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إصدار خاص مبناسبة كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

اجلمعة ١٨ يونيو ٢٠٢١

04:00
سلوڤاكيا beIN SPORTS MAX١السويد

مباريات اجلمعة

07:00
التشيك beIN SPORTS MAX١كرواتيا

10:00
اسكوتلندا beIN SPORTS MAX١اجنلترا

اإلعصار البرتقالي 
صدارة بجدارة

04:00
فرنسا beIN SPORTS MAX١املجر

مباريات السبت

07:00
أملانيا beIN SPORTS MAX١البرتغال

10:00
پولندا beIN SPORTS MAX١إسبانيا

بلجيكا تتأهل وأوكرانيا تقترب
وتكرمي خاص إلريكسن
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اجلمعة ١٨ يونيو ٢٠٢١ كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

طبيب «ويفا» يشرح «اللحظة املؤثرة» مع إريكسن
تطرق طبيب االحتاد األوروبي 
لكرة القدم (ويفا) الذي اشرف على 
صانع ألعاب الدمنارك كريستيان 
اريكسن لدى تعرضه ألزمة قلبية 
حادة ضد فنلندا في كأس أوروبا، 
إلى «اللحظة املؤثرة» عندما أيقن 
بأن الالعب اليزال على قيد احلياة.

وشرح األملاني د.ينس كالينفيلد 
كيف اســتعاد الالعــب وعيه بعد 
دقائق عدة مــن التدليك ومحاولة 
إنعاشه، وقال في هذا الصدد «بعد 
حوالي ٣٠ ثانية، فتح الالعب عينيه 
ومتكن من التحدث الي مباشرة».

وأضاف: «كانت حلظات مؤثرة 
جــدا ألنــه في هــذه احلــاالت من 
الطوارئ في احلياة اليومية، تكون 

حظوظ النجاح قليلة جدا».
وكشــف الطبيب انــه نظر الى 
العــب إنتر وقــال له: «هــل عدت 
إلينا؟»، فأجابه اريكسن: «نعم لقد 
عــدت بينكم، مازلت في التاســعة 

والعشرين».
وأضــاف الطبيــب: «فــي تلــك 
اللحظة، أدركت أن دماغه لم يتأثر 

وأنه عاد الى احلياة متاما».
ورد اريكسن على جميع األسئلة 
التي طرحــت عليه من أجل التأكد 
من أن دماغه لم يلحق به أي أضرار 
وقد خرج من امللعب بكامل وعيه، 
لكن الطبيب كشف ان األمر تطلب 
وقتا من أجل تثبيت املاكينة الطبية 

من أجل نقله الى املستشفى.
وأضاف الطبيــب: «كنت واثقا 
بنسبة ٩٩٪ من أن حالته ستكون 
مستقرة عندما يصل الى املستشفى».

وسقط إريكسن (٢٩ عاما)، فجأة 
علــى األرض عندما كان يســتقبل 
الكرة من رميــة متاس قريبة قبل 

انتصــاف املباراة ضــد فنلندا في 
كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل 
زمالؤه دائــرة حوله وبدا بعضهم 

وهو يبكي.
وسرعان ما مت نقل كريستيان 
الى اقرب مستشــفى في العاصمة 
لــه  الدمناركيــة، حيــث أجريــت 
اإلســعافات وخضــع للمزيــد من 
الفحوصات قبل ان يتم االطمئنان 
الى حالته الصحيــة عندما أصدر 
االحتــاد األوروبــي بيانــا أكد فيه 
ان احلالــة الصحية لكريســتيان 
«مستقرة»، فيما كشف احتاد بالده 
انه «مســتيقظ» بعــد وصوله إلى 

املستشفى.
كما طمأن الالعب مشجعيه في 
منشور على حسابه على إنستغرام 
الثالثــاء بقولــه «أنــا بخيــر رغم 

الظروف».
وأضاف حتت صورة تظهره وهو 
يبتسم على سريره في املستشفى: 
«اليــزال يتعني علــي إجراء بعض 
الفحوصــات في املستشــفى لكني 

أشعر أنني بحالة جيدة».

أصبح احلكــم األرجنتيني فيرناندو 
راباليني أول حكم من خارج أوروبا تسند 
إليــه إدارة مباراة فــي بطولة كأس األمم 
األوروبيــة لكــرة القــدم. وأدار راباليني 
املباراة التي جمعــت أوكرانيا ومقدونيا 
الشــمالية في بوخارســت امــس ضمن 

منافسات املجموعة الثالثة.

ويأتــي ذلــك في إطــار برنامج تبادل 
احلكام بني االحتاد األوروبي للعبة (يويفا) 
واحتاد أميركا اجلنوبية (كومنينبول). 
ويشهد البرنامج أيضا، مشاركة احلكم 
اإلسباني خيسوس جيل مانزانو في إدارة 
مباريات كأس أمم أميركا اجلنوبية (كوبا 

أميركا) املقامة حاليا في البرازيل.

أول حكم غير أوروبي يدير مباراة في «اليورو»

طالب االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم من مشجعيه إظهار االحترام 
وأن يقدموا أفضل ســلوك لهم في املواجهة التي جتمع «األســود 
الثالثة» مع املنتخب االسكتلندي اليوم، وتعود آخر مباراة جتمع 
املنتخبني إلى ٤ سنوات مضت، فيما يعد لقاء اليوم أول مواجهة 

بينهما في بطولة كبرى منذ ١٩٩٦.
وكان العبو املنتخب اإلجنليزي يجلسون على ركبهم احتجاجا 
على التمييز والظلم وعدم املســاواة ولكــن هذا قوبل بصافرات 

استهجان من اجلماهير في املباريات األخيرة.
ومبا أن العبي املنتخب اإلسكتلندي سينضمون لالعبي للمنتخب 
اإلجنليــزي في اجللوس علــى ركبهم قبل املبــاراة، فإن االحتاد 
اإلجنليزي ســيكون حريصــا على تفادي أي نقاط ســاخنة في 
املباراة، والتي من املرجح أن تكون مشحونة للغاية، حيث يعود 
التنافس بينهما لعام ١٨٧٢.  وذكر االحتاد اإلجنليزي في بيان له 
أمــس: نيابة عن املدرب والفريــق، يرجى دعم إجنلترا بالطريقة 
املناســبة، قبل وأثناء وبعد املباراة، هذا يتضمن إظهار االحترام 

لكل نشيد وطني يعزف قبل املباراة.

