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إصدار خاص مبناسبة كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

اجلمعة ٢٥ يونيو ٢٠٢١

BIG BANG MECA-10 
CERAMIC BLUE

إيطاليا والنمسا .. «صعبة»
ويلز والدمنارك .. «متكافئة»

07:00
الدمنارك beIN SPORTS MAX١ويلز

10:00
النمسا beIN SPORTS MAX١إيطاليا

«يا ح�ة» جماه� اليورو

ال مفاجآت في املتأهلني

أرقام تاريخية تلخص حصاد الدور األول

٥ مدارس في محاضرات املدربني

مباراتا السبت
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اجلمعة ٢٥ يونيو ٢٠٢١ كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠

١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

لن يغيب أي من كبار القارة العجوز عن الدور ثمن 
النهائي لكأس أوروبا بعدما شــهد اليوم األخير من 
دور املجموعات حلاق أملانيا والبرتغال حاملة اللقب 
بفرنســا الوصيفة ومتصدرة املجموعة السادسة، 

وإسبانيا بالسويد متصدرة اخلامسة.
فعلى ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست، قاد 
املهاجم كريستيانو رونالدو منتخب بالده البرتغال 
حامل اللقب إلى التعادل مع وصيفه الفرنسي وبطل 
العالم (٢-٢) ومرافقته إلى الدور ثمن النهائي بفضل 
تسجيله لهدفي منتخبه من ركلتي جزاء رافعا رصيده 
إلى ١٠٩ أهداف دولية معادال الرقم القياسي في عدد 
األهداف الدوليــة لإليراني علي دائي، فيما رد عليه 
صديق االمس كرمي بنزميــة بثنائية لتكون باكورة 
أهدافــه مع «الديوك» بعد العــودة الى صفوفه بعد 
غياب طويل امتد ألكثر من ٥ سنوات خلالف سابق 

مع املدرب ديشامب.
وتلتقي البرتغال في ثمن النهائي مع بلجيكا ثانية 
املجموعة الثانية في اشبيلية االحد املقبل، فيما تلعب 
فرنسا مع جارتها سويســرا ثالثة املجموعة األولى 
االثنني املقبل في بوخارســت، على أن تلتقي أملانيا 

للمرة األولى منذ ٢٠٠٤، ببلوغها ثمن النهائي كثانية 
املجموعة اخلامسة بعد فوزها املصيري الكاسح على 
سلوڤاكيا ٥-٠ في إشــبيلية، فيما تصدرت السويد 
بفوزها الدراماتيكي على پولندا ٣-٢ في الوقت القاتل.

ونتيجة خسارة سلوڤاكيا وتلقيها خماسية نظيفة، 
حسمت أوكرانيا بطاقتها لثمن النهائي كثالثة املجموعة 
الثالثة بثالث نقاط مع سجل تهديفي (١-) مقابل (٥-) 

لسلوڤاكيا.
وسبق لتشــيكيا (املجموعة الرابعة) وسويسرا 
(األولى) أن حســمتا بطاقتني من األربع املخصصة 

ألفضل مركز ثالث في املجموعات الست.
وحلق أبطال ثالثيــة كأس أوروبا ٢٠٠٨ و٢٠١٢ 
ومونديال ٢٠١٠ بالســويد التي كانت أول املنتخبات 
املتأهلة عن هذه املجموعة وهي حســمت صدارتها 
األربعاء بفوز دراماتيكي على پولندا ٣-٢ في ســان 

بطرسبورغ.
وتلتقي إسبانيا في ثمن النهائي اإلثنني مع كرواتيا 
وصيفة املجموعة الرابعة في كوبنهاغن، فيما تلعب 
السويد مع أوكرانيا ثالثة املجموعة الثالثة في غالسكو 

الثالثاء املقبل.

مع إنكلترا متصــدرة املجموعة الرابعة في وميبلي 
الثالثاء املقبل. وعلى ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ 
التي شهدت جدال في الساعات املاضية بسبب طلب 
املدينة إضاءة امللعب بألوان قوس القزح الرمز املعتمد 
ملثليي اجلنس، مقابل رفض من االحتاد القاري «ويفا» 
بسبب الهدف «السياسي» من هذه اخلطوة أمام املجر 
املتشددة بالذات، انتزعت أملانيا بطاقتها بتعادلها مع 
أحفاد فيرينس بوشكاش (٢-٢) بفضل هدف للبديل 
ليون غوريتسكا، حيث كانت قريبه للغاية من خروج 
مهني مشــابه ملا حدث لها في املونديال األخير حني 
تنازلت عن اللقب العاملي بخروجها من الدور األول.

ولم يقدم «مانشــافت» الكثير ممــا أظهره أمام 
البرتغال وعانى األمرين أمام املجر في أول مواجهة بني 
املنتخبني على صعيد نهائيات بطولة كبرى منذ املباراة 
النهائية ملونديال ١٩٥٤ حني فازت أملانيا الغربية ٣-٢ 
بعدما كانت متخلفة أمام فيرينس بوشكاش ورفاقه 
٢-٣ وخاسرة ملواجهة املنتخبني في الدور األول من 

البطولة ذاتها ٣-٨.
وقبل ذلك، كشرت إسبانيا عن أنيابها في الوقت 
املناســب وجتنبت إحراج اخلروج من الدور األول 

زكي عثمان

انتهت مباريات دور املجموعات لبطولة أمم أوروبا 
يورو ٢٠٢٠ امس األول األربعاء املقامة حاليا وتســتمر 
حتى ١١ يوليو املقبل مبشاركة ٢٤ منتخبا وتستضيفها ١١ 
مدينة مختلفة، بإقامة مباريات اجلولة األخيرة ليكتمل عقد 
املتأهلني لدور الـ١٦ وهي: إيطاليا، ويلز، سويسرا، بلجيكا، 
الدمنارك، هولندا، النمســا، إجنلترا، التشيك، كرواتيا، 
السويد، إسبانيا، فرنســا، أملانيا، البرتغال وأوكرانيا.. 

وبانتهاء دور املجموعات كتبت العديد من األرقام.

الواحدة وهدف وحيد لكل ٣٤ دقيقة، حيث شهدت اجلولة 
األولى تسجيل ٢٨ هدفا ثم ٢٧ هدفا في اجلولة الثانية وأخيرا 
٣٩ هدفــا باجلولة الثالثة، وتصــدر منتخب هولندا قائمة 
الفريق األكثر تســجيال لألهداف بـ٨ أهداف، متفوقا بفارق 
هــدف واحد عن فرق إيطاليا وبلجيكا والبرتغال أصحاب 
املركز الثاني بـ٧ أهداف، أما األكثر استقباال لألهداف فهما 
منتخبا مقدونيا الشمالية وكذلك املنتخب التركي برصيد 

٨ أهداف لكل منهما.
ركالت مهدرة

أهــدرت ٦ ركالت جزاء من أصل ١٤ ركلة احتســبت في 
دور املجموعات، لتكون يورو ٢٠٢٠ هي أكثر بطولة شهدت 

ركالت جزاء مهدرة عبر تاريخ بطوالتها.
الشباك النظيفة

حارســان فقط جنحا في احلفاظ على شباكهما نظيفة 
خــالل الدور األول من البطولة، وهما اإلجنليزي جوردان 
بيكفورد واإليطالي جيانلويجي دونارما بواقع ٣ مباريات.

