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االربعاء ١٦ يونيو ٢٠٢١ كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

بعد واقعة إريكسن 
ما البروتوكوالت الطبية لـ «يورو ٢٠٢٠»؟

مكافأة غذائية لـ«املانشافت» 
في حال الوصول لنهائي كأس أوروبا

اليونان تطلب من مقدونيا الشمالية 
تعديل شعار قمصان فريقها

شيك: كنت أتابع حتركات 
حارس اسكتلندا منذ الشوط األول

سيكون مبقدور العبي املنتخب األملاني، 
جتاوز البرنامج الغذائي الصحي املوضوع لهم، 
بتناول األسماك ورقائق البطاطس، وذلك في 
حال وصول الفريق إلى املباراة النهائية لكأس 

أمم أوروبا لكرة القدم.
وقال طاهي الفريق، أنطون شماوس، في 
تصريحات للعدد الصادر أمس من صحيفة 
«ميتلبابريتشه تسايتونغ»، إنه مستعد للقيام 
بهذا االستثناء استنادا إلى قائمة مشترياته في 

املباريات األخيرة.
وأضاف: «لندن لن تكون فقط مكان إقامة 
مباراتي نصف النهائــي، لكن أيضا املباراة 

النهائية ستقام هناك، وفي حال وصلنا لذلك 
الدور فيجب أن يكون هناك ســمك ورقائق 
البطاطس من أجــل التغيير واالحتفال بهذا 
اليــوم، والــذي بخالف ذلــك ال يعد طعاما 
منوذجيا للرياضيني». وكان شماوس يطبخ 
لـ «املانشافت» طوال الـ ٤ أعوام املاضية، وقد 
أبدى ثقته في أن مانويل نوير وزمالءه لديهم 

فرصة في احلصول على طبق غير صحي.
وأوضح: «أعتقد اعتقادا راسخا بأن املنتخب 
األملاني ميكنه أن يصبح بطل أوروبا، الفريق 
لديه إمكانيات هائلة، نحن لسنا من املرشحني 

وميكن أن يكون ذلك ميزة حاسمة».

كشف باتريك شيك مهاجم منتخب التشيك 
عن سر هدفه الرائع في مرمى اسكتلندا.

وقال شــيك «أردنا الفوز فــي املباراة 
وجتاوزنا ضغط اجلمهور احلاضر، كان هناك 
الكثير من املشــجعني اإلسكتلنديني ولكننا 

حتلينا بالشجاعة».
وتابع «الهدف األول هو هدف منوذجي 
بالنسبة لكل مسجل لألهداف، أردت أن أجد 

الزاوية األفضل وسبقت املدافعني ومتكنت 
من التسجيل».

وحتدث شــيك عن هدفه الثاني والذي 
سجله من على بعد ٤٥ مترا قائال «في الشوط 
األول كنت أشاهد منطقة متركز حارس املرمى 
وحتليت بنظرة استباقية، وفي الشوط الثاني 
بناء على ما كان يفعله احلارس رأيت موقعه 

وباغته وسجلت بهذه الطريقة».

طلبت اليونان رسميا من مقدونيا الشمالية 
تعديل شــعار قمصان فريقها في البطولة، 
زاعمة ان النسخة احلالية تتعارض مع معاهدة 
تاريخية بني الدولتــني اجلارتني في البلقان، 
حيث اندلع اخلالف حول األحرف األولى من 
اسم FFM (االحتاد املقدوني لكرة القدم)، والتي 
تقول اليونان إنه اسم الدولة البلقانية سابقا 
قبل أن حتل معاهدة ٢٠١٨ خالفا ديبلوماسيا 

طويل األمد بني جيران البلقان.
وقالــت وكالة األنباء الوطنيــة اليونانية 
الرسمية إن وزير اخلارجية اليوناني نيكوس 
دندياس اشتكى خالل عطلة نهاية األسبوع 
في رسالة إلى نظيره املقدوني الشمالي بويار 
عثماني من أن اليونــان «ال تقبل» األحرف 

األولى من القميص.
وطلب دندياس في رسالته تعديل األحرف 
األولى «للحفاظ علــى دينامية إيجابية» في 
العالقات مع أثينا، لكن عثماني قال إن معاهدة 
٢٠١٨ املعروفة باسم اتفاقية «بريسبس» تغطي 
املؤسسات التي متولها الدولة واالحتاد املقدوني 
ليس مؤسسة تابعة للدولة، فيما قال عثماني 
«طاملــا أن االحتاد ال يتلقى أمواال من الدولة، 

فإنه ليس ملزما بتعديل اسمه».
وفي وقت قريب، كانت البالد تتنافس في 
البطوالت الكروية الدولية حتت اسم جمهورية 
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة في حل بديل 
لتجنب غضب اليونان التي لم تقبل أبدا اسم 
«مقدونيا» ألن لديها مقاطعة حتمل االسم نفسه.

ومبوجب اتفاقية «بريسبس» التي انتقدت 
بشدة من قبل أحزاب املعارضة اليمينية في كال 
البلدين، أضافت مقدونيا كلمة «الشمال» إلى 
اسمها الرسمي، منهية خالفا يعود تاريخه إلى 
عام ١٩٩١ وفتحت الطريق نحو االنضمام إلى 
االحتاد األوروبي. وقد أرجأ حزب الدميوقراطية 
اجلديدة الذي يتزعمه رئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتســوتاكيس، والذي عارض 
االتفاقية بشدة، طرح عدد من االتفاقات الثنائية 

املعلقة للتصويت في برملان البالد.

سلطت السكتة القلبية التي تعرض 
لها الالعب الدمناركي كريســتيان 
إريكسن خالل مباراة الدمنارك في 
«يورو ٢٠٢٠» ضد فنلندا الســبت 
املاضي الضوء على األحكام الطبية 
للبطولــة، والتــي نشــرها موقع 

«اندبندنت» باإلجنليزية.

ما نوع الفحوصات التي يخضع لها 
الالعبون؟

٭ يجــب على أي العــب يتنافس 
في «يورو ٢٠٢٠» حتديث ســجله 
الطبي ســنويا، مبا في ذلك نتائج 
أي فحوصات قلبية، مبوجب املادة 
٤٫٠١ من اللوائــح الطبية لالحتاد 

األوروبي لكرة القدم.
٭ يجــب أن يكونوا قــد خضعوا 
أيضــا لفحص بدني عام ســنوي 

والذي من شأنه أن يشمل فحوصات 
القلــب وانتظــام ضرباته وما إلى 
ذلك، ويجب إجراء مخطط كهربية 
القلــب (ECG) ســنويا وتخطيط 

صدى القلب كل عامني.

ما املعدات واملوظفني الذين يجب أن 
تكون متوافرة؟

٭ حتدد املــادة ١٠ املعدات الطبية 
املوجــودة في امللعــب واملطلوبة 
في أيام املباريات واليوم الســابق 
للمباراة، يجب أن يشمل ذلك مزيل 
الرجفــان واألدوية املنقذة للحياة 
القلبيــة، مثل املنشــطات القلبية 
واألدوية املضادة الضطراب النظم.

