى ال يتوقف اللعب كثيرا، وفي الوقت 
ذاته تعود إلى احلكام شخصيتهم االعتبارية 

في السيطرة على اللقاءات.
وأكد االحتــاد األوروبــي، أن تكون هذه 
التقنية «حــذرة وواضحة، وتعكس ترابطا 

وتوحيدا في تدخالتها».
ومت تعيني حــكام مميزين لـ «VAR» في 
هذه البطولة األوروبية، حيث عني «يويفا» 

٢٢ حكما.
وأظهر استطالع رأي ملشجعي كرة القدم 
اإلجنليزية نشر األسبوع املاضي أن أكثر من 
٩٠٪ منهم يعتقدون أن الـ «VAR» جعل كرة 

القدم «أقل متعة».

طالب االحتــاد األوروبي لكــرة القدم 
(ويفــا) أوكرانيا امس بإجــراء تعديالت 
على قميص منتخبها املشارك في البطولة 
إلزالة شــعار «سياســي» أثار ردود فعل 

من روسيا.
وقال «ويفا» إن رسالة «املجد ألبطالنا»، 
وهو هتاف شاع في االحتجاجات املناهضة 
لروســيا فــي العــام ٢٠١٤ ويظهــر داخل 
القميص، «ذات طبيعة سياسية واضحة».
وأعلــن االحتاد الروســي لكــرة القدم 
الثالثاء أنه راســل «ويفا» من أجل إدانة 
القميص اجلديد للمنتخب األوكراني، الذي 
يحمل خريطة أوكرانيا مبا في ذلك شــبه 
جزيرة القــرم التي ضمتها موســكو في 
عام ٢٠١٤، باإلضافة الى املناطق الشرقية 
التي يسيطر عليها االنفصاليون املوالون 

لروسيا.
وتزامنا مع رسالة االحتجاج الروسية 
املوجهة لالحتاد القــاري، رحب الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينسكي بالقميص 

اجلديــد للمنتخب الوطني الــذي يتميز 
بـ«رموز مهمة»، وكتب: «قميص ال مثيل 
له حقا. ميكن أن يكون صادما. يحمل العديد 
من الرموز املهمة التي توحد األوكرانيني».

لكن االحتاد األوروبي قال إن اخلريطة 
لن حتتاج إلــى تغيير ألن قرار اجلمعية 
العامــة لألمم املتحــدة «يعترف باحلدود 
اإلقليمية كما هو موضح بشــكل عام في 

التصميم».
كمــا وافق االحتاد على شــعار «املجد 
ألوكرانيا» باعتباره «مبفرده ميكن اعتباره 
عبارة عامة وغير سياســية وذات أهمية 

وطنية عامة».
وفي رد فعــل على قرار «ويفا»، قالت 
املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا إن «الرياضة ليست ساحة 
معركة، بل هي ميدان للمنافســة. كونوا 
أبطاال رياضيني وستتمتعون باملجد. افعلوا 
ذلك بهذه الطريقة وليس بشعارات قومية 

تقول إنه يجب متجيد الوطن األم».



ثورة الصغار.. وغياب الكبار
هادي العنزي

مفارقات كثيرة ستشهدها «يورو ٢٠٢٠» في انطالقتها 
الـ ١٦، هناك جنوم واعدة يتوقع أن تكتب شــهادة ميالدها 
في أهم بطوالت «القارة العجوز» على مستوى املنتخبات، 
وهنــاك جنوم بدأ جنمها في األفول، بعدما لم تلتفت إليها 
األجهــزة الفنية في املنتخبات األوروبية لســبب أو آلخر، 
وثالث نوع من النجوم حرمهم حظهم العاثر من التواجد بني 
أقرانهم في «يورو ٢٠٢٠»، وإن كان احلديث عن جنم أوحد 
غائب فسيكون النرويجي هاالند هداف بروسيا دورمتوند 
األملاني، وهدف كبار أوروبا في االنتقاالت الصيفية احلالية.

