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« ثنائية »
األصدقاء

أملانيا تلحق
بقطار املتأهلني
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اخلميس ٢٤ يونيو ٢٠٢١ كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

هنأ املدير الفني للمنتخب 
الكرواتــي زالتكــو داليتش 
العبيه بعد الفوز الثمني الذي 
حققــه الفريق علــى نظيره 
االسكتلندي ٣-١ في اجلولة 

الثالثة األخيرة من 
مباريــات دور 
املجموعــات 
ببطولـــــة 

كــــأس 

األمم األوروبية (يورو ٢٠٢٠).
وقال داليتش عقب املباراة 
«أود تهنئة فريقي على تقدمي 
مباراة رائعة، لقد ســيطرنا 

على املباراة بشكل رائع».
وأضاف: «أجبرنا املنافس 
علــى التراجــع فــي املباراة 
وارتكاب أخطاء، بينما جنحنا 
في احلفاظ على الهدوء وكنا 
ندرك أننا سنسجل هدفا ثانيا 

وبعده الثالث».

مودريتش.. «قائد أوركسترا»

كالرك يشعر بالفخر رغم اخلروج املبكر
قــال املديــر الفنــي للمنتخــب 
إنــه  االســكتلندي ســتيف كالرك 
يشعر بالفخر، رغم خروج الفريق 
من دور املجموعــات ببطولة كأس 
األمم األوروبية (يورو ٢٠٢٠)، وهي 
أول نهائيات لبطولة كبيرة تشارك 
فيها اسكتلندا خالل ٢٣ عاما. وودع 
املنتخــب االســكتلندي منافســات 
البطولــة بعدما خســر أمام نظيره 
الكرواتي ١-٣ مساء أول من أمس في 
اجلولة الثالثة األخيرة من مباريات 
دور املجموعــات. وأضــاف كالرك 
(٥٧ عامــا) إنه يعتقــد أن التفاوت 
في اخلبرة بالبطولة األوروبية بني 
املنتخبــني، كان عامال حاســما في 
خروج املنتخب االسكتلندي املبكر.

وأردف كالرك في تصريحات لقناة 
«آي.تي في» التلفزيونية: «أنا فخور 
بالالعبني، وبحقيقة أنهم جنحوا في 
الوصول إلى هنا (النهائيات) للمرة 
األولى خالل ٢٣ عاما، هذا كان شيئا 
مهما السكتلندا وكذلك لهذه املجموعة 

من الالعبني».

« الطواحني » 
تخسر جهود 
لوك دي يونغ

أعلــن االحتاد الهولندي لكرة القدم أن 
املهاجم لوك دي يونغ لن يشــارك مجددا 
ضمن صفوف «الطواحني» فيما تبقى من 
منافسات «يورو ٢٠٢٠»، بسبب إصابة في 
الركبة، وأنه غادر معسكر املنتخب املقام في 
مدينة زايست الهولندية. ولم يشارك دي 
يونغ (٣٠ عاما) مهاجم أشبيلية اإلسباني، 
ضمن التشــكيل األساســي 
للمنتخــب وإمنا كانت 
مشــاركته من مقاعد 
البدالء، وقد حقق 
املنتخب الفوز في 

جميع مبارياته الثالث باملجموعة الثالثة 
أمام أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

وتقلــص عــدد الالعبني فــي املنتخب 
الهولنــدي، الــذي يدربه فرانــك دي بور، 
إلى ٢٤ العبا، حيث غادر دوني ڤان دي بيك 
العـــب خط وسط مان يونايتد اإلجنليزي، 

معسكر املنتخب أيضا بسبب اإلصابة.
إلى ذلك، رفض االحتاد األوروبي (يويفا) 
طلب املنتخب الهولندي باستبدال دي يوجن، 
خاصة أن قائمة الطواحني مكتملة بـ٢٤ العبا 
وهو احلد األقصى، ما مينع اســتبدال أي 
العب مصاب في مراحل خروج املغلوب.

أبدى املدير الفني للمنتخب النمساوي فرانكفو فودا استياءه إزاء حقيقة أن عددا محدودا 
للغاية من املشجعني سيكون بإمكانهم دعم الفريق خالل مباراته املرتقبة أمام نظيره اإليطالي 
بعد غد السبت في العاصمة البريطانية (لندن) ضمن منافسات دور الـ ١٦ في «يورو ٢٠٢٠».
وأضاف فودا في مقابلة لصحيفة «كالين تسايتونغ» النمساوية «ال معنى 
للعــب املباراة في لندن». وقال فودا: «نحن ال نتأهل إلى دور الـ ١٦ كل يوم، 
أمتنى إيجاد حل للمشــجعني، أحد احللول احملتملة هو نقل املباراة، أمتنى 

أن يتواجد أكبر عدد ممكن من املشجعني. هذا ما أمتناه من قلبي».
وال تزال بريطانيا تشهد فرض قيود صارمة على الدخول في ظل جائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد، ويســعى االحتــاد األوروبي للعبــة (يويفا) إلى 
التوصل إلى اتفاق مع احلكومة البريطانية للســماح بدخول أعداد أكبر من 
أجل حضور مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي على ملعب وميبلي، 
لكن هذه احملادثات ال تشــمل دور الـ ١٦. كذلك تشــكل القيود التي تفرضها 

النمسا على العائدين من لندن، عائقا أمام سفر عدد أكبر من املشجعني.

مدرب النمسا: نريد اللعب بحضور جمهورنا

زالتكو: حافظنا على هدوئنا

أبدى مدافع املنتخب الدمناركي 
أندرياس كريستنســن امتنانه 
للجماهير في بـــــالده علـــى 
دعم املنتخــــب بشكل قــــوي 
خــالل رحلتــه الصعبة في 
بطولة كأس األمم األوروبية 
احلالية (يــورو ٢٠٢٠). وقال 
كريستنسن: «هذا شـيء لن ننساه أبدا. فهو يشكل 
أمرا هائـــــــــال بالنسبة لنا. ونحن ممتنون لذلك». 
وأضاف كريستنسن الذي ميثل تشلسي اإلجنليزي: 
«التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا كان إجنازا كبيرا. 
لكن هذا الفوز (أمام روسيا) كان يحمل مذاقا خاصا، 
نحن وباقــي الدمناركيني مررنا بالكثير، لذلك حمل 

هذا الفوز شعورا رائعا».
ويلتقي املنتخب الدمناركي في دور الـ ١٦ نظيره 

الويلزي بعد غد السبت في أمستردام.

