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رياضة

تبدأ قطر رحلتها 
في بطولة 
الكأس الذهبية 
2021، الخاصة 
بمنتخبات 
أميركا الشمالية 
بمنطقة 
الكونكاكاف. 
ودعيت قطر 
للمشاركة 
كضيفة شرف 
تحضيرًا لخوض 
غمار مونديال 
2022 الذي 
تستضيفه على 
أراضيها. ويلعب 
العنابي المرشح 
لعبور دور 
المجموعات 
ضد بنما فجر 
األربعاء، قبل أن 
يالقي غرينادا ثم 
الهندوراس في 
األيام التالية.

قطر تتحضر بأفضل طريقة لمونديال 2022 على أرضها )كريم جعفر/فرانس برس(

قطر في الكأس الذهبية

استنكر بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، 
تعّرض بعض العبي املنتخب اإلنكليزي إلساءة 

عنصرية، بعد هزيمة الفريق أمام إيطاليا في نهائي 
يورو 2020. وبعد تعّرض 3 العبني من ذوي البشرة 
السوداء لإلساءة بعد إهدارهم ركالت الترجيح، قال 

جونسون: »املنتخب اإلنكليزي يستحق اإلشادة 
به كبطل، وليس التعرض لإلساءة العنصرية عبر 

وسائل التواصل، هؤالء املسؤولون عن هذه اإلساءة 
الفظيعة يجب أن يخجلوا من أنفسهم«.

تتابع النجمة التونسية أنس جابر، صعودها في 
التصنيف الدولي لالعبات التنس املحترفات، بعد 

عروضها القوية هذا العام، وآخرها في بطولة 
ويمبلدون املفتوحة للتنس التي أقيمت في لندن 

على املالعب العشبية. وصعدت أنس جابر، 
مركزا وحيدا، لتتقدم إلى املرتبة 23 عامليا، وذلك 
للمرة األولى في مسيرتها االحترافية في مالعب 
»الكرة الصفراء«، وتتطلع أنس اآلن للمشاركة في 

أوملبياد طوكيو 2020.

يسعى نادي ميالن اإليطالي جاهدًا، من أجل 
تعويض نجمه التركي هاكان تشالهان أوغلو 

الذي تعاقد مع بطل الكالتشيو إنتر ميالنو، في 
صفقة انتقال حّر. وتفاضل إدارة ميالن بني العبني 
من أجل دعم وسط امليدان وتنشيط الهجوم، حيث 

يرغب النادي اإليطالي في التعاقد مع املغربي 
حكيم زياش متوسط ميدان تشلسي أو اإلسباني 

إيسكو العب ريال مدريد وفق تأكيدات صحيفة 
»كوريري ديللو سبورت« اإليطالية.

بوريس جونسون 
يستنكر العنصرية بحق 

العبي إنكلترا

أنس جابر تتابع تقدمها 
في تصنيف العبات التنس 

المحترفات

ميالن يفاضل بين إيسكو 
وزياش لتعزيز صفوفه 

في الميركاتو

Tuesday 13 July 2021
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إيطاليا البطلة
دوناروما األفضل 

في أمم أوروبا

2829
رياضة

قتيبة خطيب

بطولة  لقب  إيطاليا  منتخب  حقق 
الـــــقـــــدم 2020،  لــــكــــرة  أوروبـــــــــــا  أمـــــــم 
بــعــدمــا انــتــصــر بـــركـــات الــتــرجــيــح 
عقب   ،)2-3( إنــكــلــتــرا  منتخب  منافسه  عــلــى 
انتهاء الوقتني األصلي واإلضافي للمواجهة 
ملعب  على  بينهما  جمعت  الــتــي  النهائية، 

»ويمبلي«، بالتعادل اإليجابي بهدٍف ملثله.
لـــوك شــو الظهير األيــســر ملنتخب  وافــتــتــح 
إنكلترا، نتيجة املباراة في الدقيقة الثانية، 
 مـــنـــتـــخـــب إيـــطـــالـــيـــا عــــــــادل الــنــتــيــجــة 

ّ
ــكــــن لــ

فـــي الــدقــيــقــة 67، عــبــر مـــدافـــعـــه لـــيـــونـــاردو 
بــونــوتــشــي، مـــا جــعــل الــفــريــقــني يــتــوجــهــان 
إلى الوقت اإلضافي، الذي انتهى بالنتيجة 

لندن ــ العربي الجديد

منتخب إيطاليا، أحد أقطاب كرة القدم، عاد 
املــرة،  ملعانقة الذهب، وجــاءت املناسبة هــذه 
الــفــوز على  »يـــورو 2020« بعد  بلقب بطولة 
إنكلترا بركات الترجيح، في املباراة النهائية 

التي جمعتهما على ملعب »ويمبلي«.
ــــى  ــة إلـ ــعــــطــــشــ ــتــ ــة اإليـــــطـــــالـــــيـــــة املــ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
االنــــتــــصــــارات، الـــتـــي تـــوقـــف تـــدويـــن األلـــقـــاب 
عــنــدهــا مــنــذ عـــام 2006، تـــاريـــخ حــصــد آخــر 
عــادت  أملانيا،  بمونديال  املتمثل  كبير،  لقب 

»أزوري«. لتتغنى بأمجاد الـ
وخرجت صحيفة »الغازيتا ديللو سبورت« 
نحن  الجنون:  سيصيبها  »إيطاليا  بعنوان 
أبطال أوروبا« فيما كتبت صحيفة »كوريري 
ــورت« فـــــي عـــنـــوانـــهـــا الـــعـــريـــض  ــ ــبــ ــ ديــــلــــو ســ
صحيفة  وعنونت  ــا«،  أوروبــ بطلة  »إيطاليا 
»ال ريبابليكا« في صفحتها األولى »أوروبا 
لنا«، أما صحيفة »كوريري« فكتبت »أبطال 
أوروبا« مع صورة للمنتخب اإليطالي وهو 

يحمل كأس اللقب القاري.
في املقابل، سيطر الحزن على وسائل اإلعام 
اإلنكليزية، ونشرت شبكة »بي بي سي« عدة 
تغريدات ملقالها الرئيسي الذي كان بعنوان 
عادي: »إيطاليا تتغلب على إنكلترا بركات 
لــيــورو 2020«، غير  الــتــرجــيــح وتــتــوج بطلة 
الــكــبــيــرة لخسارة  ــهــا عــبــرت عــن حسرتها 