«اإلجنليزي» يطالب اجلماهير بالسلوك الرياضي

أعلــن االحتاد األملاني لكرة القدم أمس أن املدافع 
لوكاس كلوسترمان تعرض إلصابة في الفخذ 
األمين خالل تدريبات املنتخب األملاني، ولن 
يكون متاحا على األرجح للمشاركة في 
املباراة املرتقبة أمام املنتخب البرتغالي 
غدا السبت ضمن منافسات كأس األمم 

األوروبية (يورو ٢٠٢٠).
وأوضح االحتاد أن كلوســترمان 
(٢٥ عاما) سيخضع للفحوص الطبية 
بشــكل يومي، بعــد اإلصابة التي 

تعرض لها.
ولم يشارك سيرج غنابري في 
املران اجلماعي للمنتخب األملاني 
أمــس، حيــث يخضــع لتدريبات 
منفردة بينما عاد يوناس هوفمان 
مــن اإلصابة في الركبة، علما بأنه 
لن يكون متاحا للمشاركة في مباراة 
يوم السبت املقررة في ميونيخ، أما 
ليون جوريتسكا، فيمكنه املشاركة، 
حيث شارك في كامل اجللسة التدريبية 
للمنتخب، وقــال يواخيم لوف املدير 
الفني للمنتخــب األملانــي: «أعتقد أنه 

سيكون خيارا جيدا في املباراة».

.. والالعب ارتدى قميصه في غرفته باملستشفى 
وشرح ملدربه كيف يوقف لوكاكو 

قال طبيب املنتخب الدمناركي في بيان إن العب الوسط 
كريستيان إريكسن سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات 
القلب بعد سقوطه وفقدان وعيه خالل أول مباراة لبالده في 

بطولة أمم أوروبا ٢٠٢٠ السبت املاضي أمام فنلندا.
وخضع إريكســن إلنعاش قلبي رئوي في أرض امللعب 
بعدما سقط أرضا وعاد قلبه ينبض بعد االستعانة بجهاز 
الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى املستشفى، حيث ميكث 
هناك ملواصلة التعافي. وسيخضع إريكسن جلراحة لزراعة 
اجلهــاز اإللكتروني الصغير الذي مينع الســكتات القلبية 

القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.
وكان إريكسن قد قرر ارتداء قميصه في غرفته باملستشفى 
ومساندة زمالئه في اللقاء املهم أمام بلجيكا أمس، واعترف 
املدرب كاســبر هيوملاند فــي تصريحات بأنه تلقى نصائح 
من إريكســن حول كيفية التعامل مع العب بلجيكا روميلو 
لوكاكو وإيقافه. وقال املدرب: «كريستيان شاهد اللقاء، إنه 
جنون.. املستشــفى قريب من ملعب بارك وحني ينظر من 
النافذة يرى ويســمع كل شــيء، لقد لبس قميصه وشاهد 

اللقاء عبر التلفزيون ملساندة زمالئه».
وقد صفقت اجلماهير بقوة في امللعب حني حلت الدقيقة 

العاشرة دعما لصاحب الرقم ١٠ إريكسن.

«املانشافت» 
تفتقد كلوسترمان أمام البرتغال
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كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠اجلمعة ١٨ يونيو ٢٠٢١

١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

«شنو تتوقع» ؟

للمباريات من شأنه أن يرفع األداء 
الفني ملستويات أفضل.

َمن تتوقع أن يكون جنما للبطولة؟ 
٭ جنم منتخب فرنسا كليان مبابي، 
لنضجه الكروي وجاهزيته البدنية 
والفنية، باإلضافة لشخصيته في 

امللعب.
 

َمن الالعب الواعد الذي تتوقع له 
البروز والتألق؟

٭ مايسون ماونت العب مان سيتي 
واجنلترا.

وَمن سيكون هداف البطولة؟
٭ ال ميكن اســتبعاد كريســتيانو 
رونالدو أن يكون الهداف، باإلضافة 

إلى روميلو لوكاكو، وهاري كني.

حارس مرمى تتوقع أن يكون جنما 
للبطولة؟

٭ حارس ويلز داني ورد قدم أداء 
جيــدا في أول مباراتني لبالده، كما 
يتوقــع أن يكون حــارس إيطاليا 
دونارومــا، وأملانيــا مانويل نوير 

من جنوم البطولة أيضا.

منتخب تشجعه وتتعاطف معه؟
٭ أشــجع فرنســا بشــكل دائــم، 
وأتعاطف مع منتخب هولندا، ألنه 
يقدم كرة قدم جميلة، ومحافظتهم 
على هويتهــم الكروية، رغم تغير 

الالعبني على مدى عقود.

بجائحة كورونا واملوسم األوروبي 
املرهق؟

٭ التأثــر بڤيــروس كورونا على 
اجلانب البدني متوقع، ورمبا نشهد 
عددا من اإلصابات بسبب املجهود 
البدني، لكن على املســتوى الفني 
فإن أغلب املنتخبات تقدم مستويات 
جيدة، ولعل احلضور اجلماهيري 

املنتخب الذي تتوقع أن يكون 
مفاجأة البطولة؟ 

٭ بلجيكا وما تضمه من جنوم كثر 
في مختلف املراكز جتعله مرشحا 
أن يكــون مفاجأة «يــورو ٢٠٢٠»، 
إلــى البرتغــال بقيادة  باإلضافــة 

كريستيانو رونالدو.
هل تتوقع أن يتأثر مستوى البطولة 

من تتوقع أن يحرز لقب «يورو 
٢٠٢٠»؟

٭ أتوقع أال يخرج اللقب عن إيطاليا 
وفرنســا وهما األقرب لالنضباط 
الدفاعي الذي ميتازان به، باإلضافة 
إلى توافر عناصر قادرة على احلسم، 
فيما تبقى حظوظ هولندا واجنلترا 

أقل منهما.