كريستنسن ممنت 
جلماهير الدمنارك

بعد الظهور بشكل غير مؤثر في 
أول مباراتــني لكرواتيــا فــي بطولة 
أوروبا ٢٠٢٠ لكرة القدم، بدا أن لوكا 
مودريتــش لــم يعد ميلــك البصمة 
احلاســمة، لكن العب الوســط أظهر 
بوضوح أن هذا املستوى كان مؤقتا 
وأنه ميلك الكثير من اإلمكانات وساعد 

بالده في توقيت مثالي.
وقاد قائد كرواتيا البالغ عمره ٣٥ 
عاما منتخب بالده في ملعب هامبدن 
بارك في مواجهة قوية ضد أسكتلندا 

على بطاقة الظهور في دور الـ ١٦.
وبعد موسم عادي مع ريال مدريد، 
أخفــق أفضل العب فــي كأس العالم 
٢٠١٨ فــي ترك بصمة مع بالده خالل 
اخلسارة ١- ٠ أمام إجنلترا، ولم يقدم 
الكثير أيضا أمام جمهورية التشيك 

يوم اجلمعة املاضي.
ومع جلوء أسكتلندا إلى التدخالت 
القوية في مباراة حاسمة، ووسط دعم 
هائل من املشجعني في غالسكو بآمال 
كبيرة في بلوغ األدوار اإلقصائية ألول 
مرة في بطولة كبرى، كان مودريتش 

هادئا مرة أخرى.
لكن مع مرور الدقائق، وشــعور 
العبــي أســكتلندا ببعــض اإلرهاق، 
استغل مودريتش كل خبراته وإمكاناته 

في بدء فرض سيطرته ببطء على إيقاع 
املباراة، وأظهر موهبته في التوقيت 

املثالي متاما.
وخالل الفوز ٣-١ وتقدم كرواتيا 
إلى املركز الثاني في املجموعة الرابعة، 
تصرف مودريتش كـ «قائد أوركسترا» 
وأكمــل متريرات أكثر مــن أي العب 
آخر فــي امللعب، وأكثــر من ضعفي 
عدد متريرات أي العب في أسكتلندا.

واملثيــر أن مودريتــش مــرر ٢٢ 
متريــرة أكثر من أي العــب آخر في 
منتصف ملعب املنافس، وعندما كانت 
املباراة في حاجة إلى لقطة مؤثرة خالل 
التعادل ١-١، تولى الالعب املخضرم 

هذه املهمة بنجاح.
وأعطى الهــدف كرواتيــا الدفعة 
املطلوبة من أجل التأهل بينما أصاب 

أسكتلندا بضربة مؤثرة.
ومع استحواذ كرواتيا على الكرة 
علــى حافة املنطقة فــي الدقيقة ٦٢، 
وصلــت الكرة إلــى مودريتش الذي 
استخدم كل ما ميلك في إطالق تسديدة 
هائلة بوجه القدم اخلارجي لتستقر 

داخل الشباك.
وقال مهاجم أســكتلندا الســابق 
آلي ماكويســت حملطــة (آي.تي.في) 

التلفزيونية «يسعدني مشاهدته».
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السالح للتغلب على هذه الظروف 
هو جلوء االجهزة الفنية السلوب 
التدوير واملداورة واالستعانة بدكة 
بدالء قوية، خصوصا ان عمليات 
التأهيل واستشفاء الالعبني متطورة 
جدا في اوروبا، االمر الذي يجعل 

من تأثير كورونا محدودا.

ومن تتوقع ان يكون جنما للبطولة؟
٭ التنافس شــديد بــني مجموعة 
من الالعبني والكل يطمح لنيل هذا 
الشرف الذي يسجل ضمن السيرة 
الذاتية لالعب، لكني اتوقع ان يكون 
البلجيكي دي بروين هو األبرز ملا 
قدمه هذا املوســم من مســتويات 
الفتــة مــع ناديــه مان ســيتي او 
خالل البطــوالت املختلفة وايضا 

مع منتخب بالده.

العب واعد تتوقع له الظهور اجليد؟
٭ هنــاك العديد من ذوي املهارات 
العالية لكنني اتوقع الظهور اجليد 

لالعب لوكاتيلي.

ومن سيكون هداف البطولة؟
٭ البلجيكي لوكاكو.

حارس مرمى تتوقع له ان ينال النجومية؟
٭ دوناروما، فهو يتمتع بصفات 

احلارس اجليد.

منتخب تشجعه وآخر تتعاطف معه؟
البرتغــال  منتخــب  أشــجع  ٭ 
واتعاطف معه بقــوة، ويعجبني 
اداء العبيه على املستوى الفردي 

واجلماعي.

من الناحية الفنية؟
٭ يجــب ان نتحــدث بواقعيــة، 
فالبطولة جاءت في توقيت صعب 
جدا على الالعبني واالجهزة الفنية 
بعد موســم اســتثنائي لكل دول 
العالم بسبب جائحة كورونا ما ادى 
الى ارهاق الالعبني الذين شاركوا 
في بطوالت الدوري احمللي وايضا 
الدوريــات االوروبيــة، وتبعتهــا 
املشاركة في كأس اوروبا وكل ذلك 
في اشهر معدودة، ولذلك اعتقد ان 

املباراة الواحــدة، ما يجعله قادرا 
على جتــاوز العقبــات، ومع ذلك 
امتنى ان يذهب الكأس الى البرتغال.

من تتوقع ان يكون مفاجأة البطولة؟
٭ الدمنــارك، فهــو منتخب لديه 
الكثيــر ويتميــز العبــوه بالفكر 
العالي، واعتقد ان الكرة الدمناركية 

حتتاج الى احلظ ليخدمها.

هل تتوقع ان تؤثر كورونا على البطولة 

منتخب اسكتلندا يلعب باالسلوب 
الكالســيكي املعتــاد املعروف عن 
الكرة االجنليزية، لكن كرواتيا جنح 
في فك شــفرة املنظومة الدفاعية 

السكتلندا.

