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عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان

على مدار ٣٥ يوما، كانت «األنباء» حاضرة 
مبلحق خاص عن بطولة اليورو الذي تناول 
أحداث البطولة بشكل متفرد، وهو األمر الذي 
القى استحسان جميع املتابعني من رياضيني 
وقراء، حيث اعتادت «األنباء» على هذا التميز 
مع البطوالت الكبرى.. «األنباء» التقت مجموعة 
من املختصني بالشأن الرياضي للوقوف معهم 
على أصداء هذا اإلصــدار مع ختام البطولة 
بتتويج إيطالي مستحق، وفيما يلي التفاصيل:

حمادة: تغطية إستثنائية

بداية، قال مدير اللجنة الفنية والتطوير 
باحتــاد الكرة املدرب الوطنــي عبدالعزيز 
حمادة إن البطولة كانت استثنائية وفيها 
الكثيــر من األمور الالفتة كتألق منتخبات 
لــم تكن ضمــن دائرة املرشــحني وخروج 
منتخبات لها صوالت وجوالت في عالم كرة 
القدم كفرنسا وأملانيا وأمور حتدث ألول مرة 
كوصول إجنلترا للنهائي األول في تاريخها 
كل تلك األحداث ساهمت بنجاح البطولة.

وأشــاد حمادة مبلحــق «األنباء» اخلاص 
بالبطولــة الذي متيز بالشــمولية من ناحية 
التغطية واملعلومة ونقل اخلبر، حيث متكن 
امللحق من متابعة بعض األمور التي لم نكن 
كمشاهدين قادرين على متابعتها، فالبطولة 
تواصلت ملدة شهر وهو أمر مرهق سواء للمتابع 
أو حتى ملن يقوم بتغطيتها، لذلك ندرك حجم 
العمل الــذي قامت به «األنباء» وهو أمر يدل 
على حب العمل وإظهار اجلريدة بشكل مميز.

مبارك: تفرد معتاد

من جهته، أكد جنم األزرق والقادســية 
الســابق جمال مبارك أنه فــي ظل تراجع 
املتابعة للصحف الورقية، إال أن «األنباء» 
انفردت بتغطية الفتة ومميزة وهو ما اعتدنا 
عليه في البطوالت السابقة، وما مييز امللحق 

هو احلرص على إشراك الالعبني احملليني 
واملدربني واإلداريني والشخصيات الرياضية 
على املشاركة من خالل اإلدالء بآرائهم فنيا 
مــن خالل زاوية «شــنو تتوقع» اليومية، 
باإلضافة إلى احلرص على األخذ بتوقعاتهم 
من ناحية البطل وافضل الالعبني وحراس 
املرمــى والهدافني، فمن كان ال يتابع كثيرا 
سيتمكن من معرفة بعض الالعبني الغائبني 
عن ذهنــه خصوصا من ناحيــة الالعبني 
الواعديــن. وأشــار إلــى أن قــوة البطولة 
ومتعتها بالتزامن مع املستوى الفني املرتفع 
فيها، وهو ما ســاهم كثيرا مبنح القائمني 
على هــذا امللحق التألق فــي نقل األحداث 
حتى ساعة متأخرة دون إغفال أي نتيجة 

منذ انطالق البطولة.
كنكوني: متيز وإبداع

هذا، واعتبر حارس مرمى ناديي كاظمة 
والعربي واملنتخب الوطني ســابقا شهاب 
كنكونــي أن ملحــق «يــورو ٢٠٢٠» متيز 
بالتنوع واالهتمــام بأخبار كل املنتخبات 
املشــاركة وهو ما جعل صفحــات امللحق 
متنوعة وأكثر شــمولية، وهذا ما يحتاجه 
املتابع ألخبار مثل هذه البطوالت، متمنيا 
أن تواصل «األنباء» هذا االهتمام بالبطوالت 
الكبيرة مثلما اعتدنا عليها طوال الســنني 
املاضيــة، ومؤكدا أنه الحــظ تفاعال كبيرا 
من جانب الرياضيني بصفحات امللحق عبر 
وسائل التواصل االجتماعي وهو ما يعني 

جناح هذا امللحق.
دابس: مرجع للرياضيني

أكد عضو مجلس إدارة نادي التضامن 
رئيــس جهــاز الكرة فهد دابــس أن ملحق 
«يورو ٢٠٢٠» الذي أصدرته «األنباء» خالل 
بطولة كأس أوروبا كان مميزا وبات مرجعا 
بالنســبة للرياضيــني الباحثني عن أخبار 
هذه املسابقة العريقة والتي تأتي بعد كأس 

العالم من حيث األهمية، ملا بهذه البطولة من 
جنوم يشاركون فيها مبختلف املنتخبات، 
موضحا أنه كان حريصا على متابعة امللحق 
بشكل يومي، باإلضافة إلى متابعة حسابات 
صحيفــة «األنباء» عبر وســائل التواصل 
االجتماعــي لالطالع علــى كل ما هو جديد 

حول أخبار املنتخبات والنجوم.
املال: إضافة لعشاق الكرة

كمــا، أشــاد رئيس جهاز الكــرة بنادي 
خيطان محمد املــال مبلحق «يورو ٢٠٢٠» 
الــذي أصدرتــه «األنباء» طــوال ٣٥ يوما 
وهو ما شــكل إضافة لعشاق الكرة عموما 
ومحبي املنتخبات املشــاركة في كأس أمم 
أوروبــا، موضحا أن مثل هــذه البطوالت 
الكبيرة حتتاج ملثل هذا االهتمام عبر فرد 
مساحات واســعة ملتابعة كل ما هو جديد 
حول البطولة واملنتخبات والنجوم، مشيرا 
إلى أن «األنباء» متيزت في هذا الشأن وهذا 
ما اعتدناه منها كرياضيني ومحبني للرياضة 

