
www.alanba .com .kw

إصدار خاص مبناسبة كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

الثالثاء ١٥ يونيو ٢٠٢١

07:00
البرتغال beIN SPORTS MAX١املجر

10:00
أملانيا beIN SPORTS MAX١فرنسا

التشيك..
« شيك » 

«الديوك» و«املانشافت» 
في نزال شرس
« رفاق رونالدو »

لعبور املجر بسالم

«املاتادور» سلبي
وسلوڤاكيا خطفت پولندا
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قال مــدرب روما اإليطالي اجلديــد، البرتغالي جوزيه 
مورينيو، إنه لم يستطع التوقف عن التفكير فيما حدث 
مع جنم منتخب الدمنارك كريســتيان إريكســن يوم 
الســبت املاضي، مؤكدا أن إنقاذ إريكسن كان أهم من 
كرة القدم، لكن في الوقت نفسه يعتقد أن هذا املوقف 

أظهر القيمة الرائعة للعبة.
وأضاف مورينيو في تصريحات لشبكة «توك سبورت» 
البريطانية: «بالطبع لم أحتدث مع إريكسن، 
لكنــي اتصلت بزميله في املنتخب 
ببيير إمييل هويبيرغ، وحتدث 
عن حالتــه بإيجابية، وهذه 
لذلك علينا  أنباء جيــدة، 

االحتفال».

هل لڤيروس كورونا عالقة بسقوط إريكسن املرعب؟

في تصريحات نشــرتها صحيفــة دايلي ميل 
اإلجنليزية: «وجدت إريكسن مستلقيا وينظر 
إلى امللعب.. عيناه بيضــاء، بدا األمر غريبا.. 
رأيت سيمون كاير (قائد الدمنارك) يركض ثم 
تساءلت ما الذي يجري.. مشيت ببطء صوب 
دكة البدالء». بينما صرح كاســبر شــمايكل 
حارس املرمى: «اخترت أن أقول لنفســي إن 
األمر ســيصبح على ما يرام، هذه ليســت 

النهايــة، لكن كان من املمكن أن يســوء 
املوقف.. ممنت لكوني جزءا من الفريق 
الذي وقف متحدا في هذا املوقف.. وممنت 
أن إريكســن بخير.. حاولت تخيل لو 

أنا الذي ســقطت أرضا.. أعرف أن زوجة 
إريكسن وأوالده ووالديه كانوا في امللعب، 

حاولــت النظر لهم فــي وقت ما.. كان موقفا 
صعبا مروا به».

ورفــض ماروتا هذا التفســير. وأبلغ «راي 
ســبورت» انه لم يصب بكوفيد-١٩ ولم يتلق 

التطعيم أيضا».
وقال ماروتا إن إريكســن يخضع إلشراف 
الطاقم الطبي للمنتخب الدمناركي، واألمر يعود 
لهم في الكشــف عن معلومات، لكن إنتر على 

تواصل مع الالعب.
وأضاف «أستطيع أن أقول إن الطاقم الطبي 
في إنتر كان على تواصل معهم منذ البداية».

وقــال شــارما إن كل فحوص إريكســن في 
توتنهام منذ ٢٠١٣ كانت طبيعية، لكن مشــهد 
الالعب وهو يســقط على األرض أثار مخاوف 
لفترة وجيزة من أن األطباء رمبا فاتهم شيء ما.

الى ذلك، استرجع العبو الدمنارك اللحظات 
املرعبــة التالية لســقوط زميلهم كريســتيان 
إريكسن مغشيا عليه. وقال بيير إمييل هويبرج 

رغم مرور ٤ أيــام على العارض الصحي 
اخلطيــر الــذي تعــرض لــه إريكســن، فإن 
التحليالت ال تزال تخرج لتفسر ماذا حصل 
مع الالعب، أحد تلك التفسيرات التي مت تداولها 
هي أن إريكسن أصيب سابقا بڤيروس كورونا 
دون أن يشــعر بالعوارض، أو بسبب تلقيه 
اللقاح. غير أن جوســيبي ماروتا مدير إنتر 
ميالن بطل الدوري اإليطالي نفى ما تردد من 
أن إريكسن أصيب سابقا بڤيروس كورونا، 
في حني قال طبيب النادي اإليطالي إن الالعب 
لم تظهر عليه أي عالمات على متاعب صحية 
في السابق. وأبلغ بييرو فولبي طبيب إنتر 
صحيفة «ال غازيتا ديلو ســبورت» أنه «في 
األيام القليلة القادمة سيخضع إلى فحوص 

شاملة. أهم شيء هو حتسن حالته».
وأضاف «لكن لم يكن هناك أي شيء سابقا 
يشير إلى وجود مشكلة، سواء في توتنهام 
أو إنتر. في إيطاليا الفحوص دقيقة للغاية».
بدوره، أكد ســاجناي شــارما من جامعة 
ســانت جورج في لنــدن، وهو طبيب القلب 
في نادي إريكسن السابق توتنهام هوتسبير، 
أن الدولي الدمناركي لم يتعرض ألي متاعب 
ســابقة في القلب أثناء وجــوده في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
لكنه أبلغ صحيفــة «ميل أون صنداي» أن 
بعض الالعبني رمبا أصيبوا بعدوى كوفيد-١٩ 
مــن دون أعراض ما قد يؤدي إلى «ندوب» في 

القلب.

الالعبون يستذكرون املوقف.. وهويبرج: وجدت عينه بيضاء

الالعب حتت املالحظة الطبية.. وشمايكل: األطباء أبطال

إريكسن يريد فهم ما حدث!
أكد جنم وســط املنتخب الدمناركي كريســتيان إريكسن أنه يريد أن يفهم ما 
حدث معه، بعد السقوط املفزع الذي تعرض خالل مباراة منتخب بالده وفنلندا.
وقال الالعب وفقا لصحيفة «الغازيتا ديللو سبورت»: «شكرا لكم جميعا، أنا ال 
أستسلم، أشعر بتحسن اآلن لكني أريد أن أفهم كل ما حدث، أود أن أشكر اجلميع 
على ما فعلوه من أجلي، كانت عائلة إنتر ميالن قريبة جدا مني، وأثر ذلك في».

قــال مارتني شــوتس وكيل أعمال 
العب املنتخب الدمناركي كريستيان 
إريكســن، إنه رمبا يحتاج للبقاء في 
املستشفى ليومني آخرين لكنه يتعافى 
بشكل جيد بعد سقوطه بشكل مفاجئ 
على أرضية امللعب خالل مباراة منتخب 
بــالده أمام نظيره الفنلندي الســبت 
املاضي في كوبنهاغن ضمن منافسات 
(يــورو ٢٠٢٠)، ويعتقــد األطباء أنه 
تعــرض لنوبــة قلبيــة، وقــد جرى 
إنعاشــه على أرض امللعب قبل نقله 

إلى املستشفى.
وأضاف شــوتس فــي تصريحات 
لصحيفة «غازيتا ديللو سبورت» عقب 
زيارة الالعب، إن إريكسن، العب إنتر 
ميالن اإليطالي: «ميزح، ويتمتع بحالة 

مزاجية جيدة. إنه على ما يرام، نحن 
جميعا نرغب في معرفة ما حدث، وهو 
أيضا يرغب في ذلك. األطباء يجرون 
الكثير من الفحوص وهذا يســتغرق 

وقتا».
وأردف شوتس: «هو سعيد بعد أن 
رأى كــم الناس املهتمني به. لقد تلقى 

رسائل من جميع أنحاء العالم».
وال يتوقع أن يشارك إريكسن (٢٩ 
عاما) مجددا فــي البطولة األوروبية 
احلاليــة، لكنه قد ينتقــل إلى منزله 

قريبا ملواصلة التعافي.
«األطباء أبطال»

هذا، وزار حــارس مرمى املنتخب 
الدمناركي كاسبر شمايكل، برفقة قائد 

«محاربــي الفايكنغ» ســيمون كيير، 
زميلهما إريكسن في املستشفى.