من تتوقع ان يحرز لقب «يورو ٢٠٢٠»؟
٭ املنتخب الفرنســي هو االقرب 
للحصــول على اللقب لتميزه عن 
اآلخرين بجودة الالعبني والتنوع 
فــي خطــط واســاليب اللعب في 

زكريا: «إجنلترا» غير مقنع.. والدمنارك ستحقق املفاجأة«شنو تتوقع» ؟

ما تقييمك ملباراتي أول من امس؟
٭ كانــت صعبــة للغايــة علــى 
املنتخبــات خصوصا مــع االمتار 
االخيرة للدور التمهيدي، وجنحت 
اجنلترا غير املقنعة فنيا حتى اآلن 
امام التشــيك والعبور، كما يعود 
الفضل ملودريتش لقيادة كرواتيا 
للتأهل الى الدور ثمن النهائي ليبقى 
بالفعل عالمة فارقة ملنتخب بالده.

مــا ابرز ما لفــت انتباهك فنيا في 
املباراتني.

لم يقدم منتخبا اجنلترا والتشيك 
اضافة جديدة، فكما ذكرت ما زال 
املنتخــب االجنليزي غيــر مقنع، 
وبالنســبة للتشــيك، فرمبــا دفع 
املنتخــب التشــيكي ثمــن التأخر 
اوروبيا عن ركــب التطور املذهل 
والســريع علــى املســتوى الفني 
ملنتخبات اخرى، ولعل هناك اسبابا 
داخلية ادت الى ذلك، اما املواجهة 
التي جمعت كرواتيا واســكتلندا 
فتميــزت بالرمت الســريع ومازال 

مبارك اخلالدي

مــع املتعة الكروية التي تقدمها لنــا بطولة أمم أوروبا في ظل 
وجود نخبة كبير من جنوم «الســاحرة املستديرة» وبصيغة 
غير مسبوقة في القارة العجوز في هذه النسخة مبشاركة ٢٤ 
منتخبا، فنحن على موعد مع وجبة كروية دسمة على مدى شهر.
«األنباء» مواكبة لهذه احلدث العاملي اســتطلعت توقعات أحد 
جنومنا الرياضيني عن البطولة وهو العب نادي الشباب حاليا 

والعربي سابقا زيد زكريا:

فرمالني حزين حلرمانه من هدف فنلندا
لم يلعب املدافع توماس فرمالني كثيرا مع منتخب بلجيكا 
في السنوات األخيرة، ناهيك عن التسجيل، ولذلك فإنه ما 
زال يشعر باالستياء من احتساب محاولته أمام فنلندا في 

بطولة أوروبا ٢٠٢٠ لكرة القدم هدفا عكسيا االثنني.
وحول فرمالني، الذي كان يشارك أساسيا للمرة األولى في 
البطولة، متريرة كيفن دي بروين من ركلة ركنية بضربة 
رأس قويــة نحو املرمى، لكن الكــرة اصطدمت بالقائم في 
الدقيقــة ١٦ من املواجهة التي جرت فــي املجموعة الثانية 

في سان بطرسبرغ.
وارتدت الكرة واصطدمت بيد احلارس لوكاش هراديتسكي 
وجتــاوزت خط املرمى لتفتتح التســجيل، رغــم محاولة 

حارس فنلندا إبعادها.
وقــال فرمالني، البالغ من العمــر ٣٥ عاما والذي خاض 
مباراته الدولية األولى في ٢٠٠٦ وشارك في ٨٣ مباراة مع 
بلجيكا منذ ذلك احلني، في مؤمتر صحافي: «بصراحة، في 

اللحظة التي دخلت فيهــا الكرة املرمى، اعتقدت أنه هدفي 
لكنني لم أفكر في األمر بقية املباراة».

وأضاف: «بعد صفارة النهاية نظرت إلى الشاشة الكبيرة 
ورأيت أن الهدف احتسب هدفا عكسيا. لكنني أرى أنه هدفي 

على الرغم من أنه قد ال يكون كذلك رسميا».
وتابع: «لقــد كان هدفا صنعناه بأنفســنا وليس هدفا 
باخلطــأ من املنافــس. كانت ركلة ركنية مثالية بواســطة 
كيفن وســددتها برأسي نحو املرمى. ولذلك، فإن احتسابه 

هدفا عكسيا أمر مؤسف».
واألهداف العكسية واحدة من أكبر املناطق الرمادية في 
كرة القدم وليســت مذكورة في قوانني اللعبة وال حتى في 

مسرد مصطلحات كرة القدم.
واصطدمت ضربة رأس فرمالني بإطار املرمى، وارتدت 
إلــى اللعب، ولم تكن الكرة لتدخــل املرمى لوال اصطدامها 

باحلارس هراديتشكي، وبالتالي احتسب هدفا عكسيا.

تلقى املدير الفني ملنتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، دفعة قوية 
قبل مباراة «اآلزوري» أمام النمسا، املقرر لها بعد غد السبت، في 
إطار منافسات ثمن نهائي كأس األمم األوروبية (يورو ٢٠٢٠).

وتأهل منتخب إيطاليا لثمن نهائي اليورو، بعد احتالل املركز 
األول في املجموعة األولى، بينما تأهل منتخب النمسا كوصيف 

املجموعة الثالثة.
وذكر موقع «فوتبول إيطاليا»، أن مدافع وقائد «اآلزوري»، 
جورجيو كيليني، عاد للمشــاركة في التدريبات استعدادا 

ملباراة النمسا.
ولفت إلى أن كيليني تدرب بشكل منفصل عن بقية املجموعة، 

ضمن التحضيرات ملواجهة النمسا.
وأضــاف املوقع أنه من احملتمل أن يتواجد كيليني في مباراة 
منتخب بالده أمام النمسا، بعد اقترابه من التعافي من اإلصابة 

العضلية التي حلقت به.
وتابع أن الظهير األمين لـ«اآلزوري»، أليساندرو فلورينزي، 
لم يشــارك حتى اآلن في التدريبــات، موضحا أنه لن يكون 

جاهزا للمشاركة في املباراة املقبلة بدور الـ ١٦ أمام النمسا.

أبدى املدير الفني للمنتخب التشيكي ياروسالف سيلهافي حالة 
من الهدوء بعد هزمية فريقه أمــام نظيره اإلجنليزي ٠-١ في 
اجلولة الثالثة األخيرة من مباريات دور املجموعات بكأس األمم 
األوروبية (يورو ٢٠٢٠)، قائال إن فريقه حقق ما كان يهدف إليه.