وأخبارها ودهاليزها.
النمش: ملحق شامل

بــدوره، قــال املدرب الوطنــي محمد 
النمش إن بطولة اليــورو كانت ممتعة 
جــدا بعكس مــا كان متوقعــا خوفا من 
اإلرهــاق وجائحة كورونا، إال أننا أيضا 
اســتمتعنا مبلحــق «األنبــاء» اخلاص 
بالبطولة والذي كان شامال جلميع األمور 
مــن ناحية التغطيــات واألخبار وكذلك 
اإلحصائيات والتقارير الفنية ومتابعة 
الصحف العاملية بعد خروج املنتخبات 
وتأهلها، مضيفا ان هناك عددا من األمور 
التي حرصنا على متابعتها خالل اليورو 
كالعناوين في الغالف أو جدول املباريات 
والنتائج حلظة بلحظة من خالل املوقع، 
وكذلك امللحق لذا أمتنى مشاهدة مالحق 

محمد املالأخرى في البطوالت الكبرى املقبلة.

فهد دابس شهاب كنكوني

محمد النمش

جمال مباركعبدالعزيز حمادة

رياضيون عن ملحق «األنباء»:إبداع.. وتفرد
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زكي عثمان

عــادت إيطاليا الى إنشــاد أغنيتها 
الشهيرة «بيال تشــاو» أو «وداعا أيتها 
اجلميلة» التي تعتبر من الفلكلور اإليطالي 
الثانية، واشــتهرت  في احلرب العاملية 
مبسلسل «ال كاسا دو بابل» اإلسباني في 
السنوات األخيرة، حيث عاشت اجلماهير 
اإليطالية ليلة لن تنســاها بعد التتويج 
باللقب األوروبي الغائب عنها منذ العام 
١٩٦٨ أي قبل ٥٣ عامــا بعد الفوز على 
إجنلترا بــركالت الترجيح عقب انتهاء 
الوقتني األصلي واإلضافي بالتعادل بهدف 
ملثله في املباراة التي أقيمت على ملعب 
وميبلي في العاصمة اإلجنليزية (لندن)، 
بينما فشلت إجنلترا في أن تصبح الدولة 

رقم ١١ التي تفوز بأمم أوروبا.
وشهدت يورو ٢٠٢٠ غزارة تهديفية، 
حيث مت تسجيل ١٤٢ هدفا مقارنة بـ ١٠٨ 
في نسخة ٢٠١٦ التي تضمنت نفس العدد 
من املباريات.. ونرصد في السطور التالية 
أبرز األرقام واإلحصائيات في يورو ٢٠٢٠:

٭ مت تســجيل ١٤٢ هدفا في البطولة 
مبعدل ٢٫٧٩ هدف في املباراة، حيث مت 
تسجيل ٥٢ هدفا بالشوط األول مقابل 
٨٣ هدفا في الشــوط الثاني، بينما مت 
تسجيل ٧ أهداف في األشواط اإلضافية.

٭ أكثر مباراة شهدت أهدافا هي مواجهة 

كرواتيا ضد إســبانيا فــي دور الـ ١٦ 
والتي انتهت بفوز املنتخب اإلسباني 

بنتيجة (٥-٣).
٭ الربع ســاعة الرابع من الدقيقة ٤٦ 
حتــى الدقيقة ٦٠ هو أكثر ربع شــهد 

تسجيل أهداف بـ ٣٠ هدفا.
٭ مت احتســاب ١٧ ركلــة جــزاء فــي 
البطولة، سجلت ٩ منها، ومت إهدار ٨ 
ركالت جزاء لتكون هذه هي أكثر نسخة 
من اليورو تشــهد إهدار ركالت جزاء 
وكانت إسبانيا «بطلة» هذا التخصص 

بإضاعتها ركلتي جزاء.
٭ مت تسجيل ١١ هدفا ذاتيا «عكسيا» 
لتكون أكثر نسخة في تاريخ البطولة 

تشهد تسجيل أهداف ذاتية.
٭ من بني ١٣١ هدفا ســجلها الالعبون 
لصالح منتخبات بالدهم (بعد خصم 
األهداف الذاتية) مت تســجيل ٦١ هدفا 
بالقدم اليمنى، ٤٣ هدفا بالقدم اليسرى 
و٢٧ هدفا بالرأس، ويعتبر املنتخبان 
اإليطالي والدمناركي هما األكثر تسجيال 
بالقــدم اليمنى بـ ٨ أهداف لكل منهما، 
فيمــا كان املنتخــب اإلســباني األكثر 
تســجيال بالقدم اليســرى بـ ٦ أهداف 
بينمــا كان املنتخب اإلجنليزي األكثر 
تسجيال من ضربات الرأس بـ ٥ أهداف.

٭ املنتخبان اإلسباني واإلجنليزي هما 
األكثر تسجيال لألهداف من داخل منطقة 
اجلزاء بـــ ١٠ أهــداف، بينما املنتخب 

تســجيال بالقدم اليسرى بـ ٣ أهداف، 
كما انفرد رونالدو باألكثر تسجيال من 

داخل منطقة اجلزاء بـ ٥ أهداف.
٭ الدمناركــي ميكيل دامســغارد هو 
أكثر من سجل أهدافا من خارج منطقة 

اجلزاء في يورو ٢٠٢٠ بهدفني.
٭ اإلســباني دانــي أوملو هو أكثر من 

سدد في يورو ٢٠٢٠ بـ ٢٠ تسديدة.
٭ اإليطالي جورجنيهو والسويسري 
أكاجني هما األكثر اســترجاعا للكرة 
في يورو ٢٠٢٠ بـ ٤٦ مرة لكل منهما.