أرقام وإحصاءات

إسبانيا األكثر صناعة للفرص بـ١٢ واألكثر متريرا بـ٢٢٨١ 
متريرة، فيما عاند احلظ پولندا في ٤ كرات بالعارضة منها 
األشهر في البطولة للمهاجم ليڤاندوفسكي التي ارتدت كرته 
من العارضة مرتني خالل ثوان، بينما إيطاليا األكثر تسديدا 
بـ٦٠، واألكثر حصوال على ركنيات من نصيب سويســرا 
بـ٢٨، أما البرتغال فكانت األكثر افتكاكا للكرة بـ٦٢، واألكثر 
اعتراضــا على القرارات كانت فنلندا بـ٥٣ واألكثر مراوغة 

لهولندا بـ٧٠ مراوغة، كما انتهت ٨ مباريات بالتعادل.
األصغر بتاريخ البطوالت

شــهدت البطولة حتطيم الرقم القياســي ألصغر العب 
يشارك في تاريخ البطولة، مرتني، كانت األولى من نصيب 
حني شارك جود بيلينغهام مع منتخب إجنلترا ضد كرواتيا، 
ليكسر رقم يترو فيلميز العب هولندا، حيث لعب بيلينغهام 
ضد كرواتيا وهو يبلغ ١٧ عاما و٣٤٩ يوما، لكن الپولندي 
كاتسبر كوزوفسكي كسر رقم بلينغهام بعدما شارك ضد 
إســبانيا، وهو بعمر ١٧ عاما و٢٤٤ يوما ليكون أصغر من 

شارك في بطولة أمم أوروبا عبر التاريخ.
ثاني أسرع األهداف تاريخيًا

يعد الروســي دميتري كيريتشينكو في مرمى اليونان 

بعد ٦٥ ثانية هو األسرع في تاريخ بطولة األمم األوروبية، 
لكن يورو ٢٠٢٠ شــهدت كسر الرقم القياسي لثاني أسرع 
هدف مرتني أيضا، حيث كانت املرة األولى بقدم الدمناركي 
يوســف بولســن في مرمى بلجيكا بعد ٩٩ ثانية، ليكسر 
رقم الپولندي روبرت ليڤاندوفسكي الذي سجله في مرمى 
البرتغــال بعد ١٠٠ ثانية في ربع نهائي يورو ٢٠١٦، إال أن 
السويدي إمييل فورسبيرغ كسر رقم بولسن، وسجل ثاني 
أسرع هدف في تاريخ البطولة ضد پولندا وذلك بعد مرور 
٨١ ثانيــة فقط ضد پولندا لينفرد بهذا الرقم، كذلك أصبح 

هدف فورسبيرغ هو األسرع في يورو ٢٠٢٠.
بطولة األهداف العكسية

متيزت يورو ٢٠٢٠ بأنها بطولة األهداف العكسية، حيث 
شــهدت تســجيل ٨ أهداف من الالعبني في شباك فريقهم، 
أكثر من أي نســخة أخرى في األعــوام املاضية من خالل 

كل من: دمييرال (تركيا)، احلارس تشيزنى (پولندا)، 
ماتس هوملز (أملانيا)، روبن دياز(البرتغال)، رفائيل 
جويريرو (البرتغــال)، اوكاس هراديكي (فنلندا)، 
احلارس مارتني دوبرافكا (سلوڤاكيا) وجوراي كوشكا 

(سلوڤاكيا).
البطاقات امللونة

شــهد الدور األول ٩٥ بطاقة صفراء وحالتي طرد، 
حيــث يعد منتخب مقدونيا الشــمالية األكثر حصوال 

علــى البطاقــات الصفراء بـ٨ بطاقــات، يليه تركيا بـ٧ 
بطاقــات صفــراء وپولندا بـــ٦ بطاقات. أما بالنســبة 
للمباريات، فلقاء إسبانيا وپولندا كان أكثر من أشهر 
خالله بطاقات، بواقع ٦ بطاقات صفراء أشهرهم احلكم 
اإليطالي دانيالي أورساتو، وبالنسبة لالعبني، فيعد 
الپولندي جريجوري كريتشوفياك هو أكثر من حصل 
على بطاقات صفراء بواقع بطاقتني ضد إسبانيا ما 
عرضه لطرد أول بالبطولة، فيما كان الويلزي ناثان 
أمبادو هو الالعب الوحيد الذي تعرض للطرد املباشر 

خالل مباراة إيطاليا بعد تدخل عنيف.
٦٥٠ ألف متفرج

اقترب عدد احلضور اجلماهيري في البطولة من 
٦٥٠ ألف شــخص، حيث ســجلت املباريات حضور 
٦٤٨٫٩١٠ أشخاص حتى اآلن، مبتوسط حضور ١٨٫٠٢٥ 
للمباراة الواحدة، فيما بلغ أكبر حضور جماهيري في 
مباراة املجر ضد فرنسا التي حضرها ٥٥٩٩٨ شخصا.

مواجهات دور الـ١٦

سيشــهد دور الـ١٦ مواجهات قويــة للغاية في بعضها 
ومتقاربــة في بعضها اآلخر، فتلعــب ويلز ضد الدمنارك، 
وهولندا أمام التشــيك، وإجنلترا مع أملانيا، والســويد في 
مواجهة أوكرانيا، كذلك يلعب منتخب إيطاليا ضد النمسا، 
وبلجيكا أمام البرتغال، وكرواتيا مع إســبانيا، وفرنســا 

وسويسرا.
التاريخ يعانق رونالدو

تصدر كريستيانو رونالدو جنم البرتغال قائمة هدافي 
البطولــة بعدما ســجل ٥ أهداف خــالل ٣ مباريات رفعت 
رصيده من األهداف في تاريخ البطولة إلى ١٣هدفا وتساوى 
بها أيضا مع اإليراني علي دائي كأكثر الهدافني في التاريخ 
بـ١٠٩ أهداف وبات قريبا للغاية من االنفراد بهذا الرقم الذي 
طال انتظاره، تاله ٥ العبني برصيد ٣ أهداف وهم: باتريك 
تشيك (التشيك) وروميلو لوكاكو (بلجيكا) وجيورجينهو 
فاينالدوم (هولندا) وروبرت ليڤاندوفسكي (پولندا) وإمييل 

فورسبيرغ (السويد).
أما األكثر صناعة لألهداف فهما الثنائي ستيفان زوبير 
العب سويسرا وإمييل هوجبيرغ العب الدمنارك برصيد ٣ 
أهداف لكل منهما، ويعتبر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو 
األكثر فــوزا بجائزة رجــل املباراة بعدما فــاز بها مرتني، 

بالتساوي معه دينزل دومفريس العب هولندا.
٩٤ هدفًا في ٣٦ مباراة

خــالل ٣٦ مباراة شــهدها دور املجموعات مبجموعاته 
الست، مت تسجيل ٩٤ هدفا مبعدل تهديف ٢٫٦١ في املباراة 

أرقام تاريخية تلخص حصاد الدور األول
٩٤ هدفاً و٦ ركالت جزاء ُمهدرة.. وكسر رقَمي األصغر سناً وثاني أسرع هدف مرتان

ال مفاجآت في املتأهلني.. ومواجهات متفاوتة في ثمن النهائي
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كأس األمم األوروبية لكرة القدم ٢٠٢٠اجلمعة ٢٥ يونيو ٢٠٢١

١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

ما رأيك مبستوى البطولة حتى اآلن 
بعد املوسم املرهق للبطوالت؟

٭ اإلرهاق واضح على الالعبني وما 
زال املستوى بشكل عام متوسطا، 
وأعتقــد انــه بداية مــن دور الـ ١٦ 
سيكون املستوى أعلى وأفضل فنيا. 