العدواني: حظوظ إيطاليا وفرنسا أقوى.. ورونالدو سيكون الهداف
ما تقييمك ملباراتي أمس األول بني 

روسيا وفنلندا، وتركيا وويلز؟
٭ فيما يتعلق باملباراة األولى فقد 
جاءت بحســابات صعبة لروسيا 
خلســارتها فــي أولــى مبارياتها 
(٣-٠)، فيمــا لعبــت فنلندا وفي 
جعبتها ٣ نقاط، وعليه قدم املنتخب 
الروسي أداء متكامال دفاعا وهجوما، 
ودخــل بروح التعويــض، وعلى 
اجلهة األخرى ظهــر «الفنلندي» 
جيدا دفاعا، وغائبا في خط املقدمة، 
وخرج «الروسي» بفوز مستحق.
أمــا املباراة الثانيــة، فقد فاجأني 
التركــي، فلــم يظهــر  املنتخــب 
باملســتوى املتوقــع منــه، عطفا 
على أدائه في التصفيات األوروبية 
املؤهلة لــكأس العالم، حيث ظهر 
فقيرا فنيا وغير منظم، وضعيفا 
هجوميــا، فيما كان منتخب ويلز 
ذا شــكل جيد في امللعــب، ولديه 
عناصــر مؤثرة مثــل غاريث بيل 

وآرون رامزي.

ما أبرز ما لفت انتباهك فنيا في تلك 
املباراة أو البطولة بشكل عام؟ 

أبــرز مميــزات اجلولــة  ٭ لعــل 
األولى هو التنظيم الدفاعي احملكم 
للفــرق املتميزة، وكذلك التحوالت 
الهجومية، عبر االنتقال السريع من 
الدفاع للهجوم، كما شــهدنا عودة 
قوية لطريقة اللعب ٣-٥-٢، ولعل 
التوجه التكتيكي اجلديد يعتمد على 

اجلودة الدفاعية بالدرجة األولى.

هادي العنزي

مــع املتعة الكرويــة التي تقدمها لنــا بطولة أمم 
أوروبا، في ظل وجود نخبة كبيرة من جنوم «الساحرة 
املستديرة» وبصيغة غير مسبوقة في القارة العجوز 
في هذه النســخة مبشــاركة ٢٤ منتخبا، فنحن على 
موعد مع وجبة كروية دسمة على مدى شهر. «األنباء» 
مواكبة لهذا احلدث العاملي اســتطلعت توقعات أحد 
جنومنا الرياضيني عن البطولة وهو املدرب الوطني 

ظاهر العدواني:

«يويفا» محذرًا: الشراكات التجارية 
جزء ال يتجزأ من البطولة

رد االحتاد األوروبي لكرة القدم «يويفا»، على 
إزاحة كريستيانو رونالدو قائد البرتغال، زجاجة 
مشروبات غازية، أثناء مؤمتر صحافي في بطولة 
أمم أوروبــا، بإبالغ املنتخبات بأن لديها التزامات 

تعاقديه جتاه رعاة البطولة.
وأزاح رونالدو، زجاجات مشروبات غازية جانبا، 
عندما جلس للحديث أمام وســائل إعالم عشية 
افتتاح مباريات املجموعة السادسة أمام املجر في 

بودابست الثالثاء املاضي.
ووضع الالعب البالغ عمره ٣٦ عاما، زجاجة ماء 
وقال «أجوا» بالبرتغالية، مما جعله يتصدر عناوين 

الصحف إثر هذا املوقف.
وبعدها بيوم واحد، أزاح بول بوغبا العب وسط 
منتخب فرنسا، زجاجة جعة من أمامه عقب فوز 

فرنسا ١-٠ على أملانيا.
وقال منظمو البطولة أمس: «إن االحتاد األوروبي 
ذكر املنتخبات املشاركة في البطولة، بأن الشراكات 
التجارية جزء ال يتجزأ من تنظيم البطولة، ولضمان 
تطوير اللعبة في أوروبا، مبا في ذلك منافســات 

الشباب والسيدات».
وأوضح مارتن كالني مدير بطولة أوروبا ٢٠٢٠، 
أن القضية األساسية تتعلق مبا فعله رونالدو، لكن 
يوجد تفهم لوضع الالعبــني الذين يفعلون ذلك 

ألسباب دينية.
وأبلغ كالني، الصحافيني، أن االلتزامات التعاقدية 
املتعلقة بالرعاة، جزء من لوائح البطولة وقعت عليها 
االحتادات الوطنية، ولن يتخذ «يويفا» أي إجراءات 

انضباطية بشأن األمر.
وقــال كالــني: «إن أي عقوبات ســتكون من 
اختصاص االحتادات الوطنية»، مضيفا: «يويفا» 

ال ينوي فرض غرامة مباشرة على الالعبني.

خطفت عدسات املصورين 

مجموعة مــن اللقطات 

اشتاقت  التي  للجماهير 

لهــا املالعــب خالل 

بسبب  املاضية  الشهور 

كإجراءات  حضورها  منع 

احترازية بســبب تفشي

 ڤيروس كورونا.

وجوه من اليورو
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احلكم ركلة جزاء تولى إزغيان إليوسكي تنفيذها 
فصدها احلارس، لكنه عوضها متابعا داخل الشباك 
(٥٧)، وأهدر فيكتور تسينغاكوف، بديل يارمولنكو، 
فرصة خطيرة مبواجهة احلارس الســتعادة فارق 
الهدفني (٧٤). وبعد استشارة طويلة حلكم الڤيديو 
املساعد «في ايه آر»، احتسبت ركلة جزاء ألوكرانيا 
بعد ملسة يد على دانيال أفراموفسكي صدها احلارس 
(٨٤)، ليرتفع عدد ركالت اجلزاء املهدرة في البطولة 

إلى أربع من أصل خمس محتسبة.

حققت أوكرانيا أول فوز لها في كأس أوروبا لكرة 
القدم منذ العام ٢٠١٢، على حساب الوافدة اجلديدة 
مقدونيا الشمالية ٢-١ أمس في بوخارست ضمن 
دور املجموعات، لتعوض خسارتها االفتتاحية ضد 
هولنــدا ٢-٣ وتعزز آمالها في بلوغ ثمن النهائي. 
وســيطر رجال املــدرب أندري شيفتشــنكو على 
الشــوط األول وســجلوا ثنائية عن طريق أندري 
يارمولنكو (٢٩) ورومان يارميتشوك (٣٤)، وفي 
الشوط الثاني، قلصت مقدونيا الشمالية الفارق عبر 
إزغيان إليوسكي متابعا ركلة جزائه الضائعة (٥٧)، 
ثم أهدرت في املقابل أوكرانيا ركلة أخرى لرسالن 
مالينوفسكي (٨٤). وأجرى مدرب أوكرانيا أندري 
شيفتشنكو تغييرين على التشكيلة التي خسرت 
أمام هولندا، فدفع بالعب الوسط ميكوال شابارنكو 
بدال من ألكسندر زوبكوف املصاب، والعب الوسط 
اآلخر تاراس ســتيبانينكو على حســاب سيرغي 
سيدورتشوك. أما إيغور أجنيلوفسكي مدرب مقدونيا 
الشمالية، فأجرى تغييرا وحيدا عن مباراة النمسا، 
من خالل ستيفان سبيروفسكي بدال من ألكسندر 
ترايكوفســكي. ورضخ الدفاع املقدوني الشــمالي 
بعد موجة من الهجمات األوكرانية، ترجمها القائد 
أندري يارمولنكو متابعا ركنية من أمام خط املرمى 
خدعت الدفاع واحلارس (٢٩). وهذا الهدف الثاني 
ليارمولنكو (٣١ عاما)، جناح وست هام اإلجنليزي، 
بعد تسجيله في مرمى هولندا، رافعا رصيده إلى 