ولفت ســيلهافي إلى أنه كان من املتوقــع أن يضغط املنتخب 
اإلجنليزي مبكرا «وقد حدث ذلك». وأضاف بشأن هدف سترلينغ 
الذي ســجله إثر متريرة من جاك غريليش: «بالنسبة للهدف 
الذي تلقيناه، لم يكن سترلينغ مراقبا حينها». وأشار سيلهافي 
إلى أنه يجب النظــر إلى األمر بإيجابية، نظرا ألن فريقه حقق 

بالفعل ما كان يهدف إليه.
وأوضح سيلهافي: «كنا قد تأهلنا قبل اجلولة األخيرة، وتنافسنا 

مع املنتخب اإلجنليزي على املركز األول».
وحســم املنتخب اإلجنليزي املباراة بهدف وحيد سجله رحيم 
سترلينغ في الدقيقة ١٢، ليفوز بصدارة املجموعة برصيد سبع 
نقاط، بينما جتمد رصيد املنتخب التشيكي عند أربع نقاط لكنه 
كان قد ضمن بالفعل التأهل، وجاءت هزميته ليتأهل ضمن أفضل 
أربعة منتخبات من أصحاب املركز الثالث في املجموعات الست.

مدرب التشيك: حققنا الهدفكيليني يعود لدفاع «اآلزوري»
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بعد اكتفائه بالتعــادل في مباراتيه 
األوليني. ووجد أنريكي نفسه حتت 
ضغط هائل نتيجة قراره باستبعاد 
ســيرخيو راموس عن التشكيلة، إذ 
ظهر «ال روخا» في مباراتيه األوليني 
انه يفتقد الى قائد في أرض امللعب، 
لكن شباب أنريكي كشروا عن أنيابهم 
في الوقت احلاســم ومنحوا بالدهم 
أكبر انتصار في تاريخ مشاركاتها في 
النهائيات (أكبر فوز سابقا كان ٤-٠ 
مرتني في نهائيات ٢٠٢١ ضد إيرلندا 
في الدور األول وإيطاليا في النهائي)، 
وذلك بفضل هدفني عكسيني باخلطأ 
من احلارس مارتــن دوبراوكا (٣٠) 
ومدافعه يوراي كوشكا (٧١) وثالثة 

من أمييريك البورت (٣+٤٥) وبابلو 
سارابيا (٥٦) والبديل فيران توريس 

في أول ملسة له بعد دخوله (٦٧).
وحلق أبطال ثالثية كأس أوروبا 
٢٠٠٨ و٢٠١٢ ومونديال ٢٠١٠ بالسويد 
التي كانت أول املنتخبات املتأهلة عن 
هذه املجموعة والتي حسمت صدارتها 
بفوز دراماتيكي على پولندا ٣-٢ في 

سان بطرسبورغ.
وتلتقي إسبانيا في ثمن النهائي 
االثنــني املقبل مــع كرواتيا وصيفة 
املجموعة الرابعة في كوبنهاغن، فيما 
تلعب الســويد مع ثالــث املجموعة 
الثانية أو الثالثة في غالسكو الثالثاء 

املقبل.

وأخيــرا، حضــرت إســبانيا الى 
«يورو ٢٠٢٠» بعد مباراتني لم يخرج 
منهما «املاتادور» سوى بنقطتني فقط 
(تعادل مع پولندا ١-١ ومع السويد 
من دون أهداف)، حيث كشــرت عن 
أنيابها في الوقت املناسب وجتنبت 
إحراج اخلروج من الدور األول للمرة 
األولى منذ العام ٢٠٠٤، ببلوغها الدور 
ثمن النهائي لكأس أوروبا كوصيف 
املجموعــة اخلامســة بعــد فوزهــا 
املصيري الكاســح على ســلوڤاكيا 
٥-٠ امس في إشبيلية ضمن اجلولة 
الثالثة األخيرة، فيما تصدرت السويد 
بفوزها الدراماتيكي على پولندا ٣-٢ 

في الوقت القاتل.

ونتيجة خسارة سلوڤاكيا وتلقيها 
خماسية نظيفة، حســمت أوكرانيا 
بطاقتهــا الى ثمــن النهائــي كثالثة 
املجموعــة الثالثة بثــالث نقاط مع 
سجل تهديفي ١- مقابل ٥- لسلوڤاكيا.
وســبق لتشــيكيا (املجموعــة 
الرابعــة) وسويســرا (األولــى) أن 
حسمتا بطاقتني من األربع املخصصة 
ألفضــل مركز ثالث فــي املجموعات 

الست.
ودخل املنتخب اإلسباني بقيادة 
مدربه لويــس أنريكي، املراهن على 
الشباب في مهمة البناء للمستقبل، 
اللقــاء وهو بحاجة الــى الفوز لكي 
يواصل مشواره في البطولة القارية 

اإلسبان « ُيعيدون أيام زمان ».. وخروج مذّل لسلوڤاكيا

قاد مهاجم اليبزيغ األملاني إميل فورسبرغ 
وبديلــه ڤيكتور كاليســون منتخب بالدهما 
السويد إلى حسم صدارة املجموعة اخلامسة 
عندما منحه األول التقدم بثنائية وسجل الثاني 
هدف الفوز على پولندا ٣-٢ أمس على ملعب 
«غازبروم أرينا» في ســان بطرســبورغ في 
اجلولة الثالثة واألخيرة ضمن كأس أوروبا 

في كرة القدم.
وفرض فورسبرغ نفسه جنما للمباراة 
عندما افتتح التســجيل بعد ٨٢ ثانية، 
محققا ثاني اســرع هــدف في تاريخ 
البطولة، وأضاف الثاني (٥٩)، وحذا 
حذوه حذوه هــداف بايرن ميونيخ 
األملاني روبرت ليڤاندوڤسكي بثنائية 
(٦١ و٨٤)، منعشــا آمــال منتخــب 
بالده في حتقيق الفوز، لكن مهاجم 
كراسنودار الروسي كاليسون، بديل 
فوســبرغ (٧٧)، سجل هدف االنتصار 
للســويد في الدقيقة الرابعة من الوقت 

بدل الضائع.
ورفــع فورســبرغ غلتــه التهديفية مع 
منتخب بالده إلى ١٠ أهداف، بينها ثالثة في 
النسخة احلالية، وبات ثالث سويدي يسجل 
ثالثة أهداف في نســخة واحــدة في الكأس 
القارية منذ توماس برولني (١٩٩٢) وهنريك 
الرســون (٢٠٠٤)، وميلك املهاجم الروســي 
دميتري كيريتشنكو اسرع هدف في البطولة 
وســجله بعد ٦٧ ثانية فــي مرمى اليونان 
(٢-١) في اجلولة الثالثة االخيرة من دور 

السويد تتصدر.. ووداع حزين لرفاق «ليڤا»
املجموعات عام ٢٠٠٤.