ماذا عن املسعفني وسيارات اإلسعاف؟
٭ يجب أن تتواجد على األقل سيارة 

إسعاف واحدة متقدمة لدعم احلياة، 
يعمل بها مسعف واحد على األقل في 
امللعب في يوم املباراة لالستخدام 
احلصري لالعبني ومسؤولي الفريق 

وفريق احلكم وضباط املباراة.
٭ يجب أن يكون في مكانه للسماح 
باخلروج السريع من منطقة امللعب 
وأن يكون في مكانه قبل ٩٠ دقيقة 
من بدء املباراة وملدة ساعة بعد ذلك. 
في اليوم السابق للمباراة يجب أن 
تكون في مكانها قبل نصف ساعة 
من جلسة التدريب األولى وأن تبقى 
حتى نصف ساعة بعد آخر جلسة.

٭ تقع مسؤولية توفير ذلك على 
عاتق االحتاد املضيف.

هل الطاقم الطبي اآلخر موجود؟
٭ يجب أن يتواجد طبيب طوارئ 

علــى جانب امللعــب، يجيد اللغة 
اإلجنليزيــة، وكذلك فريــق نقالة 
واحد يعمل طبيب الطوارئ كمنسق 

طبي للملعب.
٭ ميكن أن يكون الطبيب هو طبيب 
الفريق املضيف، كما يجب أن يكون 
فريــق النقالة مؤهال لإلســعافات 

األولية.

كيف يضمن الـ «يويفا» تطبيق األحكام 
الصحيحة؟

٭ يجب إرســال تفاصيل ملندوب 
املباراة قبل أســبوعني على األقل 
من املباراة، مبا في ذلك رقم الهاتف 
احملمول لطبيب الطوارئ، وخريطة 
تشير إلى موقع سيارة اإلسعاف، 
ونقطــة اخلروج وموقــع الغرفة 

الطبية داخل املكان.

اضطر حارس املرمى دين هندرسون لالنسحاب 
من صفوف املنتخب اإلجنليزي املشــارك حاليا 
فــي بطولــة كأس األمم األوروبية (يورو ٢٠٢٠) 
بسبب اإلصابة، وسيحل مكانه آرون رامسدالي.

ويعاني هندرسون حارس مرمى مان يونايتد 
مــن إصابة في أعلــى الفخذ، وقــد أعلن االحتاد 
اإلجنليــزي للعبــة صباح أمس أنه لن يشــارك 

مجددا خالل البطولة األوروبية احلالية.
وســيحل رامســدالي حارس مرمى شــيفيلد 
يونايتد، والذي كان ضمن القائمة املبدئية للمدير 
الفني غاريث ســاوثغيت التــي ضمت ٣٣ العبا، 
مكان هندرسون مبجرد خضوعه للبروتوكوالت 
الطبية اخلاصة بفحوص ڤيروس كورونا املستجد، 

حسب ما ذكرته وكالة األنباء البريطانية «بي 
إيه ميديا».

وذكر االحتاد اإلجنليزي في بيان: «آرون 
رامسدالي حل مكان دين هندرسون في 

املنتخب اإلجنليزي في يورو ٢٠٢٠». 
وأضاف: «هندرسون ينسحب بسبب 

مشكلة أعلى الفخذ ستعوق مشاركته 
في التدريبات طوال فترة البطولة». 
وتابع:«طبقا لقواعد يويفا (االحتاد 
األوروبي لكرة القدم) يسمح للمنتخبات 

بتغيير حراس املرمى ألسباب طبية في 
أي مرحلة خالل البطولة». 

وأضاف االحتاد اإلجنليزي: «حارس مرمى 
مان يونايتد ســيعود اآلن إلى ناديه للمزيد من 

رامسدالي يخلف هندرسون في صفوف إجنلترا
التقييم حلالته وللخضوع لبرنامج إعادة التأهيل 

قبل موسم ٢٠٢١/٢٠٢٢». 
وكان رامسدالي قد شارك مع منتخب الشباب 
حتــت ٢١ عاما فــي بطولة أوروبا للشــباب التي 

أقيمت في سلوڤينيا في مارس املاضي.
ولم يســبق لرامســدالي (٢٣ عاما) املشاركة 
مــع املنتخب األول، لكنه ســينضم إلى جوردان 

بيكفورد وســام جونســتون في قائمة حراس 
مرمــى الفريق خالل الفتــرة املتبقية من 

البطولة األوروبيــة التي افتتحت في 
١١اجلاري وتختتم في ١١ يوليو املقبل.
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إريكسن يدعم زمالءه في أول ظهور بعد سقوطه بيرج يتعرض «يويفا» يحقق في اتهام مهاجم النمسا بالعنصرية
لتهديدات وإهانات

تعرض املهاجم السويدي ماركوس بيرج إلهانات وتهديدات على 
شــبكات التواصل االجتماعي بعدما أهدر أول من امس فرصة 
محققة لتسجيل هدف ملنتخب بالده في مباراته أمام إسبانيا، التي 
انتهت بالتعادل السلبي، حسبما ذكرت وسائل إعالم سويدية. 
وتلقى مهاجم نادي العــني اإلماراتي دعما من زمالئه، في حني 

يدرس االحتاد السويدي تقدمي بالغ بهذا الصدد.
وقال مهاجم املنتخب ألكسندر إيزاك لصحيفة «أفتونبالدت»: 
«األمر محزن جدا، نفوز أو نخسر معا». فيما قال احلارس روبن 
أولسن «إنه أمر غاية في السخافة. لن أهدر طاقتي في ذلك. أنا 
وباقي الفريق ندرك أهمية ماركوس بالنســبة لنا. إنه نوع من 

التصرفات املتدنية جدا».
كما أبدى املدافع املخضرم وقائد املنتخب السويدي، أندرياس 
جرانكفيست، دعمه لبيرج عبر «إنستغرام»، حيث نشر صورة 
لكليهما وهما يتعانقان مرفقة بعبــارة «امللك ماركوس بيرج، 

سأدعمك دائما».
وسبق أن تعرض بيرج (٣٤ عاما) النتقادات بسبب إهدار فرص 

للتهديف، ولكنه يحظى بثقة مدرب املنتخب يان أندرسون.

طمأن العب منتخب الدمنارك كريستيان 
إريكسن، اجلمهور على حالته الصحية، 
وذلك بعدما كاد يفقد حياته بعد الوعكة 
الصحية الطارئة التي تعرض لها خالل 
مبــاراة بالده مع منتخــب فنلندا ضمن 
منافســات كأس أمم أوروبــا ٢٠٢٠ فــي 

كوبنهاغن.
ونشر إريكسن رسالة عبر حسابه على 
موقــع «إنســتغرام» مصحوبة بصورة 
من املستشــفى، وتعد تلك الصورة هي 
الظهــور األول لــه منذ أزمتــه الصحية 

السبت املاضي.
وعلق إيركســن على الصورة: «مرحبا 
باجلميع.. شــكرا جزيال على رسائلكم 
اجلميلــة من جميع أنحــاء العالم.. هذا 
يعنــي الكثير لي ولعائلتــي.. أنا بخير 
لكــن ال يــزال يتعني علــي إجراء بعض 

الفحوصات في املستشفى.. اآلن سأشجع 
الالعبني في فريق الدمنارك في املباريات 

القادمة.. العبوا ألجل الدمنارك».
يأتي هــذا فيما يتواصــل الدعم للنجم 
الدمناركي كريستيان إريكسن بعد الوعكة 
الصحيــة الطارئة، حيث قضــى ليلته 
األولى في مستشــفى ريجشوسبيتالت 
بالعاصمــة كوبنهاغن، حتت احلراســة 
املشددة، حرصا على خصوصيته، بعدما 

كاد يفارق احلياة.
وعلى الرغم من حتقيق منتخب فنلندا 
ألول فوز في تاريخه بالبطولة األوروبية، 
إال أن جماهيــره احترمت املأســاة التي 
تعــرض لهــا النجــم الدمناركــي، ولــم 
تشــهد العاصمــة الدمناركيــة أي نوع 
من االحتفاالت للضيوف، وساد الهدوء 

املنطقة احمليطة باملستشفى.