وقــد وضع العديد من كبار الكــرة األوروبية بصمتهم 
في بطوالت اليورو الســابقة، ولعل من بينهم واين روني 
مهاجم اجنلترا وجنم مانشستر يونايتد في ذروة تألقه في 
«يــورو ٢٠٠٤»، وتعول اجلماهير االجنليزية الكثير على 
جنم مانشســتر ســيتي فيل فودن، الذي توقع له الداهية 
اإلســباني ومدرب «الســيتيزن» بيب غوارديوال أن يكون 
أحد جنوم القارة األوروبية في الســنوات القليلة املقبلة، 
بعدما قدم أداء مذهال في الدوري اإلجنليزي، وســاهم في 
فوز فريقه بلقب الدوري األكثر شعبية في العالم، والتأهل 
إلــى نهائي دوري أبطال أوروبــا، ويتوقع أن يكون فودن 
(٢١ عاما) حجر الزاوية لتشكيلة املدرب اإلجنليزي غاريث 
ســاوثغيت، ومن شــأن تألقــه أن يكون لــه دور كبير في 
حظــوظ منتخب «األســود الثالثة» في الذهــاب بعيدا في 

البطولة األوروبية.
بيدري وهافيرتز وسانشو.. ثورة أم كبوة

وهنــــاك أيضا بيدرو غونزاليس لوبــيز واملعـــروف 
بـ «بيدري» جنم برشلونة اجلديد في وسط امللعب، وهو 
الــذي قدم موســما جيدا مع «البرســا»، حيث يعول عليه 
مدرب «املاتادور» اإلسباني لويس إنريكي الكثير في منطقة 
املناورات املهمة، ومن املتوقع أن يكون أحد النجوم الالمعة 
في البطولة، خاصة في ظل غياب عدد غير قليل من جنوم 

الوسط اإلسبان.
وكذلك هناك املهاجم األملاني كاي هافيرتز، الذي انتقل 
إلى تشلسي اإلجنليزي بداية املوسم وسجل حضورا كبيراً 
في أهم بطوالت األندية األوروبية (دوري األبطال) وتألق 
في نهائــي البطولة األعرق واألغلى ألنديــة العالم، حيث 
سيكون أمل مدرب «املانشافت» يواكيم لوف في آخر بطولة 

له على رأس اجلهاز الفني للمنتخب األملاني. 
وأيضــا يظهر في الصورة النجــم االجنليزي جايدون 
سانشو، جناح بروسيا دورمتوند املتألق هذا املوسم حتى 
أصبح مطمع الكثير من األندية الكبيرة لهذا الصيف، وعليه 
فسيكون هو اآلخر في اختبار حقيقي إلثبات ما يتمتع به من 
قدرات فنية وبدنية، وجدارته بالسعر املرتفع الذي يضعه 
ناديه األملاني مقابل انتقاله، كما ســيكون نظيره الشــاب 
املهاجم السويدي الشاب كولوسيفسكي (٢١ عاما)، وإن كان 

موسمه مع يوڤنتوس، وكونه أحد أهم الصفقات وأجنحها 
في «الكالتشيو» للموســم املنتهي الشهر املاضي سيكون 

شافعا لعدم ظهوره بالشكل املرجو في بعض املباريات.
تير شتيغن وراموس.. الغياب املوجع

على اجلهة األخرى، يشــهد «يــورو ٢٠٢٠» غياب عدد 
من جنوم القارة الذين طاملا أشــعلوا حماســة جماهيرها 
لسنوات طويلة، وكانوا مركز احلدث الكروي، ومصدر إلهام 
لعشاقها، والعنصر الرئيس في فوز منتخبات بالدهم، وقد 
جاء تأجيل بطولة القارة العجوز لعام كامل، بسبب جائحة 
كورونا ليكون أحد األســباب ورمبا أهما لعدم حضورهم 
املنافسات الكروية املثيرة، التي ستقام في ١١ دولة أوروبية.