من تتوقع أن يكون جنما للبطولة؟
٭ بنزميــة، عقب تســجيله هدفني 
سيدخل املباريات املقبلة بثقة أكبر، 
وأرى أنه اذا حقــق «الديوك» لقب 
«يورو ٢٠٢٠» سيكون لبنزمية دور 

واضح في هذا التتويج. 

العب واعد برز في البطولة حتى اآلن؟ 
٭ اإليطالي مانويل لوكاتيللي قدم 
مســتويات كبيرة مــع «اآلزوري» 
وجذب األنظار إليه عقب تسجيله 
هدفني في املباريات الثالث األولى. 

من سيكون هداف البطولة؟ 
٭ كريستيانو رونالدو. 

حارس مرمى تتوقع أن يكون جنم 
البطولة؟ 

٭ لم يبرز أي حارس مرمى وأتوقع 
من سيحصل على لقب «يورو ٢٠٢٠» 
ســيكون حلارس مرمــاه دور بارز 

حلني الوصول الى النهائي. 

منتخب تشجعه وآخر تتعاطف معه؟
٭ أشــجع فرنســا وأتعاطــف مع 
البرتغال لوجود رونالدو وكوكبة 

مميزة من الالعبني.

العالم ٢٠١٨، بخالف املستوى الفني 
املميز من العبيه سواء األساسيني 

أو االحتياطيني. 

منتخب خروجه ومستواه مثل لك صدمة 
في البطولة؟

٭ أرى أن خروج منتخب تركيا هو 
املفاجــأة األبرز ويفترض أن يكون 
هذا املنتخب أفضل ويصل لدور الـ 
١٦، إال أن مســتواه الهزيــل كلفه ٣ 
هزائم في املجموعة األولى واكتفى 

بتسجيل هدف وحيد فقط. 

نظري كذلك تسجيل الفرنسي كرمي 
بنزمية لثنائية «الديوك» في مرمى 
البرتغال وهو ما قد يجعل الفرنسيني 
متفائلني أكثر في املباراة املقبلة أمام 
سويسرا في دور الـ ١٦ كون عودة 
بنزمية للتسجيل مع املنتخب بعد 

غياب ستمنحهم الثقة. 

مــــن تتوقع أن يحـرز لقب يورو 
٢٠٢٠؟ 

٭ أتوقع منتخب فرنســا المتالكه 
اخلبــرة الالزمة كونــه بطل كأس 

دشتي: مستوى «يورو ٢٠٢٠» متوسط.. ولم يبرز أي حارس«شنو تتوقع» ؟

في حني جاء فوز السويد على پولندا 
٣-٢ مبنزلة الصدمة لرفاق روبرت 
ليڤاندوفيسكي بسبب خروجهم من 

الباب الضيق. 

.. وما أبرز ما لفت انتباهك فنياً في 
تلك املباريات؟ 

٭ الرغبــة الكبيــرة في تســجيل 
أعلى نســبة من األهداف في جميع 
املباريات والرمت الســريع والرغبة 
في حتقيق الفوز بغض النظر عن 
أي عروض كرويــة جميلة، ولفت 

ما تقييمك ملباريات أول من امس؟ 
٭ اتسمت املباريات بالقوة واإلثارة 
العالية بسبب رغبة بعض املنتخبات، 
الســيما الكبيرة، فــي احلفاظ على 
بقائهــا، وأرى أن مباراة املنتخبني 
األملاني واملجري كانت األبرز بعدما 
كان «املانشــافت» قريبا من توديع 
«يورو ٢٠٢٠» لوال العودة وحتقيق 
التعادل ٢-٢ بهدف رائع من ليون 
غوريتســكا، فيما كان لقاء فرنسا 
والبرتغال بعيدا نسبيا عن مسألة 
خروج أحدهما، لذلك كانت املباراة 
مفتوحــة مــن اجلانبــني وحصــل 
كل طــرف على عــدة فرص قبل أن 
يهبط أداء املنتخبني في الربع ساعة 
األخيرة لتنتهي املباراة التعادل أيضا 
٢-٢، فيما كانت مباريات املجموعة 
اخلامسة أكثر إثارة وندية ويعتبر 
الفوز الكبير السبانيا على سلوڤاكيا 
بخماســية نظيفة عامل مســاعد لـ 
«املاتادور» للمضي قدما في البطولة، 

يحيى حميدان

مع املتعة الكروية التي تقدمهــا لنا بطولة «أمم أوروبا» 
في ظل وجود نخبة كبير من جنوم «الساحرة املستديرة» 
وبصيغة غير مسبوقة في القارة العجوز في هذه النسخة 
مبشــاركة ٢٤ منتخبا، فنحن على موعد مع وجبة كروية 
دسمة على مدى شهر. «األنباء» مواكبة لهذا احلدث العاملي 
استطلعت توقعات أحد جنومنا الرياضيني عن البطولة وهو 

مدرب حراس املنتخب الوطني سمير دشتي: 

طرائف وغرائب البطولة
باإلضافة إلى املجريات الفنية التي رافقت كأس أوروبا 
في كــرة القدم املقامة حاليًا في ١١ دولة مختلفة، ســرقت 
األنظار بعض الطرائــف والغرائب في دور املجموعات، وقد 

ألقت وكالة فرانس برس الضوء على أبرزها.
يورو أو الزواج؟

كان متوقعا أن يقول اجلناح ياكوب بيشيك «نعم» خلطيبته 
في ١١ يونيو. وبدال من ذلك، اســتقل طائرة منتخب تشــيكيا 
املتجهة إلى غالســكو خلوض كأس أوروبا، حيث أجل العب 
ســالفيا براغ اجلديد زفافه حتى ٧ يوليو، وهو موعد نصف 
النهائي الثاني، وقال مازحا: «إذا بلغنا هذا الدور، من الواضح 
أننا سنقوم بتأجيل جديد»، وقد تأهل منتخب تشيكيا، حيث 

سيخوض ثمن النهائي أمام هولندا األحد املقبل.
فودا.. والصحف 

األملاني فرانكو فودا مدرب النمسا 
ال يقرأ الصحف، وقال: «لم أقرأ 
أي صحيفة منذ ١٤ يوما»، 
وقد انتقد لوضع جنم 
الفريــق دافيد 

االبــا فــي مركز 
قلب الدفاع، حيث 

رد: «أتخــذ قراراتي مبفردي مع اجلهاز الفني، ال أريد التأثير 
علــي»، وبعد الفوز التاريخي على أوكرانيا والتأهل إلى ثمن 
النهائي، قال مبتســما: «حسنا، رمبا ألقي نظرة سريعة على 

الصحف غدا».
جنل هوملس يحتفل 

بعد تســجيله عن طريــق اخلطأ في مرمــى فريقه خالل 
مواجهة فرنسا، احتفل جنل املدافع ماتس هوملس عندما رأى 
الكرة تدخل الشباك، وقال مدافع بوروسيا دورمتوند عن جنله 
البالغ ٣ ســنوات: «اعتقد ان الكرة دخلت الشــباك. هذا جيد. 
قالوا لي انه احتفل. يجب أن أقوم بإيضاح األمور له الحقا».

