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إصدار خاص مبناسبة كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

االحد ١٣ يونيو ٢٠٢١

إريكسن
يكسر قلوب اليورو

07:00
مقدونيا الشمالية beIN SPORTS MAX١النمسا

04:00
كرواتيا beIN SPORTS MAX١اجنلترا

10:00
أوكرانيا beIN SPORTS MAX١هولندا

«الشياطني» يتالعبون
بـ «الدب الروسي»

فنلندا تعبر الدمنارك
بفوز تاريخي

إيطاليا تضرب 
تركيا بالثالثة
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االحد ١٣ يونيو ٢٠٢١ كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

األوبرالي بوتشيلي.. افتتاح استثنائي في روما

على أنغام املوسيقى، وبحضور ١٦ ألف متفرج في امللعب األوملبي بالعاصمة 
اإليطالية روما، وبعرض فني متميز بصوت املغني األوبرالي اإليطالي الشــهير 
التينور أندريا بوتشــيلي افتتحت بطولة «يــورو ٢٠٢٠»، كما أضاءت األلعاب 
النارية ملعب روما احتفاء بالنســخة االستثنائية من البطولة التي تقام للمرة 

األولى في ١١ مدينة من ١١ دولة مختلفة وتستمر حتى ١١ يوليو.
وحرك أســطورتا إيطاليا أليســاندرو نســتا وفرانشيســكو توتي كرة بداية 
البطولة التي حتمل اسم «أونيفوريا»، حيث مت دمج كلمتي الوحدة (يوني) والنشوة 

(فوريا)، لتلخص بذلك ما تعد به البطولة.
وبدأ حفل االفتتاح بعرض موسيقي مع ظهور افتراضي ملارتن غاريكس وبونو و«ذي 
إيدج»، وســمح ملا يقارب ١٦ ألف مشــجع مــن التواجد في مدرجات امللعــب في روما، أي 
مــا يعادل ٢٥٪ من القدرة االســتيعابية للملعب التاريخــي، ومت عرض في البداية مقطع 
ڤيديو في ملعب «األوملبيكو» والذي اســتعاد تتبع الســتني عاما املاضية من املســابقة 
األوروبيــة، ثــم وصل إلى أرض امللعب أســطورتا املنتخب اإليطالي، وهما أليســاندرو 
نيســتا وفرانشيســكو توتي، ودخل بعد ذلك ستة فرســان من شرطة الوالية يرتدون 
زيا تاريخيا، ظلوا مصطفني على طول مســار ألعاب القوى في االستاد أثناء األداء، مع 
الرقص باستخدام كرات الهيليوم العمالقة، وحوار مرئي مع ١٢ من عازفي اإليقاع، وأداء 
رائع من املطرب اإليطالي الشــهير أندريا بوتشيلي بأغنية Nessun Dorma على أرض 
امللعب، بينما شكلت البالونات الـ ٢٤ بأعالم الدول املشاركة مجموعة واحدة من خلفه.

وقــد فرض وباء ڤيروس كورونا نفســه ضيفا ثقيال علــى البطولة القارية حتى 
قبل أن تتدحرج بعدما طال العبني في منتخبي إسبانيا والسويد، وهو الذي أدى الى 

تأجيل النهائيات لعام بعدما كانت مقررة في صيف ٢٠٢٠.
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كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠االحد ١٣ يونيو ٢٠٢١

١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

«شنو تتوقع»

عبدالعزيز جاسم 

مــع املتعــة الكرويــة التي 
تقدمها لنا بطولة أمم أوروبا، في 
ظل وجود نخبة كبير من جنوم 
«الساحرة املستديرة» وبصيغة 
غير مسبوقة في القارة العجوز 
في هذه النسخة مبشاركة 
٢٤ منتخبــا، فنحن على 
موعد مــع وجبة كروية 
دسمة على مدى شهر. 

«األنباء» مواكبة لهذه 
احلدث العاملي استطلعت 
توقعــات أحــد جنومنا 
البطولة  الرياضيني عن 
وهو العب األزرق ونادي 
الكويت السابق وليد علي: 

ما هو تقييمك ملباراة أمس؟
٭ صعــب التقييم بشــكل عام 
من مباراة واحدة لكن من خالل 
املســتويات املميزة التي قدمها 
املنتخب اإليطالي في املباريات 
الوديــة وعــدم خســارتهم في 
٢٨ مبــاراة متتاليــة باإلضافة 
إلــى تواجد عــدد كبيــر مميز 
مــن الالعبني مع تألــق املدرب 
مانشيني يتضح أن هذا املنتخب 
قادم بقوة ومن أبرز املرشحني 

من تتوقع ان يحرز لقب يورو 
٢٠٢٠؟

٭ صعــب توقــع منتخب واحد 
لتقارب املســتوى بني عدد منهم 
وهو أمر سيتضح خالل مجريات 
البطولة، فهناك إيطاليا وبلجيكا 
واجنلتــرا وإســبانيا وفرنســا 

وأملانيا. 

منتخب تتوقع ان يكون مفاجأة 
البطولة؟

املجموعة احلاليــة أن تتأهل 
سويسرا مع إيطاليا وبدرجة 

أقل ويلز.

وما أبرز ما لفت انتباهك فنيا في 
تلك املباريات؟

٭ مــا لفــت انتباهــي املنتخب 
اإليطالــي املعروف انــه يجيد 
اللعب باخلطة الدفاعية ولكنه 
حاليــا يجيد اللعــب الهجومي 

بطريقة مميزة.