فلم تكن املعاناة التي يكابدها احلارس األملاني مارك اندريه 
تير شتيغن بسبب إصابته في الركبة السبب الوحيد وراء 
عدم مشــاركته مع «املاكينات» في البطولة، ولعل السبب 
الرئيــس يرجع إلى اإلهمــال املتعّمد الذي ميارســه عليه 
املدرب األملاني لوف، وجتاهله التام، مفضال عليه العمالق 
مانويل نوير في أغلب املباريات والبطوالت التي خاضها 
منتخب أملانيا حتت قيادته، وقد أبدى شــتيغن تذمره من 
وضعه غير مرة، بل حتى أنه قوبل بســخرية وهمز وملز 

من قبل املدرب ونوير، لم يكن يستحقها.
وكذلك يغيب القائد اإلسباني وقلب ريال مدريد النابض 
ســيرخيو رامــوس، الذي لن يكون حاضــرا في البطولة، 
حيث هناك تضارب في األقوال بشأن عدم مشاركته، فهناك 
قائل بأن مدرب برشلونة والعبها السابق ومدرب املنتخب 
احلالي إنريكي اســتبعده من القائمة، فيما يقول رأي آخر 
إن صخرة الدفاع فضل اللعب في أوملبياد طوكيو بدال من 
املشــاركة في «اليورو»، وبني هذا وذاك يبقى غيابه مؤثرا 

بالتأكيد، ومؤملا للكثيرين من عشاق أدائه وروحه العالية 
في امللعب.

زالتان وهاالند.. املاضي واملستقبل

تفتقــد البطولة جنمني فــي خط املقدمة، فالســويدي 
املخضــرم املثيــر للجدل زالتــان ابراهيموڤيتش (٣٩ 

عاما)، استدعي للمنتخب، لكنه سرعان ما هاجمه 
التقدم بالعمر بإصابة قوية في الركبة، ليتم 

استبعاده من القائمة النهائية، ولعل «يورو 
٢٠٢٠» كانت املشاركة األخيرة لـ «السلطان»، 
لكن احلظ منعه من أن تكتب في سجله، 

وحرم اجلماهير من ملساته و«جنونه».
وكما غاب «الســلطان» عــن بطولة 
القارة العجوز، فإن الشــاب العشريني 
إيرلنيغ هاالند لن يكون حاضرا كذلك، 
رغم تألقه الكبير مع بروسيا دورمتوند 
وتســجيله ٤١ هدفا في جميع بطوالت 
املوسم املنصرم، إال أنه لم يكن حاضرا 
كفاية ملســاعدة النرويج للتأهل ضمن 
كبار أوروبا، ليغيب «العمالق» الشاب، 
ونأمل أن يكون على املوعد في البطوالت 

املقبلة ألوروبا.
اإلصابات تبعد فاتي وجرينوود وكارفاخال

اإلصابة كابوس دائم في حياة العبي كرة 
القدم، وهناك العديد منهم من اعتزل مبكرا قبل 
حتقيق كافة أحالمه، ولعل من أملع جنوم أوروبا 
والعالم الهولندي ماركو فان باسنت الذي توج 
بلقب أوروبا مع منتخب «الطواحني»، وبالكرة 
الذهبية أيضا بالعام ١٩٨٨، وتوقف بســبب 
اإلصابة التي حالت اليوم دون مشاركة جنوم 
يتوقع منهم الكثير من املناسبات الكبيرة، 
ولعل من بينهم مهاجم برشلونة أنسو فاتي، 
الذي الزمته اإلصابات أغلب فترات املوســم 

املاضي وحرمته من املشاركة مع برشلونة، 
وتاليا الغياب عن منتخب إســبانيا، كما 

أن اجلناح اإلجنليزي املتألق مايســون 
جرينــوود ضحية أخــرى لإلصابة، 

حيــث لم يجد ســاوثغيت بــداً من 
اســتبعاده، وثالث النجوم الذي 

منعتهم إصابتهــم من «يورو 
٢٠٢٠» هو املدافع اإلسباني 
الصلــب دانــي كارفاخال، 
ليذهــب «املاتــادور» فــي 
معمعة بطولة قارية كبيرة 
وهو يعاني من غياب أحد 

أبرز مدافعيه.