ونقلت صحيفة «بي تي» الدمناركية 
عن شمايكل قوله: «األبطال الوحيدون 
هنــاك هم األطباء الذيــن جنحوا في 
إنقاذه، نحن العبون كرة قدم محترفون، 
لكن هؤالء األطباء يكرسون حياتهم 
إلنقاذ الناس وميكنهم فعل ذلك حتت 
هــذا الضغط. ال أســتطيع أن أصف 
مدى إعجابي بهــم. أن يتمكنوا من 

إعادته معجزة».
وأكد حارس مرمى املنتخب أنه 
كان من اللطيف أن نرى إريكســن 
يبتســم ويضحــك ويكــون على 
طبيعته، « ما مييزنا كفريق وبلد 

أننا نقف معا حتى النهاية».

برايثوايت يشعر بالفخر لتكاتف الالعبني

مورينيو: إنقاذ كريستيان أهّم من الكرة

وصف مهاجم برشــلونة 
الدمنارك، مارتن  ومنتخب 
برايثوايت، ما حدث السبت 
املاضي خالل مباراة بالده 
وفنلندا في يورو ٢٠٢٠ بـ 
«الرهيب»، في إشــارة إلى 
سقوط وإغماء كريستيان 
إريكسن على أرضية امللعب 

قبل نقله إلى املستشفى.
وقال برايثوايت: «مازلت 
متأثرا بهذا املوقف، لكن 
األهم أن كريستيان أفضل 

حاال اآلن ولهذا أنا أيضا أفضل، صحته هي 
أهم شيء، كانت جتربة رهيبة»، وذلك خالل 
مؤمتر صحافي امس أثناء معسكر املنتخب 
الدمناركي في هلسينغور شمالي كوبنهاغن.

وأكد الالعب أن التحدث إلى إريكسن مجددا 
أمس عبر مكاملة ڤيديو والتحقق من حتسن 

حالة العب إنتر ميالن عنت 
له «الكثير».

وتابع: «كانت هناك صور 
ملا حدث يوم السبت وأردت 
إخراجها من رأسي»، معترفا 
بأنه ال يســتطيع تفسير 
قــرار زمالئه بتشــكيل 
إريكسن ملنع  دائرة حول 
الكاميرات من تصويره أثناء 

محاولة األطباء إفاقته.
وأضاف: «يصعب إيضاح 
كيف بدأ كل شــيء، بدت 
األمور كما لو كانت حتدث بشكل طبيعي، 
أدركنا أنه يجدر بنا االهتمام بكريستيان 
وحاولنا فعل ذلك على أفضل نحو ممكن».
وكشف برايثوايت عن شعوره بـ «الفخر» 
إزاء ردة فعــل الفريق التــي وصفها بـ 

«االستثنائية».
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«شنو تتوقع» ؟

مشاهدة مكلفة ملباريات «اليورو» في لبنان

بيروت - ناجي شربل

كرة القــدم لم تعد لعبة الفقراء في 
لبنان، ففي الظرف األصعب على البالد 
بسبب الضائقة االقتصادية غير املسبوقة 
إزاء انهيار سعر صرف العملة الوطنية 
«الليرة اللبنانيــة» أمام الدوالر، باتت 
مشــاهدة مباريات كرة القــدم الدولية 
تتطلب تســديد مبالغ ماليــة بالعملة 
الصعبة. حضور مباريات بطولتي أمم 
أوروبــا وكوبا أميركا عبر املشــتركني 
في شــبكة بث مدفوعة يتطلب تسديد 
رسم مالي قيمته ٣٠ دوالرا لفتح قنوات 
«بي ان ســبورتس ماكس» التي تنقل 

مباريات البطولة لفترة شهرين. وغير 
ذلك، على الراغب في مشاهدة قنوات «بي 
ان ســبورتس» تسديد اشتراك شهري 
منفصل عن االشتراك اخلاص بالباقة التي 
تقدمها الشبكة، وتبلغ قيمته ١٠ دوالرات. 
في حني ان الراغب في متابعة املباريات 
مباشــرة من قبل «بي ان ســبورتس»، 
يتوجب عليه تسديد ٨٠ دوالرا. وهكذا 
بات لكل شــيء ســعره جلهة مشاهدة 
املباريات. وبات كثيرون يفضلون دفع 
الرسم اخلاص باملشاهدة املنزلية بدال 
من التوجه الى املقاهي، حيث تتخطى 
كلفة اجللوس هناك هذه الكفلة بأشواط، 
علما اننا نتحدث عن املقاهي الشعبية، 

وليس تلــك التي باتــت متلك عالمات 
جتارية معروفة محليا وعامليا.

البعــض وجد وســيلة للنفــاذ الى 
املباريات بواسطة موقع الكتروني عبر 
خدمة البث التدفقي. لكن ذلك يشترط 
توافر خدمة االنترنت الســريعة، التي 
تتأثر بدورها بتأمني التيار الكهربائي، 
فضال عن كون اخلدمة في لبنان بطيئة 
وغير متطورة، لعوامل عدة بينها طبيعة 

البالد التي تكثر فيها التضاريس.
كرة القــدم لم تعد لعبة الفقراء في 
لبنان، إال أن الشغف يبقي عشاقها في 
دائرة االهتمام بها مهما كلفهم ذلك من 

أثمان.

حالق منتخب إجنلترا
.. سجني سابق

املقدوني بانديڤ 
يسجل اسمه في تاريخ اليورو

يحافظ جنوم منتخب اجنلترا املشاركون في بطولة كأس األمم األوروبية 
على مظهرهم في أفضل حال من قبل حالق كان في األصل ســجينا، 
وفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، ويدعى دومينيك أوثول (٣٤ عاما)، 
ولديه عدد كبير من املتابعني على وسائل التواصل االجتماعي، ويوضح 
أوثول أنه تعرض للطعن ٦ مرات وتعلم قص شــعره أثناء وجوده في 

السجن منذ ١٢ عاما.
وفقا لصحيفة «ميرور»، اآلن هو ناشــط في مجال مكافحة اجلرائم، 
ومتت دعوته من قبل احتاد كرة القدم اإلجنليزي لرعاية شعر الفريق 
في املقر الرئيسي في إجنلترا، حيث يكون وجها مألوفا لعدد من الالعبني 

مثل ماركوس راشفورد وسانشو وداني ويلبيك.
ويدير دومينيك متجرين للحالقة في جنوب غرب لندن ويساعد األطفال 
في املشــاريع املجتمعية. وعن ماضيه قال: «ال أريد أن أقول أي شيء 
ألنني ال أريد أن أزعج أحدا، أريد فقط أن أساعد اآلخرين في املجتمع».