صفارات اإلنذار 

أطلق مشجع يبلغ الرابعة عشرة صفارات اإلنذار في معسكر 
منتخب أملانيا، على أمل االقتراب من العبيه املفضلني، وبينما 
تدخــل رجال األمن وقبضوا عليه، فضل االحتاد األملاني عدم 

تقدمي شكوى بحقه.
أي مباراة هذه؟ 

حتســر الرومانيون على غياب بالدهم برغم اســتضافة 
بوخارســت بعض مباريــات كأس أوروبا، ونقلت قناة «برو 
تــي في» املباراة االفتتاحية بني تركيــا وإيطاليا دون عرض 
هوية املنتخبني املشــاركني ونتيجة وتوقيت املباراة، وعليه 
عبر املشاهدون عن غضبهم على مواقع التواصل االجتماعي 

وكتب أحدهم: «أي مباراة هذه التي تنقلها برو تي في؟.
حذاء زهري 

أكد املهاجم األملاني تيمو فيرنر: «لست مسؤوال عن تصميم 
أحذيتــي الزهرية، هذا تصميم من أديــداس»، وتابع: «أعتقد 
انــه جميل، هناك أســوا. تتغير األمور كثيــرا في هذا الزمن، 
ميكنني أن ألعب شهرين بأحذية زهرية، حتى لو كنت رجال».

العراف أخيل 

منذ العام ٢٠١٧ تبدي مدينة ســان بطرســبورغ الروسية 
شغفا لتوقعات الهر أخيل، باختياره أحد وعاءين أمامه، وكان 

أخيل املتواجد في متحف إيرميتاج الشــهير معتمدا في كأس 
القارات ٢٠١٧ وكأس العالم ٢٠١٨. قبل مباراة االفتتاح في كأس 
أوروبا، وعلى طريقة األخطبوط بول، اختار وعاء عليه علم 
إيطاليا مؤشــرا إلى الفوز علــى تركيا، ثم اختار فوز بلجيكا 
على روســيا، لكنه اخفق باختيار پولندا أمام سلوڤاكيا (١-

٢)، وسيتم اللجوء إلى توقعاته في املباريات املقررة فقط في 
سان بطرسبورغ وآخرها في ربع النهائي، ولعل أبرز منافسي 
أخيل، األسد التايلندي بوي الذي حقق جناحا باهرا في توقع 

نتائج دور املجموعات.
رونالدو وبوغبا 

خطــف البرتغالي رونالدو األنظــار عندما أزال زجاجتني 
من املشروب الغازي كوكاكوال وضعتا أمامه من قبل منظمي 
البطولة القارية كون الشركة أحد الرعاة الرسميني، حيث قال 
املهاجــم الذي يخلو نظامه الغذائي من الســكر للحفاظ على 
لياقته البدنية التي ال تشوبها شائبة: «ماء، وليس كوكاكوال»، 
وفي اليوم التالي، وقع «هاينيكن» راع آخر لليورو واالحتاد 
األوروبي (ويفا)، ضحية أحد جنوم البطولة، عندما قام بطل 
العالم الفرنسي بوغبا بسحب زجاجة جعة خالية من الكحول 

عن الطاولة خالل مؤمتر صحافي.
حتفيز ذهني 

قبــل مواجهــة البرتغال، دعــا مدرب أملانيــا يواكيم لوف 
البطلة األوملبية كريستينا فوغل التي تعرضت للشلل نتيجة 
حــادث خــالل التمارين فــي ٢٠١٨، حيث تعمــل ابنة الثالثني 
مدربة حتفيز لألشــخاص ذوي الصعوبات، وبعد اخلســارة 
االفتتاحية ضد فرنســا بهدف، جنح األملــان في حتقيق فوز 

عريض على البرتغال ٤-٢.
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تخلص املهاجم كرمي بنزمية من عبء ثقيل وأعاد 
فتح خزانه التهديفي بعد عودته إلى صفوف املنتخب 
الفرنســي بثنائية التعادل أمام البرتغال (٢-٢) في 
اجلولة االخيرة من دور املجموعات لنهائيات كأس 
أوروبا في كرة القدم، مسجال أول أهدافه الدولية بعد 
خمس ســنوات وثمانية أشهر من آخر مرة هز فيها 

الشباك مع «الديوك».
وسجل بنزمية أوال بترجمة ركلة جزاء اقتنصها 
كيليــان مبابي فــي الدقيقة الثانية مــن الوقت بدل 
الضائع للشوط األول إلى هدف التعادل (١-١)، وهو 
الهدف االول لبنزمية في ثالث مشاركة له في البطولة 
القارية، واألول بألوان منتخب بالده منذ الثامن منذ 
أكتوبر ٢٠١٥ أي خمســة أعوام و٢٥٨ يوما، ثم منح 
بنزميــة منتخب بالده التقــدم ٢-١ بعد دقيقتني من 
انطالق الشــوط الثاني اثر تلقيه كرة على طبق من 
ذهب خلف الدفاع البرتغالي من بول بوغبا، فتوغل 
داخــل املنطقة وســددها زاحفة بيمناه على يســار 

احلارس روي باتريسيو. وقال بنزمية: «أعتقد 
أن اجلميــع كانوا يتوقعون ذلك أن أســجل 
هدفا، كان هناك ضغط علي من جميع أنحاء 
البالد، لكنني العب كرة قدم، محترف، أحتاج 
إلى هذا الضغط أيضا، يســعدني تســجيل 
األهداف، كما يسعدنا تأهلنا». وأكد مهاجم 
نادي ريال مدريد اإلسباني ومنتخب فرنسا 
أنه يجب عدم االستسالم أبدا أمام الضغوط، 
مضيفا هذا ما أحاول فعله، لقد ابتسمت لي 
الكرة أمــام البرتغال، لكن يبقى األهم أننا 
تأهلنا، ولم تنتابني أي شكوك، كنت أشعر 
بتوقعــات اجلماهير، لقد ســجلت هدفني، 
الفتا إلى أن اللعب وســط جماهير فرنسا 
أمر مثالي، ونحتاج اليه حتى النهاية، لقد 

أثلج صدري.
ويواجه منتخب فرنسا، نظيره السويسري 

في ثمن نهائي البطولة.