«الطواحني» ُتنهي سوء احلظ في «يورو ٨٨»
بعدما عاند احلظ املنتخب الهولندي أكثر من مرة 
سابقة في البطوالت الكبيرة، استغل الفريق وجود عدد 
من النجــوم املميزين في صفوفه مثل الثالثي الناري 
ماركو فان باسنت ورود خوليت وفرانك ريكارد، وتوج 

بلقبه الوحيد حتى اآلن في البطوالت الكبيرة.
وفشل «الطواحني» صاحب أسلوب «الكرة الشاملة» 
في السبعينيات من القرن املاضي في الفوز بأي لقب 
كبير، ولكنه جنح في كأس األمم األوروبية (يورو ١٩٨٨) 
في حتقيق حلم الكرة الهولندية وأحرز لقب البطولة.
وفي املبــاراة النهائية ليــورو ١٩٨٨، عاد املنتخب 
الهولندي بقيادة مدربه رينوس ميتشــلز إلى الستاد 
األوملبي مبدينة ميونيخ بعد خسارته عليه في نهائي 
مونديال ١٩٧٤ ليتغلب على املنتخب السوفييتي بهدفني 

ســجلهما النجمان الكبيران رود خوليت وماركو ڤان 
باســنت. وسجل ڤان باســنت أفضل هدف في البطولة 
بتسديدة قوية في سقف شباك املرمى السوفييتي وذلك 
من زاوية ضيقة للغاية مما أصاب احلارس السوفييتي 
رينات داســاييف بصدمة كبيرة. واملثير للدهشــة أن 
«الطواحني» افتتح مسيرته في هذه البطولة بالهزمية 
٠-١ أمام املنتخب السوفييتي ضمن منافسات املجموعة 
الثانية وكان ڤان باسنت على مقاعد البدالء في تلك املباراة 
وسط نشر تقارير عن خالفات بينه وبني ميتشلز الذي 
عرف بلقب «اجلنرال» بســبب أسلوبه الديكتاتوري. 
ولكن ڤان باسنت جنم هجوم ميالن، والذي كان وقتها 
في الثالثة والعشــرين مــن عمره، اقتنــص الفرصة 
بتسجيل ثالثة أهداف (هاتريك) ساعدت هولندا على 

حتويل تأخرها بهدف إلى فوز ثمني ٣-١ على إجنلترا، 
ثــم فاز الفريق على أيرلندا بهدف متأخر ســجله فيم 

كيفت وذلك في الدور األول للبطولة.
وفي الدور نصــف النهائي للبطولة، فاز املنتخب 
السوفييتي على نظيره اإليطالي ٢-٠، بينما ثأر املنتخب 
الهولنــدي أخيرا من هزميته أمــام نظيره األملاني في 
نهائي كأس العالم ١٩٧٤ وتأهل على حســابه بنتيجة 
٢-١ لنهائي يورو ١٩٨٨. وخســر املنتخب السوفييتي 
النهائي للمرة الثالثة بعد عامي ١٩٦٤ و١٩٧٢ فيما فاز 
«الطواحني» أخيرا في املبــاراة النهائية ليتوج بلقب 
البطولة التي طاملا أحبها ورغب في الفوز بلقبها وكان 
يستحقها بالفعل بعدما خسر النهائي في بطولتي كأس 

العالم ١٩٧٤ و١٩٧٨.
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١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

بيدري وسانشو وهافيرتز يقودون ثورة الشباب في «القارة العجوز»