أصبح مهاجم منتخب مقدونيا الشــمالية غوران بانديڤ 
ثانــي أكبر الهدافني في تاريخ بطولة كأس األمم األوروبية 

بتسجيل هدف التعادل أمام النمسا.
وسجل بانديڤ، العب جنوى اإليطالي، على ملعب بوخارست 

الوطني بـ ٣٧ عاما و٣٢١ يوما.
ويعد النمســاوي إيفيكا فاستيك العب كرة القدم الوحيد 
على مدار التاريخ الذي جتاوزه، والذي ســجل أمام پولندا 

في ١٢ من يونيو عام ٢٠٠٨ بـ ٣٨ عاما و٢٥٧ يوما.
وحــل املجري زولتان غيرا في املركــز الثالث بـ ٣٧ عاما 
و٦٢ يوما عندما سجل أمام البرتغال في ٢٢ من يونيو من 

عام ٢٠١٦.
وتشــرف بانديڤ، الذي يعد رمــزا لكرة القدم في بالده، 

بافتتاح سجل مقدونيا الشمالية في بطولة دولية كبرى.

ما تقييمك ملباراة األمس؟ إجنلترا 
وكرواتيا ١-٠

٭ جــاءت مواجهــة اجنلترا 
وكرواتيــا جيــدة مــن حيث 
املســتوى الفنــي، وإن ظهــر 
املنتخب الكرواتي مبســتوى 
متراجع عما عهدناه وبشــكل 
غيــر متوقــع، بينمــا ظهــر 
«اإلجنليزي» مبستوى متطور 
بفضــل النجــوم الكثيــرة في 
صفوفه وفي مختلف املراكز، ومن 
بينهم فيل فودن، ومايسون مانت، 

ورحيم ستيرلينغ، وهاري كني.

ما أبرز ما لفت انتباهك فنيا في تلك املباراة؟ 
٭ اجلودة الفنية التي ظهر عليها منتخب 
«األسود الثالثة» حيث بدا مسيطرا على 
مجريات املواجهة رغم تقدمه في الشوط 
الثانــي، وكذلك جودة الالعبني االحتياط 
الذيــن قــام بإشــراكهم املــدرب غاريــث 

ساوثغيت في الشوط الثاني.

من تتوقع أن يحرز لقب يورو ٢٠٢٠؟
٭ فرنسا األقرب للفوز باللقب، فهو منتخب 
متكامل ومنســجم ويشهد استقرارا على 
مســتوى الالعبني واجلهاز الفني، ولديه 
اخلبرة الدولية الكافية التي تؤهله للفوز 
بـ«يورو ٢٠٢٠» فضال عن كونه بطل كأس 

العالم في نسخته األخيرة. 

أن يكون مفاجأة  الذي تتوقع  املنتخب  من 
البطولة؟ 

٭ من املمكن أن يسجل منتخب «األسود 
الثالثة» مفاجأة مدوية في «يورو ٢٠٢٠» 
وذلــك على خلفية ما قدمه من مســتوى 
متميزة أمام كرواتيا، وتبدو االســتفادة 
واضحة جلميع العبي اجنلترا من املنافسة 
على بطوالت األندية األوروبية، فقد منحهم 
هذا ثقة فنية وذهنية إضافية، مما يؤهلهم 

ألن يكونوا منتخب املفاجآت.

هل تتوقع أن يكون مستوى البطولة مرتفعا 
أو سيتأثر بجائحة كورونا واملوسم األوروبي 

املرهق؟
٭ ال شــك أن جميــع األندية واملنتخبات 
تأثــرت ســلبا بجائحــة كورونــا، نظرا 
لتبعاتها الكثيرة وطــول مدتها الزمنية 
والتي استغرقت موسما ونصف املوسم، 
وهذا األمــر أدى إلى ضغط املباريات في 
الدوريات األوروبية، مما تســبب بدوره 
بإجهاد وإرهاق الالعبني وكثرة إصاباتهم، 
وعليــه يتوقــع أن تتأثر «يــورو ٢٠٢٠» 
هي األخرى بجائحة كورونا فنيا وبدنيا.

من تتوقع أن يكون جنما للبطولة؟ 

٭ كل الترشيحات تصب في صالح جنم 
نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا 
كليان مبابي، وهــو األكثر جاهزية فنية 
وبدنية، ولديه كافة املؤهالت التي متكنه 

من أن يكون جنما للبطولة األوروبية. 

من الالعب الواعد الذي تتوقع له البروز والتألق؟
٭ النجوم الواعــدة تتواجد في منتخب 
اجنلتــرا، وخاصة جنم مان ســيتي فيل 
فودن، وأحد أفضل العبي تشلسي مايسون 
مانت، ويتوقع أن يكون لهما حضور مؤثر 

في البطولة.

من سيكون هداف البطولة؟
٭ اعتقد ان املنافسة ستنحصر بني مهاجم 
بلجيكا و«االنتر» روميلو لوكاكو، وجنم 
«امللكي» ومنتخب فرنســا كرمي بنزميا، 
وأمتنى أن يكــون بنزميا هداف البطولة 

لكونه العب ريال مدريد.

حارس مرمى تتوقع أن يكون جنما للبطولة؟ 
٭ أتوقع أن تشــهد «يــورو ٢٠٢٠» تألق 
غوردان بيكفورد حارس منتخب اجنلترا. 

منتخب تشجعه وتتعاطف معه؟
٭ أشــجع أملانيــا «املانشــافت» وأمتنى 
أن حترز اللقب، ولكــن املنتخب األملاني 
تغير كثيــرا وحظوظه أقل من غيره في 
املنافسة، لعدم وجود العناصر املتميزة 
كبقيــة املنتخبات األخرى، وأتعاطف مع 
منتخــب إســبانيا لكونه يقــدم كرة قدم 
جميلــة، وإن كنت «زعــالن» منهم لعدم 

استعانتهم بأي العب من ريال مدريد.

أحمد غازي: حظوظ أملانيا قليلة
وفرنسا األقرب للقب وأتعاطف مع إسبانيا هادي العنزي

مع املتعة الكروية التي تقدمها لنا بطولة أمم 
أوروبا، فــي ظل وجود نخبة كبيرة من جنوم 
«الســاحرة املســتديرة» وبصيغة غير مسبوقة 
في القارة العجوز في هذه النســخة مبشاركة ٢٤ 
منتخبا، فنحن على موعد مع وجبة كروية دسمة 
على مدى شهر. «األنباء» مواكبة لهذا احلدث العاملي 
اســتطلعت توقعات أحد جنومنــا الرياضيني عن 
البطولة وهو العب وسط الفريق األول لكرة القدم 

بنادي الساحل أحمد غازي:
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ً «شيك» يهدي التشيك انتصاراً رائعا

أفســـــدت 
التشيك عــــــودة 

إلــى البطــوالت  اســكتلندا 
الكبرى بعد غياب ٢٣ عاما، 
وهزمتهــا بهدفــني نظيفني 
سجلهما باتريك شيك، أحدهما 
من تســديدة مــن منتصف 
امللعب، وذلك أمس في عقر 
دارها غالسكو ضمن اجلولة 
األولى مــن دور املجموعات 
لكأس أوروبا في كرة القدم.