ّ
أن

 
ّ
اللقب. واعتبرت شبكة »سكاي سبورتس« أن
النتيجة النهائية للمباراة شكلت خيبة أمل 
كبيرة لإلنكليز، إذ نشرت تغريدات عدة، كان 
أبرزها »كــرة القدم تعود إلــى رومــا، إيطاليا 

تحقق اللقب بفضل خبرتها«.
وعــاشــت صحيفة »ديــلــي ســتــار« خيبة أمــل 

ــارة بـــطـــولـــة أمـــــم أوروبـــــــا،  كـــبـــيـــرة بـــعـــد خــــســ
وجسدتها عبر عنوان قوي: »إنكلترا تعجز 
عــن تــجــاوز كــابــوس طــال 55 عــامــا... إيطاليا 

بطلة بعد ركات الترجيح«.
نقلها  »مــيــرور« في خضم  ونشرت صحيفة 
تــفــاصــيــل املــــبــــاراة، عــنــوانــا مـــؤثـــرًا جــــاء فيه 

»لــيــســت هــــذه املــــــــرة... لــيــســت هــــذه الـــســـنـــة... 
ما عكس  بيورو 2020«، وهــو  تفوز  إيطاليا 
فــي تعبير عن  اإلنكليزي  اإلعـــام  أمــل  خيبة 

مشاعر الجماهير.
وأعـــــادت صحيفة »ديــلــي مــيــل« الــفــضــل في 
تــتــويــج إيــطــالــيــا بلقبها الــثــانــي إلـــى املــديــر 

ــنـــي، روبــــرتــــو مـــانـــشـــيـــنـــي، وهـــــو انــتــقــاد  ــفـ الـ
ــيـــزي غـــاريـــث  ــلـ ــكـ غـــيـــر مـــبـــاشـــر لـــلـــمـــدرب اإلنـ
ــــرى خـــيـــارات غــريــبــة،  ــــذي أجـ ســـاوثـــغـــايـــت، الـ
ــيــــورو، فــريــق  ــالــ ــفـــوز بــ فــــدونــــت: »إيـــطـــالـــيـــا تـ

مانشيني يتغلب على إنكلترا«.
أتليتيك« الضوء على  وسلطت صحيفة »ذا 

الـــدور الــهــام الـــذي لعبه الــحــارس اإليــطــالــي، 
جيانلويجي دونـــارومـــا، وتــألــقــه فــي ركــات 
ــا الـــبـــطـــل والــنــجــمــان  ــ ــارومــ ــ الـــتـــرجـــيـــح: »دونــ
غواصة  على  ينقلبون  وبونوتشي  كيليني 
ســاوثــغــيــت«، إذ شــبــه صــاحــب املـــقـــال خطة 

املدرب اإلنكليزي بالغواصة التي غرقت.

صحف إيطاليا تهلل لعودة 
اللقب إلى روما وحسرة إنكليزية

ــزاء  ــجـ نــفــســهــا، لــتــبــتــســم بـــعـــدهـــا ركــــــات الـ
»أزروي«. وبــفــضــل تــصــديــاتــه  لــصــالــح الـــــــــــــ
دونــارومــا،  جيانلويجي  حصد  الحاسمة، 
حـــــارس مـــرمـــى مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا، جــائــزة 
أفــضــل العــب فــي بطولة أمــم أوروبــــا 2020، 
القارية،  املسابقة  فــي  الكبير  تألقه  نتيجة 
نصف  مــن  إسبانيا  منتخب  أخـــرج  عندما 
الــنــهــائــي، عــبــر تــصــديــاتــه لــركــات »املــــوت« 
ــن بـــعـــدهـــا تـــصـــديـــاتـــه لــــركــــات تــرجــيــح  ــ ومـ

اإلنكليز في النهائي.
ــم يــــــأِت اخـــتـــيـــار الــــحــــارس جــيــانــلــويــجــي  ــ ولـ
دونــــارومــــا، كــأفــضــل العـــب مــن فــــراغ، بعدما 
حافظ على نظافة شباكه في دور املجموعات، 
عرينه،   

ّ
هـــز مــن  املنتخبات  مهاجمي  ــرم  وحـ

ــــام إســبــانــيــا في  بـــاإلضـــافـــة إلــــى مـــا فــعــلــه أمـ
نصف النهائي، وضد إنكلترا في النهائي.

ويـــعـــود ســبــب فــــوز إيــطــالــيــا بــلــقــب »يــــورو 
املخضرمني جورجو  املدافعني  إلى   ،»2020
الــلــذيــن  بــونــوتــشــي،  ولـــيـــونـــاردو  كييليني 
ــــدرب مــانــشــيــنــي  نــجــحــا بــقــيــادة ســفــيــنــة املــ
إلـــى مــنــصــة الــتــتــويــج، بــعــدمــا تـــذوقـــا طعم 
الــهــزيــمــة املـــذلـــة أمــــام إســبــانــيــا فـــي نــهــائــي 
إلـــى  ــة  ــافــ بــــاإلضــ نـــظـــيـــفـــة،  بـــربـــاعـــيـــة   2012
مــن تصفيات مونديال  »أزوري«  ـــ ــ ــ ال خـــروج 
2018، ألول مرة في تاريخه. واعتمد املدرب 
عــلــى خـــدمـــات كييليني صــاحــب  مــانــشــيــنــي 
الـــ34  بونوتشي صاحب  وزميله  عاما،  الـــ36 
عـــامـــا فـــي املــســابــقــة الـــقـــاريـــة، بــعــدمــا صنع 
الثنائي تاريخا مشتركا مع يوفنتوس، الذي 
سيطر لنحو عقد على »الكالتشيو« قبل أن 

يتمكن اإلنتر من خطفه في املوسم املاضي.
إذ  الدفاعية،  بـــأدواره  بونوتشي  يكتِف  ولــم 
النهائي،  فــي  إليطاليا  التعادل  هــدف  سجل 
»أزوري« إلــى  وهــــو الـــهـــدف الــــذي أوصــــل الــــــــــ
الــتــرجــيــح، فــيــمــا اســتــطــاع كييليني  ركــــات 
تشتيت الدفاع اإلنكليزي قبل أن تصل الكرة 
الدفاعي، ما سمح لهما بتحقيق  إلى توأمه 

املجد لبادهما في املسابقة القارية.
وبدت شراسة كييليني واضحة في النهائي، 

EURO  2020  يورو

قرر االتحاد األوروبي لكرة القدم اختيار الحارس 
دوناروما حامي عرين منتخب إيطاليا، كأفضل العب 