تعدد أسباب غياب راموس والسلطان وشتيغن.. و البطولة تفتقد هاالند



تنطلق منافسات كأس أمم أوروبا اليوم 
في نسختها السادسة عشرة وسط مشاركة 
٢٤ منتخبا ألول مرة في تاريخ املســابقة 
وتستضيفـها ١٢ دولة في سابقة األولى من 
نوعها. ومع انطالق هذا احلدث الكبير سنذكر 
أفضل الهدافني في تاريخ كأس أمم أوروبا، 
وسيتم الترتيب حسب معدل األهداف، وذلك 

في التقرير التالي:

نونو غوميش 
(٦ أهداف - ١٤ مباراة)

ظهر مهاجم منتخب البرتغال نونو غوميش 
في ١٤ لقاء في املسابقة األوروبية توزعت 
علــى ٣ نســخ (٢٠٠٠ - ٢٠٠٤ - ٢٠٠٨)، 
واستطاع تســجيل ٦ أهداف جاء ٤ منها 

في «يورو ٢٠٠٠».

زالتان إبراهيموڤيتش 
(٦ أهداف - ١٣ مباراة)

العمــالق زالتــان  املهاجــم الســويدي 
إبراهيموڤيتــش شــارك فــي ٤ بطوالت 
لليــورو، ورغم الفارق الكبير بينه وبني 
بقية زمالئه في املنتخـــب إال أنه ســجل 

٦ أهداف.

تيري هنري 
(٦ أهداف - ١١ مباراة)

ســاهم املهاجم الفرنسي املعروف تيري 
هنــري في تســجيل ٣ أهــداف في يورو 

٢٠٠٠، كما ســجل ٣ أهداف أخرى جاءت 
في نسختي يورو ٢٠٠٤ ويورو ٢٠٠٨.

واين روني 
(٦ أهداف - ١٠ مباريات)

املهاجم االجنليزي واين روني بدأ مسيرته 
رفقة «األســود الثالثة» في سن ١٨ سنة، 
شــارك في ٣ نســخ من كأس أمم أوروبا 
(٢٠٠٤ - ٢٠١٢ - ٢٠١٦) وسجل ٦ أهداف 

خالل ١٠ مباريات.

باتريك كلويڤرت 
(٦ أهداف - ٩ مباريات)

الهولندي باتريك كلويڤرت هداف «يورو 
٢٠٠٠» برصيــد ٥ أهــداف جعلته يتوج 

باحلذاء الذهبي في تلك النسخة.

رود ڤان نيستلروي 
(٦ أهداف - ٨ مباريات)

كان الهولنــدي رود ڤان نيســتلروي في 
أوج عطائه مع مان يونايتد عندما شارك 
ألول مرة في يورو ٢٠٠٤ وسجل ٤ أهداف 
خالل تلك النسخة التي مت اختياره فيها 
في التشــكيلة املثاليــة، وأعقبها بهدفني 

آخرين في كأس األمم األوروبية ٢٠٠٨.

أنطوان غريزمان 
(٦ أهداف - ٩ مباريات)

شارك أنطوان غريزمان في نسخة واحدة 
من كأس أمم أوروبا كانت سنة ٢٠١٦ لكنها 

كانت خاصة للمهاجم الفرنسي، حيث سجل 
فيها ٦ أهداف جعلت االحتاد األوروبي لكرة 
القــدم يختاره كأفضل العب في البطولة 

كونه هدافها األول.

آالن شيرار 
(٧ أهداف - ٩ مباريات)

يرتبط اســم االجنليزي آالن شــيرار في 
أغلــب األوقــات كونه الهــداف التاريخي 
للدوري اإلجنليزي املمتاز إلى يومنا هذا 
برصيد ٢٦٠، وهو إلى اليوم يعتبر الهداف 
التاريخــي لـ «األســود الثالثة» في كأس 

أمم أوروبا.

كريستيانو رونالدو 
(٩ أهداف - ٢١ مباراة)

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
إلى هذا العدد من األهداف في اليورو بعد 
عدد كبير من املباريات وبنســبة كبيرة 
سيصبح الهداف التاريخي لكأس أمم أوروبا 

عندما يلعب في نسخة ٢٠٢٠.