٭ ال يوجــد منتخــب ســيكون 
هنــاك حصــان أســود ألن مــن 
ذكرتهم سابقا ستكون لهم كلمة 
وســيفرضون قوتهم على باقي 

املنتخبات.

هل تتوقع أن يكون مستوى البطولة 
مرتفعا أم سيتأثر بجائحة كورونا 

واملوسم املرهق للبطوالت؟
٭ مســتوى البطولــة ســيكون 
مرتفعــا جدا ألن جميع الالعبني 
قادمون من موسم طويل بغض 
النظر عن اجلائحة وشاركوا في 

دوري األمم.

من تتوقع ان يكون جنما للبطولة؟
٭ لن يكــون هناك جنــم واحد 
في هــذه البطولة بل سنشــاهد 
أكثر من جنم كاإليطالي انسيني 
والفرنســيان كيليــان مبابــي 
وغريزمــان والنجــم البرتغالي 

كريستاينو رونالدو.

العب واعد تتوقع له البروز؟ 
٭ سيكون التنافس قويا بني 
العبي منتخب اجنلترا فودين 
وماونت اللذين تألقا مع فرقهما 
هذا املوســم وســاهما بشكل 
فعال بحصد األلقاب سواء مع 

السيتي أو تشلسي.

من سيكون هداف البطولة؟ 
٭ املنافسة بشكل عام ستكون 
بني احد الفرنسيني غريزمان 
أو مبابي لكن قد يدخل معهم 
علــى اخلــط مهاجــم بولندا 
ليفاندوفســكي بحــال تألــق 

منتخب بالده في البطولة.

أن يكون  حارس مرمى تتوقع 
جنم البطولة؟ 

٭ رغم أن املنتخب األملاني لم 
يكن كما في السابق لكنه عودنا 
دائما انه قادر على العودة بأي 
وقت والتألق، لذلك أتوقع أن 
يكــون حــارس مرمــاه نوير 

األفضل بني باقي احلراس.
 

منتخب تشجعه وآخر تتعاطف معه؟
٭ أشــجع املنتخب الهولندي 
«الطواحــني» والذي بال شــك 
أريد أن يحــرز اللقب، لكنني 
أتعاطف بشكل كبير مع بلجيكا 
ألن هذا املنتخب وعدد النجوم 
الذي يضمه بني صفوفه يجب 
أن يحقق لقبا على أقل تقدير 
سواء البطولة احلالية أو كأس 

العالم املقبل.

وليد علي: قلبي مع «الطواحني».. وأتعاطف مع «شياطني بلجيكا»

مبابي يثير اجلدل حول مستقبله
مع باريس سان جيرمان

الشرطة اإلسبانية تطالب «يويفا» 
بتكاليف االنتشار األمني

أعــرب النجم الفرنســي كيليان مبابي، 
جنم هجــوم نادي باريس ســان جيرمان، 
عن سعادته بتواجده في باريس، لكنه في 
الوقت نفســه غير متأكد حــول ما إذا كان 
النادي الفرنســي هو أفضل مكان بالنسبة 
له، وهو ما أثار اجلدل حول مســتقبله مع 

النادي الفرنسي.
وقــال مبابــي، في تصريحــات أوردتها 
صحيفة (ماركا) اإلسبانية: «إنني في مكان 
يعجبني، حيث أشــعر أنني بحالة جيدة، 
ولكن هل هذا هو املكان األفضل بالنسبة لي؟ 
مــا زلت ال أملك اإلجابــة».. «إنني يجب أن 

أتخذ القرار الصحيح وهو صعب، لكن يجب 
أن أعطي نفسي فرصة التخاذ قرار جيد».

وتابع: «باريس ســان جيرمــان يتفهم 
طلباتي ألنهم يعلمــون أنني لن أقوم بأي 
خطوة غادرة، كونك العبا رائعا يعني أيضا 
معرفــة كيفية اتخاذ القرار بطريقة نظيفة 

وأنيقة خارج امللعب».
وفتحت هذه التصريحات تكهنات كثيرة 
بشأن مصير مبابي، ٢٢ عاما، والذي ينتهي 
عقده مع النادي الباريسي الصيف املقبل، 
وربطت تقارير صحافية كثيرة بني الشاب 

الفرنسي واالنتقال لريال مدريد.

طلبت نقابة الشــرطة في إسبانيا امس 
من اإلدارة العامة للشرطة الوطنية أن حتث 
االحتاد األوروبي لكرة القدم «يويفا» على 
حتمل تكاليف االنتشار الشرطي املكثف الذي 
سيتم تفعيله من أجل مباريات بطولة كأس 

األمم األوروبية التي ستقام في إسبانيا.
وفي بيــان صحافي، أوضحــت النقابة 
أن هناك ســوابق لكيانــات خاصة حتملت 
تكاليــف اخلدمة األمنية التي تقدمها قوات 
وهيئات أمن الدولة، على املستويني األوروبي 
والوطني، كما أشارت إلى أن اللوائح املنظمة 
للترفيه العام والرياضة تنص على أن يتولى 

تأمني األحداث الرياضية داخل املالعب وفي 
املداخــل املؤديــة لها، شــركات أمن خاصة 

يتعاقد معها املنظم.
وفيمــا يتعلق باملبــاراة األولى ملنتخب 
إسبانيا في اليورو والتي ستقام في إشبيلية 
غد االثنني، ومن املنتظر أن يقوم بتأمينها 
أكثر من ٨٠٠ شــرطي، شددت النقابة على 
أن عمليات التأمني ســيترتب عليها تكلفة 
باهظة على خزائن اإلدارة العامة للشرطة، 
في حني لن تتحمل اجلهة اخلاصة املسؤولة 
عن تنظيم املباراة واملستفيدة من العائدات 

االقتصادية لها، أي تكاليف.