وهو الفوز الثاني على التوالي للســويد 
بعد األول على ســلوڤاكيا ١-٠، فأنهت الدور 
األول في صدارة املجموعة برصيد سبع نقاط 
بعد فرضها التعادل السلبي على إسبانيا في 
اجلولة األولى. وكانت الســويد التي تشارك 
في العرس القاري للمرة السابعة في تاريخها 
والسادسة على التوالي بعد األولى عام ١٩٩٢ 
عندما بلغت نصــف النهائي، ضامنة تأهلها 
منــذ االثنني املاضي، لكن فوزها أمس منحها 
صدارة املجموعة بفارق نقطتني أمام إسبانيا 
التي اكتسحت ســلوڤاكيا بخماسية نظيفة. 
في املقابل، خرجت پولندا بنقطة واحدة في 
مشاركتها الرابعة على التوالي وفي تاريخها 
بعدما كانت بلغت ربع النهائي في النســخة 

األخيرة في فرنسا.
وأكدت الســويد تفوقها علــى پولندا في 
تاريــخ املواجهات التاريخيــة بينهما، حيث 
حققت الفوز للمرة اخلامســة عشرة في ٢٧ 
مباراة بينهما، بينها املباريات السبع األخيرة. 
ودفع مدرب الســويد يان أندرسون مبهاجم 
ماينتس األملاني روبن كوايســون أساســيا 
للمرة األولى في البطولة، إلى جانب مهاجم 
ريال سوسييداد اإلسباني ألكسندر إسحاق، 
وفي املقابل أجرى مــدرب پولندا البرتغالي 
باولو سوزا تعديال واحدا على التشكيلة التي 
تعادلت مع إسبانيا (١-١) في اجلولة الثانية، 
حيث أشــرك غريغور كريتشوڤياك أساسيا 
بعد استنفاذه عقوبة االيقاف ملباراة واحدة.



05
كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠اخلميس ٢٤ يونيو ٢٠٢١

١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

تأهل عسير لألملان.. وخروج مشّرف للمجر
بتعادلها مع املجر أمس ٢-٢، تخطت أملانيا 
مأزقــا صعبا كاد يودي بهــا خارج بطولة أمم 
أوروبــا وذلك ضمن لقــاءات اجلولــة الثالثة 
واألخيرة في املجموعة السادسة بدور املجموعات 
على ستاد «اليانز أرينا» في ميونيخ، لتتأهل 
وصيفا بعد فرنسا التي احتلت صدارة املجموعة، 
وتلتقي املانيا مع إجنلترا في الدور ثمن النهائي.
انطلــق الشــوط األول ببدايــة حــذرة من 
املنتخبــني إلــى ان جــاءت الدقيقــة ١١ ليتقدم 
املنتخب املجري بهــدف، عندما انطلق رونالد 
ساالي من اجلانب األمين للملعب وأرسل كرة 
عرضية حولها آدم سازالي برأسه لتسكن الشباك 
على يسار احلارس مانويل نوير. وبعد الهدف 
فرض املنتخب األملاني سيطرته على مجريات 
اللعب، وهددوا مرمــى املجر بأكثر من فرصة 
بغية تسجيل هدف التعادل، مع تراجع دفاعي 

لالعبي املجر.
ورغم سيطرتهم على مجريات اللعب، وصل 
العبو املنتخب األملاني ملرمى املجر بتسديدتني 
فقــط من أصل ٥ وخرجت ٣ بعيدا عن املرمى، 
فيما أرسل العبو املجر كرة واحدة على مرمى 

نوير سكنت الشباك.
وانطلق العبــو املنتخب املجري في هجمة 
مرتدة عن طريق اجلناح األمين كلينهسلر في 
الدقيقــة ٣٧، ومرر الكــرة نحو زميله أندراس 

شافر الذي أرسل تسديدة اعتلت العارضة.
وشهدت الدقائق األخيرة من الشوط خطورة 
مــن العبي املنتخب املجري، وأرســل ســاالي 

األملانــي نويل خطأ فادحا بعــد ان ترك مرماه 
وخرج ملالقاة املجري اندراس شاڤيز الذي صوب 
الكرة برأسه في املرمى اخلالي وسط صدمة من 
العبــي املانيا وجماهيرهم (٦٩)، وعبثا حاول 
األملان تعديل النتيجة ولكن وقفة الدفاع املجري 
حالت دون مرماه حتى وقت متأخر، ولكن كان 
لألملاني ليون غوريتسكا كلمة حاسمة وجنح 
في تسجيل هدف التعادل والتأهل في الدقيقة 

٨٣ وأكد أن «املانشافت» ال يستسلم.

تسديدة قوية أمسكها احلارس نوير (٣٩).
واستمرت احملاوالت املجرية لتسجيل الهدف 
الثاني ولكن دفاع أملانيا جنح في إبعاد اخلطورة، 
وبعدها اســتحوذ العبو املنتخب األملاني على 

مجريات اللعب لكن دون جدوى.
وفي الشوط الثاني ضغط األملان بكل قوتهم 
حتى متكنوا من إدراك التعادل عن طريق كاي 
هاڤيرتــز بعد خطأ مــن احلارس املجري بيتر 
جوالكســي (٦٦)، وســريعا ارتكــب احلارس 

لـ «الديوك»، األمر الذي منح خصمهم 
أفضلية على وسط امللعب متكنوا 
خاللها من تهديد مرمى فرنسا عدة 
مــرات، لكنها لم تكــن ذات فعالية 

عالية.
لم ينتظر «الديوك» الشوط الثاني 
للرد والعودة للمباراة لنقطة البداية، 
ولم ييأسوا، ليحسب احلكم اإلسباني 
ثانــي ركلة جزاء فــي املباراة، لكن 
هذه املرة جاءت ملصلحة فرنسا بعد 
أن أعاق نيلسون سيميدو املهاجم 
مبابي داخل منطقــة اجلزاء (٤٥)، 
ليترجمها جنم ريال مدريد اإلسباني 
كــرمي بنزميا على يســار احلارس 

باترســون هدفا أول له في «يورو 
٢٠٢٠» وهدف التعادل ملنتخب بالده.