ميشيل بالتيني 
(٩ أهداف - ٥ مباريات)

ســيظل إجناز ميشيل بالتيني في يورو 
١٩٨٤ هــو أعظم إجناز فــردي لالعب في 
نسخة واحدة من الكأس األوروبية بعدما 
قاد فرنسا إلحراز البطولة وقتها بتسجيله 
لـ ٩ أهداف في ٥ مباريات فقط ومبشاركة 

وحيدة.

جيرو ُيغضب مبابي

وُيحرج «الديوك»

 

تسبّبت تصريحات صحافية أطلقها 
أوليفيه جيرو  الفرنســي  املهاجم 
بإحداث خالف وسجال بني العبي 
منتخب فرنسا، ومن شأن تطورها 
أن يشكل أزمة قد تؤثر سلبا على 
الفرنسي في «يورو  املنتخب  أداء 
٢٠٢٠»، وكشــفت صحيفة ليكيب 
الفرنسية خيوط األزمة بأن كيليان 
مبابــي كان غاضبا من تصريحات 
زميله جيرو، التي أشار خاللها إلى أنه 
لم يجد مساندة كافية من زمالئه، ولم 
ميرروا إليه الكرة كثيرا في املباراة 
الودية التي جمعت فرنسا وبلغاريا.
وأشــارت الصحيفة الى أن ما قاله 
جيرو أغضب كيليان بشدة، وشعر 
من خالله بالهجوم الشديد، ووصل 
األمر إلى أن مهاجــم باريس أراد 
الظهور في مؤمتر صحافي للرد على 
زميله. وبدأ جيرو، مواجهة بلغاريا 
علــى مقاعد البدالء، قبل أن يدخل 
بديال مــن كرمي بنزمية الذي خرج 
مصابا، ومتكن مهاجم تشيلسي من 
تسجيل هدفني، عززا فوز فرنسا 

على بلغاريا بثالثية.

«املاتادور» 

يتلقى جرعة «فايزر»

قررت وزارة الصحة اإلســبانية 
تطعيــم جميع العبــي منتخب 
إســبانيا بلقاح ڤيروس كورونا، 
قبل املشــاركة في بطولة كأس 
األمم األوروبية «يــورو ٢٠٢٠» 
وفقا ملا نشرته صحيفة «إل بايس» 
اإلســبانية، وجاءت هذه اخلطوة 
بعد إصابة سيرجيو بوسكيتس 
قائد املنتخب، ثم دييغو يورينتي 
مدافع املنتخب بڤيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن العبي 
املنتخب ســيتم تطعيمهم بلقاح 
«فايزر» الذي يؤخذ على جرعتني، 
على أن يأخــذ الالعبون اجلرعة 
الثانية ٣١ يونيو أي قبل يومني من 

مباراة ربع نهائي البطولة.
وبحسب الصحيفة، فإن اللقاح ال 
يضمن احلماية الكاملة من ڤيروس 
كورونــا إال بعد مرور ٧ أيام من 
الثانية،  احلصول على اجلرعــة 
أي أن منتخب إســبانيا املعروف 
بـ «املاتــادور» لن يتمتع بحماية 
كاملة إال من مباريات الدور نصف 
النهائي، إذا ما تأهل «املاتادور» لذلك 
الدور، والذي سيقام يومي ٦ و٧ 

يوليو املقبل.

العبني هم األغلى 
في البطولة
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بالتيني هّداف «اليورو» تاريخيًا 
ورونالدو قريب من كسر الرقم
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 كيليان مبابي

 ١٦٠ مليون يورو

مهاجم باريس سان جرمان 

 فرنسا (٢٢ سنة)

هاري كني

١٢٠ مليون يورو

مهاجم توتنهام  

اجنلترا (٢٨ سنة)

جادون سانشو

١٠٠ مليون يورو

مهاجم بروسيا دورمتوند 

 اجنلترا (٢١ سنة)

 كيفني دي بروين

١٠٠ مليون يورو

العب وسط مانشستر سيتي 

 بلجيكا (٢٩ سنة)