فتح االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) 
حتقيقا حــول احتفال مهاجــم منتخب 
النمســا ماركــو أرناوتوفيتــش بهدفه 
في مرمى مقدونيا الشــمالية في بطولة 
كأس أمم أوروبــا، وذلك بعد اتهامات له 
بتوجيه إهانة عنصرية لالعب من مقدونيا 

الشمالية.
وذكر االحتاد األوروبي في بيان له: «مت 
تعيني مفتش لألخالقيــات واالنضباط 
إلجــراء حتقيق بشــأن حادثــة الالعب 
أرناوتوفيتش التي وقعت خالل مباراة 

بني النمسا ومقدونيا الشمالية».
وأوضح احتاد الكرة في مقدونيا الشمالية، 
من خالل بيان له انه بعث خطابا رسميا 
لـ «يويفا» يطالب فيه بأشد عقوبة على 
أرناوتوفيتش الذي سجل الهدف الثالث 
للنمسا.. نحن ضد التمييز وجميع أشكال 

اإلهانات األخرى التي ليســت جزءا من 
كرة القدم التي ندافع عنها جميعا».

وبحسب ما ورد فإنه مت استخدام عبارة 
ترمز حلرب كوســوڤو، في الوقت الذي 
اســتهدف فيــه أرناوتوفيتــش (والده 
صربي) الالعب إيزجان أليوسكي الذي 
لديه أصول ألبانية، فيما ســارع ديڤيد 
أالبا قائد املنتخب النمساوي الى تهدئة 

زميله.
ونفى أرناوتوفيتش مزاعم العنصرية، 
حيث قال للصحافيني في معسكر منتخب 
النمسا في سيفيلد: «لم أكن أبدا عنصريا 
ولن أكون.. لقــد كانت عبارات متبادلة 
بني طرفني، لدي أصدقاء من كل مكان في 
العالم»، ورغم ذلك فإن الالعب النمساوي 
اعترف بأن سلوكه لم يكن جيدا واعتذر 

عن ذلك بقوله: «أنا آسف».

دور الـــ ١٦ فالبطولة ما زالت في 
بدايتها وستشــهد بعد ذلك إثارة 

ومفاجآت وأهدافا كثيرة.

من تتوقع أن يكون جنما للبطولة؟
٭ هناك أكثر من جنم من املتوقع 
أن يتألــق فــي هذه النســخة من 
البطولة، لكننــي أتوقع أن يبرز 
بشكل كبير العبا املنتخب الفرنسي 
كرمي بنزميا ومبابي ليستكمال ما 
يقدمانه مع نادييهما من مستوى 

راق.

العب واعد تتوقع له البروز؟
٭ اإليطالي نيكوك باريال.

ومن سيكون هداف البطولة؟
٭ من املمكن ان يكون الفرنســي 
مبابي أو البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو، او رمبا يظهر العب لم 

يكن في حسابات أحد.

حارس مرمى تتوقع أن يكون جنم 
البطولة؟

٭ جنــم أملانيــا ونــادي بايــرن 
ميونيــخ احلــارس االخطبــوط 
نوير، والذي قدم مستويات رائعة 
خالل السنوات املاضية وكان من 
العالمات البارزة مع فريقه بايرن.

منتخب تشجعه وآخر تتعاطف معه؟
٭ أشــجع منتخب فرنسا امللقب 
بالديوك كما أتعاطف مع إجنلترا.

منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة؟
٭ مفاجأة البطولة في نظري سيكون 
بلجيكا وقد رأينا في مباراتهم األولى 
أمام روسيا كيف ظهروا مبستوى 

جيد وخاصة الالعب لوكاكو.

هل تتوقع أن يكون مستوى البطولة 
مرتفعا أم سيتأثر بجائحة «كورونا» 

واملوسم املرهق للبطوالت؟
٭ بالعكــس، لــن تؤثــر ظروف 
ڤيروس كورونا على البطولة وقد 
شاهدنا مستويات جيدة وبحضور 
جماهيري لذا ســيكون مستوى 
البطولة مرتفعا وحتديدا من بداية 

عشنا مواسم في متابعة الكالسيكو 
بني مدريد وبرشلونة، حيث كان محل 
اهتمام اجلماهير، أما منتخب السويد 
فعادة ما يكون منافسا على التأهل في 
مجموعته وكنت أمتنى وجود هدافه 
إبراهيموڤيتش  املخضرم زاالتــان 
معهم فــي هذه البطولــة ملا له من 

كاريزما داخل امللعب.

ومن تتوقع أن يحرز لقب «يورو ٢٠٢٠»؟
٭ أتوقــع أن ينحصــر اللقــب بني 
فرنسا وأملانيا، فهما يضمان مجموعة 
كبيرة من الالعبــني ذوي املهارات 
الفنية العالية واخلبرات الكبيرة.

ماذا عن مستوى البطولة فنياً حتى اآلن؟
٭ كنت أتوقع مستوى متميزا كعادة 
البطولــة التي ال ينافســها ســوى 
بطولة كأس العالم، وبالفعل رأينا 
مستويات جيدة لكثير من املنتخبات 
وكانت على مستوى احلدث، السيما 
أن أغلبهــا يتمتع بالنهج الهجومي 
بعيدا عن مدرسة الدفاع التي قتلت 
متعة املشاهدة في بعض املباريات.

وما رأيك في مباريات أول من أمس؟
٭ أعجبني هدف الالعب التشيكي 
«شيك» الذي سجل هدفا رائعا في 
مرمى اسكتلندا ونادرا ما نشاهده 
في املالعــب، وأتوقع أن يكون هذا 
الالعب احد جنوم الدورة، ومنتخب 
التشــيك عادة صاحب مفاجآت في 

كأس أمم أوروبا.
أما عــن مباراة املنتخب اإلســباني 
والســويد، فاألول فريق شاب بعد 
مــا ابتعد عنه أغلــب جنومه الذين 
حققوا كأس أوروبا عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٢ 
ولن يكون منافســا على اللقب في 
هذه النسخة البطولة لكنه سيكون 
حاضــرا بقوة في املباريات املقبلة، 
وأنا من محبي الكرة اإلسبانية، بعدما 