٤٢ هدفا دوليا. ومن مرتدة ناجحة، عززت أوكرانيا 
النتيجة سريعا، عندما سجل رومان يارميتشوك 
منفردا بأرضية إلى يسار احلارس بعد متريرة من 
يارمولنكو (٣٤)، ليســجل بدوره هدفه الثاني في 

النهائيات بعد األول ضد هولندا.
وفي الشــوط الثاني، أنقذ احلــارس األوكراني 
جيورجي بوشتشان تسديدة بعيدة جميلة للبديل 
ترايكوفســكي مبســاعدة العارضة، لكــن الظهير 
ألكسندر كارافاييف عرقل غوران بانديف، ليحتسب 

تأهلت هولندا للدور ثمن النهائي بفوز مريح على النمسا 
في ثاني مبارياتهــا بالبطولة التي أقيمت على أرضها وبني 
جماهيرهــا حاصدة ٦ نقاط، فيما تعلق موقف النمســا إلى 
اللقــاء األخير بعدما جتمد رصيدها عنــد ٣ نقاط من الفوز 

على مقدونيا.
وأحســن مدرب الطواحني الهولندية فرانك دي بوير في 
إيجاد تشكيلة ذات نزعة هجومية جنحت في تسجيل هدف 
فــي الشــوط األول من ركلة جزاء صحيحــة نفذها ممفيس 
ديبــاي بإتقان «١٥» وفرط أيضا فــي فرصة أخرى واملرمى 
مفتــوح متاما لكنه أطاح بالكرة فــوق العارضة مفوتا على 
فريقــه فرصة التقدم بهدف ثان «٤٠» كما أجاد خط وســط 
«الطواحني» بقيادة جورجينيو فينالدوم في متويل املقدمة 
بكرات خطرة وهو الذي أهدر فرصة ثمينة جدا بعدما سدد الكرة 
خارج املرمى وهو قريب منه «٣٣» لذلك خرج الهولنديون من 
الشوط األول بعرض جيد وهدف وصناعة فرص لم تسجل، 
أما منتخب النمســا فقد ارتكب العبوه أخطاء عديدة بسبب 
الضغط الهجومي حيث لم تســنح لهم فرص لتهديد مرمى 
احلارس الهولندي مارتن ستكلنبيرغ الذي سجل حضوره 

الثاني تواليا في البطولة وبات األكبر سنا بعمر ٣٨ عاما.
وفي الشوط الثاني واصل الهولنديون سيطرتهم وتهديدهم 
ملرمــى املضيف ومتكنوا من إضافــة هدف ثان عبر مهاجمه 
دينزل دومفريس بعدما هيأ له دونيل مالني كرة «مقشــرة» 
للتســجيل «٦٧» وهو الهدف الثاني لــه بالبطولة، علما انه 
واصل هواية تسجيل االهداف التي اعتاد عليها قي الدوري 
الهولندي، وأجرى مدربه فرانك دي بوير تغييرات هجومية 
عادت بالفائدة على أداء الفريق الذي أثبت صدراته وجدارته.

وذكرت شبكة «أوبتا» املتخصصة في رصد اإلحصائيات 
أن دومفريس أصبح ثاني العب في تاريخ مشاركات هولندا 
في كأس األمم األوروبية يسجل في أول مباراتني في البطولة 
بعد رود فان نيســتلروي عندما ســجل ٣ أهداف في أول ٣ 

مباريات في يورو ٢٠٠٤.

أوكرانيا تعود وتقّرب مقدونيا من اخلروج

«الطواحني» عبرت بجدارة
بالفوز على النمسا



05
كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠اجلمعة ١٨ يونيو ٢٠٢١

١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

النهائيات القارية بعد الروسي دمييتري 
كيريتشنكو ضد اليونان في يورو ٢٠٠٤ 

(٦٥ ثانية).
وعادل «الشــياطني احلمــر» النتيجة 
عندما انطلق روميلو لوكاكو عن اجلهة 
اليمنى ومرر الى دي بروين داخل املنطقة 
الــذي راوغ ومرر كرة خالصة رائعة الى 
ثورغان هازارد تابعهــا على باب املرمى 

.(٥٥)
وســجل دي بروين الثاني بعد تبادل 
مميــز للكرة بني الالعبــني قبل ان تصله 
على مشارف املنطقة من إدين هازار، بديل 
يانيك كاراسكو، فســددها بيسراه قوية 
على ميني احلارس كاسبر شمايكل (٧١).
وفــي مبارياتها الـــ٢٥ االخيرة منيت 
بلجيكا بخسارة واحدة فقط، ولم تتجرع 
طعــم الهزمية في آخر ١١ مباراة (تســعة 
انتصارات وتعادالن). اما الدمنارك، فمنيت 
بأربع هزائم في آخر ٣٠ مباراة، ثالث منها 
كانت امام بلجيكا (اثنتان في دوري األمم).

وهــذا الفــوز الســابع لبلجيــكا على 
الدمنــارك في تاريــخ مواجهاتهما مقابل 

ثالثة تعادالت وست هزائم.