٭ السويســري ســتيفني زوبيــر هو 
أكثر مــن صنع أهدافا في يورو ٢٠٢٠ 
بـ ٤ متريرات حاســمة، واإلسكتلندي 
أندي روبيرتســون هــو أكثر من قام 
بعرضيات صحيحة في يورو ٢٠١٢ بـ 

١٢ كرة عرضية صحيحة.
٭ احلــارس اإليطالــي جيانلويجــي 
دوناروما هو أكثر من شــارك في عدد 
دقائق خالل يورو ٢٠٢٠ بـ ٧١٩ دقيقة.
٭ أصبــح ليوناردو بونوتشــي أكبر 
العب ســنا يســجل في نهائي اليورو 

في عمر ٣٤ عاما و٧١ يوما.
٭ ســجل لــوك شــو العــب املنتخب 
اإلجنليزي أسرع هدف في تاريخ املباراة 
النهائية لليورو بعد دقيقة و٥٧ ثانية.
كاســبر  الپولنــدي  أصبــح  ٭ 
كوزلوســكي أصغر العب يشارك 
في تاريخ اليورو عندما لعب ضد 

الدمناركي هو األكثر تسجيال لألهداف 
من خارج منطقة اجلزاء بـ ٤ أهداف.

٭ املنتخبان اإليطالي واإلسباني هما 
أقوى هجــوم بـ ١٣ هدفا لــكل منهما، 
بينمــا إجنلترا هي أقوى دفاع بهدفني 

في شباكها.
٭ إسبانيا هي أكثر املنتخبات استحواذا 
على الكرة مبتوسط استحواذ ٦٧٪ من 
زمن املباراة، بينما املنتخب اإليطالي 
هو األكثر تسديدا بـ ١٢٨ تسديدة، أما 
املنتخب اإلسباني فهو األكثر تسديدا 
بني القائمني والعارضة بـ ٤٣ تسديدة.

إجنازات فردية 

٭ متكن البرتغالي رونالدو أن يصبح 
منفردا الهداف التاريخي ليورو ٢٠٢٠ 
برصيد ١٤ هدفا، كما أصبح أول العب 
يشارك في ٥ نسخ مختلفة من اليورو، 
وأكثر العب يفوز باملباريات بـ ١٢ فوزا، 
وكذلك أصبح أكثر العب يسجل ضربات 
جزاء في تاريــخ البطولة بـ ٣ أهداف 

من ضربات جزاء.
٭ اإلجنليزي هاري كني والسويسري 
هاريس ســيفيروفيتش هما أكثر من 
سجال عن طريق ضربات رأس بهدفني 
لكل منهما، فيما كان رونالدو والدمناركي 
كاسبر دولبيرغ األكثر تسجيال بالقدم 
اليمنى بـ ٣ أهداف لكل منهما، وانفرد 
التشــيكي باتريــك ستشــيك باألكثر 

إسبانيا وهو في عمر ١٧ عاما و٢٤٦ 
يوما.

نقطة مضيئة 

ورغــم املشــاكل التــي اعترضت 
البطولــة من تنظيمهــا في ١١ مدينة 
ووجود العديد من املشــاحنات بني 
اجلماهير والتي كان آخرها وأكثرها 
أملا ما شــهدته املبــاراة النهائية من 
تعدى بعــض اجلماهير االجنليزية 
على نظيرتها االيطالية، فقد كان هناك 
نقطة إنسانية «مضيئة» أهم بكثير 
من النتائج والتتويج، بطلها املنتخب 
الدمناركــي والطاقم الطبــي بقيادة 
الطبيب مورتن بويسن الذي تدخل 
في الوقت املناسب إلنقاذ حياة صانع 
األلعاب كريســتيان إريكســن، بعد 
تعرضه ألزمة قلبية في املباراة األولى 
لبالده في النهائيات ضد فنلندا (٠-١)، 
كما كان لقائد الدمنارك ساميون كاير 
دورا حاســما أيضا في انقاذ زميله 
بعدمــا كان أول من وصــل إليه، ثم 
أكمل دوره القيادي مبواساة زوجة 
جنم إنتر ميالن اإليطالي، ليستقطب 
تعاطف العالم بأجمعه، وبعد تدخل 
جراحي، يبدو أن إريكسن في وضع 
صحي جيد من دون أن يعرف حتى 
اآلن إذا كان باستطاعته العودة إلى 

كرة القدم االحترافية.

وأبرز حصاد «اليورو»
«بي� تشاو»

أحرز حارس مرمى منتخب إيطاليا جانلويجي 
دوناروما جائزة أفضل العب في «يورو ٢٠٢٠»، 
بعد قيادة بالده إلى الفوز على إجنلترا بركالت 
الترجيح ٣-٢ األحد في النهائي على ملعب وميبلي، 
ليخلف الفرنسي أنطوان غريزمان الفائز بها في 

بطولة ٢٠١٦ التي توجت بها البرتغال.
واختار املراقبــون التقنيون لالحتاد األوروبي 
للعبة (ويفا) احلارس الشاب أفضل العب في النهائيات 
التي أقيمت في ١١ دولة، وأحرزت إيطاليا لقبها بركالت 

الترجيح بعد التعادل ١-١ في الوقتني األصلي واإلضافي.
وتألق دوناروما (٢٢ عاما و٣٣ مباراة دولية) بصده 
ركلتني ترجيحيتني في النهائي أمام الشــابني جايدون 
سانشو وبوكايو ساكا، لتحرز إيطاليا لقبها الثاني بعد 

.١٩٦٨
وبحسب إحصائيات «ويفا»، لعب دوناروما، ٧١٩ دقيقة، 
حافظ على نظافة شباكه في ٣ مباريات، وتلقى ٤ أهداف 
وقام بـ ٩ صدات، علما أنه برز في نصف النهائي عندما 

صد ركلة ترجيحية لإلسباني ألفارو موراتا.