صلبوخ: اللقب بني فرنسا وأملانيا.. ومبابي وبنزمية سيتألقان
ناصر العنزي

مع املتعة الكروية التي تقدمها لنا بطولة أمم أوروبا، في ظل وجود نخبة كبيرة من جنوم «الساحرة املستديرة»، وبصيغة غير 
مسبوقة في «القارة العجوز» في هذه النسخة مبشاركة ٢٤ منتخبا، نحن على موعد مع وجبة كروية دسمة على مدى شهر. 
ومواكبة لهذا احلدث العاملي، «األنباء» اســتطلعت توقعات أحد جنومنا الرياضيني عن البطولة، وهو العب التضامن الســابق 

بشير صلبوخ، فكانت إجاباته كالتالي:
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احتشــدت جماهير منتخبي املجر والبرتغال في ستاد 
بوشــكاش أرينا في مدينة بودابست خالل املواجهة التي 
جمعــت املنتخبني أمــس ضمن منافســات اجلولة األولى 
للمجموعة السادســة من بطولة أمم اوروبا. وقد جتمعت 
أعداد كبيرة من جماهير منتخب املجر، زاحفة نحو امللعب 
بقمصان منتخب بالدها مع إشــعال األلعاب النارية لدعم 
منتخــب بالدها أمام البرتغال. ويعتبر ملعب بوشــكاش 
أرينا الوحيد في بطولة أمم أوروبا الذي سيشهد حضورا 
جماهيريا بكامل قدرته االستيعابية، بعد موافقة السلطات 
احمللية على استبدال مسافات التباعد االجتماعي بسياسة 
دخول صارمة، مما يتطلب من اجلماهير تقدمي نتيجة اختبار 
ســلبي لفيروس كورونا قبل السماح لها بالدخول، وهى 
املباراة األولى في أوروبا التي تشــهد حضورا جماهيريا 

كامل العدد منذ انتشار كوفيد-١٩.

«بوشكاش أرينا» كامل العدد.. وجماهير املجر تخطف األنظار

قاد بطل أوروبا لتجاوز املجر بثالثية في ليلة حتطيمه لألرقام القياسية

الدون.. «تاريخي»
أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل 

هداف في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم بعدما 

سجل هدفيه العاشــر واحلادي عشر في الفوز 

املتأخر لبطل أوروبا على املجر ٣-٠ في بودابست 

امس ضمن افتتاح منافسات املجموعة السادسة، 

متجاوزا الفرنسي ميشال بالتيني صاحب الرقم 
القياسي بـ ٩ أهداف.

وبات رونالدو أيضا أول العب في التاريخ 

يشارك في ٥ نسخ من البطولة القارية، سجل 

خاللهــا جميعها، ليتفــوق على بالتيني الذي 

ســجل أهدافه التسعة في نسخة العام ١٩٨٤ 
في فرنسا.

كما بات النجم البرتغالي الالعب األوروبي 

األكثر خوضا للمباريات في بطوالت كبرى 

(كأس أوروبا وكأس العالم) حيث رفع عدد 
مشاركاته إلى ٣٩.

وأصبح رونالــدو (٣٦ عاما و١٣٠ يوما) 

أكبر العب في النهائيات القارية يسجل هدفني 

في مباراة واحدة متجاوزا األوكراني أندري 

شيڤتشنكو (٣٥ عاما و٢٥٦ يوما) عندما سجــل 

هدفني ضد السويد في نسخة العام ٢٠١٢.

كما رفع رصيده من األهداف الدولية إلى ١٠٦ 

فــي ١٧٦ مباراة وبــات على بعد ٣ أهداف من الرقم 

القياسي املطلق املسجل باسم اإليراني علي دائي كأكثر 

من سجل أهدافا دولية في تاريخ الساحرة املستديرة 

برصيــد ١٠٩ أهداف. وأيضــا أصبح أكثر العب يحقق 

الفوز في ١٢ مباراة باليورو، هذا بخالف انه سجل في 

جميع البطوالت التي شارك فيها مع منتخب البرتغال.

وعلــى الرغم من الفوز العريــض، فإنه لم يتحقق 

ســوى في الدقائق الثماني األخيرة من املباراة، حيث 

افتتــح الظهير رافايل غيريرو التســجيل في الدقيقة 

٨٤، ثم أضاف رونالدو هدفيه بالدقيقتني ٨٧ من ركلة 

جزاء و٩٠+٢. فعلى ملعب «بوشكاش أرينا» الذي بات 

أول ملعب يستقبل اجلمهور بكامل طاقته االستيعابية 

منذ بدء تفشــي ڤيروس كورونا قبل ١٥ شــهرا، صمد 

املنتخب املجري طــوال ٨٤ دقيقة بفضل تألق حارس 

اليبزيغ األملاني بيتر غوالتشــي الذي دافع عن مرماه 

ببسالة وانقذه من اكثر من هدف محقق.

وتعتبر النقاط الثالث أمام املجر في غاية األهمية، 

ألن مجموعة املوت هذه تضم أيضا العمالقني فرنســا 
بطلة العالم واملانيا.

وأبقت البرتغال بالتالي ســطوتها على منافســتها 

حيث حققت عليها فوزها العاشر في ١٤ مباراة جمعت 

بينهمــا مقابل ٤ تعادالت، علما أن املنتخبني التقيا في 

دور املجموعات في النسخة السابقة عام ٢٠١٦ وتعادال 

٣-٣ فــي مباراة تقدمــت فيها املجر ثــالث مرات، كما 

وضعــت البرتغال حدا لسلســلة من ١١ مباراة لم تذق 

فيها املجر اخلسارة في األشهر األخيرة.

وصمدت املجر طويال أمام البطل، وكادت ان تسجل 

هدف السبق عبر شابولتش شون الذي نزل قبل ثوان 

قليلة هدفا للمجر من هجمة مرتدة عندما تالعب باملدافع 

بيبي وســدد بيســراه كرة زاحفة داخل الشــباك لكن 

احلكم ســرعان مــا رفع راية التســلل (٨٠)، لتنتفض 
بعدها البرتغال وتسجل الثالثية.
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شهدت الدقائق األولى من لقاء منتخب أملانيا مع نظيره 
الفرنســي اقتحام أحد األشــخاص ملعب املباراة بواسطة 
مظلة، حيث فاجأ أحد األشــخاص الالعبني وحكم املباراة 
الهبوط داخل وسط امللعب بواسطة مظلة، قبل أن يتدخل 
رجال األمن ويقومون بإخراجه من امللعب. وحمل الشخص 
الــذي ميثل جماعة الســالم األخضر رســالة حــول «عدم 
االعتماد على النفط». وتأسســت منظمة السالم األخضر 
أو «غرينبيــس» في عام ١٩٧١ مبدينة فانكوفر الكندية من 
قبل ناشــطني في مجال الســالم والبيئة. وحســب ميثاق 
املنظمــة، فــإن هدفها حمايــة مقومات حياتنــا عن طريق 
الكفاح السلمي ورفض استخدام العنف، كما انها تعد احدى 
أشــهر املنظمات العاملية الناشطة في مجال حماية البيئة 
واحلفاظ على مقومات حياتنا. وقد اســتطاع الناشــطون 
فيها رغم تعرضهــم للمضايقات واالعتقاالت طول العالم 
وعرضه جعل منظمتهم مهابة من قبل غالبية احلكومات.