بوسكيتس: من الصعب الفوز على كرواتيا
أكــد جنــم املنتخــب اإلســباني ســيرجيو 
بوســكيتس الــذي حصــل علــى جائــزة جنم 
املبــاراة في تصريحات صحافيــة، عقب الفوز 
على ســلوڤاكيا ٥-٠ في اجلولة الثالثة: «هذه 
هي الطريقة التي نريد أن نواصل بها األداء، إنها 
ستجلب الثقة واملعنويات لنا، علينا املواصلة 

على هذا املنوال».
وأضاف: «مواجهة كرواتيا في ثمن النهائي؟ 
اآلن علينا أن نلعب مع وصيف كأس العالم، نأمل 
أن نواصل اللعب على هذا املســتوى لالقتراب 

خطوة واحدة من هدفنا».
وتابع: «شعرت ببعض اآلالم في ربلة الساق 
واملدرب لم يكن يريد املخاطرة، آمل أن أســتمر 
في اللعب مع املنتخب، كانت هذه خطوة لألمام 
بعد اخلروج وأريد أن أكون جاهزا ملا هو قادم».

وأمت: «لقد تطورت كرواتيا ألن العبا أو اثنني 
مــن كبار الالعبني قد اعتزلوا، لكن لديهم أيضا 
العبني صغار موهوبني للغاية. وهذا، باإلضافة 
إلى الالعبــني الكبار الرائعــني، يجعلهم فريقا 

جيدا، ومن الصعب التغلب عليه».

أكد مدرب فرنسا ديديه ديشامب أن املباراة التي جمعت 
فريقه مع البرتغال والتي انتهت بالتعادل ٢-٢ في بودابست 
ساحرة وغير طبيعية، وقد أسفرت املواجهة عن تأهل فرنسا 
إلى دور الـ ١٦ ببطولة أوروبا لكرة القدم في صدارة املجموعة 
السادسة، وقال: «كنا نتابع النتيجة في املباراة األخرى وعلمنا 
بتقدم املجر على أملانيا وهو ما كان يجعل األمور معقدة جدا، 
كانت مباراة مجنونة ســارت في كل االجتاهات، وأنا سعيد 
حقا، كرة القدم ساحرة، من موقف إلى آخر واملشاعر ميكن 
أن تتغير سريعا، عقلية الفريق ميكن أن تتغير أيضا، الليلة 
كانت مرضية حتى إن لم تكن مثالية، كانت مباراة على أعلى 
مســتوى». وتلعب فرنسا ضد سويسرا في دور الـ ١٦ في 

بوخارست يوم ٢٨ يونيو.
من جانبه، أشاد فرناندو سانتوس املدير الفني للمنتخب 
البرتغالي، على قوة شخصية فريقه، بعدما أبقى على حظوظه 
فــي الدفاع عن لقبه، في بطولــة أمم أوروبا «يورو ٢٠٢٠»، 
وقال: «ما أعجبني حقا هو السلوك اجلماعي للفريق، عندما 
مت سؤالي عما يتعني فعله بشــكل مختلف عما فعلناه أمام 
أملانيا، قلت إن األمر سيتعلق بنا، لقد كنا أقوياء، ومتسقني، 

ولدينــا روح عظيمة، ميكننا مواصلة 
التطور، في الشوط الثاني لم تكن 

بدايتنا جيدة، ولكننا أعدنا جتميع 
صفوفنا».

ديشامب: ليلة ساحرة.. 
وسانتوس: أظهرنا شخصيتنا

خطفت عدسات املصورين مجموعة من اللقطات 

للجماهير التي اشتاقت لها املالعب خالل الشهور 

املاضية بسبب منع حضورها كإجراءات احترازية 

بسبب تفشي ڤيروس كورونا.

حّيا املهاجم الدولي 
النجم البرتغالي كريستيانو 

الرقم القياسي في عد
ثنائية التعادل أمام 
اجلولة األخيرة من 

أوروبا في كرة القدم.
ومنح رونالدو التقد

جــزاء)، ورد عليه 
اإلســباني كرمي بنزمية 

جزاء و٤٧)، قبل أن 
من ركلة جزاء) راف

وقال دائي في تغر
«كل التهاني لكريستيا
على بعد هــدف واحد 

لتسجيل األهداف الد
أن هذا اإلجناز الرائع 

دائي مباركا

بنزمية: لم أستسلم
والضغط يزيدني توهجًا
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املهاجم الدولي اإليراني الســابق علي دائي 
البرتغالي كريستيانو رونالدو على بلوغه 
سي في عدد األهداف الدولية عقب تسجيله 
التعادل أمام فرنســا ٢-٢ في بودابست في 
خيرة من دور املجموعات لنهائيات كأس 

أوروبا في كرة القدم.
نالدو التقدم للبرتغال (٣٠ من من ركلة 
ورد عليه زميله الســابق في ريال مدريد 
كرمي بنزمية بثنائيــة (٤٥+٢ من ركلة 
قبل أن يسجل الـ «دون» التعادل (٦٠ 
ء) رافعا رصيده إلى ١٠٩ أهداف دولية.

ئي في تغريدة على حسابه في «إنستغرام»: 
لكريستيانو رونالدو الذي أصبح اآلن 
هــدف واحد من حتطيم الرقم القياســي 
هداف الدولية للرجال»، مضيفا: يشرفني 
اإلجناز الرائع سيكون من نصيب رونالدو 

البطل العظيم في كرة القدم واإلنساني املهتم الذي 
يلهم ويؤثر على احلياة في جميع أنحاء العالم.

وسجل رونالدو (٣٦ عاما) أهدافه الـ ١٠٩ في ١٧٨ 
مباراة، فيما سجلها دائي في ١٤٩ مباراة خاضها مع 

منتخب إيران في الفترة بني ١٩٩٣ و٢٠٠٦.
وردد دائي أكثر من مرة بأنه سيكون سعيدا لو 
جنح رونالدو في حتطيم رقمه القياسي، ألنه يرى 
في مهاجم يوڤنتوس اإليطالي احلالي ومانشستر 
يونايتد اإلجنليزي وريال مدريد اإلسباني السابق 
بني أفضل ثالثة العبني في تاريخ اللعبة إلى جانب 
األرجنتينيني ليونيل ميسي والراحل دييغو مارادونا، 

مؤكدا أن «األرقام القياسية وجدت لكي حتطم».
ولــم يتحدث رونالدو كثيرا عقب املباراة، التي 
شهدت أيضا انفراده بالرقم القياسي ألكثر الالعبني 
تسجيال في بطوالت أمم أوروبا وكأس العالم بـ٢١ 
هدفا، حيــث كان متعادال مع األملاني ميروســالف 

كلوزه الذي ســجل ١٩ هدفا، ولكن على إنستغرام، 
قام رونالدو بشكر دائي على رسالته وكتب: «األبطال 
احلقيقيون هم أبطال إلى األبد. فخور للغاية لقراءة 
مثل هذه الكلمات الطيبة من مثل أعلى كبير مثلك. 