وبعدما حافظ على نظافة شباكه في دور املجموعات، 
تلقى هدفا فــي كل من املباريات األربــع في األدوار 

اإلقصائية.
وعلى صعيد الهدافني، أعلن «ويفا» البرتغالي كريستيانو 
رونالدو هدافا للبطولة بعد تسجيله ٥ أهداف ومتريرة 
حاســمة في ٣٦٠ دقيقة، فيما سجل التشيكي باتريك 
شيك ٥ أهداف وصفر متريرة حاسمة في ٤٠٤ دقائق.

كما أحرز العب الوسط اإلسباني بيدري جائزة افضل 
العب شاب في البطولة.

دوناروما أفضل العب.. وبيدري أفضل شاب
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أعــرب املديــر الفني للمنتخــب اإليطالي 
روبرتو مانشيني، عن سعادته الكبيرة، بعد 
قيادة منتخب اآلزوري للفوز باللقب، قائال: 
«كنا جيدين، اســتقبلنا الهــدف على الفور، 
وعانينــا لكننا ســيطرنا على املبــاراة، كان 

الرجال رائعني».
وأضاف: «انه سباق صعب ولكن في النهاية 
انتصرنــا، إنه مهم جلميــع الناس وجلميع 
املشجعني، لقد فزنا ولعبنا بشكل جيد طوال 
البطولــة»، وتابع: «آمل أن يحتفل الشــارع 

اإليطالي الليلة نحن سعداء بهذا».
من جانبه، قال مدافــع إيطاليا ليوناردو 
بونوتشي: «إنه حلم أصبح حقيقة، والفضل 
في ذلك يعود إلــى املدرب والفريق بأكمله»، 
مضيفا: «عندما التقينا في سردينيا، كان هناك 
شيء مختلف مقارنة باملاضي، اكتسبنا الثقة 
واليقني واالحتاد، كان هذا مبنزلة اجلليد على 

الكعكة الذي جعلنا أساطير».
وعن اللعب أمام جماهير إجنلترا في ملعب 
وميبلي، علق بونوتشــي: «إنه شعور فريد 

ونحن نســتمتع به، رؤية ٥٨ ألف شــخص 
يغــادرون قبل تســليم الكأس أمر يســتحق 
االستمتاع، واآلن الكأس في روما، لقد ظنوا 
أنهــا كانت تقيم فــي لندن، آســفا لهم، لكن 

إيطاليا قدمت درسا مرة أخرى».
وزاد: «قلنــا خالل فتــرة اإلحماء، ما كان 
يحــدث في املدرجات مجــرد ضوضاء، نحن 
لدينا ٣٣ مبــاراة دون هزمية، كل ما احتجنا 
للقيــام به هو بالظبط مــا فعلناه حتى اآلن 
للوصول إلى هنا، ليس أكثر من ذلك وال أقل».

وأكمل: «هــذا النصر من أجــل اجلماهير 
اإليطاليــة، قلنا منذ اليــوم األول إننا نعتقد 
أننا ميكننــا القيام بذلك. من حق اإليطاليني 
فقط االحتفال في جميع أنحاء العالم الليلة»، 
وواصل: «شــعرنا بخيبة أمل بعد الفشل في 
التأهل إلــى كأس العالم، لكن عليك دائما أن 
تتحلى باإلميان وتسعى إلى القمة وال تستسلم 
أبدا». وأمت: «هذه نهضة كرة القدم اإليطالية. 
أنا متأكد اآلن أن هذا الفريق واملدرب سيحتالن 
الكثير من العناوين الرئيسية في املستقبل».

«كامبيوني دوروبا».. تشعل شوارع إيطاليا
من ميالنو الى نابولي، ومن 
روما الــى باليرمــو.. إيطاليا 
حتتفل بالـــ «كامبيوني» بعد 
تتويــج منتخــب كــرة القدم 
بلقــب كأس أوروبــا األحــد 
على حســاب إجنلترا بركالت 
الترجيح، ما جعل البالد تنسى 
ما عانته من مأساة جراء تفشي 
ڤيروس كورونا. وبعدما كانت 
مركز تفشي الوباء في القارة 
األوروبية، حتولت الشــوارع 
اإليطالية مساء األحد وصباح 
اإلثنني إلى مهرجانات تنسيها 
وإن كان لفترة وجيزة ما عانت 
منه البالد جراء «كوفيد-١٩» 
الذي حصد حتى اآلن قرابة ١٢٨ 
ألف ضحية في البالد من أصل 
أكثر ٤ ماليني و٢٧٠ ألف إصابة.
ففي قلــب العاصمة، وفي 
أجواء صيفية معتدلة، أطلق 
اإليطاليــون العنــان ألبــواق 
سياراتهم وسط ضباب ناجم 
عن املفرقعات النارية، احتفاال 
بالتتويــج القاري الثاني بعد 

الذي حتقق عام ١٩٦٨.
ويحمــل التتويــج القاري 
الذي حتقق مســاء األحد على 
حســاب اإلجنليز في معقلهم 
«وميبلــي»، نكهــة خاصــة 
لإليطاليــني ليس بســبب ما 
عانوه جراء اجلائحة وحسب، 
بــل ألن املنتخب الوطني كان 
غائبــا عــن مونديال روســيا 
٢٠١٨ بعد ســقوطه في امللحق 
القاري أمام السويد، ما حرمه 
من املشاركة في العرس العاملي 

للمرة األولى منذ ٦٠ عاما.