«السالم األخضر» تخترق ملعب اللقاء

بهدف عكسي.. «الديوك» تصيح في ميونخ
بعد الهدف املباغت، حترك غوندوغان 
فأوقفــه كانتــي بخطأ علــى حدود 
منطقة اجلــزاء (٢٣)، وتقدم مولر 
فعرقله بوغبا (٢٧)، وفي اخلطأين 
سدد كروس دون أن يعرف طريقا 
ملرمى احلارس هوغو لوريس، وكاد 
غوندوغــان معادلــة النتيجة لكن 
تســديدته مــرت بجانب 
القائم األيسر (٣٨)، 
وكاد مبابي يضيف 
الثاني  الهــدف 
لـــ «الديــوك» 
بالــغ  لكنــه 
املراوغة  فــي 
(٤٣) لينتهي 
الشوط األولى 
بتقدم فرنسي 

مستحق.
دخل منتخب 
«املاكينات» األملانية 
بعزم كبير ورغبة عارمة 
لتعديل النتيجة في الشــوط 
الثاني، ومن خلفهم املدرب يواكيم 
لوف الذي يقود «املانشافت» لرابع 
«يورو» على التوالي، حيث قاده إلى 

التأهل أعــوام ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٦، 
وكاد سيرج غنابري يعادل النتيجة 
عبر تسديدة «ع الطاير» لكنها علت 
العارضة بقليل (٥٤)، واقترب من 
التســجيل في محاولــة ثانية لكن 
احلارس الفرنســي هوغو لوريس 

سبقه (٥٧).
وأجبر الضغط األملاني املتواصل 
املدرب الفرنســي ديدييه ديشــان 
االعتمــاد علــى الهجمــات املرتــدة 
السريعة بقيادة مبابي لتهديد مرمى 
احلــارس نوير، ومتكــن مبابي من 
الوصول إلى شباك احلارس األملاني 
وتسجيل هدف ثان لكن حكم الراية 

املساعد احتسبه تسلال (٦٦).
وأجــرى املــدرب يواكيــم لوف 
تبديلني دفعة واحدة لتنشيط خط 
املقدمة والوسط ومعادلة النتيجة 
علــى أقل تقديــر، حيث أخرج كاي 
هاڤيرتز وسيرج غنابري، واشرك 
تيمــو ڤيرنر وليروي ســاني، لكن 
تبديالته لــم حتقق الهدف املرجو، 
ليخـــــرج فريقه فريقه خاسرا في 
بداية غير محببــة حملبي املنتخب 

األملاني.

صاحــت «الديــوك» الفرنســية 
بصوت عال في ملعب «أليانز أرينا» 
مبيونخ، بعدما سجلت فوزا مهما على 
أملانيا املستضيف ١-٠ في املواجهة 
األولى التي جمعت الفريقني ضمن 
منافســات املجموعة السادسة في 
«يورو ٢٠٢٠»، ليحصد بطل العالم 
٣ نقاط مهمة وضعته ثاني الترتيب 
خلــف البرتغال التــي تفوقت على 

املجر ٣-٠ في «مجموعة املوت».
لم تكن البداية حذرة بني قطبي 
القــارة األوروبية فرنســا وأملانيا، 
والفائزين بالنســختني األخيرتني 
لكأس العالم (أملانيا ٢٠١٤ وفرنسا 
٢٠١٨)، الســيما وهمــا يلتقيــان 
للمــرة األولى فــي دور املجموعات 
فــي البطولة األوروبية، حيث بادر 
«املانشافت» بأخذ املبادرة في الدقائق 
اخلمس األولى، وجاءت محاولته عبر 
رأســية للمدافع هوملز لكنها علت 
العارضة (٤)، ولــم يترك منتخب 
«الديوك» ميدان وسط امللعب متاحا 
للنجوم األملان بقيادة توني كروس 
وكيميتش وغوندوغان، حيث شكل 
نغولو كانتي خط دفاع أول ومتقدم 

عن مرماه، فيما كان بوغبا ورابيوت 
يصارعان بشراســة ألجل أفضلية 
مبكرة في منطقة املناورات، وتأخرت 
أول فرص فرنســا حتى الدقيقة ١٦ 
عندما ارتقى بول بوغبا عاليا، لكن 
رأسيته علت العارضة قليال، بعدها 
مباشــرة سطع النجم كليان مبابي 

فــي تهديد حقيقي ملرمى 
األملانــي  احلــارس 

مانويل نوير، الذي 
يخوض مباراته 
الدولية رقم ١٠١ 
مسيرته،  في 
بتسديدة قوية 
نوير  أبعدها 
ببراعــة، لكن 
هوملز لم يترك 

له مجاال للدفاع 
عن مرماه عندما 

ســجل باخلطــأ في 
شباك أملانيا إثر عرضية 

من الفرنسي هرنانديز (٢٠)، 
ليكون أول أملاني يسجل في مرماه 

في بطوالت أوروبا.
دارت عجلة «املاكينات» األملانية 
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فنلندا على موعد مع التاريخ أمام روسيا
مشاركتها األولى في بطولة كبرى بالعام 

٢٠١٦، صدمت إيسلندا اجلميع وبلغت 
ربع النهائي في اجناز نادر 

لدولــة بحجــم صغير، 
متكنت خالل من ازاحة 

العمالق االنكليزي ٢-١ 
فــي ثمن النهائي، وها هي 

يــورو ٢٠٢٠ تشــهد مولــد 
منتخــب جــريء قــادم مــن 

الصقيع.
وتبدو أوجه الشــبه متعددة 

بني الطرفني، فإيسلندا كانت تضم 
احلــارس- مخــرج األفــالم هانيس 

هالدورسون، فيما ميلك سبارف قائد 
فنلندا ناديا للقــراءة ويعبر عن أفكاره 

في مدونة على االنترنت.
كانيرفا قال: «ألهمتنا آيسلندا. أكدت 
لنا هذه التجربة انه حتى الدول، املتعارف 
عليها بأنها صغيــرة، ميكنها أن تترجم 
أحالمهــا إلى حقيقــة إذا قامــت بالعمل 

املناسب».
لكن فيما حظيت آيسلندا بتشجيع رائع 
من جماهيرها في فرنســا، حدت القيود 
لعدم تفشي ڤيروس كورونا من حضور 
الفنلنديني بكثافة في املالعب الروسية، 
برغــم قرب بلد االلــف بحيرة من مدينة 
سان بطرسبورغ التي يبعد وسطها ثالث 

ساعات فقط عن احلدود.