تركي يطلب يد صديقته 
مبدرجات األوليمبيكو

التواصــل االجتماعي مقطع  تناقلت صفحات مواقع 
ڤيديو ملشجع تركي يطلب يد صديقته في مدرجات ملعب 

األوليمبيكو بالعاصمة اإليطالية روما.
وكان الڤيديو قد سجل خالل اللقاء االفتتاحي لبطولة 
أمم أوروبا « يورو ٢٠٢٠ » بني منتخبي تركيا وإيطاليا أول 

من امس.
وحقق املنتخب اإليطالي فوزا كبيرا على حساب املنتخب 
التركي بثالثية دون مقابل بتوقيع تشيرو اميوبيلي ولورينزو 

إنسيني وهدف عكسي من مدافع املنتخب التركي.
لكن بالتأكيد لم تفسد هذه اخلســارة الليلة بالنسبة 
للمشــجع بعدما وافقت صديقته على الزواج به، وســط 

تصفيق وتفاعل احلاضرين بجوارهم.

لنيــل اللقب، فمن العبيه ذوو 
خبــرة وآخــرون مميــزون 
بجميع اخلطوط مثل كيليني 
وفلورينــزي  وبونوتشــي 
ووفيراتي وجورجينيو وباريال 
وانسيني واميوبيلي، وبالنهاية 
الترشــيحات صدقــت وفــاز 
املنتخب األقــوى، وفوزه في 
املباراة االولى مهم جدا وجعله 
يقطع شوطا كبيرا في التأهل 
لــدور الـ١٦، بينمــا أتوقع في 



وقد فــرض وباء ڤيروس 
كورونــا نفســه ضيفا ثقيال 
على البطولــة القارية حتى 
قبــل أن تتدحرج بعدما طال 
العبني في منتخبي إســبانيا 
والسويد، وهو الذي أدى الى 
تأجيل النهائيات لعام بعدما 
كانت مقررة في صيف ٢٠٢٠.

وكان الشوط األول إيطاليا 
خالصا، إذ استحوذ «األزوري» 
علــى الكــرة وســيطر علــى 
مجرياته مــع هجوم ضاغط 
على مرمــى املنتخب التركي 
الذي لم يــزر إال نادرا مرمى 
احلارس جانلويجي دوناروما، 
ورغم ذلك الضغط الكبير، لم 
يجد اإليطاليون طريقهم إلى 

شباك األتراك.
وشــهد الشـــــــوط األول 

احتجاجات كبيرة من العبي 
إيطاليــا علــى قــرارات حكم 

اللقاء.
وأشــارت شــبكة «أوبتا» 
اإلحصائية إلــى أن جورجو 
كييلينــي بخوضــه بطولته 
األوروبية الرابعة مع منتخب 
إيطاليا، عــادل رقم احلارس 
املخضرم جانلويجي بوفون 
أليساندرو  السابق  واملهاجم 

ديل بييرو.
وفي الشوط الثاني، تلقى 
املنتخب التركي الهدف األول 
في شــباكه بنيــران صديقة 
(٥٣)، وضاعــف إميوبيلــي 
النتيجــة بهدف ثــان (٦٦)، 
وواصــل املنتخــب اإليطالي 
أفضليته، ليضيف إنسينيي 

الهدف الثالث (٧٩).

بحضور ١٦ ألف مشــجع 
ملعب في روما، أي ما يعادل 
٢٥٪ من القدرة االستيعابية 
للملعــب التاريخــي، ســجل 
منتخب إيطاليا بداية متميزة 
في «يورو ٢٠٢٠» بتغلبه على 
تركيا ٣-٠، لتحتفل اجلماهير 
اإليطاليــة بعودتها للمالعب 
بأفضل طريقة ممكنة، وأشاد 
مدرب منتخب إيطاليا روبرتو 
مانشيني بفوز فريقه في أولى 
مباريات املجموعة األولى على 
امللعب األوملبي في العاصمة 
اإليطاليــة روما، فــي افتتاح 
بطولة كأس أوروبا ٢٠٢٠ بعد 
عام من التأجيل الذي فرضته 
جائحة كوفيد-١٩، مؤكدا أنه 
«فوز مهم»، لكنه حذر من أنه 
اليزال هناك طريق طويل حتى 

النهائي، وسجل أهداف إيطاليا 
مريح دمييرال (٥٣ خطأ في 
مرماه)، وتشــيرو إميوبيلي 
(٦٦)، ولورنتســو إنسينيي 

.(٧٩)
وبهــذه النتيجــة، تصدر 
منتخــب إيطاليــا املجموعة 
االولــى مؤقتــا برصيــد ٣ 
نقــاط، فيمــا تتذيــل تركيا 
املجموعة بصفر نقاط، وقال 
مانشيني:«كان مهما أن نبدأ 
بشكل جيد في روما وأعتقد 
أن هــذا يرضــي اجلمهــور 
واإليطاليني، لقد كانت أمسية 
جميلة، وآمل أن يكون هناك 
العديد من األمسيات املماثلة، 
ولكــن اليــزال هنــاك ســت 
مباريات أخــرى وصوال إلى 

وميبلي».