شكرا، علي دائي».
بدورها، أثنت اجلماهير ووســائل اإلعالم حول 
العالــم على رونالــدو. وكتبت صحيفــة «أوليه» 
األرجنتينية: «تستمر أسطورة رونالدو في النمو»، 
فيما وصفــت صحيفــة «جازيتا ديلو ســبورت» 
اإليطالية مهاجم يوڤنتوس بالـ«إمبراطور اجلديد» 

لكرة القدم الدولية.
البرازيليــة  الرياضيــة  البوابــة  وذكــرت 
«جلوبوسبورت دوت كوم»: «كريستيانو رونالدو 
ال يــدع الوقــت يتفوق على املوهبــة» بعدما عادل 
الرقم وأيضــا انتزع صدارة هدافــي بطولة يورو 

٢٠٢٠ بخمسة أهداف.

إنريكي: ال انتقادات بعد اخلماسيةدائي مباركًا: رونالدو رياضي ُملهم.. و«الدون» يشكره
أكــد لويــس إنريكــي املديــر الفنــي للمنتخب 
اإلســباني أن فريقــه رد على منتقديــه، بعد الفوز 
الكاسح على سلوڤاكيا ٥-٠ والتأهل إلى دور الستة 
عشــر لكأس األمم األوروبية (يورو ٢٠٢٠). وعادل 
املنتخب اإلسباني أكبر انتصار في تاريخ كأس األمم 
األوروبية، وأصبح خامس فريق في تاريخ البطولة 
يحقــق الفوز بخمســة أهداف، واحتــل «املاتادور» 
املركز الثاني باملجموعة اخلامســة، ليضرب موعدا 
مع كرواتيا بدور الســتة عشر. وقال إنريكي عقب 
الفوز: «أعتقد أن الناس لديها الكثير من الشكاوى، 
لكننــي ال أعتقد أن هنــاك أي مجال لالنتقادات بعد 
اخلماسية، سنستعد ملباراة دور الستة عشر بقدر 
كبير مــن الثقة وننتظر يوم االثنني بفارغ الصبر، 
وســنخوض الطريق خطوة بخطــوة، لقد حتدثت 
عن اعتقادي بشــأن ما ميكننــا حتقيقه وتوقعاتنا 

كمنتخب وطني ولم أغير رأيي».

مــن جهته، قــال شــتيفان تاركوڤيتــش مدرب 
سلوڤاكيا، إن إسبانيا قدمت استعراضا خالل فوزها 
الساحق ٥-٠ على املنتخب السلوڤاكي، لتضع حدا 
إلى مسيرة فريقه بطريقة قاسية، مضيفا ارتكاب هذا 
العدد من األخطاء أمام إسبانيا غير مقبول، ينبغي 
أن تكون منظمــا وعليك أن تؤدي جيدا في الدفاع، 
ونحــن لم نفعل ذلــك. ومع تأخــره (٢-٠) بنهاية 
الشوط األول، قال تاركوڤيتش إن فريقه كان ومازال 
يأمــل في العودة للمباراة، وأشــرك املهاجم ميخاو 
ديوريــش إلضافــة املزيد من القــوة للخط األمامي 
لكن من دون جدوى، مبينا «قمنا بتغيير عدة أشياء 
وطريقة اللعب أيضا، لكن بعد الهدف الثالث أعتقد أن 
املواجهة حتولت إلى مباراة استعراضية إلسبانيا»، 
واكد مدرب سلوڤاكيا، إن انتفاضة إسبانيا أمام فريقه 
املصدوم عززت مــن وجهة نظره بأن فريق املدرب 

لويس إنريكي قد ينافس على اللقب.
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اخلطاب التقليدي قبل املباريات، هل هو السالح السري للمدرب؟ هذا الكالم 
التقليدي قبل املباراة، العاطفي أو التكتيكي، احملفز أو الهادئ نادرا ما يخرج 

إلى العلن، لكن كل مدرب يأمل في االستفادة منه على أفضل وجه قبل 
انطالق الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا ٢٠٢٠ السبت املقبل، 

وبشكل عام هناك العديد من وسائل التأثير التي ينتهجها مدربو 
املنتخبات املشاركة، ومن أشهرها ما يلي:

مانشيني.. والثقة 

مارتينيس اإلسفنجة

ديشامب واخلطاب القصير

لوف العاطفي

ساوثغيت التراثي

بوغبا ينفي عالقة «لون شعره» مبستقبله! «ليفا» مودعًا: اخليبة كبيرة واحلظ وقف ضدنا

وفي إيطاليا، يبدو أن روبرتو مانشــيني يســتخدم األســلوب ذاته. وأوضح مهاجم 
تورينــو ومنتخــب ايطاليا أندريا بيلوتي «جناحه هو أنه أعطــى الهدوء والثقة جلميع 
الالعبني، وهذا ما كان ينقصنا. لقد أعاد احلماس والشعور بأهمية كل العب في الفريق».

ويبدو أن مدرب بلجيكا اإلســباني روبرتو مارتينيس ميلك 
موهبة اخلطابات بدوره بحسب قائده السابق في فريق سوانسي 
ســيتي غاري كالدويل الذي قــال: «قوته العظيمة هي خطاباته 
قبل املباراة. إنه محدد للغاية بشأن دور كل شخص. لقد أحدثنا 
الفارق ألننا كنا نعرف ما يتعني علينا القيام به»، مضيفا: «إنه 
إسفنجة. لديه قدرة مذهلة على استيعاب أطنان من املعلومات، 

وفرزها ثم إلقاء خطاب بسيط وفعال».
كما اســتحضر له املهاجم البلجيكي دريس مرتنس كلمات 
«مهدئة»: «في الشكل نادرا ما يغضب. يعطي ثقة كبيرة لالعبني. 

ونحن نحاول أن نكون عند حسن ظنه».

تقدم روبرت ليڤاندوفســكي قائد 
منتخب پولندا رسالة مؤثرة للشعب 
الپولندي بعد توديع منافسات بطولة 
يورو ٢٠٢٠، وقال «ليفا» عبر حسابه 
الشــخصي على إنســتغرام: «نشعر 
جميعا بخيبة أمل وندرك أنه كان من 
املمكن أن ينتهي مشــوارنا في يورو 
٢٠٢٠ بشكل مختلف متاما، لقد قاتلنا 
حتى النهاية، نشــكركم على دعمكم، 
واإلميــان بقدراتنــا»، مضيفا لم نكن 
محظوظــني في هــذه البطولة، كانت 
لدينــا العديد من الفرص للتســجيل 
لكننا لم نســتغلها بشكل كاف، وفي 
بعض األحيان كان لدى منافسينا نصف 
فرصة وســجلوا، وأنا أيضا كان لدي 

فرصتني ارتطمتا بالعارضة.
وأمت ليڤاندوفسكي رسالته للشعب 
الپولنــدي بقوله: «شــكرا لتواجدكم 

معنا».
وأشار جنم بايرن ميونيخ األملاني 
إلى أن «حقيقة أن هذا هو أفضل «يورو» 
لدي ألنني سجلت ٣ أهداف ال يريحني 
على اإلطالق، أود تقدمي كل هذه األهداف 
للتأهل للدور املقبل»، وقال: «أشعر بأن 
هذا الفريق يستحق املزيد، رمبا ليس 
تصفيقا ألننا خرجنا، لكن مقابل كل ما 
قدمناه هنا، كانت املكافأة صغيرة جدا».