قاد البديل العائد من اإلصابة كيفن دي 
بروين منتخب بالده بلجيكا الى الدور ثمن 
النهائــي من كأس أوروبا لكرة القدم بعد 
أن صنع التعادل وسجل هدف الفوز على 
مضيفته الدمنارك ٢-١ في كوبنهاغن، في 
أمسية التحية لنجم األخيرة كريستيان 
إريكسن، ضمن منافسات اجلولة الثانية 

من املجموعة الثانية.
وتقدم منتخب الدمنارك عبر يوســف 
بولسن بعد ٩٩ ثانية من صافرة البداية، 
قبل أن تقلب بلجيكا الطاولة في الشوط 
الثاني بفضل دي بروين الذي دخل مطلع 
الشوط مكان دريس مرتنز فصنع هدف 
التعادل لثورغان هازارد (٥٥) ثم سجل 

هدف الفوز في الدقيقة ٧٠.
وكان دي بروين غاب عن املباراة األولى 
لتعافيه من كسرين في األنف ومحجر العني 
اليســرى تعرض لهما في اخلسارة أمام 
تشلســي في نهائي دوري أبطال أوروبا، 

قبل أن يعود بأفضل طريقة.
ودخلت الدمنارك املباراة بعد احلادثة 
الصادمة إلريكســن الذي سقط ارضا في 
اخلسارة أمام فنلندا إثر سكتة قلبية، قبل 

وسيغيب كاستاني عن باقي البطولة 
بعــد العملية اجلراحيــة التي خضع لها 
واستغرقت ست ساعات بعد تعرضه لستة 
كسور في وجهه خالل املباراة ضد روسيا 
عند اصطدامه بظهير ليستر سيتي 

االجنليزي دالر كوزاييف.
أما من ناحية الدمنارك، 
فدفع هيوملاند بتشكيلة 
اكثر دفاعية ٥-٢-٣ 
حيث استعان باملدافع 
يانيك فيستيرغارد 
اضافــة الــى العب 
ميكيــل  الوســط 
دامســغارد بدال من 
املهاجم يوناس ويند.

القدر،  ولســخرية 
كان ديناير من مرر كرة 
خاطئة قريبة من منطقته 
اقتنصها هويبرغ الذي مررها 
الى بولســن داخل املنطقة فسددها 
قوية زاحفة على ميني احلارس العمالق 
تيبــو كورتوا بعــد ٩٩ ثانية من صافرة 
البدايــة، مســجال ثاني أســرع هدف في 

ان ينجح األطباء في إنقاذه، وقد توقفت 
مباراة اليوم في الدقيقة العاشــرة تيمنا 

برقم قميصه حتية له.
وباتــت بلجيكا، ثالثة مونديال ٢٠١٨، 

ثانــي املنتخبات املتأهلة إلى ثمن 
النهائــي بعــد إيطاليــا التي 

حجــزت بطاقتها أول من 
أمــس. ورفــع منتخب 

«الشــياطني احلمــر» 
رصيده إلى ٦ نقاط 
في صدارة املجموعة 
بعد فوزه االفتتاحي 
على روسيا، مقابل 
لألخيــرة  ثــالث 

الفائــزة على فنلندا 
(١-٠)، فيمــا بقيــت 

الدمنارك من دون رصيد.
وشهدت تشكيلة بلجيكا 

تغييريــن عن تلك التي بدأت 
امام روسيا، هما توما مونييه الذي 

دخل بديال لثيموتي كاستاني وسجل هدفا 
وصنع آخر، إضافة الى املدافع جايسون 

ديناير بدال من ديدريك بوياتا.

دي بروين وهازارد «الصغير» يقودان بلجيكا للتأهل

بحضــور ملك بلجيكا لويس فيليب الذي تواجد في 
املدرجات لدعم منتخب بالده، شــهدت مباراة املنتخبني 
الدمناركي والبلجيكي امس أكثر من ملسة وفاء لالعب منتخب 
الدمنارك كريستيان اريكسن الذي تعرض لإلصابة بأزمة 
قلبية السبت املاضي خالل مباراة فنلندا، ونقل على اثرها 
إلى املستشفى. فقبل انطالق املباراة على ملعب «باركن» 
بالعاصمــة كوبنهاغن مت عرض قميص كبير يحمل رقم 
«١٠» الذي يرتديه الالعب، كما قدم العبو بلجيكا قميصا 
آخر بنفس الرقم يحمل تواقيعهم وكلمات وعبارات تساند 
اريكسن وأهدوه لقائد منتخب الدمنارك. وفي لفتة أخرى 
من جميع احلضور وفي الدقيقة العاشــرة من املباراة 
(وهو نفس رقم قميص إريكسن) أوقف دريس ميرتنز 
العب بلجيكا اللعب ليبدأ الالعبون وجميع احلضور في 
التصفيق بينما كشــفت اجلماهير الدمناركية عن الفتة 

كتب عليها «كل الدمنارك معك يا كريستيان».

تكرمي استثنائي إلريكسن
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بعد حتقيقها فوزا افتتاحيا للمرة األولى 
بتاريخ مشاركاتها في كأس أوروبا لكرة القدم، 
تستعد إجنلترا حلسم تأهلها إلى ثمن النهائي 
عندما تالقي جارتها اللدود اســكتلندا اليوم 

في املجموعة الرابعة على ملعب وميبلي.
وبعد ثالث ســنوات مــن قيادته منتخب 
«األسود الثالثة» إلى نصف نهائي كأس العالم 
واكتسابه ثقة اجلماهير احمللية، عاد املدرب 
غاريث ســاوثغيت ليحقق بدايــة طيبة في 
البطولة القارية، متفوقا على كرواتيا افتتاحا 
بهدف رحيم سترلينغ ليحقق فوزه السابع 
تواليا. وأثارت تشكيلة ساوثغيت جدال في 
املباراة األولى، عندما منح ثقته لســترلينغ 
برغم نهاية موسمه املتعثرة مع مان سيتي، 
على حساب قائد أستون ڤيال جاك غريليش، 
باإلضافة إلى الزج بكالفني فيليبس وديكالن 
رايس في خط الوسط ووضع كيران تريبييه 

في مركز الظهير األيسر.
لكن فيليبس وسترلينغ صنعا هدف الفوز، 

فيما ساهم تريبييه بإبقاء الشباك نظيفة.
ولطاملا لعب السجل العادي لساوثغيت 
على صعيد تدريب األندية ملصلحة املشككني 
بقدراته، إذ انتهى مشواره بعد ثالث سنوات 
في صفوف ميدلزبره إلى الهبوط من دوري 

النخبة في ٢٠٠٩.
لكنه أعاد بناء سمعته مع منتخب حتت 
٢١ عاما بــني ٢٠١٣ و٢٠١٦، معززا العالقة مع 
العبــني أصبحوا نحوم املنتخب اليوم، على 
غــرار القائد هاري كني، ورحيم ســترلينغ، 
وماركوس راشفورد، وجون ستونز، واحلارس 

جوردان بيكفورد.
وفي املقابل، تخوض اســكتلندا الديربي 
البريطاني بعد سقوطها بثنائية ضد تشيكيا 
علــى أرضها في غالســكو، وهــي مدركة ان 
تفاديها اخلسارة سيبقي على آمالها منطقية 

بالتأهل إلى ثمن النهائي.
على الورق، يبدو الفارق كبيرا بني تشكيلة 
ستيف كالرك و«العدو القدمي» املصنف رابعا 
عامليا، لكن هذه املباراة تعني الكثير لفريق 
خاض النهائيات مرتني فقط في ١٩٩٢ و١٩٩٦ 

وودعهما من دور املجموعات.