سجل شيك هدف االفتتاح 
من كرة رأسية قبل االستراحة 
(٤٢)، والثاني بتسديدة رائعة 
على بعد نحــو ٥٠ مترا من 
منتصف امللعب مطلع الشوط 
الثانــي (٥٢) رافعا رصيده 

إلى ١٣ هدفا دوليا.
التشــيك  وتصــدرت 
املجموعــة الرابعــة، بفارق 
هدف عن إجنلترا الفائزة على 

كرواتيا ١-٠ أول من امس.
علــى ملعــب «هامبــدن 
بارك» وبحضور جماهيري 
محــدود وفــق بروتوكــول 
التقــى  ڤيــروس كورونــا، 
املنتخبــان للمــرة األولى 
في بطولة كبرى، علما أن 
اسكتلندا دخلت املواجهة 
بعد فوزها فــي آخر ٣ 
مباريات على التشيك، 
آخرها في دوري األمم 
األوروبية في خريف 

.٢٠٢٠
واختبر شــيك 

وصلت بعدها الكرة الى القائد 
أندرو روبرتسون على حافة 
املنطقة أطلقها ظهير أيســر 
ليڤربول اإلجنليــزي قوية 
أبعدها فاتســليك  بيســراه 

بصعوبة إلى ركنية (٣٢).
لكن قبل الدخول إلى غرف 
املالبس تقدمت التشيك بعد 
هجمة بدأت بركنية ثم وصلت 

مارشــال الذي عــاد للتألق 
بالتصدي بعد ثوان لتسديدة 
من خارج املنطقة لفالدميير 
داريــدا. وعبرت اســكتلندا 
بســرعة عن نواياها وهزت 
التشــيك بتسديدة  عارضة 
جميلة على باب املنطقة لعبها 

الظهير جاك هندري (٤٨).
لكن شيك تصدر املشهد 

إلى رأس شيك تابعها مهاجم 
باير ليڤركوزن األملاني برأسه 

داخل الشباك (٤٢).
بكر املدرب ستيف كالرك 
بالتبديل بني الشوطني، فدفع 
باملهاجم تشــي آدامس، لكن 
شيك (٢٥ عاما) بكر بالضغط 
وحتديدا بالدقيقة ٤٦ عندما 
سدد وهو شبه منفرد أبعدها 

احلارس ديڤيد 
مارشــال الــذي 
إلــى ركنية  أبعدهــا 
املهاجــم  عليــه  رد   ،(١٦)
االسكتلندي ليندون دايكس 
بكرة مشابهة إلى ميني مرمى 
احلارس توماش فاتســليك 
الذي سيترك ناديه اشبيلية 
االسباني الصيف املقبل (١٨)، 

ووقع على احد أجمل األهداف 
في تاريــخ البطولة، عندما 
الثنائيــة بيســارية  حقــق 
عابرة للقارات من منتصف 
امللعب، مســتفيدا من تقدم 
مارشال، حارس دربي كاونتي 
اإلجنليــزي البالغ ٣٦ عاما، 
والذي عانق الشباك مع الكرة 

الساقطة في مرماه (٥٢).
وهــذه ثانــي ثنائية في 
البلجيكــي  البطولــة بعــد 
روميلو لوكاكــو في مباراة 

روسيا (٣-٠).
ومارشــال هو ثاني أكبر 
العب ميثل اسكتلندا في كأس 
أوروبا أو كأس العالم، بعد 
جيم ليتون في مونديال ١٩٩٨ 

(٣٩ عاما).
ولم تستسلم اسكتلندا، 
التشــيكية  املنطقة  وهددت 
واحلــارس فاتســليك الذي 
تدخــل لصــد كــرة دايكس 
أنقــذ  القريبــة (٦٢)، ثــم 
فاتسليك مرماه بطرف قدمه 
من تسديدة بالغة اخلطورة 

لدايكس املنفرد (٦٦).
وتالعــب البديل جيمس 
لكــن  بالدفــاع  فوريســت 
تسديدته لم يكتب لها النجاح 

وارتدت إلى ركنية (٨٤).
املــدرب  فريــق  لكــن 
ياروسالف شيلهافي حافظ 
على تقدمه مستهال مشواره 
بثالث نقاط مهمة في سعيه 

لبلوغ ثمن النهائي.

خطف النجم التشــيكي باتريك شــيك أنظار اجلميع 
أثناء مواجهة منتخب بالده أمام اسكتلندا ضمن منافسات 
«يورو ٢٠٢٠» مســاء أمس، بعــد أن أحرز هدفا إعجازيا 

من تسديدة بعيدة املدى.
ولم تالمس الكرة أرضية امللعب، بل عانقت الشــباك 
مباشــرة لينتــزع الالعب صيحات اإلعجــاب من جميع 

املتابعني، سواء في مدرجات امللعب أو أمام الشاشات.

ووفقا ملا أكدته شبكة «أوبتا» لإلحصائيات، فإن هدف 
شــيك جاء بعد تسديدة من مسافة تبلغ ٤٩٫٧ ياردة عن 
املرمـــــــى، ليسجــــل رقما قياسيا في تاريــخ كأس أمم 

أوروبا.
وأضافت الشبكة املتخصصة في اإلحصائيات الرياضية 
أن هذه هي أبعد مســافة يسجل منها هدف في نهائيات 

أمم أوروبا منذ عام ١٩٨٠.

هدف شيك «الرائع» األبعد منذ ١٩٨٠

شيلهافي: شيك عبقري.. وهدفه الثاني مذهل وخارق
عبر مدرب التشيك ياروسالف شيلهافي عن سعادته 
بالبدايــة القوية لفريقه، قائــال: «كانت مباراة أولى ضد 
فريق قوي جــدا على أرضه وفزنا بهدفني.. هذا ممتاز.. 
شــاهدنا في الشــوط الثاني عبقرية باتريك شــيك.. أنا 
سعيد جدا ألنه سجل.. كنا ندرك بأنه عبقري، بأنه قادر 

على تسجيل األهداف ولهذا السبب هو هنا».
وتابــع: «مــن الواضــح أن الهدف الثانــي كان مذهال 

وخارقا.. نادرا ما نرى هدفا يسجل من منتصف امللعب. 
إنه العب مذهل ولن يكونا آخر أهدافه هنا»، معتبرا أنها 
«كانت مبــاراة مفصلية لكن األمور لــم تنته بالتأكيد.. 
تبقى أمامنا مباراتـــــــان ضد املنتخبني املرشــحني في 
هذه املجموعة.. سندخل هاتني املباراتني من أجل الفوز، 
لكن يتوجب علينا احلصول على نقطة (من كل مباراة) 

على األقل».
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بدأ املنتخــب الپولنــدي وجنمه روبرت ليڤاندوڤســكي 
مشوارهما في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم، املقامة بنسختها 
السادسة عشرة في ١١ مدينة ودولة، بالسقوط أمام سلوڤاكيا 
١-٢ أمس في ســان بطرسبورغ في اجلولة األولى ملنافسات 

املجموعة اخلامسة.
وكانــت پولنــدا متنــي النفس بــأن تبدأ 

مشاركتها الثالثة تواليا في البطولة القارية 
بفوز ميهد الطريق أمامها حملاولة تكرار 

سيناريو ٢٠١٦ حني وصلت إلى ربع 
النهائي، لكن مهمتها تعقدت نتيجة 
سقوطها أمام سلوڤاكيا، السيما 
أن املجموعــة تضــم العمالق 

اإلسباني ونظيره السويدي.
ودفعت پولندا ثمن خطأين، 
األول للحــارس فويتشــيك 
تشيزني الذي أهدى سلوڤاكيا 
التقــدم فــي الشــوط األول 

بعدمــا حول الكرة في شــباكه 
عن طريق اخلطأ (١٨)، والثاني 

لغرشــيغورش كريخوفياك الذي 
ارتكب خطأ ســخيفا أدى إلى طرده 

باإلنــذار الثاني (٦٢)، ما ســمح ملاريك 
هامشيك ورفاقه في التقدم مجددا عبر ميالن 

شكرينيار (٦٩) بعدما أدرك كارول لينيتي التعادل 
في الثواني األولى من الشوط الثاني (٤٦).