 روميلو لوكاكو

 ١٠٠ مليون يورو

مهاجم إنتر ميالن 

بلجيكا (٢٨ سنة)

فرينكي دي يونغ

 ٩٠ مليون يورو

العب وسط برشلونة 

 هولندا (٢٤ سنة)

 رحيم ستيرلينغ

٩٠ مليون يورو

مهاجم مانشستر سيتي 

 اجنلترا (٢٦ سنة)

جوشوا كيميتش

 ٩٠ مليون يورو

العب وسط بايرن ميونيخ 

أملانيا (٢٦ سنة)

برونو فيرنانديز

 ٩٠ مليون يورو

العب وسط مان يونايتد 

 البرتغال (٢٦ سنة)

ماركوس راشفورد

 ٨٥ مليون يورو

مهاجم مان يونايتد 

 اجنلترا (٢٣ سنة)
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النتيجةالتوقيتاملباراةاليوم والتاريخرقم املباراة
١٠ مساًءتركيا × إيطاليا١١ يونيو ١٢٠٢١
٢

١٢ يونيو ٢٠٢١

٤ عصراًويلز × سويسرا
٧ مساًءالدمنارك × فنلندا٣
١٠ مساًءبلجيكا × روسيا٤
٥

١٣ يونيو ٢٠٢١

٤ عصراًإجنلترا × كرواتيا
٧ مساًءالنمسا × مقدونيا الشمالية٦
١٠ مساًءهولندا × أوكرانيا٧
٨

١٤ يونيو ٢٠٢١

٤ عصراًإسكتلندا × التشيك
٧ مساًءپولندا × سلوڤاكيا٩
١٠ مساًءإسبانيا × السويد١٠
١١

١٥ يونيو ٢٠٢١
٧ مساًءاملجر × البرتغال

١٠ مساًءفرنسا × أملانيا١٢
١٣

١٦ يونيو ٢٠٢١

٤ عصراًفنلندا × روسيا
٧ مساًءتركيا × ويلز١٤
١٠ مساًءإيطاليا × سويسرا١٥
١٦

١٧ يونيو ٢٠٢١

٤ عصراًأوكرانيا × مقدونيا الشمالية
٧ مساًءالدمنارك × بلجيكا١٧
١٠ مساًءهولندا × النمسا١٨
١٩

١٨ يونيو ٢٠٢١

٤ عصراًالسويد × سلوڤاكيا
٧ مساًءكرواتيا × التشيك٢٠
١٠ مساًءإجنلترا × إسكتلندا٢١
٢٢

١٩ يونيو ٢٠٢١

٤ عصراًاملجر × فرنسا
٧ مساًءالبرتغال × أملانيا٢٣
١٠ مساًءإسبانيا × پولندا٢٤
٢٥

٢٠ يونيو ٢٠٢١
٧ مساًءإيطاليا × ويلز

٧ مساًءسويسرا × تركيا٢٦
٢٧

٢١ يونيو ٢٠٢١

٧ مساًءأوكرانيا × النمسا
٧ مساًءمقدونيا الشمالية × هولندا٢٨
١٠ مساًءروسيا × الدمنارك٢٩
١٠ مساًءفنلندا × بلجيكا٣٠
٣١

٢٢ يونيو ٢٠٢١
١٠ مساًءكرواتيا × إسكتلندا

١٠ مساًءالتشيك × إجنلترا٣٢

النتيجةالتوقيتاملباراةاليوم والتاريخرقم املباراة
٣٣

٢٣ يونيو ٢٠٢١

٧ مساًءالسويد × پولندا
٧ مساًءسلوڤاكيا × إسبانيا٣٤
١٠ مساًءالبرتغال × فرنسا٣٥
١٠ مساًءأملانيا × املجر٣٦