في بطولة »يورو 2020« بفضل تصدياته

)Getty( »2020 فرحة نجوم إيطاليا بلقب »يورو

)Getty( أعاد المدرب مانشيني الهيبة لمنتخب إيطاليا

)Getty( »ساهمت تصديات الحارس دوناروما بنيل لقب »اليورو

إيطاليا حققت لقب اليورو الثاني والبطولة الكبرى األولى منذ 2006 )بييرو كروشياتي/ األناضول(

إنكلترا فشلت في حصد لقبها األول في اليورو )أوليه سكراف/ فرانس برس(

عــنــدمــا أمــســك قميص بــوكــايــا ســاكــا وأنــزلــه 
على األرض على غـــرار مــبــاريــات املــصــارعــة، 
عــنــدمــا حـــاول العـــب أرســـنـــال االنـــســـال على 
الجهة اليمنى في توقيت حساس من املباراة، 
ــاري كـــني ورحــيــم  بــاإلضــافــة إلـــى حــرمــانــه هــ

فــي منطقة  نــهــائــيــا  الــتــنــفــس  مــن  ستيرلينغ 
جــزاء إيطاليا طــوال املــبــاراة. وقــال كييليني، 
قائد منتخب إيطاليا، لوسائل اإلعام، عقب 
انتهاء املواجهة النهائية ضد إنكلترا: »كانت 
هناك رغبة في إعادة البناء التي كانت هائلة. 
إلــى شغف  األمـــل  فــي تحويل خيبة  نجحنا 
ورغبة بتحقيق األفضل. ما حققناه في آخر 
ثاث سنوات بمثابة الحلم. ما زرعه املدرب 
في رؤوسنا أصبح حقيقة. عندما طلب منا 
املــــدرب أن نــفــكــر فــي إحــــراز الــلــقــب اعــتــبــرنــاه 

 األمر أصبح حقيقة«.
ّ
مجنونا، لكن

ووضع التتويج بلقب بطولة »يورو 2020« 
حـــدًا النــتــظــار الــجــمــاهــيــر اإليــطــالــيــة، الــتــي 

عــــام 2006، عــنــدمــا حقق  مــنــذ  لـــم تــحــتــفــل 
»أزروي« لقب بطولة كــأس الــعــالــم، التي  ـــ ــ الـ
بفوزهم على  عــام 2006،  أملانيا  فــي  أقيمت 
منافسهم منتخب فرنسا بركات الترجيح 

أيضا.
مفاجأة  األوروبـــي،  باللقب  التتويج  وُيعتبر 
كبرى، فاملنتخب اإليطالي فاز باللقب بعدما 
 فــي كــأس 

ً
أقــصــى بلجيكا الــتــي حــلــت ثــالــثــة

النهائي على إنكلترا  العالم 2018، وفــاز في 
الــتــي حــصــدت املــركــز الــرابــع، فــي وقــت غابت 

فيه إيطاليا عن كأس العالم األخيرة.
وبعد خيبة ضياع الوصول ملونديال 2018، 
تــســلــم املـــــدرب مــانــشــيــنــي املــهــمــة، ولــــم يفقد 

األمــــل رغــــم تــعــثــره فـــي الـــبـــدايـــة، لــيــنــجــح في 
تكوين منتخب إيطالي، باتت تخشاه جميع 
املنتخبات األوروبية، وأثبت ذلك في »يورو 

2020« التي نجح بالظفر بها.
الصحافية،  تصريحاته  فــي  مانشيني  قـــال 
»لقد  باللقب:  إيطاليا  منتخب  تتويج  عقب 
ــة.  ــهـ ــواجـ ــي املـ قـــــام الــــاعــــبــــون بــعــمــل جـــيـــد فــ
استقبلنا هدفا في البداية، وعانينا بعدها، 
لكن بعد ذلك، سيطرنا على املباراة. الجميع 
رائــعــون« مضيفا: »ال أعــرف مــاذا أقــول أكثر 
اللقب مهم للجماهير. نحن سعداء  من هذا. 
نا لعبنا بشكل جيد وفزنا باللقاء. آمل أن 

ّ
ألن

تحتفل الجماهير حول العالم بشكل جيد«.

يـورو بـازار

خطف الثنائي الدفاعي 
كييليني وبونوتشي 

األنظار في »يورو 2020«

■ تثير العالقة القوية التي تجمع الثالثي شيرو إيموبيلي وماركو فيراتي 
لكنها  الــقــدم،  لــكــرة  إيطاليا  منتخب  متابعي  فــضــول  إنسيني،  ولــورنــزو 
تعود إلى الصداقة التي نشأت في بيسكارا. وانضّم فيراتي صغيرًا إلى 
بيسكارا، بقيادة املدرب زيمان الذي ُيعتبر من أشهر املدربني الذين عملوا 
في إيطاليا وكان له الفضل في تغيير مركز فيراتي من صانع ألعاب إلى 
متوسط ميدان دفاعي، أما إنسيني فقد كان قريبًا من التعاقد مع كروتوني 
ه استجاب لنداء زيمان، وكان إيموبيلي خالل تلك الفترة العبًا لنادي 

ّ
لكن

يوفنتوس الذي أعاره إلى بيسكارا. وكان موسم الثالثي موفقًا، فقد سجل 
هدفًا،   14 هدفًا وصنع   18 أحــرز  فقد  إنسيني  أمــا  هــدفــًا،   28 إيموبيلي 

أّمــا فيراتي فقد واصــل تألقه ونجح زيمان في تحسني مهاراته وخاصة 
على مستوى البناء الهجومي ليكون مفاجأة املوسم. وقاد الثالثي فريق 
بيسكارا للصعود إلى الدرجة األولى اإليطالية بعد 20 سنة من االنتظار، 
ولكن في نهاية 2012 انتقل إيموبيلي إلى جنوة وعاد إنسيني أقوى إلى 
الفرصة وسبق نابولي  الفرنسي  نابولي واقتنص باريس سان جيرمان 

في التعاقد مع فيراتي. 