ويلز ترفض اخلسارة.. وسويسرا تكسب نقطة
على قاعدة ال غالب وال مغلوب، خرجت ويلز 
بتعادل مســتحق في مواجهة سويسرا ١-١ في 
باكورة مبارياتهما عن املجموعة األولى في مسابقة 
كأس أوروبا لكرة القدم على امللعب األوملبي في 

العاصمة األذربيجانية باكو أمس.
وافتتح بريل إمبولو التســجيل لسويســرا 
(٤٩)، فيما أدرك كيفر مور التعادل لويلز (٧٤)، 
ليحصد كل منتخب نقطة ويتشاركا املركز الثاني 
في املجموعة التي تتصدرها إيطاليا بعد فوزها 

اجلمعة ٣-٠ على تركيا في افتتاح البطولة.
ويأمل مدرب ويلز روبرت بايج الذي استلم 
مهماته بعد استبعاد املدرب السابق راين غيغز 
بســبب تهم اعتداء على صديقته الســابقة، إلى 
تكرار إجناز فرنسا ٢٠١٦، عندما وصل إلى دور 
األربعة، أما سويســرا املشاركة للمرة اخلامسة 
في النهائيات فال تســعى إال إلى التأهل ونفض 

غبار معاناتها في األدوار اإلقصائية.
وبدأت املبــاراة متكافئة بــني املنتخبني، مع 
سيطرة متوازنة في وسط امللعب كان املنتخب 

جيردان شاكيري ركنية متقنة إلى مواطنه العب 
بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني، ليرتقى األخير 

بشكل رائع ويحولها رأسية قوية في الشباك.
وبعد محاوالت عدة من الويلزيني حول جو 
موريل عرضية إلى وســط منطقة اجلزاء أتاها 
مور من بعيد ولكزها برأســه ليهز الشباك إلى 

ميني سومر، مدركا التعادل (٧٤).
وألغى احلكم هدفا لسويســرا سجله ماريو 
غافرانوفيتش (٨٦) بداعي التسلل بعد اللجوء 

إلى تقنية حكم الفيديو املساعد (في إيه آر).
وكاد إمبولــو يعيد مشــهد الهــدف األول في 
الدقيقــة ٩٠، لكن رأســيته هذه املــرة لم تعبر 
احلــارس، لتنتهــي املبــاراة بالتعــادل ١-١ بني 
املنتخبــني. وقال صاحب الهدف األول: «أشــعر 
باإلحباط، إنها املباراة األولى، نعلم أننا نستطيع 
فعــل املزيد، كان علينا البحــث عن ذلك الهدف 
الثاني، وقد اســتفدنا من ركلــة ثابتة، ومبثلها 
تلقينا هدفا»، مضيفا كنا نســتحق الفوز، لكن 
األمر ليس سهال، إنها بطولة بالعبني ذوي كفاءة».

الويلزي يستغلها بشكل أكبر للهجوم الضاغط.
ومتكن إمبولو من افتتاح التسجيل لسويسرا 
(٤٩)، بعدمــا حول العب ليڤربــول اإلجنليزي 

أرقام لها داللة

٭ جنح منتخب إيطاليا في تسجيل 
رقم قياسي جديد ليثبت أنهم ابطال 

العالــم في الدفاع احلديدي، حيث حقق 
٩ «كلــني شــيت» على التوالــي، ألول مرة 

منذ عام ١٩٩٠.
٭ حافظــت إيطاليا على ســجلها خاليا من 

الهزائم في آخر ٢٨ مباراة بجميع البطوالت، 
محققة خاللها ٢٣ انتصارا و٥ تعادالت.

٭ جنحــت ايطاليا ألول مرة فــي تاريخها في 
تســجل ٣ أهداف أو أكثر في بطولة أمم أوروبا، 

وذلك في مباراتها رقم ٣٩ بالبطولة.
٭ ألول مرة في مسيرته الدولية، شيرو إميوبيلي 
يسجل هدفا مع منتخب إيطاليا في بطولة كبرى.

٭ ألول مرة فــي تاريخ اليورو، الهــدف االفتتاحي 
للبطولة يكون باخلطأ في املرمى.

٭ شيرو إميوبيلي سجل في ٣ مباريات متتالية مع 
إيطاليا ألول مرة.

٭ جورجــو كيليني لعب رابــع بطولة يورو معادال 
الرقــم القياســي لالعبي إيطالــي جانلويجي بوفون 

وأليساندرو ديل بييرو.
٭ جانلويجي دوناروما (٢٢ سنة و١٠٦ أيام) أصبح 
أصغــر حارس مرمى يلعب فــي بطولة كبرى (كأس 

العالم واليورو) مع إيطاليا.