كما اختتم الشوط األول، عاد كرمي 
بنزميا مع انطالق الشــوط الثاني 
مسجال هدف التقدم لفرنسا (٤٦)، 
لكــن رونالدو املتألــق في البطولة 
أعــاد البرتغال بهــدف التعادل من 
ركلة جزاء ثانية لفريقه وثالثة في 
املباراة (٥٩)، ليعتلي «الدون» قمة 
هدافــي العالم إلى جانــب اإليراني 
دائي بـ ١٠٩ أهداف لكل منهما، ومال 
كال الفريقني إلى تهدئة اللعب بدءا 
من الدقيقة الـ ٧٠ لتنتهي املواجهة 

بتعادل إيجابي مرٍض.

بهدفني لـ «الدون» كريســتيانو 
رونالــدو، واثنــني مثلهما لصديقه 
مهاجم فرنسا كرمي بنزميا، انتهت 
مواجهة البرتغال وفرنسا بالتعادل 
اإليجابــي ٢-٢ فــي املواجهة التي 
جمعتهما على ملعب «ستاد بوشكاش 
أرينا» في العاصمة املجرية بودابست 
في اجلولة الثالثة واألخيرة ملواجهات 
املجموعة السادســة فــي نهائيات 
«يورو ٢٠٢٠»، لتتأهل فرنســا أوال 
بـــ ٥ نقاط، فيما تأهلــت البرتغال 

ثالثا بـ ٤ نقاط.
بدأ رفاق «الدون» كريســتيانو 
رونالدو في الدقائق األولى للشوط 
األول باندفاع جتاه مرمى احلارس 
الفرنســي هوغو لوريــس، لكنهم 
قوبلــوا بصالبة دفاعيــة متوقعة 
لرباعي خط الظهر الفرنســي، ولم 
يستغرق الفرنسيون طويال للعودة 

إلى أجواء القمة املثيرة.
وبلمسة سحرية من جنم الوسط 
الفرنســي ومانشســتر يونانتــد 
اإلجنليزي بول بوغبا، وجد النجم 
كليــان مبابي نفســه فــي مواجهة 
مباشرة مع حارس البرتغال روي 
باتريســيو الذي تألــق في إبعادها 
مانعا فرنسا من تسجيل هدف السبق 
(١٦)، وعلــى اجلهة األخرى ســعى 
منذ بداية املواجهة لزيارة الشــباك 
الفرنســية لزيادة غلته التهديفية 
وتصــدر هدافي «يــورو ٢٠٢» بـ ٤ 
أهداف، حاول التسجيل عندما سدد 
مــن داخل منطقة اجلزاء (٢٠) لكن 
تسديدته مرت بجانب القائم األيسر 
للوريس، وحانت الفرصة الذهبية 
أمام «الدون» بعدما احتسب احلكم 
اإلسباني انطونيو الهوز ركلة جزاء 

(٢٧) بعد التدخل العنيف حلارس 
فرنسا ضد املدافع البرتغالي دانيلو 
بيريرا بعد كرة رأســية مشــتركة، 
ليســجل منهــا كريســتيانو هدف 
الســبق لـ «برازيــل أوروبا» (٣١)، 
وبهذا الهــدف وصل جنم البرتغال 
إلــى ٢٠ هدفــا ببطولتــي كأس أمم 
أوروبــا وكأس العالــم مجتمعتني، 
ليتخطى رقم األملاني ميروســالف 
كلوزه الذي سجل ١٩ هدفا، وليرفع 
«الدون» رصيده إلى ١٠٨ أهداف دولية 
بفارق هدف عن اإليراني علي دائي 

صاحب الرقم القياسي.
وتسبب الهدف بتراجع غير مبرر 

«الديوك» تطير بالصدارة.. و«الدون» يكتب التاريخ
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الدفاع سالح «األسود الثالثة» السري
لكن ال ميكن أن ينخدع ساوثغيت 
بالضعف النســبي للمنافسني حتى 
اآلن، وهــو يعرف جيــدا أن بطولة 
أخرى ســتبدأ في ثمــن النهائي، مع 
خصوم من عيار مختلف متاما بدءا 

من املباراة املقبلة.
فهل ســيصمد احلــرس اخللفي 
اإلجنليزي أيضا أمام صدمات فرنسا 
أو أملانيا املتحمسة أو البرتغال بقيادة 
كريســتيانو رونالدو الــذي يراقبه 

اجلمهور اإلجنليزي بشغف؟
تعهد املدرب اإلجنليزي أنه «كائنا 
من كان اخلصم، سيكون األمر صعبا 
للغاية. لكننا أدركنا أنه منذ البداية 
ومن وجهة نظري، ســوف نتحسن 
أكثــر. نحــن بالفعل فريــق تصعب 
مواجهته، ولكن ميكننا تقدمي املزيد».

لكن واقعيا، من املرجح أن تنتهي 
املغامرة اإلجنليزية إذا لم يستيقظ 

الهجوم.
ومــن خالل االســتفادة من عامل 
األرض، وفــي ملعــب وميبلي الذي 
سيســتقبل ٤٠ ألف متفرج بدءا من 
ثمن النهائي، فإن املنتخب اإلجنليزي 
سيكون مدعوما من اجلمهور «الالعب 
رقم ١٢»، وبالتالي من الصعب الرهان 

على اللعب الدفاعي.

األفضــل في مجالهــم، وأن الهيكلية 
التنظيمية يجب أن توفر عنصر القوة 
اإلضافية التي قد تفتقر إليها العناصر.
وللمفارقة، فإن القوة الهجومية 
اإلجنليزية تعزز هذا الشعور، على 
غرار فرنســا، بأن الهــدف ميكن أن 
يأتي في أي وقت، وأن تقدمي عرض 

جيد هو أمر ثانوي متاما.
ضد الكروات كما ضد التشيكيني، 
مبجــرد التقدم بهدف، بدأت إجنلترا 
حتــى نهاية املبــاراة باالعتماد على 
ثالثي خط الوسط املكون من جوردان 
هندرسون وكالفني فيليبس وجود 
بيلينغهام، والتقدم بلعب متريرات 

ولكن من دون جرأة أو إبداع.
تقدمي املزيد

رغم ذلك، فإن النتائج، حتى ولو 
لم تكن بحسب الطموحات، موجودة، 
فسجلت إجنلترا مباراتها الثامنة من 
تسع مواجهات بشباك نظيفة، وأنهت 
دور املجموعات في الصدارة من دون 
أي صعوبة، حتى أمام التحدي البدني 

مع االسكتلنديني.
وبتســجيله هدفــني فقــط في ٣ 
مباريات، يكون املنتخب اإلجنليزي 
األقــل تهديفــا مــن بــني متصــدري 

املجموعات في تاريخ املسابقة.