عمالقة في امللعب األوملبي في 
العاصمة أم ال. لكن السلطات 
حسمت األمر ورفضت السماح 
بذلك خوفا من تفشي العدوى 
في سياق تطور متغير دلتا.

التجمعات  الــورق،  وعلى 
كانت ممنوعة. لكن عمليا، كان 
من الصعب جدا الوقوف حائال 
دون جتمع الصغــار والكبار 
على السواء بعد شهور طويلة 
من خسارة احلياة االجتماعية 
أشــجار  وحتــت  العاديــة. 
الصنوبــر البالغة مــن العمر 
١٠٠ عام واملنتشرة على طريق 
إمبريالي»  «فيــا داي فــوري 
الذي يصل «بياتسا فينيتسا» 
بالكولوسيوم، راقبت الشرطة 
بعيون مرحبة موكب املشجعني 
املبتهجني ألنه بعيدا عن األداء 
الرياضي، تريد البالد اإلميان 
بأن تتويــج املنتخب الوطني 
سيســمح لها بإغــالق الفصل 
املميت لوباء «كوفيد-١٩» الذي 
كانــت إيطاليا محطته األولى 
في القارة األوروبية في فبراير 
٢٠٢٠. وال تزال صور الشاحنات 
العســكرية اإليطالية احململة 
بالنعــوش عالقة في األذهان، 
ليــس فــي البــالد أو أوروبــا 
وحسب، بل في العالم بأكمله.
معظــم  غــرار  وعلــى 
اإليطاليــني، رأى بييرلويجي 
دي أميتشــيس (٥١ عاما) أن 
التتويــج كان مبنزلة «عملية 
إنقــاذ بعــد عــام ونصف من 
اجلائحة واملعانــاة واملوت»، 
مضيفا «لنأمل أال يفسد متغير 

تاريخيــة  األمســية  تبقــى 
بفضل رجل النهضة الكروية 
اإليطالية روبرتو مانشــيني 
الذي قاد املنتخب الى التتويج 
القاري مبباراته الـ ٣٤ تواليا 

أكد قائد منتخب إيطاليا جورجيو كيلليني، أن بالده اســتحقت 
الفوز بلقب اليورو، مضيفا: «لقد فزنا وأعتقد أنه جاء بجدارة، 
شعرنا بشيء سحري في الهواء، كنا نقول ذلك من بداية شهر 

مايو، ونستحق البطولة وكل الطليان يستحقونها».
وقال: «لقد كان إحساسا ال يصدق، شكرا لكل من كان جزء من 
هذه املجموعة على مدار السنوات الـ ٣ املاضية، ونحن نكرس 
اللقب لكل هؤالء الالعبني الذين يشــاهدوننا من املنزل أيضا»، 

وتابع: «كان املفتاح دائما هو لعب كرة القدم واالستمتاع بأنفسنا، 
أردنا السيطرة على املباراة واالستحواذ على الكرة، وعلى الرغم 
من تلقينا لهدف في أول دقيقتني، قمنا بالسيطرة على بقية املباراة 
وأردنا اللقب بــأي ثمن». وأمت: «كان لدينا جيجوني دوناروما، 
لقــد انتقلنا من جيجي (بوفون) إلى جيجيو دوناروما، كان من 
الصواب الفوز بهذه الطريقة، نحن جميعا سعداء جدا، وال يسعنا 

االنتظار لالحتفال مع جميع اإليطاليني غدا».

الفوز بكل شيء!» و«األهم كانت 
كأس أوروبا. هذا عامنا» بحسب 

ما أفادت صديقته فيديريكا.
النــادر رؤيــة  وكان مــن 
الكمامات الواقية بني احلشود 

وما أن أطلق احلكم صافرة 
نهايــة املباراة في لندن، غادر 
اإليطاليون مع إعالمهم باأللوان 
األحمــر واألبيــض واألخضر 
مناطــق املشــجعني التــي مت 
اســتحداثها من أجــل متابعة 
البطولة القاريــة بالقرب من 
الكولوسيوم أو ساحة «بياتسا 
ديل بوبولو» في العاصمة من 
أجل التجمع وااللتقاء في ساحة 
«بياتسا فينيتســيا» بالقرب 
من النصب التــذكاري للملك 
فيكتور-إميانويل الثاني، أب 
إيطاليــا املوحــدة. وبعبارتي 
«فورتســا إيطاليا! كامبيوني 
دوروبا!»، ابتهج املشــجعون 
وسط أصوات املفرقعات النارية 
والزجاج املكسور، بينهم إتيان 
وابنته فيفيان اللذان كانا في 
عجلة من أجل العودة الى املنزل 
جتنبا لالزدحام، حيث إن فرحة 
الفتاة الصغيرة مزدوجة ألن 
التتويج ســيمنحها ما حتبه 
وهو «تناول املثلجات». وكان 
هنــاك العديد من الذين متنوا 
انتصارا مزدوجا لبالدهم، لكن 
الفرحة لم تكتمل بعد خسارة 
ماتيو بيريتيني نهائي بطولة 
وميبلدون لكرة املضرب أمام 
الصربي نوفاك ديوكوڤيتش 
على بعد كيلومترات معدودة 
كأس  نهائــي  مســرح  مــن 
أوروبــا، لكنــه كان حريضــا 
على حضــور النهائي بجانب 
الرئيــس االيطالــي جورجيو 
ماتارال لتشــجيع «اآلزوري» 
الــذي لم يخيــب آمالهم. لكن 

دلتا كل شيء».
صحيفــة  كتبتــه  ومــا 
«كورييري ديال سيرا» يعكس 
الواقع اإليطالي، بقولها «بعد 
أكبر مأساة إيطالية منذ احلرب 
البســمة  الثانية)،  (العامليــة 