■ فتح رئيس بايرن ميونخ السابق واملعلق الرياضي أولي هونيس النار 
على الدولي األملاني والعب خط وسط ريال مدريد، توني كروس، بسبب 
أدائـــه فــي كــأس أمــم أوروبـــا. واعتبر هونيس أن كــروس كــان إحــدى أكبر 
ثمن  مــن  البطولة  ودع  والـــذي  أملــانــيــا،  منتخب  منها  عانى  التي  املشكالت 
السابق  الــبــايــرن  عــن العــب  وقـــال هونيس  إنكلترا 2-0.  يــد  على  النهائي 
الذي أعلن اعتزاله دوليا قبل أيام: »لم يعد له مكان في كرة القدم الحالية. 
الــريــال كثيرا وجـــاء حني  كــانــت هــذه هــي املشكلة«. ولــم يتأخر رد العــب 
التلفزيوني، حيث بث رسالة حافلة  يــزال يقدم برنامجه  كــان هونيس ال 
البايرن  رئيس  االجتماعية ضد  »تويتر«  منصة  عبر  الالذعة  بالسخرية 
السابق. وأكد كروس أن »أولي هونيس يعرف الكثير عن كرة القدم )رغم 
أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لشبكة آر تي إل(، ال يعبأ بالجدل ويعيش 

في سالم تام مع نفسه«.

■ حقق املنتخب اإليطالي مداخيل مالية كبيرة، بصفته املتوج بلقب كأس 
أمم أوروبــا 2020 ضد نظيره اإلنكليزي، عبر ركالت الترجيح. وكشفت 
ينال 40 مليون  األوروبية  باملنافسة  الفائز  أن  صحيفة »آس« اإلسبانية، 
تبلغ  يبذلها طيلة مشواره، حيث  التي  الكبي+رة  املجهودات  دوالر، جــزاء 
املبلغ  النهائية 11 مليون دوالر، فيما ينقسم باقي  الفوز باملواجهة  قيمة 
إلى منح التأهل في األدوار التي تسبقها. وشهدت النسخة 60 من »اليورو« 
)23( في املائة مقارنة بسابقتها، حيث جاء  ارتفاعًا في قيم الجوائز يقدر بـ
القرار تحفيزيًا لالتحاديات والالعبني من أجل تقديم مستوى مميز في 
قيمت في 11 بلدًا، ووسط ظروف صحية كارثية بتفشي 

ُ
دورة استثنائية أ

فــيــروس كـــورونـــا. وقـــدم »يــويــفــا« مــســاعــدات مــاديــة معتبرة للمنتخبات 
بينما  املــجــمــوعــات،  ملرحلة  متأهل  لكل  دوالر  مــاليــني   10 بلغت  املتأهلة، 
يعادل الفوز بكل مباراة من هذا الدور قرابة مليوني دوالر، ثم ترتفع في 
الدور السادس عشر إلى 2.3 مليون. ونال الفائز بمباراة ربع النهائي مبلغًا 
يقارب 4 ماليني دوالر، في حني يستفيد املتفوق في نصف النهائي من 
5.8 ماليني، بينما تبلغ فوائد الوصيف 8.2 ماليني دوالر، وهي أرباح مهمة 

لم تتحّصل عليها املنتخبات األوروبية من قبل.

الحقت هجمة عنصرية كبيرة، املواهب الثالثة في منتخب إنكلترا، ساكا، 
وسانشو، وراشفورد، بعدما أضاعوا ركالت الجزاء، التي استطاع من 
خاللها منتخب إيطاليا تحقيق لقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020، 

للمرة الثانية في تاريخه.
وتـــعـــرض الــثــالثــي لــهــجــمــة عــنــصــريــة بــغــيــضــة، مـــن قــبــل مــجــمــوعــة من 
الــجــمــاهــيــر اإلنــكــلــيــزيــة، الــتــي شــنــت هــجــومــًا واســـعـــًا عــلــى حساباتهم 
التواصل »إنستغرام« خالفوا فيها الروح الرياضية  الرسمية في موقع 

املتبعة في عالم »الساحرة املستديرة«.
حــمــلــة الــعــنــصــريــة الــبــغــيــضــة عــلــى ثــالثــي مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا، واجــهــتــهــا 
انــتــفــاضــة كــبــيــرة مــن قــبــل مستخدمني آخــريــن ملــواقــع الــتــواصــل، ممن 
وراشــفــورد،  التعبير عن تضامنهم مع ساكا، وسانشو  إلــى  ســارعــوا 
 وطلبوا من الحكومة البريطانية تحمل مسؤوليتها، ومتابعة مرتكبي تلك 

الهجمات العنصرية.
ووجــه مستخدمون فــي مــواقــع الــتــواصــل، رســالــة مفتوحة إلــى بوريس 
جونسون، رئيس وزارء بريطانيا، طالبوه فيها بضرورة حماية املواهب 
القدم،  الترجيح جزء من لعبة كرة  أّن إضاعة ركالت  الثالثة، معتبرين 
حّمل  فيما  األســــود،  بشرتهم  لــون  أســـاس  على  قــامــت  العنصرية  وأّن 
أو نفسي سيقع على  أّي ضــرر جسدي  البريطانية  الحكومة  بعضهم 

هؤالء الالعبني الثالثة.
)العربي الجديد(

ملعب 
ُحــر

العنصرية تالحق مواهب إنكلترا
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لندن ـ العربي الجديد

أســــدل الــســتــار عــلــى بــطــولــة يـــورو 
لــلــنــســخــة  نــــهــــائــــي  بــــلــــقــــاء   ،2020
ــة عــــشــــرة مـــــن الـــبـــطـــولـــة  ــ ــــادسـ ــــسـ الـ
األوروبـــيـــة، حــيــث حسمت إيــطــالــيــا املــواجــهــة 
عــلــى حـــســـاب إنــكــلــتــرا عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي 
بفارق ركات الترجيح 3-2، بعد التعادل 1-1. 
ومع انتهاء اإلثارة، سنلقي نظرة في التقرير 
التالي على إحصائية مذهلة لنهائيات جميع 
ــيـــورو. حــيــث تـــوج املنتخب  نــســخ بـــطـــوالت الـ
اإليطالي ببطولة أوروبا 2020، محرزا اللقب 
األوروبي الثاني في مسيرته، بعد 53 عاما من 
اللقب السادس في املسابقات  االنتظار، وهو 
ــرات عــلــى كــأس  ــ الـــكـــبـــرى بــعــد حــصــولــهــا 4 مـ
الــعــالــم. وحــســمــت ركـــات الــتــرجــيــح النهائي، 
وهـــــي املـــنـــاســـبـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي ســـجـــل بــطــولــة 
ركــات  إلــى  اللجوء  يتم خالها  التي  أوروبـــا 
الترجيح لتحديد البطل، حيث كانت النسخة 
السابقة في سنة 1976. ومنح لوك شو التقدم 
للمنتخب اإلنــكــلــيــزي بــعــد مـــرور دقــيــقــة و57 
ثانية، ليسجل أسرع هدف في نهائي بطولة 
أوروبا على مّر التاريخ، وهي املرة األولى بعد 
18 لقاء التي يتأخر خالها املنتخب اإليطالي 
بالتسجيل.  ــبـــادر  املـ يــكــون  الــنــتــيــجــة وال  فـــي 
وتمكن املنتخب اإليطالي، من تعديل النتيجة 
خال الشوط الثاني بفضل مدافعه ليوناردو 
الثاني  القائم  في  كــرة  تابع  الــذي  بونوتشي، 
أعادها الحارس بيكفورد أمامه، وبفضل هذا 
الــهــدف أصــبــح بونوتشي أكــبــر العــب يسجل 