مــن عام ونصف العام، اتخذ املدرب 
غاريث ساوثغيت تدريجيا نهجا أكثر 

حذرا في اللعبة.
خــالل دوري األمم األوروبيــة 
األخير، حــاول العودة إلــى تنظيم 
مــن ٣ العبني في قلــب الدفاع، وهو 
التكتيك الذي وصل به مع املنتخب 
إلى نصــف نهائــي كأس العالم في 

روسيا عام ٢٠١٨.
الدفاع أوًال

لكن ذلك انتهى بنصف فشــل، إذ 
احتل اإلجنليز حينها املركز الثالث في 
مجموعتهم خلف بلجيكا والدمنارك.

ومذاك احلني، عاد ساوثغيت إلى 
نظــام ٤-٢-٣-١ أو ٤-٣-٣ مدعما 
مبحور دفاعي مزدوج ثابت، وظهيرين 
سريعني في بناء الهجمات، وخصوصا 
حني يتقدم «األسود الثالثة» بالنتيجة.

ميكن تفسير ذلك احلذر املفترض 
بطرق عدة، أولها الدروس املستفادة 
مــن تتويــج «الــزرق» مــع ديدييه 
ديشان في مونديال روسيا، وأيضا 
من املنتخبات األخرى في املسابقات 
الكبرى السابقة، حيث غالبا ما يفوز 

من لديه أفضل دفاع.
ساوثغيت واضح مبا يكفي إلدراك 
أن مدافعيه أو حارس مرماه ليسوا 

بعد ٣ مباريات في دور املجموعات 
ضمن بطولة كأس أوروبا ٢٠٢٠ لكرة 
القدم، لم تســتقبل شــباك املنتخب 
اإلجنليزي أي هدف، واملرة الوحيدة 
التي حدث فيها أمر مماثل، كانت خالل 
كأس العالم ١٩٦٦ حينما توج «األسود 
الثالثة» أبطاال، فهل ميكن لإلجنليز 
أن يحلموا بتكرار اإلجناز رغم هجوم 
متذبذب وخصم من العيار الثقيل في 

ثمن النهائي؟
قبل انطالق البطولة، فنت اجلميع 
بالقوة الهجومية لإلجنليز، وكانوا 
ينتظرون عروضا مبهرة من هاري 
كني، فيل فودن، جايدون سانشــو، 
رحيــم  أو  راشــفورد،  ماركــوس 

ستيرلينغ.
ذلــك ألن تلــك اآلمال بــدت أكثر 
مشــروعية، مع عبــور إجنلترا من 
مجموعتها في التصفيات مع تسجيل 

٣٧ هدفا في ٨ مباريات.
لكن حاليا، لم يكن إال ستيرلينغ، 
صاحــب الهدفــني اللذين ســجلهما 
املنتخب في املســابقة القارية، على 

مستوى التوقعات.
هدفان منحا املنتخب سبع نقاط 
(تعادل ســلبا في مباراة اسكتلندا) 
بفضل دفاع لم يكن قط نقطة قوته.

منذ انتهــاء التصفيات قبل أكثر 

ساوثغيت معجب بأداء ساكا
أبدى املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي غاريث 
ســاوثغيت رضاه إزاء مــا قدمه الفريق في 
املبــاراة التــي انتهــت بالفوز علــى نظيره 
التشــيكي ١-٠ في اجلولــة الثالثة األخيرة 
مــن مباريات دور املجموعــات بكأس األمم 
األوروبية (يورو ٢٠٢٠)، وأثنى على العب 

خط الوسط بوكايو ساكا.
وقال ســاوثغيت: «كنا نريد الفوز بصدارة 
املجموعة والبقاء في ملعب وميبلي، سننتظر 

لنرى من سنواجهه».
وأثنى ســاوثغيت على أداء ساكا، الذي فاز 
بجائــزة أفضل العب في املبــاراة، قائال إنه 

«معجب للغاية» مبا قدمه.
هذا وفاز بوكايو ساكا جناح أرسنال بجائزة 
أفضل العب في مباراة منتخب بالده اإلجنليزي 

بنظيره التشيكي، في اجلولة الثالثة.
وعقب اللقاء نشر ساكا تغريدة عبر حسابه 
الرسمي على «تويتر» كتب فيها التالي: «إنه 
ألمر خاص اللعب والفوز بهذه اجلائزة مع 
عائلتي في امللعب وهي بحق ليله ال تنسى، 
األهم هو أننا حصلنــا على النقاط الثالث، 
تصدرنــا املجموعة، اآلن إلى مراحل خروج 

املغلوب».
كما أبدى جنم أرســنال ســاكا فرحته بفوز 

املنتخب اإلجنليزي، وصرح: «لقد كان أداء 
جيدا حقا منا الليلة. لعبنا بشكل جيد بعض 
األحيــان باملباراة. أخبرنــي املدير أن أكون 
كما كنت، مثلما كنت أفعل مع فريقي طوال 

املوسم».
وتابع: «عرضية من جاك ورحيم كان هناك 
لتسجيل الهدف. كدت أن أصل إلى هناك 

لكنني لست طويل القامة مبا يكفي!».
وأمت: «من املهم بالنسبة لنا أن نلعب في 
وميبلي، لدينا ثقة كبيرة في اللعب هنا 
واجلماهير مثل العب إضافي بالنســبة 

لنا. إنها دفعة حقيقية لنا».