أكــد العــب وســط منتخب فرنســا 
ومانشستر يوناتيد االجنليزي بول بوغبا 
أنه توقع ربط لون شــعره مبستقبله، 
لكنه نفى ذلك، مشــددا على أن تركيزه 
فقط فــي بطولة «يورو ٢٠٢٠»، وكانت 
قد ربطت الصحافة اإليطالية بني شعر 
بوغبا األسود واألبيض بانتقاله القريب 
إلى يوڤنتوس. وساهم بوغبا في تأهل 
فرنســا إلى ثمن نهائــي بطولة «يورو 
٢٠٢٠» كمتصدر للمجموعة بالفوز على 

أملانيا والتعادل مع املجر والبرتغال.
وقال بوغبا لشــبكة سكاي سبورت 
اإليطاليــة: «لــون شــعري لــه عالقــة 
مبســتقبلي؟ كنت أتوقع هذا السؤال»، 
مضيفــا «ال يوجد تفكير في املســتقبل 
اآلن، فقط تركيزي في «اليورو» ولون 

شعري يتغير كثيرا».
وتعادل منتخب فرنسا مع البرتغال 
بهدفني لكل فريق وســجل كرمي بنزمية 
ثنائية «الديوك»، وعن ذلك أبدى بوغبا 
سعادته بتواجد زميله مهاجم ريال مدريد، 
قائال: «ســعداء لتواجــد بنزمية معنا، 
ورؤيته يسجل مجددا»، مضيفا دعونا 
نأمل أن يســجل كيليان مبابي األهداف 
أيضا، لدينا مهاجمون يصنعون الفارق، 
ويلعب منتخب فرنسا أمام سويسرا في 

ثمن النهائي.

ال تختلــف الطريقة عادة مع مدرب فرنســا 
ديدييه ديشامب، خطاب ليس طويال جدا وال عاما 
جــدا، يتم إلقاؤه قبل مغادرة الفريق إلى امللعب 
مباشرة، بحضور جميع الالعبني واجلهاز الفني 
ومحللي الڤيديو املستعدين لبث الصور إذا لزم 
األمر. وكشف ديشامب في مطلع مايو: «أدرك أن 
وقت االستماع الي محدود، لذلك ال أجتاوز العشر 
دقائق. لكــن ميكنك قول الكثير من األشــياء في 
تلك الدقائق». وعموما يعتمد ديشــان على منط 

تقليدي في التوجه إلى العبيه ويكشف: «ثمة فكرة ميكن 
تكرارها، كلمات معينة، يجب تكييف احلديث بحسب كل 
مباراة»، وأضاف: «ثمة جوانب محددة، التكتيك، النواحي 
الدفاعية والهجومية. ثم التطرق الى نقطتني أو ثالث من 

هذا السياق. ميكن أن تكون العاطفة واخلصم».
وكشف املدافع لوكا ديني لصحيفة «ليكيب» الرياضية 
الفرنسية قبل انطالق كأس أوروبا: «غالبا ما يكون األمر 
بسيطا ولكنه فعال، يقوم بتذكيرنا مببادئ اللعبة والعقلية 

التي يجب أن نتعامل بها خالل املباراة».

في املقابل، يلعب مدرب أملانيا يواكيم لوف أكثر 
على التأثير العاطفي، حيث كشف هو نفسه عشية 
مواجهة فرنســا (١-٠) في مباراته االفتتاحية في 
بطولة أوروبا: «ســتكون الدردشة في يوم املباراة 
عاطفيــة، ولكن إلعطاء املزيد من الشــجاعة والثقة 

ألننا منلك فريقا عالي اجلودة».
وال ينتظر لوف الذي ســيترك منصبه في نهاية 
البطولة القارية بعد ١٥ عاما على رأس اجلهاز الفني 
للمانشــافت، حتى يوم املباراة لتحفيز كتيبته، ففعل 

ذلك على سبيل املثال قبل يوم واحد من الفوز في املباراة 
الثانيــة على البرتغال ٤-٢، حيث حتدث ٥ دقائق دون 
توقف خالل حصة تدريبية. كانت لغة اجلسد واضحة 
جدا حيث رفع القبضة املستقيمة، وإمياءات اليد احملفزة 
والنظرات املباشرة. ويقول العب وسط منتخب أملانيا 
يــوزوا كيميش: «قــام بتنبيهنا انه يتعــني علينا اآلن 
الدخول في صلب املنافسة وبأننا لسنا هنا ألخذ إجازة 
أو املغــادرة في أقرب وقت ممكــن. إنه ألمر رائع عندما 

تدرك أن املدرب أيضا ميلك احلافز مثلك».

أما على اجلانب االجنليزي، 
فإن املدرب غاريث ســاوثغيت 
صاحــب املنظر األنيــق يعرف 
كيفية عقــد لقاءات مع العبيه 

في اللحظات املهمة، حيث اعرب 
مدافــع منتخب اجنلتــرا كونور 
كودي عن تأثره لدى سماع خطاب 
ساوثغيت قبل احدى املباريات: 

«كان شــيئا لم أتوقعه. شعرت 
بالقشعريرة أثناء الڤيديو وأستمع 
إليه. حتدث عن تراثنا والذكريات 
التي سنخلقها لشعب هذا البلد».

٥ مدارس في خطاب 
املدربني قبل املباريات
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إيطاليا  VS النمسا
احلذر مطلوب

املراهنة على فنيات ماركو فيراتي أم القوة 
البدنية الفائقة ملانويل لوكاتيلي هي الشواغل 
الرئيســية للجهاز الفني ملنتخــب إيطاليا قبل 
مواجهة النمســا غدا الســبت على ملعب وميبلي في 
دور الـ ١٦ من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو ٢٠٢٠).
في ظل وجود فرانشيسكو أتشيربي في اخللف بجانب 
ليوناردو بونوتشــي، وجيوفاني دي لورينزو في الرواق 
األمين، باعتبارهما مرشحني ليحال محل جورجيو كيليني 
وأليســاندرو فلورينزي، اللذين اليزاالن مصابني، سيقرر 
املدرب روبرتو مانشيني كيفية إكمال التشكيلة على أساس 
خطة ٤-٣-٣ من أجل املنافسة حلجز مقعد في ربع النهائي.