هدفا في النهائي. 
ــتـــوس الـــلـــقـــاء  ــنـ وخـــــــاض مــــدافــــع نـــــــادي يـــوفـ
الختامي وهــو فــي ســن 34 عــامــا و71 يوما، 

أرقام من 
نهائيات اليورو

شهدت نهائيات بطوالت أوروبا لكرة القدم أرقاما مميزة، من خالل نسخ 
ركالت  بفارق  منتخب  تتويج  شهدت  وأخرى  الذهبي،  بالهدف  حسمت 
الترجيح، وهو األمر الذي حصل في نهائي يورو 2020، حيث توجت إيطاليا 

باللقب على حساب إنكلترا في ملعب ويمبلي

3031
رياضة

تقرير

الــذي سجل  متجاوزًا رقم بيرند هولنزنبني 
في نهائي 1976 في سن 30 عاما و103 أيام. 
وكان هدف بونوتشي رقم 13 إليطاليا خال 
األزوري  مـــردود  تحّسن  أن  بعد  النهائيات، 
التي ينجح  األولــى  املناسبة  الدفاعي، وهــي 
خالها اإليطاليون في تسجيل 13 هدفا في 
مسابقة كبرى، باعتبار كأس العالم، ما يؤكد 
وشــارك جورجيو  كثيرًا.  تغيرت  إيطاليا  أن 
شــارة   

ً
حــامــا النهائي،  فــي  أساسيا  كيليني 

القيادة في منتخب إيطاليا في سن 36 عاما 
املسجل  القياسي  الــرقــم  ليحطم  يوما  و331 
بــاســم قــائــد إيــطــالــيــا الــســابــق بـــوفـــون الـــذي 
خاض نهائي 2012 ضد إسبانيا في سن 34 
عاما و154 يوما وأصبح كيليني أكبر قائد 
الحارس دوناروما  يشارك أساسيا. وساعد 
نصف  في  فعل  مثلما  النهائي،  في  إيطاليا 
في ركات  تألقه  بعد  إسبانيا  النهائي ضد 
لــم يخسر أي لقاء  الــحــارس  الترجيح، وهــذا 
ــاز فــــي خــمــس  ــ بــــركــــات الـــتـــرجـــيـــح، حـــيـــث فــ
مــنــاســبــات، بــاعــتــبــار لــقــاء الــنــهــائــي وكــذلــك 

مباريات فريقه نادي ميان. 
كأس  لقب  إنييستا  أنــدريــس  حصد  ومثلما 
العالم 2010 في جنوب أفريقيا بهدف بالوقت 
إضـــافـــي فـــي الــدقــيــقــة 103 ضـــد هــولــنــدا، فــإن 
الــــذي ال يــمــكــن رده فــي الدقيقة  هـــدف إيــديــر 

109، حسم نهائي يورو 2016 ومنح البرتغال 
ــفـــوز 1-0 عــلــى حـــســـاب فــرنــســا، فـــي الــوقــت  الـ
الـــذي كــانــت فــيــه النتيجة األكــثــر شــيــوعــا في 
املــبــاريــات الــنــهــائــيــة، هــي 2-1، والــتــي تــكــررت 
فــي خــمــس مــنــاســبــات، وحـــدث هـــذا فــي أعـــوام 
1960 و1964 و1980 و1996 و2000، فيما كان 
منتخب إســبــانــيــا، هــو الــفــريــق الــوحــيــد الــذي 
أمام  أحــرز نهائيني متتاليني، وهــو ما حققه 
أملانيا وإيطاليا في عامي 2008 و 2012 على 
التوالي. وكان منتخب أملانيا أكثر، من خاض 
املــبــاراة النهائية، ففي الوقت الــذي فــازت فيه 
ثاث  فــي  بالبطولة  وإسبانيا  أملانيا  مــن  كــل 
مــنــاســبــات، فقد لعب »املــانــشــافــت« أكــبــر عدد 
أيضا  النهائي، حيث خسر  في  املباريات  من 
في أعوام 1976 و1992 و2008. وحسم الهدف 
منح  حــيــث  و2004،   1996 نــهــائــيــات  الــذهــبــي 
أوليفر بيرهوف، أملانيا الفوز على جمهورية 
الــتــشــيــك، فــيــمــا كـــان هـــدف ديــفــيــد تــريــزيــغــيــه 
حاسما لفرنسا بالفوز على إيطاليا بعد ذلك 

بأربع سنوات. 
فيلفورت،  كيم  كــان  كــان  وفــي نسخة 1992، 
الــدنــمــارك، بعد أن اضطر  هــو بطل انتصار 
فــي مناسبتني  فــريــقــه  مــغــادرة معسكر  إلـــى 
بعد إصابة ابنته بسرطان الــدم، لكنه نجح 
أملانيا  النهائية ضد  باملباراة  التسجيل  في 
فـــازت ثــاثــة منتخبات  الــفــوز 2-0. فيما  فــي 
باملسابقة في ظهورها األول، وهي االتحاد 
 ،1968 عــام  وإيطاليا   ،1960 عــام  السوفيتي 
وأملانيا الغربية عام 1972، فيما كان بيرتي 
فــــوغــــتــــس، الــــوحــــيــــد الـــــــذي فــــــاز بــاملــســابــقــة 
تــابــع نجاحه كاعب  كــمــدرب والعـــب، حيث 
أملــانــيــا الغربية عــام 1972، من  انــتــصــار  فــي 
خـــال قـــيـــادة فــريــقــه لــلــفــوز عــلــى جــمــهــوريــة 

إيطاليا حصدت اللقب 
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عامًا من االنتظار