بعد أن سجل هدف انتصار إجنلترا على التشيك وتأهلها لثمن نهائي بطولة األمم 
األوروبية (يورو ٢٠٢٠) في صدارة املجموعة الرابعة، أكد النجم رحيم سترلينغ 
أنه بإمكانهم استخالص أمور إيجابية كثيرة من املباراة، مشيرا إلى أهمية احلفاظ 

على نظافة الشباك خالل املباريات الثالث في مرحلة املجموعات.
وقال مهاجم مانشســتر ســيتي اإلجنليزي بعد املباراة التي أقيمت على ملعب 
(وميبلي): «أعتقد أنه بإمكاننا استخالص أمور إيجابية كثيرة من املباراة. استحوذنا 

على الكرة بشكل أفضل، وهذا منحنا فرصا أكبر في الهجوم. 
بحثنا عن الفراغات في دفاع املنافس بشكل جيد، وقدمنا كرة قدم طيبة، وسجلنا 

الهدف الذي كنا بحاجة إليه». 
وأضاف: «إذا لم تســتقبل أهدافا، فســتفوز باملباريات. عليك فقط أن تســجل. 
اجلماهير كانت محبطة بعد مباراة اســكتلندا (٠-٠)، ولكننا لم نستقبل فيها أي 
هــدف أيضا. األهم هو تصــدر املجموعة. نلعب في بطولة صعبــة للغاية، ولكن 

علينا تقدمي نفس األداء».
وحول منافسهم في ثمن النهائي، الذي سيكون وصيف املجموعة السادسة التي 
تضم فرنســا وأملانيا والبرتغال واملجر، قال صاحب هدفي «األســود الثالثة» في 
البطولة حتى اآلن إنه في وقت ما «يجب أن نواجه املنتخبات األفضل في العالم».

سترلينغ: الشباك النظيفة 
طريقنا لتحقيق االنتصارات
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خطفت عدسات املصورين مجموعة من اللقطات 

للجماهير التي اشتاقت لها املالعب خالل الشهور 

املاضية بسبب منع حضورها كإجراءات احترازية 

بسبب تفشي ڤيروس كورونا.



08
اخلميس ٢٤ يونيو ٢٠٢١ كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

D

E

F

النتيجةالتوقيتاملباراةالتاريخرقم 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

١-٤٠ عصراًالسويد × سلوڤاكيا
١-٧١ مساًءكرواتيا × التشيك٢٠
٠-١٠٠ مساًءإجنلترا × إسكتلندا٢١
٢٢

١٩ يونيو ٢٠٢١

١-٤١ عصراًاملجر × فرنسا
٢-٧٤ مساًءالبرتغال × أملانيا٢٣
١-١٠١ مساًءإسبانيا × پولندا٢٤
٢٥

٢٠ يونيو ٢٠٢١
١-٧٠ مساًءإيطاليا × ويلز

٣-٧١ مساًءسويسرا × تركيا٢٦
٢٧

٢١ يونيو ٢٠٢١

٠-٧١ مساًءأوكرانيا × النمسا
٠-٧٣ مساًءمقدونيا الشمالية × هولندا٢٨
١-١٠٤ مساًءروسيا × الدمنارك٢٩
٠-١٠٢ مساًءفنلندا × بلجيكا٣٠
٣١

٢٢ يونيو ٢٠٢١
٣-١٠١ مساًءكرواتيا × إسكتلندا

٠-١٠١ مساًءالتشيك × إجنلترا٣٢

النتيجةالتوقيتاملباراةالتاريخرقم املباراة
٣٣

٢٣ يونيو ٢٠٢١

٣-٧٢ مساًءالسويد × پولندا
٠-٧٥ مساًءسلوڤاكيا × إسبانيا٣٤
٢-١٠٢ مساًءالبرتغال × فرنسا٣٥
٢-١٠٢ مساًءأملانيا × املجر٣٦

٢٤ يونيو ٢٠٢١ راحة
٢٥ يونيو ٢٠٢١ راحة

دور الـ ١٦
٣٧

٢٦ يونيو ٢٠٢١
٧ مساًءويلز × الدمنارك

١٠ مساًءإيطاليا × النمسا٣٨
٣٩

٢٧ يونيو ٢٠٢١
٧ مساًءهولندا × التشيك

١٠ مساًءبلجيكا × البرتغال٤٠
٤١

٢٨ يونيو ٢٠٢١
٧ مساًءكرواتيا × إسبانيا

١٠ مساًءفرنسا × سويسرا٤٢
٤٣

٢٩ يونيو ٢٠٢١
٧ مساًءإجنلترا × أملانيا

١٠ مساًءالسويد × أوكرانيا٤٤
٣٠ يونيو ٢٠٢١ راحة
١ يوليو ٢٠٢١ راحة

ربع النهائي
٤٥

٢ يوليو ٢٠٢١
٧ مساًءالفائز من ٤٢ × الفائز من ٤١

١٠ مساًءالفائز من ٤٠ × الفائز من ٤٦٣٨
٤٧

٣ يوليو ٢٠٢١
٧ مساًءالفائز من ٣٩ × الفائز من ٣٧

١٠ مساًءالفائز من ٤٤ × الفائز من ٤٨٤٣
٤ يوليو ٢٠٢١ راحة
٥ يوليو ٢٠٢١ راحة

نصف النهائي
١٠ مساًءالفائز من ٤٥ × الفائز من ٦٤٦ يوليو ٤٩٢٠٢١
١٠ مساًءالفائز من ٤٧ × الفائز من ٧٤٨ يوليو ٥٠٢٠٢١

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

النهائي
١٠ مساًءالفائز من ٤٩ × الفائز من ١١٥٠ يوليو ٥١٢٠٢١

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٩+٣٣٠٠٧٠٧إيطاليا
٤+٣١١١٣٢١ويلز

٤-٣١١١٤٥١سويسرا

٠-٣٠٠٣١٨٧تركيا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٧+٣٢١٠٢٠٢إجنلترا

٤+٣١١١٤٣١كرواتيا

٤+٣١١١٣٢١التشيك

١-٣٠١٢١٤٤إسكتلندا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٩+٣٣٠٠٧١٦بلجيكا
٣+٣١٠٢٥٤١الدمنارك
٣-٣١٠٢١٣٢فنلندا

٣-٣١٠٢٢٧٥روسيا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٧+٣٢١٠٤٢٢السويد

٥+٣١٢٠٦١٥إسبانيا

٣-٣١٠٢٢٧٥سلوڤاكيا

١-٣٠١٢٤٦٢پولندا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٩+٣٣٠٠٨٢٦هولندا

٦+٣٢٠١٤٣١النمسا

٣-٣١٠٢٤٥١أوكرانيا

٠-٣٠٠٣٢٨٦مقدونيا

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباملنتخب

٥+٣١٢٠٤٣١فرنسا

٤+٣١١١٦٥١املانيا

٤+٣١١١٧٦١البرتغال

٢-٣٠٢١٣٦٣املجر

AD

BE

CF

جدول مباريات كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

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