ومن املؤكد أن هذه الهزمية ســتزيد الضغط على املدرب 
اجلديد لپولندا باولو سوزا، وبات املنتخب الپولندي مطالبا 
بالفوز في مباراته املقبلة التي جتمعه بإسبانيا في إشبيلية 

السبت.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق األولى من اللقاء مع 
أفضلية سلوڤاكية في البداية كادت أن تثمر عن هدف التقدم 
عبر أوندري دودا لكن محاولته هزت الشباك اجلانبية ملرمى 
تشــيزني (١٤). وكوفئ الســلوڤاكيون على جهودهم بهدف 
(١٨) بفضل روبرت ماك الذي قام مبجهود رائع على 
اجلهة اليسرى وتالعب مبدافعني قبل أن يسدد 
الكرة من زاوية ضيقة، فتحولت من قدم 
تشيزني الى الشباك ليحتسب الهدف 
عكسيا لصالح حارس يوڤنتوس 
اإليطالي، ليصبح بذلك أول حارس 
يســجل ضد فريقه فــي تاريخ 

النهائيات القارية.
وبدت پولنــدا عاجزة عن 
العودة إلى اللقاء، لكن رجال 
سوزا عادوا إلى أجواء املباراة 
مع بداية الشوط الثاني وأدركوا 
التعادل بعد ٣٢ ثانية فقط على 
بدايته بفضل لينيتي بعد متريرة 
من كاميل يوجفياك، ليصبح بذلك 
صاحب ثاني أسرع هدف في تاريخ 
البطولة بعد استراحة الشوطني، خلف 
الروماني مارســيل كوراس ضد أملانيا 
عام ١٩٨٤ (بعد ٢١ ثانية على بداية الشوط 

الثاني) بحسب «أوبتا» لإلحصاءات.
وتلقــى پولنــدا صفعة قاســية بطــرد كريخوفياك (٦٢) 
نتيجة إنذار ثان، ليصبح بذلك أول العب يطرد في النسخة 
احلالية، ليفتح النقص العدد الطريق أمام سلوڤاكيا الستعادة 
التقــدم وقــــد جنحت فــي حتقيق مبتغاها بواســطة ميالن 

شكرينيار (٦٩).

أصر املنتخبان اإلسباني 
التعادل  والســويدي علــى 
السلبي بعدما أضاعا فرصهما 
وخرجــا بنقطة لــكل منهما 
في أولــى مبارياتهما ضمن 
منافسات املجموعة اخلامسة.

وفرط اإلسبان في فرصهم 
خالل الشوط األول وأضاعوا 
هدفــني محققني بعدما كانوا 
األفضــل هجوميــا وهددوا 
مرمــى احلارس الســويدي 
روبني أولســن كثيرا، حيث 
أضاع فيران توريس فرصة 

اليكســندر إيســاك بالكــرة 
واقتحم منطقة جزاء اإلسبان 
وواجه احلارس وسدد الكرة 
لكنهــا ارتطمــت باملدافع ثم 
القائم وارتــدت للملعب في 
املبــاراة (٤١)،  أغرب فرص 
ولــم يتمكــن اإلســبان في 
ملعبهم وأمام جمهورهم من 
ترجمة تفوقهم وسيطرتهم 
على الكرة إلى هدف في حني 
حقق الســويديون ما كانوا 
يسعون إليه باحلفاظ على 
شباكهم نظيفة. وقد سيطر 

لتعزيز الهجوم.
وقد أصبح املوهبة الشابة 
في منتخب إسبانيا بيدري 
أصغر العب إسباني يشارك 
في بطوالت كأس أمم أوروبا 
لكرة القدم بعد مشاركته في 
املواجهة حيــث بلغ ١٨ عاما 
و٦ أشــهر و٢٠ يومــا، علما 
أن االجنليزي الشــاب جود 
بيلينغهام هو صاحب الرقم 
األصغر حاليا بعد أن شارك 
قبل يومني أمام كرواتيا بعمر 

١٧ عاما و٣٤٩ يوما.

اإلسبان على الشوط األول من 
خالل مجموعة من متريرات 
القصيرة في منتصف امللعب.

وفي الشوط الثاني سنحت 
فرصة للســويد للتقدم في 
النتيجة بعدما بذل اليكسندر 
إيســاك جهدا كبيرا ومر من 
املدافعني وهيأ كرة على طبق 
من ذهب لزميلــه ماركوس 
بيرغ الذي أطاح بالكرة خارج 
املرمى املفتوح (٦١)، وأجرى 
كال املدربــني لويس انريكي 
اندرســون تبديالت  ويــان 

ثمينــة بعدما كان قريبا من 
املرمى وســدد الكرة برأسه 
خارج املرمــى (١٥)، وتبعه 
زميله الڤارو موراتا بإهداره 
فرصــة ثمينة بعد اســتغل 
خطأ املدافع السويدي وواجه 
احلارس متاما وســدد كرته 
بعيدا عن املرمــى (٣٨) مما 
أزعج مدربه لويس انريكي من 
على الدكة، وسنحت للسويد 
فرصة مثالية جدا كانت كفيلة 
بأن تقدمــه بالنتيجة عندما 
انطلــق مهاجمه «األســمر» 

رفاق «ليڤا» يسقطون في االختبار السلوڤاكي

«املاتادور» يكتفي بنقطة أمام السويد «العنيد»
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سان بطرسبورغ تشدد قيود مكافحة «كورونا»

«هوشة» في معسكر «املانشافت»

زكريا متحفز للقاء الطليان

أعلنت الســلطات احمللية في مدينة ســان 
بطرسبورغ الروسية، والتي يستضيف ملعبها 
الرئيسي مباريات عدة في كأس أوروبا ٢٠٢٠، 
أنها ستشدد القيود املتعلقة مبكافحة ڤيروس 
كورونا في محاولة للحد من االرتفاع اجلديد 

في اإلصابات.
وتعتبر ثاني أكبر املدن الروسية األكثر تضررا 
في البالد بعد العاصمة موسكو، ومن املتوقع 
أن تستضيف اآلالف من اجلماهير من أوروبا.

وتدخل القيود اجلديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 
غد األربعاء بعد يوم من املواجهة التي ستجمع 

روســيا وفنلندا ضمن منافسات املجموعة 
األولى. وسيستقبل امللعب الذي يتسع لـ ٦١ 
ألف متفرج ٥٠٪ من سعته االستيعابية كما كان 
مقررا. واعتبارا من اخلميس، ستغلق املناطق 
املخصصة للمطاعم ومناطق لعب األطفال في 
املراكز التجارية باملدينة، ولن يتم بيع الطعام 
في مناطق املشجعني اخلاصة بكأس أوروبا، 

وفق ما أعلنت السلطات في بيان أمس.
وأضافت ان «الضيوف في جميع املناسبات 
العامــة، حتى تلك املقامة فــي الهواء الطلق، 

سيجبرون على ارتداء الكمامات».