نادال وفيدرير يهنئان ديوكوفيتش 
بعد التتويج بالغراند سالم الـ20 في مسيرته

األول  املصنف  فيدرير،  روجــر  والسويسري  نــادال  رافائيل  اإلسباني  من   
ّ

كــل هنأ 
للتنس، بعد  فـــوزه ببطولة ويــمــبــلــدون  بــعــد  نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش،  الــصــربــي  عــاملــيــًا، 
ديوكوفيتش  ــادل  وعـ النهائية.  املــبــاراة  فــي  بيريتيني  ماتيو  اإليــطــالــي  على  تفوقه 
بــهــذه الــبــطــولــة رقـــم نــــادال وفــيــدريــر الــقــيــاســي، بــوصــولــه إلـــى لــقــب بــطــوالت الــغــرانــد 
ســالم الــعــشــريــن فــي مــســيــرتــه. وأكـــد الــصــربــي أن وصــولــه لــهــذا الــرقــم كــان بفضل 
مجاراتهما  أجل  من  أفضل  ليكون  دفعاه  أن  بعد  والسويسري،  اإلسباني  النجمني 
»تويتر«: »كل  نادال على حسابه في موقع  الكبرى. وكتب  والبطوالت  املباريات  في 
 التهاني لك يا نوفاك ديوكوفيتش بعد هذا اإلنجاز العظيم، تحقيق 20 بطولة غراند 

سالم أمر رائع. 
من املذهل أن نتعادل نحن الثالثة )نادال وديوكوفيتش وفيدرير(. عمل جيد وأهنئك 
بمواقع  فــيــدريــر فكتب على حساباته  أمــا  املــســاعــد«.  أنــت وكــل فريقك  أخـــرى  مــرة 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي املختلفة: »اهــنــئــك يــا نــوفــاك بعد فـــوزك بــالــغــرانــد ســالم رقم 
املميزة  الحقبة  هــذه  في  اللعب  أجــل  الفرصة من  لي  قد سنحت  بأنه  أنــا فخور   .20
على  فاز  قد  ديوكوفيتش  وكــان  مميز«.  رائــع وعمل  أداء  وأبطاله.  التنس  تاريخ  في 
له  السادسة  البطولة  ليحقق  و3-6،  و4-6  و4-6   7-6 بنتيجة  النهائي  في  بيريتيني 
العام، ويقترب  له هذا  الثالثة  الغراند سالم  في منافسات ويمبلدون، ويحقق بطولة 
من تحقيق »الغولدن سالم« في حالة فوزه ببطولة أميركا املفتوحة للتنس وإمكانية 

حصد امليدالية الذهبية في أوملبياد طوكيو، في حال قرر املشاركة فيها.

أنتيتوكونمبو ينقذ باكس من التأخر 0-3 أمام صنز
ب النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس السيناريو الُعقدة، 

ّ
جن

للمحترفني  األميركي  السلة  كرة  دوري  نهائي  في  النتيجة  لتقليص  بقيادته  وذلــك 
الثالثة بينهما من أصل  والفوز على ضيفه فينيكس صنز 120-100 في املواجهة 
سبع محتملة. وبعدما بدأ ظهوره األول في نهائي الدوري منذ عام 1974 بخسارته 
املباراتني األوليني في معقل صنز، كان باكس مطالبًا بحسم املباراة الثالثة من أجل 
 
ً
العودة إلى أجواء السلسلة واإلبقاء على حظوظه بلقب أول منذ 1971 حني توج بطال

للمرة األولى واألخيرة بقيادة األسطورتني كريم عبد الجبار وأوسكار روبرتسون. 
ونجح باكس في تحقيق ما أراده والخروج منتصرًا من أول مباراة له على أرضه في 
النهائي منذ املواجهة السابعة األخيرة من سلسلة موسم 1973-1974 حني خسر 
ذلك  في  والفضل  الثاني.  تتويجه  بفرصة  وفــرط   102-87 بوسطن سلتيكس  أمــام 
الدوري ألول  الذي أعاد األمل لباكس بإحراز لقب  أنتيتوكونمبو  الى  يعود بالتأكيد 
أي  أمــام مهمة عجز  كــان سيضعه  التخلف صفر-3 ما  مــرة منذ 50 عامًا وتجنب 
اإلقصائية  األدوار  في  الفوز بسلسلة  الــدوري عن تحقيقها، وهي  تاريخ  في  فريق 
الــثــالث األولـــى. ويــأمــل بــاكــس أن يتكرر مــا حصل معه في  بعد خــســارة املــبــاريــات 
الدور الثاني حني خسر مباراتيه األوليني أمام بروكلني نتس قبل أن ينتفض ويعود 
 41 بتسجيل  أنتيتوكونمبو  يكتف  ولم   .3-4 النهاية  في  السلسلة  لحسم  بعيد  من 
الـــ26 عامًا أن سجل 42 نقطة في  نقطة، بل أضــاف أيضًا 13 متابعة. وسبق البن 
املباراة الثانية بني الفريقني، ليصبح بالتالي ثالث العب بعد شاكيل أونيل عام 2000 
أكثر  أو  مــتــابــعــات   10 مــع  أكــثــر  أو  نقطة   40 2016 يسجل  عــام  ولــيــبــرون جيمس 
النهائي  الــدوري. كما بات سادس العب في تاريخ  التوالي في نهائي  ملباراتني على 
يسجل 40 نقطة أو أكثر ملباراتني على التوالي الى جانب جيري وست، ريك باري، 

مايكل جوردان، أونيل وجيمس.

شرطة لندن: إصابة 19 شرطيًا خالل نهائي اليورو
أثناء  لحشود  أصيبوا خــالل تصديهم  أفــرادهــا  إن 19 من  البريطانية  الشرطة  قالت 
وإنكلترا  إيطاليا  بني  القدم 2020  لكرة  أوروبـــا  بطولة  نهائي  في  األمــن  عملية حفظ 
يوم األحد بعد اندالع اشتباكات بني مشجعني ومسؤولني بالقرب من استاد ويمبلي. 
وقالت شرطة العاصمة على تويتر: »اعتقلنا 49 شخصًا خالل النهار بسبب ارتكاب 

مخالفات مختلفة. وانتهت املباراة بفوز إيطاليا بالبطولة بضربات الترجيح.