عادت لإليطاليني مجددا».
«اآلزوري» يتقدم إلى املركز الرابع

تقــدم منتخب إيطاليا في 
تصنيف االحتاد الدولي لكرة 
القــدم «فيفــا»، بعدمــا توج 
بلقــب «يــورو ٢٠٢٠»، حيث 
ذكر موقــع «توتو ميركاتو» 
اإليطالي، أن «اآلزوري» تقدم 
بهــذا الفوز للمركز الرابع في 
تصنيف الفيفــا، مضيفا أنه 
عندما تولى روبرتو مانشيني 
منصــب املدير الفني ملنتخب 
إيطاليا، بالعام ٢٠١٨، لم يكن 
الفريق ضمن أول ٢٠ منتخبا، 
بينما كان ترتيبه السابع قبل 

املشاركة في بطولة اليورو.
وأوضح املوقع أن إيطاليا 
لم تصل لهــذا املركز املتقدم، 
وكان   ،٢٠١٣ مــارس  منــذ 
فــي  تقــدم  قــد  «اآلزوري» 
الترتيب حينها، بعد نســخة 
يورو ٢٠١٢ التي خســرها في 
النهائي أمام إسبانيا. وأشار 
«توتو ميركاتو» إلى أن العودة 
ملصاف الكبار أمر مهم، بشكل 
خــاص قبل منافســات كأس 
العالم ٢٠٢٢، خاصة أن البقاء 
ضمن أول ٧ مراكز سيســمح 
للمنتخب بالتواجد في الفئة 

األولى لقرعة املونديال.

من دون هزميــة ومقتربا من 
الرقم القياسي البالغ ٣٥ مباراة 
املسجل باسم البرازيل وأملانيا.
ورأى بييــرو احــد أنصار 
املنتخب اإليطالي أنه «ال ميكننا 

اجلماهيرية نتيجة عدم فرضها 
بشــكل إلزامــي فــي األماكــن 
املفتوحــة منذ نهاية الشــهر 
املاضي، كما كان هناك جدل ما 
إذا كان سيسمح بتثبيت شاشة 

كيلليني: أردنا اللقب بأي ثمن

مانشيني: العبونا كانوا رائعني.. و بونوتشي: حلم أصبح حقيقة
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أطلت العنصرية برأسها مجددا الستهداف الثالثي 
ماركوس راشفورد وجايدون سانشو وبوكايو ساكا 
على خلفية فشلهم في ترجمة ركالتهم الترجيحية في 
نهائي كأس أوروبا الذي خسرته إجنلترا أمام إيطاليا 

على ملعب «وميبلي» في لندن.
وكان مدرب إجنلترا غاريث ساوثغيت قد قرر إدخال 
راشفورد وسانشــو في الدقائق األخيرة من الشوط 
اإلضافي الثاني بهدف تنفيذ ركالت الترجيح، معتمدا 
أيضا على البديل اآلخر ساكا، لكن الالعبني «السود» 
الثالثة أخفقوا في محاوالتهم، ما جعلهم عرضة لإلساءة 

العنصرية على مواقع التواصل االجتماعي.
وقــال االحتاد اإلجنليزي على «تويتر»: «نشــعر 
باالشمئزاز ألن بعض أعضاء فريقنا الذين قدموا كل 
شيء للقميص هذا الصيف، تعرضوا إلساءات متييزية 
عبر اإلنترنت بعد مباراة الليلة»، مشددا: «نحن نقف 

بجانب العبينا».
وتابع في بيان منفصل: «االحتاد اإلجنليزي يدين 
بشدة جميع أشكال التمييز وهاله ما صدر من عنصرية 
على اإلنترنت تســتهدف بعــض العبي إجنلترا على 
وســائل التواصــل االجتماعي»، مشــددا: «ال ميكننا 
أن نكــون أكثر وضوحا بأن أي شــخص يقف خلف 

مثل هذا السلوك املثير لالشمئزاز غير مرحب به في 
متابعة الفريق».

وأفادت شــرطة لنــدن أنها حتقق في منشــورات 
«مسيئة وعنصرية»، موضحة عبر «تويتر»: «نحن 
على علم بعدد مــن التعليقات العدائية والعنصرية 
على وسائل التواصل االجتماعي موجهة ضد العبي 
كرة القدم بعد نهائــي كأس أوروبا ٢٠٢٠»، وتابعت: 
«هذه اإلســاءة غير مقبولة إطالقا ولن يتم التسامح 

معها وسيتم التحقيق فيها».
واتخذ العبو إجنلترا موقفا قويا ضد العنصرية في 
البطولة وركعوا قبل مبارياتهم، بينها مباراة النهائي.

وبعدما كان حاضرا في مدرجات «وميبلي» ملؤازرة 
منتخب بالده بحضور قرابة ٦٠ ألف مشجع، بينهم ١٠ 
آالف مشــجع إليطاليا، أدان رئيس احلكومة بوريس 
جونسون أمس ما تعرض له العبو «األسود الثالثة» 
من إســاءات، وقال: «يستحق هذا املنتخب أن يعامل 
كأبطال وليس (أن يكون ضحية) لإلساءات العنصرية 
على وســائل التواصل االجتماعــي. يجب أن يخجل 
من أنفسهم املسؤولون عن هذه اإلساءات املروعة».