«اآلزوري» جتاوز تركيا بثالثية
مانشيني: بداية مشجعة.. وتنتظرنا ٦ مواجهات وصوالً إلى وميبلي
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إريكسن يحبس األنفاس.. وفوز تاريخي لفنلندا املتواضعة
خسرت الدمنارك جنم وسطها كريستيان إريكسن بوعكة صحية 
صادمــة ومباراتهــا األولى فــي كأس أوروبا لكرة القــدم أمام فنلندا 
املتواضعة ٠-١ امس في كوبنهاغن في مواجهة دراماتيكية حبســت 

األنفاس قبل اإلعالن عن استقرار حالة صانع األلعاب املوهوب.
وتوقفت املباراة بعد سقوط العب وسط إنتر اإليطالي، البالغ ٢٩ 
عاما، مغشــيا عليه، ثم مت إنعاشــه في أرض امللعب واستعاد وعيه 
قبل نقله إلى املستشفى حيث يخضع لفحوص، وهو بحالة مستقرة.
واســتؤنفت املواجهة بعد ساعة ونصف الساعة من توقفها، بعد 
أنبــاء من قبل االحتادين األوروبي والدمناركي عن اســتقرار احلالة 

الصحية لالعب واستعادة وعيه.
واستكملت الدقائق األربع املتبقية من الشوط األول قبل التوقف 
الســتراحة قصيرة ملدة ٥ دقائق ثم أقيمت مجريات الشوط الثاني، 
فيما أعلن االحتاد األوروبي (ويفا) ان املباراة ستستكمل «بناء على 
طلــب من العبي املنتخبني». وهبط إريكســن، املتوج مع إنتر بلقب 
الدوري اإليطالي، فجأة على األرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية 
متاس قريبة قبل انتصاف املباراة في كوبنهاغن وعيناه واســعتان، 
وشــكل زمالؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي. وبعد نحو ١٠ 
دقائق من ســقوطه، عندما كانت النتيجة تشــير إلى تعادل سلبي، 
مت إخــراج الالعب على حمالة في مشــاهد صادمــة رفقة جهاز طبي 
والعبي املنتخب الدمناركي الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير، فيما 
قامت اجلماهير احمللية بالتصفيق، وحاول احلارس كاسبر شمايكل 
والقائد سيمون كاير التخفيف من روع صديقته التي نزلت باكية إلى 
املستطيل األخضر. وقال بيتر مولر مدير االحتاد الدمناركي للتلفزيون 

احمللي «كنــــــا على اتصال معه، والالعبون حتدثوا مع كريستيان. 
هذا خبر رائع. هو بحال جيدة، وسيخوضون املباراة ألجله».

كما صرح رئيس االحتاد األوروبي للعبة الســلوڤيني ألكســندر 
تشيفيرين «حلظات مثل هذه تعيد النظر في كل شيء في احلياة».

بــدوره، قــال وكيل الالعب مارتن ســكوتس متأثرا «حتدثت إلى 
والده.. كريستيان سيكون خارج دائرة اخلطر. هو مستيقظ وميكنه 

التحدث».
ويعد إريكســن مبنزلة بيضة القبــان في صفوف منتخب بالده، 
فيملك خبرة طويلة في املالعب جراء دفاعه عن ألوان أندية عريقة هي 
أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام االجنليزي وإنتر اإليطالي حاليا.

كما يعتبر من أكثر الالعبني خوضا للمباريات مع منتخب بالده 
منذ باكورة مشاركته في مارس ٢٠١٠ عندما كان في الثامنة عشرة من 
عمره ودافع عن ألوانه في ١٠٨ مباريات سجل خاللها ٣٦ هدفا وشارك 
معه في نهائيات مونديالي جنوب أفريقيا عام ٢٠١٠ وروسيا ٢٠١٨.

ورغم ما سبق، وأمام ١٦ ألف متفرج مبلعب «باركن» في كوبنهاغن، 
بنسبة ٤٥٪ من قدرته االستيعابية، خاضت فنلندا أول مباراة لها في 
أول بطولة كبرى لها بعد عدة محاوالت فاشــلة في التصفيات، وفي 
٢١ زيارة لها إلى الدمنارك منذ العام ١٩٤٩، خسرت ١٨ مرة وتعادلت 
٣ مرات، قبل فوزها أمس، حيث تدين بهذا الفوز إلى حارسها لوكاش 
هراديتســكي الذي أنقذ ركلة جزاء قبل ربع ساعة من نهاية املباراة 
وقام بعدة صدات حاسمة، ومن قبله خطف يويل بوهيانبالو هدف 
الفوز التاريخي برأســية من مسافة قريبة في شباك شمايكل (٦٠)، 

لتحقق أول فوز لها في بطولة كبرى من محاولتها األولى.

«الشياطني احلمر» تالعبوا بـ«الدّب الروسي»
حقق املنتخب البلجيكي (الشياطني 
احلمر) فوزا مستحقا على مضيفه روسيا 
بنتيجة ٣-٠ ضمن منافسات املجموعة 
الثانية، مسجال أول ثالث نقاط ومتصدرا 

مجموعته.
وغافل مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو 
مدافعي اخلصم وسجل هدف التقدم في 
وقت مبكر، وحتديدا في الدقيقة ٩، ومنح 
هذا الهدف األفضلية لـ«الشياطني» الذين 
مارسوا ضغطا مكثفا على دفاع روسيا 
املفكك، وجنح النشــط توماس مونيير 
في إضافة الهدف الثاني بعدما تابع الكرة 
وسددها في املرمى الروسي (٣٣)، وغاب 
عــن صفوف املنتخــب البلجيكي العبه 

كيڤن دي بروين لإلصابة.
وأحسن العبو الوسط والهجوم في 
الوصــول إلى مرمى اخلصــم من أقصر 
الطرق، فسجلوا هدفني وأضاعوا فرصتني 

أخريني.