مع فريقه إلى البرمييرليغ، على بعد هدفني 
ملعادلة الرقم القياسي للنجم التاريخي في 

البالد ياري ليتمانن (٣٢ هدفا).
وفي طريقها إلى كأس أوروبا، خاضت 
فنلنــدا مبــاراة وديــة مع فرنســا بطلة 
العالم فــي نوفمبر املاضــي. مباراة فاز 
فيها الفنلنديــون ٢-٠ مبفاجأة صدمت 

حتى أبناء البالد.
وبالعــودة قليــال الــى الــوراء، ففي 

وصفة املدرب السحرية، هي تشكيلة 
متراصة، متحــدة ومنظمة جيدا، جتعل 
الطريق نحو مرمى املتألق هراديتســكي 
زلقة على غرار رالــي فنلندا، فهجوميا، 
يعول املنتخب املكنى «هوهكايات» (البومة 
األوراسية أم قرون) على جناعة تيمو بوكي 
جنم نادي نوريتش ســيتي اإلجنليزي، 
لترجمــة فرصه النــادرة، كما يقف رابع 
أفضل هداف في التصفيات (١٠) والعائد 

حتل فنلندا ضيفة على روسيا في سان 
بطرسبورغ اليوم ضمن منافسات املجموعة 
الثانية، منتشية بفوزها على الدمنارك ١-٠، 
في مباراة دراماتيكية شهدت سكتة قلبية 
لصانع ألعاب األخيرة كريستيان إريكسن، 
في املقابل، منيت روسيا بخسارة قاسية 
أمام بلجيكا ٠-٣ في ســان بطرسبورغ، 
لتبقى دون أي فوز في آخر ٦ مباريات في 
البطولة القارية. وقال مدربها ستانيسالف 
تشيرشيسوف: «بعض اجلزئيات مهمة 
في مباريات من هذا املســتوى. أي هفوة 

صغيرة تقرر كل شيء».
بعــد فوزها افتتاحا فــي ظروف غير 
مسبوقة، ذكرت بداية فنلندا الالفتة مبشوار 
آيسلندا في نسخة ٢٠١٦، بتشكيلة خالية 
من النجوم والعقد، ســتكون قادرة على 
بلوغ ثمن النهائي بحال فوزها على روسيا 

اليوم في سان بطرسبورغ.
قبــل البطولة القاريــة احلالية، عجز 
املنتخــب البالغ عدد ســكانه ٥٫٥ ماليني 
نســمة، عن التأهل إلى أي بطولة كبرى. 
ولكــن ها هو اآلن مع فوز بجعبته وحظ 
مرتفع لبلوغ ثمن النهائي، في مجموعة 
تضم أيضا بلجيكا القوية التي يلتقيها في 
اجلولة الثالثة األخيرة من دور املجموعات.
وبحال فوزه على روســيا، سيضمن 
املنتخــب الفنلندي التأهل بصرف النظر 
عن املباراة الثانية بني الدمنارك وبلجيكا، 
بحسب النظام الذي يسمح بتأهل أفضل 
أربعة منتخبات حتتل املركز الثالث، وذلك 
بعد انتهاء مباراتني بالتعادل في مجموعتني 
أخريني (ويلز مع سويسرا والسويد مع 
اسبانيا). قبل انطالق النهائيات قال مدربها 
ماركو كانيرفا: «ال نذهب إلى كأس أوروبا 
للمشاركة فقط، نريد حتقيق النجاح. لست 
خائفا من أحد!»، أما العب وسطها يوني 
كاوكو، فقال امس: «ليس سلوكا جيدا أن 
تلعب من أجل التعادل. نريد الفوز»، وتابع 
«االستاذ» كانيرفا «بدأنا البطولة بحلم. 
لكن هذا احللم مير عبر مراحل ولم نبلغه 
بعد. نبقــى مركزين على لعبنا الدفاعي، 
ويجب أن نطور هجومنا. إذا أردنا حتقيق 
أهدافنا، يجب أن نســدد على املرمى أكثر 

من مباراة الدمنارك».

تلعب دون ضغوط وحتلم بالسير على خطى إيسلندا

ستانيســالف  روســيا  مــدرب  قــال 
تشيرتشيسوف، إن فريقه استحق التعرض 
النتقادات بعد العرض املتواضع أمام بلجيكا 
في مباراته األولى ببطولة أوروبا ٢٠٢٠ لكرة 
القدم، لكنه أكد أن االستعدادات تسير بشكل 

جيد قبل مواجهة فنلندا املقبلة.
وكانت قد خسرت روسيا ٠-٣ أمام بلجيكا يوم 
السبت على أرضها في ملعب سان بطرسبرغ 
وتعرضت النتقادات حادة من املشــجعني 

والنقاد.  وأوضحت املباراة الفارق الضخم 
في املهارة واملوهبة مع بلجيكا صاحبة املركز 
األول في تصنيف االحتــاد الدولي (فيفا). 
وعانى خط دفاع روسيا حتت الضغط أمام 
هجوم بلجيكا القوي، ليثير الشكوك حول آمال 
الفريق في اجتياز منافسات دور املجموعات 
ألول مرة منذ ٢٠٠٨ مع اللعب في املجموعة 

الثانية مع فنلندا والدمنارك أيضا.
وقال تشيرتشيسوف للصحافيني قبل مواجهة 

فنلندا «االنتقادات مســتحقة، لقد تعافينا 
من املباراة األولى. اآلن نحن نستعد بشكل 
مختلف، فنلندا ليست سهلة، ولقد أظهرت 

ذلك بالفعل».
وتعرض يوري جيركوف الظهير األيســر 
لروسيا إلصابة في الفخذ أمام بلجيكا، وأكد 
تشيرتشيسوف أن الالعب، الذي سيبلغ عامه 
٣٨ في أغســطس، لن يتمكن من استكمال 

منافسات البطولة.

مدرب روسيا: االنتقادات مستحقة

بنفــس اجلــذور األلبانية والــروح القتالية 
والفنية، يحمل النجمان غرانيت تشاكا وجيردان 
شــاكيري اليوم أمام إيطاليا آمال سويســرا 
متعددة الثقافات واملصممة على الذهاب بعيدا 

في البطوالت الكبرى.
تشاكا قال بشجاعة قبل انطالق نهائيات 
كأس أوروبا: «نريد أن نصنع التاريخ وأعتقد 
أنها اللحظة املناسبة»، مؤكدا طموح الـ«ناتي»، 
وهــو لقب املنتخب السويســري، في بلوغ ثمن 
النهائي، ســقفه خالل النســختني األخيرتني من 
نهائيات كأس العالم ٢٠١٤ و٢٠١٨ والنسخة األخيرة 

لكأس أوروبا ٢٠١٦.
وكانت سويسرا أهدرت فوزا في املتناول السبت 
املاضي لتدشــني مشاركتها اخلامسة في العرس 
القاري، بثالث نقاط وسقطت في فخ التعادل أمام 
ويلز ١-١، لتضع نفســها في وضع صعب حيث 
يتعني عليها مقاومة املنتخب اآلزوري الرائع على 

أرضه، ثم الفوز على تركيا األحد املقبل لضمان 
تخطيها الــدور األول للمرة الثانية في تاريخها 
بعد األولى في النسخة األخيرة عندما خرجت من 
ثمن النهائي. ويعتمد املدرب فالدميير بتكوفيتش 
في هذا األمر على رجلني أساسيني في التشكيلة 
السويسرية ملدة ١٠ سنوات، مر كالهما من فريق 
بازل ثم الدوري األملاني قبل أن يحطا الرحال في 
الــدوري اإلجنليزي املمتاز، لكنها مختلفان كليا 
على أرضية امللعب، فيلعب تشاكا، القائد السابق 
ألرسنال والذي يرتدي شارة القيادة دور الرابط 
بني خطي الدفاع والهجــوم بفضل طوله الفارع 
(١٫٨٥ م) في سن الثامنة والعشرين، يتألق بدقة 
متريراتــه من اجلهة اليســرى وقوة تســديداته 
البعيــدة أكثر من تغطيته الدفاعية،. في املقابل، 
يحب شاكيري (٢٩ عاما) صاحب البنية اجلسدية 
الشــبيهة برباع (١٫٦٩ م)، إزعاج خطوط الدفاع 
مبراوغاته في اجلهة اليمنى، فهو قادر على تسجيل 

أهداف رائعة على غرار تسديدته األكروباتية في 
مرمى پولندا في ثمن نهائي كأس أوروبا ٢٠١٦.