وعلى«تويتر» أيضــا، هاجم النائب احملافظ توم 
توغندهات مواقع التواصــل االجتماعي التي «لديها 

خوارزميات تستهدف اإلعالنات لكنها ال تتدخل إليقاف 
اإلساءات العنصرية ضد بعض الشبان الذي يعتبرون 

مثاال يحتذى به».
وتواجه كرة القدم اإلجنليزية منذ أشهر عدة ظاهرة 
العنصرية على اإلنترنت والتي تستهدف الالعبني بعد 

هزمية فرقهم أو بعد عروض مخيبة لآلمال.
ولم تقتصر مشــاكل النهائي على العنصرية، بل 
حصلت إشــكاالت مع مشــجعني بدون تذاكر متكنوا 
مــن دخول «وميبلي» وجتــاوزوا رجال األمن، حيث 
نشــر مشهد على مواقع التواصل االجتماعي لبعض 
املشجعني يلكمون ويركلون رجال من أصول آسيوية 

في أروقة امللعب.
وأفادت شرطة لندن بأنها أوقفت ٤٩ شخصا بسبب 
جرائم مختلفة متعلقة بنهائي كأس أوروبا، كاشفة 

عن أن ١٩ شــرطيا أصيبــوا في أعمال عنف نددت 
بها ووصفتها بأنها «غير مقبولة على اإلطالق».
كما أعقبــت املباراة حالة حــزن كبيرة لدى 
املشجعني اإلجنليز الذي عبر بعضهم عن غضبه 
وتهجموا بالضرب على مجموعة من املشجعني 
الطليان فــي محيط امللعــب وأثناء خروجهم 

من امللعب.

خوارزميات تستهدف اإلعالنات لكنها ال تتدخل إليقاف 
اإلساءات العنصرية ضد بعض الشبان الذي يعتبرون 

وتواجه كرة القدم اإلجنليزية منذ أشهر عدة ظاهرة 
العنصرية على اإلنترنت والتي تستهدف الالعبني بعد العنصرية على اإلنترنت والتي تستهدف الالعبني بعد العنصرية على اإلنترنت والتي تستهدف الالعبني بعد 

املشجعني يلكمون ويركلون رجال من أصول آسيوية 

٤٩وأفادت شرطة لندن بأنها أوقفت ٤٩وأفادت شرطة لندن بأنها أوقفت ٤٩ شخصا بسبب 

املشجعني اإلجنليز الذي عبر بعضهم عن غضبه 
وتهجموا بالضرب على مجموعة من املشجعني 

صحف إيطاليا تتغنى: «عادت إلى ديارنا».. واإلجنليزية: «اخلسارة ستؤلم»

«نحن أوروبا»، «أوروبا لنا». هكذا تغنت الصحف اإليطالية 
الصادرة امس بإجناز منتخب بالدها الذي حقق لقبه القاري 
الثاني في تاريخه على حســاب إجنلترا في ركالت الترجيح، 
فيما حتسر إعالم األخيرة على «احللم الضائع» على أرضه.

«إنه أمر جميل، إيطاليا بطلة أوروبا» اختصرت ال غازيتا 
ديلو سبورت، بعد فوز اآلزوري على ملعب وميبلي، ليحقق 
لقبه الثاني بعد ١٩٦٨ حارما نظيره اإلجنليزي من تتويج أول، 
وتضيف الصحيفة: «إيطاليا هي ملكة أوروبا، لقد استحقت 
الفوز، عرفت كيف تقوم بــردة فعل في مباراة بدت وكأنها 
ستخسرها، كما تعرف ما تقوم به الفرق الكبرى. وميبلي صمت 
بعد صافرات االستهجان (خالل النشيد الوطني اإليطالي)، صرخ 
وصاح، كل إيطالي شعر خالل تلك الساعتني أنه عظيم مجددا».

واحتفلت صحيفتا «ال ستامبا» و«إل ميساجيرو» بالعنوان 
ذاته «نحن أوروبا»، فيما عنونت كورييري ديلو سبورت «إنها 
لنا.. كرة القدم عادت الــى الديار، الى ديارنا» تيمنا باألغنية 
الشهيرة التي رددها االجنليز طوال البطولة «إنها عائدة الى 
الديار» في إشــارة الى عودة الكأس الى إجنلترا، مهد اللعبة 
الشعبية، التي صدرت في العام ١٩٩٦ حني استضافت إجنلترا 
البطولة القارية قبل أن تخرج بركالت الترجيح ضد أملانيا في 
نصف النهائي. أما في الصحافة البريطانية، فتصدرت صور 
املدرب غاريث ساوثغيت وهو يواسي بوكايو ساكا، كما حتسرت 
«ذي تاميز» معنونة: «لعنة ركالت الترجيح حترم إجنلترا من 
حلمها». أما «ديلي تيليغراف» فأكدت ان اخلســارة «ستؤلم» 
بعد أن وصلت إجنلترا إلى أول نهائي قاري لها، فيما أضافت 
ذي غارديان: «كانت قريبة»، وكانت «مترو» أكثر إيجابية عندما 

أشادت قائله: «األسود جعلونا فخورين».
من جانبها، قالت صحيفة «ذي صن» التي تسارع دائما في 
اإلشادة باملنتخب الوطني، إنها «فخورة باألسود»: «خسرت 
إجنلترا مرة أخرى في ركالت الترجيح، لكن ال تنســوا أيها 

الشباب، كأس العالم بعد عام واحد فقط»، مرفقة أيضا بصورة 
ساكا وساوثغيت. من جهتها عنونت «ديلي ميرور»: «حسرة 
قلب» مضيفة «إجنلترا الشجاعة تخسر في ركالت الترجيح 

ولكنها جتعل األمة فخورة».
صحف أوروبا تتغنى

وحصلت إيطاليا على إشادة من الصحافة األوروبية، حيث 
تصدرت صورة الفريق وهو يرفع الكأس الصفحة االولى ملاركا 
اإلسبانية التي عنونت «وميبلياسو» تيمنا بعبارة «ماراكاناسو» 
التي اشتهرت بعد خسارة البرازيل على أرضها املباراة احلاسمة 
لكأس العالــم ١٩٥٠ أمام االوروغواي على ملعب ماراكانا في 
ريو دي جانيرو، قبل أن تســقط أمام األرجنتني على امللعب 