٢٤ يونيو ٢٠٢١ راحة
٢٥ يونيو ٢٠٢١ راحة

دور الـ ١٦
٣٧

٢٦ يونيو ٢٠٢١
٧ مساًء×

١٠ مساًء×٣٨
٣٩

٢٧ يونيو ٢٠٢١
٧ مساًء×

١٠ مساًء×٤٠
٤١

٢٨ يونيو ٢٠٢١
٧ مساًء×

١٠ مساًء×٤٢
٤٣

٢٩ يونيو ٢٠٢١
٧ مساًء×

١٠ مساًء×٤٤
٣٠ يونيو ٢٠٢١ راحة
١ يوليو ٢٠٢١ راحة

ربع النهائي
٤٥

٢ يوليو ٢٠٢١
٧ مساًء×

١٠ مساًء×٤٦
٤٧

٣ يوليو ٢٠٢١
٧ مساًء×

١٠ مساًء×٤٨
٤ يوليو ٢٠٢١ راحة
٥ يوليو ٢٠٢١ راحة

نصف النهائي
١٠ مساًء×٦ يوليو ٤٩٢٠٢١
١٠ مساًء×٧ يوليو ٥٠٢٠٢١

٨ يوليو ٢٠٢١ راحة
٩ يوليو ٢٠٢١ راحة
١٠ يوليو ٢٠٢١ راحة

النهائي
١٠ مساًء×١١ يوليو ٥١٢٠٢١

سر ُرقع الشطرجن على قميص وعلم كرواتيا
تساءل الكثيرون عن سر رقع الشطرجن على قميص 

وعلم منتخب كرواتيا؟
تقــول األســطورة إن امللــك الكرواتي 

دريزيسالف أثناء شنه إحدى احلروب 
وقع في األسر، ومت الزج به في السجن، 

ولكن ملك ڤينسيا الدوق بييتر الثاني 
أورسيولو قدم له عرضا رائعا من 
أجل اخلروج من أزمته وهو لعب 
الشــطرجن. العرض نص على أنه 
حال فوز امللك الكرواتي في ٣ مرات 
متتالية سوف يحصل على حريته، 

عدا ذلك فســوف يظل قابعا داخل 
زنزانته. وبالفعل، جنح امللك الكرواتي 

في الفوز باملباريات الثالث ومت اإلفراج 
عنه، ومن أجل االحتفال بتلك الذكرى أضيفت 

رقع الشطرجن إلى العلم الكرواتي. هذا عن سر رقعة 

الشطرجن في علم كرواتيا، لكن ماذا عن األسماء الغريبة؟ 
هل تساءلت يوما عن سر انتهاء أسماء األفراد هناك 

بـ «تش» مثل مودريتش وراكيتيتش؟
في اللغة السالفية التي اشتقت منها 
اللغات الكرواتية والروسية واألوكرانية 
والتشيكية والبوسنية والصربية، 
هناك اعتزاز كبير باألصل واألنساب، 
فهناك يعّرفون األبناء بأسماء آبائهم، 
فمثال بيتروڤيتــش معناها االبن 
الصغير لبيتار، ودجوكوڤيتش االبن 
الصغير لدجوكو، هذا باإلضافة إلى 
وجود بعض األسماء التي اشتقت من 
املهن مثل كوڤاتش أي احلداد، والعب 
املنتخب السابق ومدرب بايرن ميونيخ 
األسبق نيكو كوڤاتش معنى اسمه هو نيكو 

ابن كوڤا احلداد.

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

تركيا

إيطاليا

ويلز

سويسرا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

إجنلترا

كرواتيا

إسكتلندا

التشيك

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

الدمنارك

فنلندا

بلجيكا

روسيا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

إسبانيا

السويد

پولندا

سلوڤاكيا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

هولندا

أوكرانيا

النمسا

مقدونيا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

املجر

البرتغال

فرنسا

املانيا

AD

BE

CF

جدول مباريات كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

إعداد: القسم الرياضي بإشراف: زكي عثمان      -     تصميم قسم اإلخراج بإشراف: حسن ماهر       -      مواكبة إعالنية وتسويقية: إدارة التسويق واملبيعات
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