حتى قبل أن تتقاطع مســيرتهما الرياضية، 
فإن قصتهما الشــخصية تقربهمــا معا كرمزين 
لسويسرا أعيد تشكيلها من خالل الهجرة السياسية 
واالقتصاديــة، والتــي تضم ربــع األجانب على 
أراضيها. إذا كان تشــاكا ولد في بازل، فإن والده 
«كان فخرا لكوســوفو»، وأجبــر على الفرار من 
يوغوســالفيا الســابقة عام ١٩٩٠ بعد أن أمضى 
٣٫٥ سنوات خلف القضبان بسبب مشاركته في 
تظاهره ضد الســلطة الشيوعية، كما قال العب 
وسط أرسنال في عام ٢٠١٧ لصحيفة الغارديان، 
مضيفا: «كانت األشهر األولى في السجن على ما 
يرام، لكن بعد ذلك بدأت الضربات»، وموضحا أنه 
«كبر مع القوة الذهنية» لوالده كنموذج يحتذى 
بهـ  متاما مثل شقيقه األكبر تاوالنت، العب خط 

وسط نادي بازل ومنتخب ألبانيا.

وكان قد ولد شــاكيري في كوسوڤو احلالية 
قبــل عام من توجه والديــه إلى بازل، حيث قاما 
بغســيل األواني فــي املطاعم والعمل بورشــات 
البناء والتنظيف للتعويض عن جهلهم باللغتني 
سويسرية األملانية وإرسال األموال إلى البالد التي 

ضربتها احلرب قريبا.
واعترف شــاكيري في العــام ٢٠١٨ ملوقع «ذا 
باليرز تريبيون» قائال: «في املنزل القدمي والقدمي، 
مــع عدم وجود تدفئــة أخرى غيــر املدفأة، فإن 
الصغير جيردان كان يركض مثل املجنون حتى 
ال يصاب بالبرد الشديد وتلقى في سن السابعة 
نســخة أصلية بثمن معقول لقميــص رونالدو 
البرازيلي». وأضــاف: «كنت املهاجر الوحيد في 
مدرستي، وال أعتقد أن األطفال السويسريني فهموا 
سبب هوسي بكرة القدم. في سويسرا كرة القدم 
مجرد رياضة وليســت حيوية كما هو احلال في 

البلدان األخرى».

تشاكا وشاكيري «بلقانيان» يحمالن آمال سويسرا
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وأضاف العب نابولي السابق الذي سجل 

٥ أهــداف في ٢٩ مباراة مــع إيطاليا: «لقد 

تعلمنا فلسفة مانشيني، ما يريده أصبح 

في رؤوســنا. رغبتي كبيــرة بالفوز، وال 
أريد التوقف هنا».

وقــارن جورجينيــو (٢٩ عاما) زميله 

نيكولــو باريــال بالعب وســط تشلســي 

الفرنســي نغولو كانتــي: «لديهما الكثير 

من األمور املشتركة. ميلكان القوة البدنية، 

يركضان ٩٠ دقيقة ويغطيان امللعب».

وفي املجموعة عينها، تبحث تركيا عن 

التعويــض عندما تلتقي ويلــز في باكو. 

حيث عجزت تركيا عن فرض أسلوبها أمام 

إيطاليا وبدت ضعيفة هجوميا في ايصال 

الكرات الى املخضرم براق يلماز، في املقابل، 

متتلك ويلز الســرعة وإلى جنمها غاريث 

بيل كما تعول على كيفر مور صاحب هدف 
التعادل ضد سويسرا.

وتكتسي هذه املباراة أهمية كبيرة لويلز، 

خصوصا انها ستواجه إيطاليا القوية في 
اجلولة الثالثة األخيرة.

وقال مدربهــا روبرت بايج: «كان مهما 

أن نحقق بداية إيجابية. ندخل كل مباراة 

برغبة حتقيق الفوز. إذا كانت ٤ نقاط كافية 

(للتأهل) فهذا رائع. نحترم منتخبات هذه 
املجموعة لكن ال نخشى أحدا».

وفي مشــاركة يتيمة في تاريخها عام 

٢٠١٦، حقت ويلز نتيجة بالغة الروعة في 

بلوغها نصــف النهائي، فيما كانت أفضل 

نتائــج تركيا بلوغها نصــف نهائي ٢٠٠٨ 
في ٤ مشاركات.

فرانتشيسكو أتشيربي وفيديريكو كييزا. 

لكن املهاجم السابق قد تغريه فكرة ضمان 

التأهــل املبكــر إلى دور الـــ ١٦ حتى قبل 
خوض املباراة الثالثة.

وقال مانشــيني الذي أعــاد بالده إلى 

الســاحة الكبرى بعــد فشــل التأهل إلى 

مونديــال ٢٠١٨ «خضنا مباراة جيدة ضد 

تركيــا. الطريق اليزال طويــال، يجب أن 

نخوض ٦ مباريات بهذا الشــكل (إلحراز 

اللقب)، بدءا من التالية ضد سويسرا».

وفي ١٠ مشــاركات، أحــرزت إيطاليا، 

بطلــة العالم ٤ مــرات، اللقب القاري عام 

١٩٦٨ وحلت وصيفة في ٢٠٠٠ و٢٠١٢، في 

املقابل، تعول سويسرا على وسطها القوي 

الذي يضم غرانيت تشاكا ورميو فرويلر 

ملد بريل إمبولو، صاحب الهدف في مرمى 
ويلز، وجيردان شاكيري بالكرات.

وقــال مدربهــا فالدمييــر بتكوفيتش: 

«صنعنا فرصا كثيــرة (ضد ويلز). كان 

يجب أن نكون أكثر جناعة. أنا خائب، لكن 

لســنا خائبني من أدائنا. ستكون املباراة 
ضد إيطاليا مختلفة متاما».

فــي املقابــل، قال العب وســط إيطاليا 

جورجينيــو إنه يرى في ايطاليا نفس 

العطش الذي اختبره مع تشلسي 
االجنليــزي عندما أحــرز لقب 
دوري أبطال أوروبا أخيرا «هذه 
املجموعة تشــبه تشلسي، هي 
رائعة. كثر متعطشون ويريدون 
إثبات شــيء ما. من اليافع إلى 

األكثر خبرة».

تبحث إيطاليا عن تأكيد بدايتها القوية 

في كأس أوروبا لكرة القدم عندما تستقبل 

اليوم سويسرا في اجلولة الثانية من دور 

املجموعــات لكأس أوروبا، بعد سلســلة 

رائعة حققت خاللها ٩ انتصارات دون أن 
تهتز شباكها.

وبحال حتقيق فوزها العاشــر تواليا، 

ستعادل إيطاليا ما حققته في التصفيات 

عندما حققت ١٠ انتصارات متتالية ضمن 

مجموعة ضمــت أمثال فنلنــدا واليونان 
والبوسنة والهرسك.