ذاته السبت في نهائي كوبا أميركا السبت.
وأضافت «إيطاليا تقتحم معبد كرة القدم اإلجنليزية وتستولي 
على اليورو»، كما حيت «العمل الرائع لروبرتو مانشيني الذي 

أعاد البالد الى قمة كرة القدم العاملية».
أما «أس» االسبانية أيضا فعنونت على صفحتها «برافيسيما 
(هنيئــا)» إليطاليا بلقبها الثاني، منتقدة ســاوثغيت «أدخل 
راشفورد وسانشو في الدقيقة ١٢٠ لتنفيذ ركالت الترجيح...

وأضاعــا محاولتيهما». أما بيلــد األملانية التي خرج منتخب 
بالدها على يد االجنليز بالذات في الدور ثمن النهائي، فلفتت 
إلى أن «إيطاليا مثال رائع للمنتخب الوطني األملاني»، مضيفة 
«مع تتويج ايطاليا، متلك كأس أوروبا بطال اســتحق الفوز. 
يجب أن تكون القصة املذهلة ملنتخب سكوادرا أتزورا اجلديد 
والشجاع منوذجا يحتذى به في إعادة بناء املنتخب األملاني».

وفي الدمنارك، التي خرج منتخبها أمام إجنلترا في نصف 
النهائي، فقد استذكرت صحيفة «إكسترا بالديت» عندما أضاع 
ساوثغيت ركلة ترجيحية حاسمة في نصف نهائي يورو ١٩٩٦ 
ضد أملانيا، في وميبلي أيضا، معنونة «مصيبة سبق ورأينها».

العنصرية تالحق ثالثي اإلخفاق اإلجنليزي
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١١ يونيو - ١١ يوليو ٢٠٢١

كعادتها في املناسبات الرياضية الكبرى.. لم تتوان «األنباء» في تلبية 

تطلعات وطموحات قرائها للحصول على تغطية مميزة، وهو ما جتلى 

في إصدار ملحق يومي خاص عن بطولة «يورو ٢٠٢٠» الذي اختتم أمس 

األول بفوز إيطالي رائع.

خالل ٣٥ يوما كان فريق عمل «األنبــاء» على قدر اإلصدار األوحد 

محليا إن لم يكن عربيا، حيث سعى إلى متابعة العرس األوروبي الكبير 

حتى اللحظات األخيرة من نهاية كل مباراة.. فنرجو أن نكون وفقنا في 

هذا العمل الذي كان حتت توجيهات الزميل مدير التحرير محمد بسام 

احلسيني، وأشرف عليه الزميل سكرتير حترير الشؤون الرياضية زكي 

عثمان، وتكاتف على إجناحه في قسم الرياضة الزمالء: إبراهيم مطر، 

ناصر العنزي، مبارك اخلالدي، عبدالعزيز جاسم، يحيى حميدان، هادي 

العنزي ويعقوب العوضي.. وأيضا الزمالء في قسم اإلخراج أحمد حسن 

ومصطفى بركات وزين عبدو بإشراف رئيس القسم حسن ماهر والزمالء 

في قسم فرز الصور «االسكانر».

والشكر اخلاص كذلك إلى مدير إدارة التسويق واملبيعات  الزميل 

فريد سلوم ونائب مدير إدارة التسويق واملبيعات الزميل أحمد فياض 

وزمالئه في اإلدارة مهند سلطان وهيثم شاتيال وفيروز فخر الدين، على 

جهودهم في إجناح هذا اإلصدار.. وأيضا الشكر موصول جلميع الشركات 

التي آمنت بهذا اإلصدار وكانت داعمة له إعالنيا.

وإلى لقاء قريب في مناسبة رياضية جديدة.

لهؤالء.. شكرًا
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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
٠-٧٤ مساًءويلز × الدمنارك

٢-١٠١ مساًءإيطاليا × النمسا٣٨
٣٩

٢٧ يونيو ٢٠٢١
٠-٧٢ مساًءهولندا × التشيك

١-١٠٠ مساًءبلجيكا × البرتغال٤٠
٤١

٢٨ يونيو ٢٠٢١
٣-٧٥ مساًءكرواتيا × إسبانيا

٣-٣ (٤-٥)١٠ مساًءفرنسا × سويسرا٤٢
٤٣

٢٩ يونيو ٢٠٢١
٢-٧٠ مساًءإجنلترا × أملانيا

١-١٠٢ مساًءالسويد × أوكرانيا٤٤
٣٠ يونيو ٢٠٢١ راحة
١ يوليو ٢٠٢١ راحة

ربع النهائي
٤٥

٢ يوليو ٢٠٢١
١-١ (١-٣)٧ مساًءسويسرا × إسبانيا

١-١٠٢ مساًءبلجيكا × إيطاليا٤٦
٤٧

٣ يوليو ٢٠٢١
١-٧٢ مساًءالتشيك × الدمنارك

٠-١٠٤ مساًءأوكرانيا × إجنلترا٤٨
٤ يوليو ٢٠٢١ راحة
٥ يوليو ٢٠٢١ راحة

نصف النهائي
١-١ (٢-٤)١٠ مساًءإسبانيا × إيطاليا٦ يوليو ٤٩٢٠٢١
١-١٠٢ مساًءالدمنارك × إجنلترا٧ يوليو ٥٠٢٠٢١

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

النهائي
١-١ (٣-٢)١٠ مساًءإيطاليا × إجنلترا١١ 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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