تمكن الحكم الهولندي بيورن كويبيرز، من إدارة نهائي بطولة 
أمم أوروبا لكرة القدم، بنجاح كبير، بعدما ظهر صارمًا للغاية 
بقرارته، التي أوصلت املباراة إلى ركالت الترجيح، التي ابتسمت 
فــي الــنــهــايــة ملنتخب إيــطــالــيــا، فــفــاز عــلــى نــظــيــره اإلنــكــلــيــزي 
بواسطتها 3-2 بعد تعادلهما في الوقتني األصلي واإلضافي 
1-1. وأدار الحكم الهولندي بيورن كويبيرز، مباريات عدة في 
بطولة »يــورو 2020«، وجاء اختياره من قبل »يويفا« لقيادة 
املباراة النهائية، بسبب شخصيته القوية وقراراته الحكيمة في 
جبر 

ُ
ت التي  صالبته،  إلى  باإلضافة  الكبيرة،  املواجهات  إدارة 

اللعب بانضباط كبير. وهو أول حكم هولندي  الالعبني على 
يــقــود مـــبـــاراة نــهــائــيــة فــي بــطــولــة »الـــيـــورو« تــاريــخــيــًا. بــيــورن 
كويبيرز، صاحب الـ48 عامًاـ ُمنح الشارة الدولية عام 2006، 
وسبقت له قيادة 6 نهائيات في مختلف املسابقات األوروبية، 
ريــال مدريد  أوروبـــا بني  أبطال  إدارة نهائي دوري  بينها  من 
وأتلتيكو مدريد عام 2014، الذي انتهى بفوز النادي »امللكي« 
على »روخي بالنكوس« 4-1 في الوقت اإلضافي، بعد التعادل 

1-1 في الوقت األصلي.
ونجحت الفرق اإلنكليزية، ومعها املنتخب، مع الحكم الهولندي 
في الفوز 20 مرة والخسارة في 8 مواجهات فقط، أما الفرق 
اإليطالية، ومعها املنتخب، فتلقت 10 هزائم مقابل 8 انتصارات 

أدارهــا كويبيرز  أّن آخر مواجهة  الجدير بالذكر   .
ً
و12 تعادال

ملنتخب إنكلترا، شهدت انتصار »األسود الثالثة« على بولندا 
في مارس/ آذار املاضي بهدفني لهدف في تصفيات »اليورو«.

ــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة أمــــم أوروبــــا  عــــاون كــويــبــيــرز، فـــي املــ
وقاد  وإرويــن زينسترا،  فان رويكل،  2020، مواطناه ساندر 
مواطناه  وساعده  دانكيرت،  باستيان  األملاني  الفيديو،  غرفة 
كريستيان غيتيلمان وماركو فريتز، باإلضافة للهولندي بول 

فان بويكيل.
أّن بيورن كويبيرز، ُيعتبر من أغنى حكام  الالفت في األمــر، 
قدر ثروته، وفقًا ملجلة »فوربس« بحوالي 13.5 

ُ
كرة القدم، إذ ت

استثماره في سلسلة  ثروته من خــالل  يــورو. وتأتي  مليون 
سوبرماركت في هولندا، وهو االستثمار التجاري الذي جعله 
من أغنى الحكام في العالم، إذ ال ُيعّول على راتبه من املباريات 
التي يقودها، والذي يتراوح بني 2500 و3000 يورو في املباراة 
الواحدة، وأحيانًا ال يتجاوز املبلغ 1000 يورو. أما مشاركته 
ألف  ما بني 50  له  توفر  أن  فيمكن  بطولة  مباريات  إدارة  في 
إليه،  ها مبالغ لم تحقق له ما يطمح 

ّ
ها كل

ّ
ألفًا، لكن يــورو و60 

وهو ما دفعه لالستثمار خارج املستطيل األخضر، ما جعله 
 ثريًا، ربما هو األثرى من بني الحكام.

ً
رجال

)العربي الجديد(

بيورن كويبيرز

على هامش الحدث

يعتبر الهولندي بيورن كويبيرز، من أغنى حكام كرة القدم، إذ ُتقدر 
ثروته، وفقًا لمجلة »فوربس« بحوالي 13.5 مليون يورو

إيطاليا قدمت 
بطولة مميزة 
في يورو 
2020 )لورينيس 
)Getty/غراسفيس

)Getty( »2020 استفادت إنكلترا من نظام »يورو

في  نجاحهم  وبــعــد   .1996 عــام  فــي  التشيك 
بطولة أوروبـــا عــام 2008 وكــأس العالم عام 
2010، حقق الجيل الذهبي اإلسباني نهائًيا 
مــمــيــزا، حــيــث هـــزم إيــطــالــيــا 4-0 فـــي كييف 
ليفوز ببطولة أوروبا 2012. وتحتفظ أملانيا 
برقم قياسي، حيث وصلت إلى النهائي في 
أعــوام متتالية 1972 و1976 و1980، وفازت 
ــذه الــنــهــائــيــات، فــيــمــا تمكن  بـــــأول وآخـــــر هــ
تسعة العبني من الفوز بدوري أبطال أوروبا 
العام،  ومــن بعدها بطولة أوروبـــا في نفس 

فــرط العبان بــدوري أبطال أوروبـــا وبطولة 
أوروبـــا فــي نفس الــعــام، وهــمــا مايكل بــاالك 
مــع تشلسي وأملــانــيــا فــي 2008، وتــكــرر ذلك 
أتلتيكو  أنــطــوان غريزمان في 2016 مع  مع 
مــدريــد وفــرنــســا. فــيــمــا حــقــق 4 العــبــني لقب 
اليورو، بعد الهزيمة في نهائي دوري أبطال 
الــعــام، وهــم إغناسيو زوكــو  ــا بنفس  أوروبــ
وأمــانــســيــو أمــــارو )ريــــال مــدريــد وإســبــانــيــا، 
كالتز وهــورســت هروبيش  ؛ ومــانــي   )1964
)هــامــبــورغ وأملــانــيــا الــغــربــيــة، 1980(. وفــاز 

وهم لويس سواريز )إنتر وإسبانيا 1964(؛ 
1988(؛  وهولندا  )ايندهوفن  كومان  رونالد 
باري فان إيرل )أيندهوفن وهولندا 1988(؛ 
هـــانـــز فــــان بـــروكـــلـــن )أيـــنـــدهـــوفـــن وهــولــنــدا 
)أيـــنـــدهـــوفـــن  فـــانـــيـــنـــبـــورغ  جـــيـــرالـــد  1988(؛ 
)تــشــلــســي  مــــاتــــا  خـــــــوان  1988(؛  ــنــــدا  وهــــولــ
وإسبانيا 2012(؛ فرناندو توريس )تشلسي 
رونـــالـــدو  كــريــســتــيــانــو  2012(؛  وإســـبـــانـــيـــا 
)ريال مدريد والبرتغال 2016(؛ وبيبي )ريال 
فقد  ــــك،  ذلـ ومــــع  والـــبـــرتـــغـــال 2016(.  مـــدريـــد 

فرناندو توريس بالحذاء الذهبي في يورو 
ــم أنــــه ســجــل ثـــاثـــة أهـــــداف فــقــط،  2012، رغــ
ــبـــني آخـــريـــن،  ــــدد لــخــمــســة العـ ــــو نـــفـــس عـ وهـ
آالن دزاغويف، ماريو ماندزوكيتش، ماريو 
غـــومـــيـــز، مــــاريــــو بــالــوتــيــلــي وكــريــســتــيــانــو 
ــالــــدو، ومـــع ذلــــك، فــقــد حــصــل »الــنــيــنــو«  رونــ
على الكأس، بعد أن ساهم بتمريرة حاسمة 
ولعب أقل عدد من الدقائق )189 دقيقة(، من 
بــني جــمــيــع الــاعــبــني الــبــقــيــة الــذيــن سجلوا 

ثاثة أهداف.