وحققت إيطاليا فوزا صريحا في االفتتاح 

علــى أرضها في روما، بثالثية على تركيا 

سجلت في الشــوط الثاني، أما سويسرا 

فأهدرت تقدمها أمام ويلز في ربع الساعة 

األخير لتنتهي مواجهة باكو بالتعادل ١-١.

ولم تفز سويســرا سوى مرتني في ١٤ 

مباراة ضمن نهائيات قارية شاركت فيها 

٤ مرات بدءا من ١٩٩٦، وكانت األخيرة في 

٢٠١٦ األفضل لها عندما بلغت دور الـ١٦.

وتعول إيطاليا على سجلها التهديفي في 

آخر ٩ مباريات عندما هزت الشباك ٢٨ مرة، 

لكن املباراة قد تكون مبكرة لعودة العب 

االرتكاز ماركو فيراتي املصاب بركبته، فيما 

يعاني الظهير أليساندرو فلورنتسي 

من إصابة في ربلة ساقه من مباراة 
تركيا.

وقــد يعمــد املــدرب روبرتــو 
مانشيني إلى إراحة بعض العبيه 

بأمثــال  والدفــع 

إيطاليا لتأكيد قوتها أمام سويسرا
وتركيا وويلز للتعويض

على مدى فترة طويلة، وضع لورنتسو 
إنسينيي طي التجاهل في االستدعاء إلى 
تشــكيلة املنتخب اإليطالــي، لكن قائد 
فريق نابولي أرسل إشعارا بنواياه في 
بطولة كأس أوروبا ٢٠٢٠، عندما سجل 
هدفــا رائعا فــي املباراة التــي فاز فيها 
األتزوري ٣-٠ على تركيا في منافسات 

اجلولة األولى للمجموعة األولى.
وحتت قيادة روبرتو مانشيني، منح 
ابن األعوام الـ ٣٠ أخيرا فرصته للتألق 
على الســاحة الدولية كأساســي، وهو 
مركز يأمل في احلفاظ عليه األربعاء في 
املباراة الثانية إليطاليا ضد سويسرا.

يقول إنســينيي الذي لعب مباراته 
الدولية األولى قبل ٩ سنوات وسجل ٩ 
أهداف في ٤٢ مبــاراة، بينها ٥ في عهد 

مانشــيني: «هل أشعر بأنني قائد؟ كال، 
فقط أكبر سنا».

قبــل نحو ٤ ســنوات رفــض مدرب 
منتخب إيطاليا حينها جان بييرو فينتورا 
إشــراك إنسينيي بديال في املباراة التي 
انتهت بالتعادل السلبي مع السويد في 
التصفيات املؤهلة إلى مونديال روسيا 

.٢٠١٨
أثارت تلك اخلطوة سخطا كبيرا ضد 
املنتخــب الفائز بــكأس العالم ٤ مرات، 
بعدما أدى ذلــك التعادل إلى غيابه عن 
النهائيات للمرة األولى منذ العام ١٩٥٨.

في تلك الليلة في سان سيرو، وحتديدا 
فــي ١٣ نوفمبــر ٢٠١٧، عندما طلب من 
بطل العالم السابق دانييلي دي روسي 
اإلحماء للدخول بديال، أشار إلى إنسينيي، 

وتساءل غاضبا «ملاذا أدخل أنا؟ ال نحتاج 
إلى تعادل، نحتاج إلى فوز».

في ذلك الوقت، كان إنسينيي متألقا 
مع نابولي، بعدما سجل ٢٠ هدفا في كل 
املسابقات خالل املوســم السابق. لكنه 
لم يكن في حسابات فينتورا التكتيكية 
الصارمة، ولم يشــارك في املباراة تلك 
الليلة، بعد ظهــور مقتضب في مباراة 

الذهاب.
منذ استدعائه إلى تشكيلة األتزوري 
حتت قيادة تشيزاري برانديلي عام ٢٠١٢، 
أصبح إنسينيي حاضرا في كل تشكيالت 
مدربــي إيطاليا بعدهــا، لكنه لم يعتبر 

العبا رئيسيا.
خالل كأس العالم ٢٠١٤ في البرازيل، 
كان لــه دور املتفرج فقط عندما ودعت 

إيطاليــا البطولة مــن دور املجموعات، 
ومثلها خالل كأس أوروبا ٢٠١٦ بقيادة 
أنتونيو كونتي عندما خسرت إيطاليا 
بــركالت الترجيح أمــام أملانيا في ربع 

النهائي.
يوم اجلمعة املاضي منح إنســينيي 
فرصة كبيــرة هي األولى له في بطولة 

دولية كبرى.
قال مانشيني إن «إنسينيي أساسي 
بالنســبة لنا، لدوره في ربط األشــياء 
إنــه العــب مهــم  البعــض.  ببعضهــا 

مببارياتنا».
ورد إنســينيي ثقة مانشــيني بأداء 
صلب تشــهد له حتركاتــه على أرضية 
امللعــب علــى مــدى ٨٠ دقيقــة توجها 

بتسجيله الهدف الثالث للمنتخب.

إنسينيي من التهميش إلى أضواء الكتيبة اإليطالية
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االربعاء ١٦ يونيو ٢٠٢١ كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

٤٥ ألف متفرج في نهائي «يورو ٢٠٢٠»
ذكرت وســائل إعــالم بريطانية، أن 

ملعب وميبلي سيســتضيف نحو 
٤٥ ألف متفرج ، في نصف نهائي 

ونهائــي بطولــة أوروبا لكرة 
القدم، بعدما حصل الســتاد 
على إعفــاء حكومي. وكان 
رئيس الوزراء البريطاني، 
بوريــس جونســون، قــد 
أرجأ خططــه لرفع القيود 
املفروضة للحد من انتشار 
«كوڤيــد-١٩»، ملدة شــهر، 

معلال ذلك بانتشار الساللة 
دلتا من املرض، وأعلن اعتزامه 

اســتغالل هذه الفترة لتسريع 
وتيرة عملية التطعيم. وأضافت 

التقارير أن املباريات الثالث الكبرى في 

البطولة، ستندرج ضمن برنامج حكومي، 
مينح مرونة إلقامة التجمعات العامة. 
وســيتعني على اجلماهير، التي 
ترغــب في حضــور املبــاراة 
بالستاد، تقدمي شهادة بنتيجة 
أو  لـ«كوڤيد-١٩»،  ســلبية 
حمل شــهادة تطعيم ضد 
الڤيروس. وتندرج مباريات 
إجنلترا في دور املجموعات 
أيضا ضمن هذا البرنامج، 
حيث تسمح القيود احلالية 

بحضور ٢٢٥٠٠ متفرج.
ويــوم األحــد اســتهلت 
إجنلترا مشوارها، بالفوز ١-٠ 
على كرواتيا، وبلغ العدد الرسمي 
للحضور اجلماهيري ١٨٤٩٧ مشجعا.
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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
٠-٧٣ مساًءاملجر × البرتغال

١-١٠٠ 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

٣+١١٠٠٣٠٣البرتغال

٣+١١٠٠١٠١فرنسا

٠-١٠٠١٠١١املانيا

٠-١٠٠١٠٣٣املجر
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