 من جانبه فإن «الدب الروســي» لم 
يظهر أمام جماهيره بالصورة التي يجب 
أن يكون عليها وهو على ملعبه، ولم يهدد 
مرمــى احلارس البلجيكي تيبو كورتوا 

إال بتسديدات غير دقيقة.
 وفي الشوط الثاني نشط الروس كردة 
فعل عن ســوء األداء في احلصة األولى، 
ولكن دفاع البلجيكي كان في انتظارهم 
ورد مجمل كراتهم، وشارك جنم بلجيكا 
هازارد في الدقيقة ٧٢ مدعما خط الهجوم، 
وحافظ الشياطني على تفوقهم وخرجوا 
بثالث نقاط ثمينة وتصدروا بها املجموعة.
وقبل النهاية بدقيقتني سجل لوكاكو 

الهدف الثالث والثاني له.
هذا وأرســل لوكاكو رسالة دعم إلى 
الدمناركي إريكسن، خالل مواجهة روسيا، 
حيث ذهب عقب تســجيله للهدف األول 
لالحتفــال أمام الكاميــرا قائال «كريس، 

كريس، أنا أحبك».
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اإلصابة حترم هولندا 
من دي ليخت

طائرة تطالب دي بور 
بتغيير خطة اللعب!

تلقــى منتخب هولندا ضربــة موجعة بعد تأكد 
غيــاب قلب دفاعه ماتيس دي ليخت الذي يعاني 
مــن إصابة فــي احملالب، عن مواجهــة أوكرانيا 
اليوم، بحسب ما أكد مدربه فرانك دي بور أمس.

وقال دي بور في مؤمتر صحافي: «من املبكر 
بعض الشــيء عودة دي ليخت، وبالتالي لم 
نشــأ اتخاذ أي مخاطرة معــه»، مضيفا ان 
إصابته ليست خطيرة ونحن واثقون من 

أنه سيلعب دورا في املباراة التالية.
ويأتي غياب دي ليخت ليضاف الى 
زميله في الدفاع فيرجيل ڤان دايك الذي 
لم يتعاف من إصابة الرباط الصليبي في 
ركبتــه، كما يغيب ايضا حارس املرمى 
األساسي ياسبر سيليسن الذي اسُتبعد 
من التشــكيلة الرســمية بعــد إصابته 

بجائحة كوفيد-١٩.

حّلقت طائرة فوق معسكر منتخب هولندا 
لتوجيه رسالة إلى املدير الفني فرانك دي بور، 
قبل مباراة أوكرانيا املقررة اليوم، حيث فوجئ 
العبو هولندا واجلهاز الفني بطائرة حتلق فوق 
معسكر الطواحني، تطالب فرانك دي بور املدير 
الفني بتغيير خطة اللعب من ٥-٣-٢ إلى ٤-٣-

٣ ضد أوكرانيا.
من جهته، كشــف مدافع هولندا ماتياس دي 
ليخت، عن موقفه من املشــاركة ضد أوكرانيا، 
حيث يعاني دي ليخت من إصابة في الفخذ، ولم 
يتم حسم مصيره من مباراة أوكرانيا حتى اآلن.
وقــال دي ليخت مدافع يوڤنتــوس: «األمور 
تتحسن. اليزال يتعني علي أن أنظر بشكل يومي 
إلى كيفية االستجابة للعالج»، مضيفا: «املشاركة 
ضد أوكرانيا بكل تأكيد ممكنة متاما وهذا هو هدفي».
وتابع دي ليخت: «للمشــاركة فــي أول بطولة 
كبرى في مسيرته واستبعد هؤالء الذين يقولون إن 
هولندا ليست من بني املرشحني لنيل اللقب»، وأكمل: 
«تفوز باأللقــاب في املالعب وليس من اإلحصاءات 

أو التوقعات».

«الطواحني» vs أوكرانيا
صراع املهـارة والقـوة

النمسا تعود بعد طول غياب لتواجه مقدونيا الشمالية في املجموعة الثالثة

تأمل هولندا أن تستمر محركات العب وسطها الشاب فرانكي دي 
يونغ بالدوران في املواجهة التي جتمع «الطواحني» مع أوكرانيا في 

أولى مباريات املنتخبني ضمن منافسات املجموعة الثالثة في «يورو 
٢٠٢٠» على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

وســتلعب هولندا على أرضها في دور املجموعات، وســتحاول 
االســتفادة من وقوعها في مجموعة ســهلة تضم أوكرانيا، النمسا 
ومقدونيا الشمالية. وقال املدرب الهولندي فرانك دي بور عن املواجهة: 
«متلك أوكرانيا العبني جيدين، ولن يكون الفوز عليهم ســهال، ومتلك 
منتخبات شــرق أوروبا العبني جيديــن دوما، أتوقع مباريات صعبة 
جدا في دور املجموعات، وإذا قدمنا أسلوبنا يجب أن نتأهل إلى الدور 

التالي».
من جهته، قال مدرب أوكرانيا الهداف الســابق أندري 
شيفتشــنكو: «املهمــة األســاس للمنتخــب تخطــي دور 
املجموعات، نعرف أننا سنواجه أقوى املنتخبات وهولندا 
مرشحة»، مضيفا انه لدينا أسلوب معني ولن نغيره، قد 
نلعب بخطة ٤-٣-٣ أو ٥-٣-٢ لكننا لن نغير مبادءنا. 
ويعول شيفتشنكو على ظهير مان سيتي اإلجنليزي 
وصيف بطل أوروبا ألكسندر زينتشنكو، باإلضافة 
إلى العبي الوسط رسالن مالينوفسكي وأندري 