وبعد عودته إلى البطوالت الكبرى 
إثر غيــاب ٢٣ عامــا، يحلــم املنتخب 
االسكتلندي باستعادة ذكريات الفوز 
علــى إجنلترا عامي ١٩٦٧ و١٩٧٧ على 

ملعــب وميبلــي، فــي بطولــة البيــت 
البريطاني القدمية.

وقال جون ماكغني العب وسط أستون 
ڤيــال: «الصحــف اإلجنليزية تشــعرك 
أن الفــارق هائل، ويتعــني علينا إثبات 
العكــس»، مضيفا يبلغ عدد ســكاننا ٥ 
ماليني نســمة وهم ٥٥ مليونا، جنومهم 
الدوليون كثر لكن نحن أيضا منلك بعض 

النجوم.
ويعــول املنتخب االســكتلندي على 
جنوم الــدوري اإلجنليزي امثــال أندرو 
روبرتســون ظهيــر ليڤربول، وســكوت 
ماكتوميني العب وسط مانشستر يونايتد، 
فيما تأمل اجلماهيــر احمللية عودة ظهير 
أيسر أرســنال كيران تيرني من االصابة، 

ومن أصل ٢٦ العبا في تشــكيلة اسكتلندا، 
يحترف ١٤ في الدوري اإلجنليزي.

 وفــي املبــاراة الثانية، ســيكون النجم 
التشيكي باتريك شيك ســعيدا للعودة إلى 
ملعب هامبدن بارك حيث سجل هدفا رائعا 
من منتصف امللعب ضد اســكتلندا (٢-٠)، 
ملواجهة كرواتيا، وصيفة مونديال ٢٠١٨ التي 

انحنت افتتاحا أمام االجنليز (٠-١).
ولم تنجح جتربة أنتي ريبيتش كرأس 
حربة وإلــى جانبه أنــدري كراماريتش، ما 
قد يدفع مدرب التشــيك زالتكو داليتش إلى 

اجراء تغييرات تكتيكية هجومية.
وقال داليتش: «يجب أن نتحسن هجوميا، 
ســنرى كرواتيا مختلفة أمام تشيكيا، ليس 
فقط فــي املقاربة، التكتيك واألســلوب، بل 
سنرى العبني جددا في التشكيلة األساسية»، 
وأشارت تقارير إلى دفعه بنيكوال فالشيتش 
بدال من العب الوسط مارسيلو بروزوفيتش.

وفي الطرف التشيكي، برغم حتقيق الفوز 
االفتتاحي مبســاعدة من احلــارس توماش 
فاتسليك، إال ان املدرب ياروسالف شيلهافي 
قد يجري بعض التغييرات في خط الوسط.

التشيك وكرواتيا.. اآلمال والعودة

« األسود » للقضاء على أحالم 
اسكتلندا في « ديربي بريطانيا »

السويد VS سلوڤاكيا
صراع البقاء والتأهل

يواجه منتخب السويد اليوم نظيره السلوفاكي في مواجهة صعبة بسان بطرسبورغ 
الروســية ضمن منافسات املجموعة اخلامســة بكأس أوروبا، وتأتي املواجهة بعد تعادل 

السويد مع إسبانيا ٠-٠، وانتصار سلوڤاكيا على پولندا ٢-١.
وقد تســلحت الســويد بالصالبة الدفاعية في املواجهة األولى مــع «املاتادور»، ورمبا 
تتخلى عن هذا التحصن الدفاعي رغبة منها في امتالك الكرة، بحثا فوز سيضعها منطقيا 
في الدور الثاني، وفي املقابل تنوي سلوڤاكيا ضمان التأهل، على غرار مشاركتها األولى 

في ٢٠١٦، لكنها لم حتقق أي فوز في تاريخ مشاركتها ضد السويد.
وســيواجه قائد منتخب سلوڤاكيا ماريك هامشيك السويد الدولة التي احتضنته في 
األشــهر الثالثة االخيرة، وعلى اجلهة األخرى سيعود اجلناح املميز ديان كولوسيفسكي 
لدعم هجوم الســويد، وقد صمد فريق املدرب يان أندرســون أمام املنتخب اإلســباني في 
إشــبيلية، بينما شــاهد جناح يوڤنتوس املباراة عبر التلفزيــون، حيث كان معزوال عن 
زمالئه، إلى جانب العب الوسط ماتياس سفانبرج، بسبب اإلصابة بكوفيد-١٩، وفي ظل 
أنه لم يخســر أبدا أمام ســلوڤاكيا، أشار أندرســون إلى أنه من غير املرجح، أن يظهر هو 

وفريقه نفس مستوى احلذر، الذي ظهر أمام املنتخب اإلسباني في اجلولة االفتتاحية.
وقال أندرســون للصحافيني: «نحن منلك كل شــيء في جعبتنــا، بناء على ما تدربنا 
عليه، وعلى االستعدادات بخصوص كيفية خوض مباريات مختلفة، في السنوات القليلة 

املاضيــة»، مضيفا لدينــا خبرات اللعب أمام منافســني مختلفني، 
وتعتبــر املرونة اخلططية عامال مؤثــرا، حيث ميكننا التعامل 
مع فرق مختلفة، وجند السالح املناسب الذي يجب استخدامه 

لكل مباراة، من أجل النجاح.
ومن املنتظر أن يقود ألكسندر إيزاك، الذي سدد كرة 
ارتدت من القائم في الشوط األول، وصنع فرصة لزميله 
ماركوس بيرج في الشــوط الثاني ضد إســبانيا، خط 
الهجــوم وهو يحمل ذكريات إيجابية أمام ســلوڤاكيا، 