نشبت مشادة بسيطة داخل معسكر املنتخب 
األملاني، قبل املباراة املرتقبة أمام فرنسا، املقرر 
لها اليوم، على ملعب أليانتس أرينا، في إطار 
لقاءات اجلولة األولى مــن دور املجموعات 
ببطولة «يورو ٢٠٢٠». وأفادت صحيفة «توتو 
ســبورت» اإليطالية، بوقوع مشادة بسيطة 
نشبت خالل تدريبات «املانشافت» بني ليروي 
ساني وإلكاي غوندوغان، قبل الظهور األول 

للمنتخب األملاني بكأس األمم األوروبية.

وأضافت ان املدير الفني ملنتخب أملانيا يواكيم 
لوف وقائد «املانشافت» وحارس املرمى مانويل 
نوير تدخال سريعا قبل أن تنشب بينهما مشادة 
أكبر، من أجل احتواء األزمة وإنهاء اخلالف.

يذكر أن الثنائي غوندوغان وســاني، سبق 
لهما التزامل معا خالل فترة لعبهما بقميص 
مان سيتي، قبل أن يرحل ساني عن الفريق 
الســماوي لينضم إلى بايرن ميونخ، ويبقى 

غوندوغان في مانشستر.

قال العب خط وسط املنتخب السويسري 
دينيس زكريا، إنه يتطلع إلى املباراة املقررة 
أمام منتخب إيطاليا غدا األربعاء في روما 
ضمن اجلولة الثانيــة من مباريات دور 
املجموعات لـ«يورو ٢٠٢٠»، لكنه شــدد 
على أهمية حتسن أداء الفريق بعد التعادل 

في املباراة األولى أمام ويلز ١-١.
وأضاف زكريا (٢٤ عاما): «علينا التحلي 
بالكثير من الفاعلية في هذه املباراة. علينا 
حتويل فرصنا إلى أهداف، أعتقد أن األمور 
ستكون أكثر صعوبة مما كانت عليه أمام 

ويلز». 
ومضى قائال: «ســتكون مباراة كبيرة، 
فلديهم (املنتخب اإليطالي) العبون كبار. 
في ذلك الفريق، ميكن لكل العب إحداث 

الفارق».

وجوه من اليورو

خطفت عدســات املصورين مجموعة من 
اللقطات للجماهير التي اشتاقت لها املالعب 
خالل الشهور املاضية بسبب منع حضورها 
كإجراءات احترازية بسبب تفشي ڤيروس كورونا.

أتيال ساالي.. صخرة دفاع املجر
الــدوري اإلجنليزي املمتاز، ســتتم 
متابعة ساالي باهتمام كبير في بطولة 

أوروبا ٢٠٢٠.
وقال ساالي إن «كل العب يريد أن 
يلعب في أكبر ٣ بطوالت في العالم، 
لذا على غرار أي شــخص آخر، لدي 
أحــالم مماثلة. أريــد أن ألعب على 

أعلى مستوى ممكن».
وانضم ساالي امللقب بـ «سانشو» 
تيمنا بوالده أتيال املدافع املجري الذي 
شارك مرتني في املنتخب املجري في 
الثمانينيات، إلى فريق رابيد ڤيينا 
النمساوي عندما كان يبلغ من العمر 
١٤ عاما، قبل أن يعود إلى بالده في 

التاسعة عشرة.
وقــال: «كنت ممتنــا للتعلم في 
رابيــد، وحصلت علــى عقد، لكنني 
كنت بحاجة إلى كــرة قدم منتظمة 
مع فريق من الدرجــة األولى، وهو 

ما لم يتمكنوا من ضمانه».
واآلن مع ١٣ مباراة دولية وعشية 
مباراة املجر االفتتاحية لكأس أوروبا 
٢٠٢٠ أمام البرتغال، قال ساالي إنه 
«ال يطيق االنتظار» للعب في ملعب 
بوشــكاش املزدحم، الستاد الوحيد 
فــي البطولــة الذي لم يحدد ســعة 
للمشــجعني كإجــراء احتــرازي في 

مكافحة «كوڤيد-١٩».
وأضاف ساالي أن «األجواء هناك 

ستضمن لك القشعريرة».

منتخب بالدي».
وقال الصحافي املجري املتخصص 
بكرة القدم غيرغي ماروسي لوكالة 
فرانس برس إن «االنتقال الســلس 
للمدافع من قبرص إلى دوري الدرجة 
األولى التركي كان مثيرا لإلعجاب».

وأضاف: «لقد متيــز أيضا بأداء 
قيادي للمجر، ولديه انســجام جيد 
مع شريكه في الدفاع ويلي أوربان، 
وأثبــت أنه قادر علــى الصمود في 

مواجهة معارضة قوية».
صالبة دفاعية

سجل املجريون ١١ مباراة من دون 
هزمية قبل مباراتهم االفتتاحية ضد 
البرتغال، ويعود الفضل في ذلك إلى 

حد كبير للصالبة الدفاعية.
وأوضــح ماروســي أنــه «إذا لم 
يتعرض ساالي لإلصابة أو لم يتوقف 
تطــوره املذهل صراحة، فإن انتقاال 
إلى أحد الدوريات اخلمسة الكبرى 

سيكون ممكنا بالتأكيد».
وقــال إن «اتخاذ خطــوة أخرى 
لألمــام هذا الصيف قد يكون حتركا 
مبكرا جدا، لكن ميكنه اختبار نفسه 
ضد أفضل املهاجمني في العالم اآلن».

وفي ظــل اهتمام بطــل الدوري 
اإلســباني أتلتيكو مدريد ومواطنه 
إشــبيلية بالالعــب، باإلضافــة إلى 
فريقي وســتهام وليستر سيتي في 

قبــل عامــني كان يرتدي قميص 
املتواضع،  نــادي ميزوكزفيشــدي 
قبل أن ينتقل إلى أبولون ليماسول 
القبرصي في يونيو ٢٠١٩ ومنه إلى 
فنربخشه التركي في يناير املاضي.
فرض نفســه ســريعا جنما في 
قلــوب اجلماهير التركية، ليســجل 
املجري عاشق الركض لألمام ٣ أهداف 

في ٢٢ مباراة في هذا املوسم.
ورغم كل هذه النجاحات، يقول 
ساالي إن «أعظم يوم في حياتي هو 
في حال متكنت من تسجيل لصالح 

تعتمد املجر في خوضها مجموعة 
املوت في كأس أوروبا لكرة القدم، ضد 
العمالقة فرنسا وأملانيا والبرتغال، 
على ثنائــي اليبزيــغ األملاني بيتر 
غوالتشــي وويلي أوربــان إلحراج 
أمثال كريستيانو رونالدو وكيليان 

مبابي وتوماس مولر.
لكن جنما دفاعيا جديدا دخل على 
اخلــط، إذ يحاول أتيال ســاالي (٢٣ 
عاما)، قلب دفاع فنربخشه التركي 
لعب دور رئيس مع منتخب اصبح 
عنصرا ثابتا في صفوفه منذ بدايته 
حتت إشراف املدرب اإليطالي ماركو 

روسي في ٢٠١٩.
وفي ظل غياب العب وسط اليبزيغ 
املوهــوب دومينيــك سوبوســالي 
املصاب بفخذه، قال ساالي لوسائل 
إعالم مجرية انه سيكون «منشغال» 
فــي البطولــة القاريــة بصد جنوم 

املنتخبات األخرى.
تالقي املجر (املتواضعة) البرتغال 
اليوم ثم بطلة العالم فرنســا في ١٩ 
اجلاري على ملعب بوشكاش أرينا، 
قبل أن حتل على أملانيا في ميونيخ 

في ٢٣ منه.
قال الالعب الفارع الطول القادر في 
اللعب على اجلهتني اليمنى واليسرى: 
«لكننا نريد صنع املفاجأة، والفوز 
على األقل بنقطــة أو باألحرى عدة 

نقاط».