يارمولنكو.
إلى ذلك، يلتقي ضمن منافســات ذات 
املجموعة اليوم النمســا التي لم يسطع 

جنمها منذ ٤٠ عاما، مع مقدونيا الشــمالية 
الوافد اجلديد على البطولة، في مباراة مستجدة 
في كأس أوروبا األحد بني «دخيلي» املجموعة 

الثالثة في العاصمة الرومانية بوخارست.
لكن في املقابل، تبدو قيادة الفريق معكوسة نسبة 
إلــى تاريخ املنتخب كرويا، فاليزال غوران بانديف البالغ 
٣٧ عاما مرشد املقدونيني ومعبود اجلماهير، فيما سيحمل 
دافيد أالبا (٢٨ عاما) املنتقل أخيرا من بايرن ميونيخ األملاني 
إلى ريال مدريد اإلسباني، شارة قيادة الكتيبة النمساوية.

وإذا ما كان الفريقان غير معروفني لعامة الناس، فيعرفان 
بعضهمــا جيدا وال أســرار بينهما، إذ ســبق أن التقيا خالل 

التصفيات، وفازت النمســا في املواجهتني ٤-١ في ســكوبيي 
بينها ثنائي ملاركو أرناوتوفيتش و٢-١ في ڤيينا.

وحتتل املباراة أهمية كبيرة للنمســا، ذلك ألن نسور ڤيينا 
لم يحققوا أي فوز في كأس أوروبا من قبل، وحتى على أرضها، 
خالل اســتضافة نسخة العام ٢٠٠٨ باالشتراك مع سويسرا، لم 

تنجح النمسا في حصد أكثر من نقطة واحدة.
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«األسود الثالثة» 
في مهمة ثأرية أمام كرواتيا

يحمل جنــم توتنهام هــاري كني في جعبته إكســير 
مساعي منتخب األسود الثالثة إلنهاء ٥٥ عاما من اخليبة، 
إذ تبدأ تشــكيلة املدرب غاريث ســاوثغيت مشوارها في 
بطولــة كأس أوروبا ٢٠٢٠ لكــرة القدم مبهمة ثأرية أمام 

كرواتيا اليوم.
لــم تفز إجنلتــرا بأي لقب كبير منــذ نهائيات كأس 
العالــم ١٩٦٦ على أرضها، وتاريخها الذي لم يطبع 
بإجنازات كثيرة مليء باخليبة واحلزن واإلحراج 

على املسرح األخضر.
جاءت واحدة مــن أكثر الهزائم إيالما في 
الســنوات األخيــرة، على يــد كرواتيا التي 
تغلبــت علــى رجال ســاوثغيت في نصف 
نهائي مونديال روسيا قبل ثالث سنوات.

لكن أعيد تنشــيط املنتخب اإلجنليزي 
حتــت قيادة املدافع الدولي الســابق، وهو 
يدخل املباراة االفتتاحية للمجموعة الرابعة 
على ملعب وميبلــي اليوم، بإميان متزايد 
أنه يستطيع تكرار جناح بوبي مور ورفاقه 

على أرضهم منذ أكثر من نصف قرن.
اختــار ســاوثغيت واحــدة مــن أكثــر 
التشــكيالت شــبابا وإثــارة لالهتمــام في 
البطولة، مع ضم فيل فودن ومايسون ماونت 
وجــود بيلينغهام، ما يبشــر بعصر جديد 

لألسود الثالثة.
ومع خوض إجنلترا كل مبارياتها مبرحلة 

املجموعات علــى ملعب وميبلي الذي يســتضيف أيضا 
مباريات دور الســتة عشر ونصف النهائي والنهائي، مت 
إعداد االستاد ليحقق رجال ساوثغيت أقصى استفادة على 
أرضهــم، وللقيام بذلك، يجــب أن يبقى القائد كني جاهزا 

بدنيا ومشغال لكل محركاته.
أنهى كاين موســمه هدافا للــدوري اإلجنليزي املمتاز 

للمرة الثالثة، مع تسجيله ٢٣ هدفا هذا املوسم.
وأكــد ســاوثغيت أن كني ســيكون قــادرا على وضع 
الطموحات الشــخصية جانبا كرمى للمساعي الهجومية 
للمنتخب اإلنكليزي في املســابقة القارية، وقال: «أعتقد 
أن تركيــزه ينصب على الفريق، أنه واضح جدا في ذلك، 
اجلوائز واإلجنازات الفردية هي بالطبع شيء خاص جدا 

ومستحقة بشدة».
وأضاف «لكنه في هذه اللحظة من رحلته معنا، عندما 
تنســى عدد املباريات واألهداف وتفكر في جناح الفريق، 
وفيمــا يتعلق بالالعبني الذين يلعبــون جميع املباريات 
الســبع، سنحتاج إلى ذلك وسنستخدمه في التشكيلة ال 

شك في ذلك».
ورغم كل تلك املوسيقى املزاجية اإليجابية، تبدأ إجنلترا 
البطولة مع خطر أن يطغى على أداء العبيها اخلالف حول 
ركوع الالعبني لالحتجاج على العنصرية، وهي لفتة القت 

صيحات استهجان في املباريات الودية قبل البطولة.
وســيحضر نحو ٢٢٥٠٠ مشجع في «وميبلي» ملباراة 
كرواتيا بسبب قيود «كورونا»، ستلقي املزيد من صيحات 

االستهجان بظاللها على حملة األسود الثالثة.