وسجل إيزاك أول أهدافه الدولية، أمام سلوڤاكيا في 
يناير ٢٠١٧، وعمره ١٧ عاما و١١٣ يوما، ليصبح أصغر 

العب يسجل للسويد.
وفي ظل عدم وجــود إصابات معلنة في صفوف 

سلوڤاكيا، فإن املدرب ستيفان تاركوفيتش ميلك تشكيلة 
كاملة، بينما قد تفتقد السويد ميكيل لوستيغ، بعدما تعرض 

إلصابة في الفخذ أمام إسبانيا.
وعلى اجلهة األخرى، ســيعمد مدرب ســلوڤاكيا ستيفان 

تاركوڤيتش إلى مواصلة الطريقة التكتيكية التي تغلب بها على 
پولندا وأقوف خاللها خطورة النجم الهولندي روبرت 

ليڤاندوفسكي، وذلك بعد فوز سلوڤاكيا مبباراتها 
االفتتاحية في املجموعة اخلامسة ٢-١، 

حيث متكن تاركوڤيتش من إخراج 
النجم الپولندي من أجواء اللقاء، 
وحيد خطورته كليا عن مرمى 

سلوڤاكيا، وذلك عبر استخدام 
أوكاش  الوســط  العــب 
هاراسلني، واملدافع بيتر 
بكاريــك الذي قام بدور 

إضافي في التغطية.
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أملانيا vs البرتغال
قـوية ناريــة

ســتكون بطولة 
يــوور ٢٠٢٠ علــى 
موعــد مســاء الغد 
مــن  مبــاراة  مــع 
العيــار الثقيــل فــي 
دور املجموعات بني حامل 
اللقب البرتغــال وأحد اكبر 
منتخبات القارة أملانيا على ملعب 
اليانز أرينا في ميونيخ ضمن منافسات 

اجلولة الثانية في املجموعة الثانية.
املواجهة  وســيدخل «املناشــافت» 
بعد خســارة أولى تكبدهــا من أبطال 
العالــم فرنســا، فيما حقــق البرتغال 
بقيادة «الدون» كريســتيانو رونالدو 
فوزا متأخرا وصعبا على املجر بثالثية 

دون رد.
ويســعى األملان إلى استعادة الثقة 
وحتقيق الفــوز واألهم مــن ذلك عدم 
اخلسارة الذي قد يعني التوديع املبكر 
وهــو أمر لن يتقبله اجلمهور األملاني، 
فيما يريد البرتغال تأكيد التأهيل من 
خالل الفوز، وبحال التعادل سيقترب 

أيضا من بلوغ دور الـ ١٦.
وأعلن االحتــاد األملاني لكرة القدم 
أن املدافع لوكاس كلوسترمان تعرض 
إلصابة في الفخذ اليمنى خالل تدريبات 
املنتخب ولن يكون متاحا على األرجح 
للمشــاركة فــي املبــاراة املرتقبة أمام 
املنتخب البرتغالــي. وأوضح االحتاد 
أن كلوســترمان (٢٥ عاما) ســيخضع 
للفحــوص الطبية بشــكل يومي بعد 

اإلصابة التي تعرض لها.
ولم يشــارك ســيرجي غنابري في 
املران اجلماعي للمنتخب األملاني، حيث 
يخضــع لتدريبات منفــردة بينما عاد 
يوناس هوفمان من اإلصابة في الركبة، 
علمــا بأنه لن يكون متاحا للمشــاركة 

في املباراة.
أما ليون غوريتسكا فيمكنه املشاركة، 
حيث شارك في كامل اجللسة التدريبية 

للمنتخب.
وقــال يواخيــم لوف املديــر الفني 
للمنتخب األملاني «أعتقد أنه ســيكون 

خيارا جيدا في املباراة».

وفي املباراة األولى بذات املجموعة 
يدرك املنتخب الفرنسي ومدربه ديديه 
ديشامب أن الفوز غدا على املجر سيمنحه 
بطاقة التأهل وسيدخل مواجهة البرتغال 
القوية في اجلولــة األخيرة بأريحية، 
لذلك سيفكر في حتقيق االنتصار أوال 
وتقدمي عرض يرهب املنافســني لقادم 
املباريات، السيما أن الطريق إلى حتقيق 
اللقب لن يكون ســهال لتواجد عدد من 
املنتخبات املميــزة في البطولة والتي 
قدمت عروضا الفتة كاملنتخب اإليطالي.

وقال االحتاد الفرنسي لكرة القدم إن 
املهاجم كينغسلي كومان غادر منتخب 

الديوك لظروف اضطرارية.
وقــال االحتاد الفرنســي إن كومان 
حصل على إذن باملغادرة حلضور مولد 

طفله.
واعتمد املدير الفني ملنتخب الديوك 
ديدييه ديشــامب القرار ومنح االحتاد 
تصريحــا جلناح بايــرن ميونيخ بعد 
استشــارة االحتاد األوروبــي (يويفا) 

وجلنته اخلاصة بكوفيد- ١٩.

يدخل املنتخب اإلسباني مواجهة پولندا 
غــدا على ملعب إشــبيلية وهــو يعلم أن 
فقــدان أي نقطة ســيضعه حتت الضغط 
كثيرا في اجلولة األخيرة حلساب منافسات 
املجموعة السابعة، وهو نفس احلال الذي 
نطبــق على پولندا التــي تعرض لهزمية 
مفاجئة على يد سلوڤاكيا ١-٢ في املباراة 
االفتتاحية، فيما عجز رجال املدرب لويس 
أنريكي عن فك شفرة دفاع السويد وخرج 
بالتعادل الســلبي رغم الفرص الضائعة 

طوال شوطي املباراة.
ومــن املتوقع أن يقوم أنريكي بتغيير 
عدد من األسماء في خط الوسط والهجوم 
وذلك لزيادة الفاعلية التهديفية، فيما يريد 
أفضل العب في العالم ليفاندوفســكي أن 
يقود منتخب بالده لالنتصار وجتديد أمل 
التأهــل للدور الثاني فــي مجموعة كانت 
سهلة على الورق قبل انطالقها ولكن بعد 

اجلولة تغيرت كل احلسابات.
ويعتبر ليفاندوفسكي الهداف التاريخي 
للمنتخب الپولندي، بتسجيله ٦٦ هدفا في 
١٢٠ مباراة دوليــة خاضها، لكنه لم يقدم 
الكثير للفريق في البطوالت الكبيرة، حيث 