مع عدم وجود شكوك حول استدعاء جيانلويجي دوناروما 
حلراسة املرمى وليوناردو سبينازوال على اجلانب األيسر 
وجورج فريلو «جورجينيو» ونيكولو باريال في خط الوسط 
والثالثي لورينزو إينسيني وتشيرو إميوبيلي ودومينيكو 
بيراردي على األرجح في الهجوم، يبقى على عاتق مانشيني 
اتخاذ قرار بشــأن التعويل على فنيات فيراتي أم االعتماد 

على القدرات البدنية الكبيرة للوكاتيلي األكثر توازنا.
وأظهر كل من العب وسط باريس سان جرمان فيراتي، 
الذي بدأ مباراة األحد املاضي أمام ويلز، وزميله في نفس 
املوقع في صفوف ساســولو لوكاتيلي، الذي لعب أمام 
تركيا وسويسرا، مسجال هدفني، حالة رائعة من حيث 
اجلاهزية البدنية، عندما جاء دورهما على أرض امللعب.
لوكاتيلــي، الذي ترعرع في صفوف الناشــئني 
فــي نادي ميــالن، تألق بخطوتــه ورؤيته للعبة 
وعضالته، األمر الذي يجعله العب خط وســط 

متكامل.
وقدم أفضل أداء لديه في مواجهة سويسرا، 
عندما وقع على الهدف األول إليطاليا بعد أن 
بدأ لعبة بتمريرة رائعة إلى بيراردي وأنهاها 

بهدف مميز بعد أن قطع مسافة ٤٠ مترا من امللعب بسرعة 
وقوة، وأكمل ثنائيته بشكل مدهش، ما جعله «جنم» املباراة.
اخليار اآلخر ملانشيني هو الدفع مباركو فيراتي، وهو 
العب وسط ذو تقنية خاصة، كونه يتمتع مبسيرة دولية 
رائعة، كما أنه ممتاز في ممارســة كرة القدم على أســاس 

االستحواذ على الكرة.
وأظهر فيراتي أنه يتمتع بحالة جيدة من حيث القدرة 
البدنية على الرغم من غيابه ألكثر من شهر بسبب إصابة 
في ركبته اليمنى في التدريبات مع باريس سان جرمان.
وعلى وجه التحديد بسبب هذه الفترة الطويلة من 

اخلمول، رمبا يعول مانشيني على لوكاتيلي للعب 
منذ البداية بهدف جتنب اجلهد الزائد بالنسبة 
لفيراتي، الذي ميكن االعتماد عليه في الشــوط 
الثاني لتعزيز االســتحواذ على الكرة أو إضافة 

مزيد من الشراسة في منطقة الهجوم.
ويستعد «اآلزوري»، الذي يوجد في معسكره 

منذ الثالثاء في مركز كوفيرتشيانو الفني (فلورنسا 
بوسط إيطاليا) فنيا وتكتيكيا للقاء النمسا، املنافس 

الذي يعتبرونه صعبا كونه ميتلك أدوات لطرح مفاجأت.
وسيسافر فريق مانشيني إلى لندن اليوم عشية مباراة 
وميبلي أمام املنتخب النمساوي، الذي يضم النجم ديڤيد 

أالبا الذي ضمه مؤخرا ريال مدريد. 
وتعد هذه املرة األولى في تاريخ منتخب النمســا الذي 

يتجاوز خالله منافسات الدور األول. 
وذكرت شبكة «أوبتا» لإلحصاءات، أن منتخب ايطاليا 

سبق له أن واجه النمسا في ٣٧ مباراة، كثالث أكثر منتخب 
لعب ضده، خلف كل من سويسرا (٥٩) وفرنسا (٣٩).
وأضافت أنه خالل الـ ٣٧ مباراة، فاز «اآلزوري» 

في ١٧ لقاء، وتعادال في ٨ مباريات، فيما كان الفوز 
من نصيب النمسا في ١٢ مواجهة.

ويلز والدمنارك.. خارج التوقعات
يحتضن ملعب «يوهان كرويف أرينا» في العاصمة 
الهولندية (أمستردام) مساء غدا السبت باكورة مباريات 
دور الـــ ١٦ مــن كأس أمم أوروبا «يــورو ٢٠٢٠» والتي 

ستجمع بني ويلز والدمنارك.
وجــاء تأهل رفاق النجم غاري بيل بعد حلولهم في 
املركز الثاني باملجموعة األولى وذلك بتحقيقهم ٤ نقاط، 
فيما تأهل «أحفاد الفايكنغ» بصعوبة بالغة بحصولهم 

على ٣ نقاط من فوز وحيد وهزميتني.
وميني اجلمهور الويلزي النفس بأن يكون غاريث 
بيل في قمة حضوره البدني والذهني لقيادة منتخبهم 
للوصــول الى الدور ربع النهائــي ومن ثم التفكير في 
تكرار إجناز الوصول للدور نصف النهائي مثلما حصل 
في البطولة املاضيــة «يورو ٢٠١٦» حينما فاجأ هذا 
املنتخب اجلميع ووصل لـ «مربع الكبار» في مشاركته 
القارية األولى قبل أن يخسر من البرتغال ٠-٢.

وقلــة من العبي كرة القــدم ميكنهم مضاهاة 
مســيرة بيل رغم االنتقادات التي توجه له من 
آن آلخر، ولد هذا الشــاب البالغ من العمر 
٣١ عاما في ويلز، وكانت له مسيرة المعة 
في إجنلترا وإسبانيا، ومع االنتقال إلى 
توتنهام تطور بشكل سريع وملحوظ.

وبعد أن أمضى ٦ سنوات مع «السبيرز» 
فــي إجنلترا، انتقل بيل إلى ريال مدريد في 

عام ٢٠١٣ مقابل ٨٥ مليون جنيه إســترليني، وهو رقم 
قياســي عاملي في ذلك الوقت، ومنذ انضمامه، فاز بيل 
بلقبني للدوري اإلسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال 
أوروبا، ما يجعلــه واحدا من القالئل الذين حققوا هذا 

اإلجناز.
على الساحة الدولية، ظهر بيل ألول مرة مع ويلز في 
عام ٢٠٠٦، وقد شارك في ٩٥ مباراة مع ويلز وسجل ٣٣ 
هدفا في هذه الفترة، وكان بيل جزءا من مســيرة ويلز 

الرائعة في «يورو ٢٠١٦».
وفــي اجلانب اآلخر، كانت الدمنارك في طريقها إلى 
اخلروج من «يورو ٢٠٢٠» بعدما فقدت جهود كريستيان 
إريكســن بســبب أزمة قلبية خالل املباراة األولى أمام 
فنلنــدا، لكنها منعت هذا الســيناريو وانتزعت بطاقة 
التأهــل لــألدوار اإلقصائية في نهايــة خيالية لم يكن 

الشاعر الراحل هانس كريستيان أندرسن يتوقعها.
لكــن «أحفاد الفايكنــغ» قاتلوا حتــى النهاية عقب 
هزميتهم في أول مباراتني أمام فنلندا ٠-١ وبلجيكا ١-٢، 
وحقق فوزا كبيرا ومستحقا على روسيا ٤-١ وبأهداف 

جميلة ليحجزوا املركز الثاني وبطاقة التأهل.
ويضم املنتخب الدمناركي، الذي يقوده املدرب احمللي 
كاســبر هيوملانــد، مجموعة مميزة مــن الالعبني، لعل 
أبزرهم احلارس الرائع كاسبر شمايكل والقائد سيمون 

كاير ويوسف بولسن ومارتني برايثوايت.

يحتضن ملعب «يوهان كرويف أرينا» في العاصمة 
الهولندية (أمستردام) مساء غدا السبت باكورة مباريات 

املركز الثاني باملجموعة األولى وذلك بتحقيقهم 

تكرار إجناز الوصول للدور نصف النهائي مثلما حصل 

املنتخب اجلميع ووصل لـ «مربع الكبار» في مشاركته 

٣١ عاما في ويلز، وكانت له مسيرة المعة 
في إجنلترا وإسبانيا، ومع االنتقال إلى 

وبعد أن أمضى 
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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
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