هكذا يشجع إيفرا أسكتلندا
يعود منتخب أســكتلندا للمشــاركة 
فــي كأس األمم األوربيــة بعــد ربع قرن 
من الغياب عن البطولة التي شارك فيها 
مرتني سابقتني فقط، كان آخرها في نسخة 
١٩٩٦. وتشجيعا ملنتخب اسكتلندا، نشر 
النجــم الفرنســي باتريس إيفــرا، مدافع 
مانشســتر يونايتد السابق، والذي لعب 
حتت قيادة املدرب االســكتلندي الســير 
ألكاسندر فيرجسون، ڤيديو قصيرا عبر 
حسابه الشخصي على «إنستغرام»، وهو 
يرتدى الزي االسكتلندي التقليدي ويلعب 
بـ«مزمار القربة» ويرقص في غرفة معيشته.
وعلق إيفرا على الفيديو: «اللورد إيفرا.. 

شكرا جلميع شعبي األسكتلندي». 
من جهته، علق حارس مرمى مانشســتر 
يونايتــد، ديڤيد دي خيا، على الفيديو برموز 
تعبيريــة ضاحكة، حيــث كان مظهــر «إيفرا» 
مضحــكا للغاية أثناء عزفة على آلة النفخ التقليدية مع 

زيه االسكتلندي.
وذكرت «صن» البريطانية، أن قائد منتخب اسكتلندا 
أندي روبرتســون أهدى جميــع زمالئه في منتخب بالده 
وموظفي الغرف اخللفية صناديق هدايا تزيد قيمتها على 

٩٠٠ جنيه استرليني لكل صندوق.
وأشارت الصحيفة الى أن جنم ليڤربول صاحب الـ٢٧ 
عاما فاجأ رجال املدير الفني ستيف كالرك عند وصولهم 
إلى معسكرهم التدريبي في مدينة ميدلسبره اإلجنليزية 
مساء األربعاء، بهذه الهدية. وأوضحت الصحيفة أن جميع 
أعضاء منتخب اسكتلندا واملوظفني حصلوا على مجموعة 
مــن الهدايا داخل الصندوق ضمت زوجا من الســماعات 
اخلاصة بالهاتف النقال تبلغ قيمتها ٣٠٠ جنيه استرليني 
وساعات يبلغ ثمنها ٣٧٩ جنيها استرلينيا من قبل القائد، 
وبتجميع مجموعة خاصة إضافية من الهدايا ذات العالمات 

التجارية التي تشير إلى اجلذور اخلاصة بأسكتلندا.
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٠-١٠٣ مساًءتركيا × إيطاليا١١ يونيو ١٢٠٢١
٢

١٢ يونيو ٢٠٢١

١-٤١ عصراًويلز × سويسرا
٠-٧١ مساًءالدمنارك × فنلندا٣
٣-١٠٠ 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
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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

تسوية مرضية تنهي مشكلة قميص أوكرانيا
أعلن االحتاد األوكراني لكرة القدم أنه 

توصل إلى «تسوية» مع االحتاد األوروبي 
لكرة القدم لإلبقاء على شعار صنفه 

«ويفا» على أنه سياسي الطابع، على 
قميص املنتخب املشارك في بطولة 
كأس أوروبا، مما أثار جدال بعد 

احتجاج من روسيا.
وكتب رئيس االحتاد األوكراني 
أندري بافيلكو على فيســبوك 

أن «املفاوضــات» كانت «صعبة 
إلى طريق مسدود  للغاية وانتهت 

في مناســبات عدة»، لكن «رغم ذلك 
جنحنا في التوصل إلى تسوية مع االحتاد 

األوروبي لكرة القدم»، وقال ان شعار «املجد 
لألبطال» ســيكون جزءا من شعار جديد يضاف إلى 

اجلزء الداخلي من القميص، ملمحا إلى أنه ستتم إزالة 

العبارة من موضعها األصلي على الياقة، 
مضيفا: أنا واثق من أنه سيصبح جالب 

حظ حقيقي لرجالنا.
وقد طالب «ويفا» بإزالة الشعار 
أو تغطيتــه بالكامــل، مؤكدا أن 
التصميم سيبقى دون تغيير على 
«ماليني» القمصان التذكارية التي 
من املقرر أن يبدأ بيعها األسبوع 

املقبل.
ويأتي هذا القرار غداة مطالبة 
«ويفا» ألوكرانيا بإجراء تعديالت 

على القميص.
وقال «ويفا» إن رسالة «املجد ألبطالنا» 
وهو هتاف شاع في االحتجاجات املناهضة 
لروسيا في العام ٢٠١٤ ويظهر داخل القميص، «ذات 

طبيعة سياسية واضحة».

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٣+١١٠٠٣٠٣إيطاليا
١٠١٠١١٠١سويسرا

١٠١٠١١٠١ويلز
٠-١٠٠١٠٣٣تركيا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

إجنلترا

كرواتيا

إسكتلندا

التشيك

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٣+١١٠٠٣٠٣بلجيكا
٣+١١٠٠١٠١فنلندا

٠-١٠٠١٠١١الدمنارك

٠-١٠٠١٠٣٣روسيا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

إسبانيا

السويد

پولندا

سلوڤاكيا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

هولندا

أوكرانيا

النمسا

مقدونيا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

املجر

البرتغال

فرنسا

املانيا
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