سجل هدفني في ١٢ مباراة.
إلى ذلك، فشــل سيرجيو بوسكيتس، 

العب وسط منتخب إسبانيا، في اختبارات 
ڤيروس كورونا املستجد، اخلاصة بخوض 

مباريات بطولة يورو ٢٠٢٠.
وتعرض بوسكيتس لإلصابة بڤيروس 
كورونا املستجد، قبل انطالق أول مباراة 

من كأس األمم األوروبية بأيام قليلة.
ووفقا إلذاعة «أوندا سيرو» اإلسبانية، 
فإن بوســكيتس أجرى اختبارات كورونا 
جديــدة، والتي أثبتت أن مســحة الالعب 
التــزال إيجابية، رغم أنــه ظل في احلجر 

الصحي ملدة ١٠ أيام.
وأشارت إلى أنه تأكد غياب بوسكيتس 
عن مبــاراة پولنــدا، بينما يأمــل الالعب 
املخضرم في اللحاق مبوقعة اجلولة الثالثة 
ضد ســلوڤاكيا. يذكر أن إنريكي، متســك 
باستمرار سيرجيو بوسكيتس في قائمة 

«ال روخا» ببطولة أمم أوروبا.
 من جهتــه، قال باولو ســوزا، مدرب 
منتخــب ان فريقــه يجب أن يكــون أكثر 
تركيزا للوصول إلى النهج املناسب للفوز.

وأضاف: «بعض الالعبني ميكنهم اللعب 
بشكل أفضل، لكن األمر املخيب هو االفتقار 
للتركيز التخاذ القــرارات الصحيحة، لذا 
فرمبــا نحن بحاجة إلى حتســني اجلانب 

الذهني وليس البدني».

إسبانيا vs پولندا
مواجهة «التعويض»

«كورونا» يضرب فافرو

أبلغ املنتخب الســلوڤاكي، متصدر املجموعة اخلامســة 
ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم، عن وجود إصابتني بڤيروس 
كورونا، من بينهما العب، في معسكر الفريق قبل مواجهة 

املنتخب السويدي اليوم.
وجاء اختبــار دينيس فافرو، العب التســيو اإليطالي، 
إيجابيا، وفقا ملا أكده ستيفان تاركوفيتش، مدرب الفريق، 
في مؤمتر صحافي أمس، وقال تاركوفيتش: «حتدثت معه، 

ال تظهر عليه أي أعراض».
ولم يكشف املنتخب السلوڤاكي عن اسم الشخص الثاني 
املصــاب، مؤكدا أنه أحــد العاملني بالفريق ويعزل نفســه 
حاليا، ولم يلعب فافرو مع املنتخب السلوفاكي في مباراته 
االفتتاحية التي شهدت فوزه على املنتخب الپولندي، ويجب 
أن متنــع البروتوكوالت تفشــي املرض بني الالعبني، وذكر 
املنتخب السلوڤاكي أيضا أنه يتعاون مع السلطات الروسية 

قبل مباراتهم املقبلة في سان بطرسبورغ.

« الديوك»  للقضاء على املجر  غداً وبلوغ دور الـ ١٦
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ماغواير: جاهز للمشاركة العبًا أو مشجعًا
أعلن هاري ماغواير العب املنتخب 

اإلجنليــزي لكرة القــدم أنه جاهز 
للمشــاركة في املبــاراة املقررة 

اليوم أمام منتخب اســكتلندا 
على ملعــب وميبلي ضمن 
األمم  كأس  منافســات 
األوروبية (يورو ٢٠٢٠)، 
بعد غياب منذ مايو املاضي 
بســبب إصابة في أربطة 

الكاحل.
ولــم يكن العــب قلب 

الدفــاع ماغوايــر جاهــزا 
للمشـــــاركة فــي وديتــي 

النمســا  أمــام  إجنلتـــــرا 
املباراة  وليتوانيـــــــا، وكذلــك 

األولى للفريق فــــي «يورو ٢٠٢٠» 

التي فاز فيها على كرواتيا ١-٠، وقال 
ماغواير: «أشعر بأنني بحال جيدة، 
وأصبحــت متاحــا مــن جديد، 
أتدرب وأتطلع إلى املشاركة، 
شاركت في عدد من اجللسات 
التدريبيــة وأشــعر بأنني 
الئــق للعب»، مؤكــدا أنه 
جاهز للمشاركة في مباراة 
اســكتلندا، وفقــا لرؤية 
اجلهاز الفني، مضيفا أنا 
هنــا كالعب ولكــن أيضا 
وأفهــم دوري  كمشــجع، 
متاما في املعســكر، أيا كان 
ما ســيحدث، أرغــب في فوز 
إجنلترا، هذا ما أركز عليه بشكل 

أساسي.

D

E

F

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

٠-٤١ عصراًفنلندا × روسيا
٠-٧٢ مساًءتركيا × ويلز١٤
٣-١٠٠ مساًءإيطاليا × سويسرا١٥
١٦

١٧ يونيو ٢٠٢١

٢-٤١ عصراًأوكرانيا × مقدونيا الشمالية
١-٧٢ مساًءالدمنارك × بلجيكا١٧
٢-١٠٠ 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

٦+٢٢٠٠٦٠٦إيطاليا
٤+٢١١٠٣١٢ويلز

١-٢٠١١١٤٣سويسرا
٠-٢٠٠٢٠٥٥تركيا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٣+١١٠٠٢٠٢التشيك

٣+١١٠٠١٠١إجنلترا

٠-١٠٠١٠١١كرواتيا

٠-١٠٠١٠٢٢إسكتلندا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٦+٢٢٠٠٥١٤بلجيكا
٣-٢١٠١١٣٢روسيا
٢١٠١١١٠٣فنلندا

٠-٢٠٠٢١٣٢الدمنارك

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٣+١١٠٠٢١١سلوڤاكيا

١٠١٠٠٠٠١إسبانيا

١٠١٠٠٠٠١السويد

٠-١٠٠١١٢١پولندا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٦+٢٢٠٠٥٢٣هولندا

٢١٠١٤٤٠٣أوكرانيا

٢١٠١٣٣٠٣النمسا

٠-٢٠٠٢٢٥٣مقدونيا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٣+١١٠٠٣٠٣البرتغال

٣+١١٠٠١٠١فرنسا

٠-١٠٠١٠١١املانيا

٠-١٠٠١٠٣٣املجر

AD
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CF

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

جدول مباريات كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠
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