فيتسيل يدعم تشكيلة «الشياطني احلمر» أمام الدمنارك
يفكر مدرب منتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز في منح 
العب الوسط أكسل فيتسيل فرصة للعب أمام الدمنارك، 
في اجلولة الثانية مــن دور املجموعات ببطولة أوروبا 
٢٠٢٠، اخلميــس، بعد اكتمال تعافيه من إصابة خطيرة 
فــي أربطة الكاحل. وقال مارتينيز إن فيتســيل جاهز 
للمشاركة في مباراة املجموعة الثانية في كوبنهاغن، بعدما 

استعاد كامل لياقته.
وســبق لفيتسيل (٣٢ عاما) خوض ١١٠ مباريات دولية مع 
منتخب بالده، وهو أحد أعمدة املنتخب لكنه تعرض لتمزق 
في أربطة الكاحل في يناير املاضي بينما كان يلعب لفريقه 

بوروسيا دورمتوند األملاني.
وبعد ذلك خضع فيتسيل لعملية جراحية وأبلغ بأنه سيعود 
للمالعب بعد ٩ أشهر، بينما قال مارتينيز إن التزام فيتسيل 
خالل عملية إعادة التأهيل سمح له بالتعافي والعودة مبكرا.

وأوضح مارتينيز عندما ضم فيتسيل للتشكيلة إنه يتوقع 
انضمام الالعب للفريق خــالل مراحل خروج املغلوب في 
البطولة األوروبية. وأكد مارتينيز للصحافيني أنه كان ينوي 
إشراك فيتسل ملدة ٢٠ دقيقة فقط في املباراة الثالثة واألخيرة 
لبلجيكا في دور املجموعات أمام فنلندا في سان بطرسبرغ 

اإلثنني املقبل.
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في أمسية اليوم في مدينة ميونيخ، من نهائيات كأس أوروبا 
٢٠٢٠ املؤجلة من العام املاضي بسبب ڤيروس كورونا، يتقابل 
مدرب فرنسا ديدييه ديشان ونظيره ألملاني يواكيم لوف في 
الفصل الثامن من «رواية تدريبية» بني شــخصني متحدين 
حتت مظلة االستمرارية وسجل اإلجنازات الكروية، وصداقة 

نادرة عززت أواصرها اعتداءات العام ٢٠١٥.
ستكون املباراة االفتتاحية للمجموعة السادسة الفرصة 
األخيــرة لعناق حار بني «دي دي» مدرب «الديوك» أبطال 
العالم ٢٠١٨، و«جوغي» الذي قاد «مانشافت» إلى اللقب العاملي 
قبل أربعة أعوام فــي مونديال البرازيل ٢٠١٤ ويتحضر 
للتخلي عن مهامه بعد ١٥ عاما على دكة املدربني مع نهاية 

البطولة القارية.
حيا ديشان في مارس املاضي قرار صديقه بالرحيل 
قائال «هو شخص اقدره كثيرا، وحصلت معه على فرصة 

لتبادل احلديث. احترمه كثيرا، كما احترم قراره».
وبني الرجلني، اللذين غالبا ما يلتقيان أثناء الندوات التي 
يقيمها االحتاد االوروبي لكرة القدم «ويفا» واالحتاد الدولي 
«فيفا»، تندمج االحاسيس املتبادلة مع الكثير من اإلخالص.

رد لوف التحية لنظيره الفرنسي في سبتمبر ٢٠١٨ عشية 
اســتقبال ابطال العالم في ميونيخ ضمن منافسات مسابقة 
دوري األمم االوروبي، قائال «لطاملا كانت تصرفاته تنم عن روح 

رياضية حتى أثناء اخلســارة، انه مثال يحتذى وهو شخص 
جيد ومستقيم وميلك روحا رياضية. أنا سعيد لرؤيته مجددا».

عالقة متينة 

لم يتردد ديشان بدوره في مدح لوف خالل لقاء جمعهما 
مع بعضهما البعض ونظمه االحتادان احملليان قبل عام «على 
الصعيد الشخصي، هو شخص يسهل الوصول إليه ومتعاطف 
وقد أظهر دائما تواضعا»، مضيفا «وطدت املباراة الودية في 

١٣ نوفمبر ٢٠١٥ العالقة بيننا».
وبالفعل ارتبط املدربان بذكرى أليمة على هامش االعتداءات 
اإلرهابية في باريس في تلك األمســية التي حدثت بالتزامن 
مع اقامة مباراة فرنسا وأملانيا على ملعب «ستاد دو فرانس» 

وأوقعت قتيال خارج امللعب.
في كتابه «احلياة باألزرق»، يروي املسؤول اإلعالمي للمنتخب 
الفرنســي حينها فيليب تورنون، االنتظار الطويل في أروقة 
ملعب «ستاد دو فرانس» حيث رفض ديشان مغادرة امللعب 
طاملا لم يتم إيجاد احلل املناسب ألفراد املنتخب االملاني الراغبني 

بالعودة مباشرة إلى بالدهم.
ويتذكر تورنون متحدثا لوكالة فرانس برس ما حصل في 
تلك األمسية املشؤومة قائال «نبرة ديدييه القاطعة: (لن نناقش 
األمر، هكذا هي االمور. طاملا االملان ليسوا بأمان، ولم يتم حل 

مشكلة الطائرة... لن نرحل)»، مضيفا «قال ديشان على جناح 
السرعة: (نحن متحدون)».

رسالة بعد «يورو» ٢٠١٦ 

انتهت تلك املأســاة على خير، بعدما جنحت املساعي في 
ترحيل املنتخب االملاني ليال، فيما عاد املنتخب الفرنسي إلى 
مقره التدريبي في كليرفونتني-أون-إيفيلني قرابة الساعة الرابعة 
فجرا. بعد ثمانية أشهر من احلادثة، تقاطعت دروب املدربني في 
نصف نهائي «يورو ٢٠١٦» حني فاز أصحاب االرض على رجال 
املدرب لوف بنتيجة ٢-٠ وثأروا من اخلسارة في ربع نهائي 
مونديال البرازيل ٢٠١٤ بهدف يتيم امام االبطال املتوجني الحقا.
ومن دون أن يظهر أي مشــاعر عدائية، وجه لوف رسالة 
ودية إلى ديشان بعد هزمية فرنسا املضيفة أمام البرتغال في 
نهائي البطولة القارية بنتيجة ١-٠ بعد متديد الوقت، بحســب 
ما أفاد تورنون في كتابه. وقال املسؤول اإلعالمي السابق (من 
١٩٨٣ حتى ٢٠٠٤ وثم من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٨) لفرانس برس «تلقى 
ديشان، بعد ثالثة أو أربعة أيام، رسالة تعاطف من املدرب الذي 
لم يكن يواســيه، بل قال له انه يفهم مرارته بعد فشل (على 
أرضه)». وختم قائال «لقــد كان لطيفا للغاية ومرحبا للغاية، 
وقد قدر ديدييه (رسالة لوف) كثيرا. أجابه بكلمات لطيفة عن 

مدى تأثره بهذه املبادرة».

ديشان ولوف.. صداقة نادرة

«الديوك» و«املانشافت» في نزال شرس
و«رفاق رونالــــدو» لعبور املجر بسالم

يستهل منتخب فرنسا 
بطل العالم ٢٠١٨ حملته في 
اليوم بلقاء  «يورو ٢٠٢٠» 
مــن «العيار الثقيــل» أمام 
مضيفــه األملاني الســاعي 
إلعــادة اكتشــاف نفســه 
العاملية  واستعادة مكانته 
في ظل العديد من األسئلة 
والشــكوك علــى خلفيــة 
نتائجه السيئة في األعوام 
الثالثة املاضية، وذلك ضمن 
السادسة والتي  املجموعة 
يطلــق عليهــا «مجموعــة 
املوت» لوجود حامل اللقب 
البرتغالي كذلك  املنتخــب 
والذي سيلتقي املجر اليوم 

ايضا.
يتوجه مدرب «الديوك» 
ديدييه ديشــان إلى مدينة 
ميونيخ األملانية، على وقع 
احتدام اخلالف بني املهاجمني 
املخضرم أوليفييه جيرو 
والشاب كيليان مبابي، لكن 
في لباس املنتخب املرشح 
للفوز باللقب القاري، فيما 
يجر «مانشــافت» خلفه 
خيبات األمل والضغوطات 

على كاهليه.
وبعــد ١٥ عاما على دكة 
املدربني، دقت ساعة الرحيل 
بالنســبة للمدرب األملاني 
يواكيم لــوف املتخلي عن 
مهامــه رســميا مــع نهاية 
القاريــة، وهــو  البطولــة 
يحــاول أن يعيــد العبيــه 
إلى «عقليــة ٢٠١٤» عندما 
تضافــرت اجلهــود للفوز 

مبونديال البرازيل.
ويأمل لــوف (٦١ عاما) 
فــي أن ينهي مســيرته مع 
«مانشــافت» علــى وقــع 
التتويــج بلقب قاري رابع 
وأن ينســي عشــاق الكرة 
األملانيــة خيبــات األعوام 
الثالثة املاضية ويعيد تلميع 
ســمعته التي خسرها بعد 
الفشــل الذريع الذي رافق 
املنتخب في مونديال روسيا 
٢٠١٨ وخروجــه من الدور 

األول.
وبعــد ثالثة أعــوام من 
مأساة روسيا، يأمل املدرب 
األملاني في أن يكون دفاعه 
املتزعزع على قــدر اآلمال 
للحد من النجاعة الهجومية 
الفرنســية والوفــرة فــي 
صفوفهــا حيــث بإمكانها 
االعتماد، من بني كثر، على 
الثالثي مبابي وغريزمان 
وكرمي بنزمية العائد إلى 
«الديوك» بعد غياب 
دام خمســة أعــوام 
ونصف العام بعدما 
قرر ديشان إبعاده 
ألسباب مسلكية.

قمة كبيرة 

الثانية،  املبــاراة  وفي 
يفتتــح منتخــب البرتغال 
حملــة الدفــاع عــن لقبــه 
بطال لــكأس أوروبا ٢٠١٦، 
بحلوله ضيفــا على املجر 
فــي بودابســت اليوم على 
ملعــب «بوشــكاس أرينا» 

الــذي يتســع لـــ٦٨ ألــف 
متفرج، حتــت هالة جنمه 
كريستيانو رونالدو ضمن 
ســعيه للخروج حيــًا من 

«مجموعة املوت».
 «٧ آر  «ســي  ويأمــل 
أيقونة البرتغال أن يحقق 
٣ أهــداف وضعهــا نصب 
عينيــه: مســاعدة بــالده 
لالحتفــاظ باللقب القاري، 
حتطيم أرقام قياسية جديدة 
وإطالق حملته نحو الفوز 

بكرة ذهبية سادسة.
البرتغـــــــال  ومتلــك 
األفضليــة علــى صاحبــة 
فخــالل  املجــر،  األرض 
فــاز  ١٣ مواجهــة بينهمــا 
«برازيليــو أوروبــا» في ٩ 
مباريات وتعادلوا في أربع.
املــدرب  يــدي  وبــني 
مــن  كوكبــة  ســانتوس 
النجوم واملواهب الشــابة، 
مع ثنائي سيتي روبن دياش 
وبرناردو سيلفا، إلى جانب 
كل من فرنانديش ومهاجمي 
ليڤربــول دييغــو جوتــا 
وأتلتيكو مدريد اإلسباني 

جواو فيليكس.
في املقابل، أصيبت آمال 
املجر بانتكاســة كبيرة مع 
انســحاب جنم خط وسط 
الشــاب دومينيك  اليبزيغ 
سوبوسالي بسبب اصابة 
في فخذه، لكنها ســتعتمد 
علــى زميليه فــي اليبزيغ 
احلــارس بيتر غوالتشــي 

وويلي أوربان.
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الثالثاء ١٥ يونيو ٢٠٢١ كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

النتيجةالتوقيتاملباراةاليوم والتاريخرقم املباراة
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

١-٤٠ عصراًإجنلترا × كرواتيا
٣-٧١ مساًءالنمسا × مقدونيا الشمالية٦
٣-١٠٢ مساًءهولندا × أوكرانيا٧
٨

١٤ يونيو ٢٠٢١

٠-٤٢ عصراًإسكتلندا × التشيك
١-٧٢ مساًءپولندا × سلوڤاكيا٩
٠-١٠٠ 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

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٣+١١٠٠٣٠٣إيطاليا
١٠١٠١١٠١سويسرا

١٠١٠١١٠١ويلز
٠-١٠٠١٠٣٣تركيا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٣+١١٠٠٢٠٢التشيك

٣+١١٠٠١٠١إجنلترا

٠-١٠٠١٠١١كرواتيا

٠-١٠٠١٠٢٢إسكتلندا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٣+١١٠٠٣٠٣بلجيكا
٣+١١٠٠١٠١فنلندا

٠-١٠٠١٠١١الدمنارك

٠-١٠٠١٠٣٣روسيا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٣+١١٠٠٢١١سلوڤاكيا

١٠١٠٠٠٠١إسبانيا

١٠١٠٠٠٠١السويد

٠-١٠٠١١٢١پولندا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٣+١١٠٠٣١٢النمسا

٣+١١٠٠٣٢١هولندا

٠-١٠٠١٢٣١أوكرانيا

٠-١٠٠١١٣٢مقدونيا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

املجر

البرتغال

فرنسا

املانيا

AD

BE

CF

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

اعتذر العب النمسا ماركو أرناوتوڤيتش عبر حسابه 
في «إنســتغرام» بعد توجيهه لعبارات بدت عدائية أول 
مــن أمس حني ســجل الهدف الثالث في شــباك مقدونيا 

الشمالية.
ووفقــا ملوقع Koha األلباني، فإن أرناوتوڤيتش، ذي 
األصول الصربية، سب إزجيان أليوسكي العب مقدونيا 
الشــمالية. ويرجع الســبب وفقا لتقرير صحيفة دايلي 
ميــل اإلجنليزية إلــى صراع صربيا وألبانيــا في إقليم 
كوسوڤو، فأرناوتوڤيتش صربي األصل، بينما أليوسكي 

يتحدث األلبانية.
وكتب تقرير Koha أن أرناوتوڤيتش ســب أليوسكي 
باللغة الصربية ليحرص على أن يفهم األخير ما يقول.

أرناوتوڤيتش يعتذر بعد «سبه» 
لالعب مقدونيا: لست عنصريًا

جدول مباريات كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠
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