يورو في 11 مدينة... وجه رياضي
نسخة أولى وأخيرة

لندن ـ العربي الجديد

ــــي لــكــرة الــقــدم »يــويــفــا«  كـــان االتــحــاد األوروبـ
ــداث تـــعـــديـــات مــخــتــلــفــة عــلــى  ــ ــإحـ ــ ــادر بـ ــ ــبـ ــ املـ
املسابقات التي يشرف عليها، وعادة ما تعمد 
بقية االتــحــادات الــقــاريــة إلــى تــكــرار مــا يقوم 
املنتخبات  عــدد  رفــع  مــن تحسينات مثل  بــه 
ــــذي اعــتــمــد منذ  املـــشـــاركـــة فـــي الــنــهــائــيــات الـ
نــســخــة 2020،  فــرنــســا 2016. وكــانــت  نــســخــة 
 املقاييس عن الــدورات السابقة، 

ّ
مختلفة بكل

ــــى الــتــعــديــات   نـــظـــرًا إلـ
ً
وســتــبــقــى تـــاريـــخـــيـــة

العالم  أول بطولة في  ها 
ّ
إن إذ  التي شملتها، 

نسب إلى بلد واحــٍد، أو بلدين، بعد قرار 
ُ
ال ت

تــوزيــع املــبــاريــات عــلــى الــعــديــد مــن الــبــلــدان، 
 ،

ً
ليكون تنظيم البطولة مشتركا بني 11 دولة

 بالكامل 
ً
وهو ما جعل هذه النسخة مختلفة

وستحتاج إلى مراجعات كثيرة. ويبدو منذ 
 هذه الفكرة لن تاقي تجاوبا 

ّ
الوهلة األولى، أن

كبيرًا في املستقبل من قبل االتحاد األوروبي 
 نظام 

ّ
بــعــدمــا خــلــص أكــثــر املــاحــظــني إلـــى أن

البطولة يخدم منتخباٍت على حساب أخرى، 
وهــنــا كـــان املــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي املــعــنــّي أكثر 
ــه تمتع بامتيازات عن بقية 

ّ
أن من غيره، بما 

املــنــتــخــبــات املــشــاركــة. فــاملــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي 
 مبارياته تقريبا على ملعبه وأمام 

ّ
خاض كل

جــمــاهــيــره بــاســتــثــنــاء الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي، 
 

ّ
ــذا مــا جــعــلــه فــي مــوقــف قـــوة قــيــاســا بكل وهــ

املنتخبات األخرى. ويظهر من خال تصريح 
 
ّ
قائد منتخب إيطاليا جورجيو كيلليني، أن

عــامــل املــيــدان ســاهــم بــقــدٍر كــبــيــٍر فــي وصــول 
منتخب »األســــود الــثــاثــة« إلـــى الــنــهــائــي، إذ 
لعب 6 مباريات أمام جماهيره وبالتالي كان 

في وضع أفضل من بقية املنافسني.
أّمـــــا املــشــكــلــة الـــثـــانـــيـــة، الـــتـــي طــرحــتــهــا هــذه 
النسخة، فهي املسافات الطويلة التي قطعتها 
املباريات  املنتخبات من أجــل خــوض  بعض 
ــتــــي اســتــضــافــتــهــا  ــا املــــبــــاريــــات الــ خـــصـــوصـ
ــيـــجـــان، فــمــنــتــخــب ســويــســرا  روســـيـــا أو أذربـ
قــطــع فـــي الـــــدور األول مــســافــة تـــجـــاوزت 10 
بلجيكا  منتخبا  قطع  بينما  كيلومتر  آالف 
كيلومتر،  آالف   9 تــجــاوزت  وبــولــنــدا مسافة 
الصعوبات  تنتقد  الجماهير  جعل  ما  وهــو 
املــدن  مختلف  إلــى  للوصول  تواجهها  الــتــي 
باإلضافة إلى االرتباك الكبير في ما يخص 
اختاف اإلجراءات بشأن الوقاية من فيروس 
الــدول. استفاد منتخب إيطاليا  كورونا بني 
لــم يلعب في  إذ  نسبيا مــن هـــذه األفــضــلــيــة، 
مدن بعيدة عن بعضها البعض، واملنتخبان 
النهائي،  إلــى  اللذان لم يسافرا كثيرًا وصــا 
في وقت قطعت فيه منتخبات أخرى مسافات 
كبيرة، كما تسبب النظام الجديد في مشاكل 

للجماهير التي كانت مجبرة على التنقل.
 االتحاد 

ّ
وفي غياب العدل بني املشاركني، فإن

ــذا الــنــظــام  األوروبـــــــي مــجــبــر عــلــى تــعــديــل هــ
 

ّ
بشكل يسمح بتوفير فرص متكافئة أمام كل
رئيس  تصريحات  مــن  ويتضح  املنتخبات، 
 
ّ
ــي ألــكــســنــدر تــشــيــفــريــن، أن ــ االتـــحـــاد األوروبــ
العتمادها  مجال  وال   

ً
فاشلة كانت  التجربة 

ها ال تضمن 
ّ
املقبلة، ألن النسخ  مجددًا خال 

التساوي بني املنتخبات إضافة إلى املشاكل 
الــكــبــيــرة الــتــي تسببت فــيــهــا عــلــى املــســتــوى 
الــلــوجــســتــي مـــن خــــال تـــأمـــني نــقــل املـــعـــدات 
التقنية، وغيرها من الوسائل التي تحتاجها 
بطولة في حجم »اليورو«. وبينما لم يفصح 
االتــحــاد بالنسبة  نــوايــا  رئيس »يويفا« عــن 
 تنظيم 

ّ
 من املؤكد أن

ّ
إلى البطولة املقبلة، فإن

الــبــطــولــة بـــني عـــدد كــبــيــر مـــن الـــــدول لـــم يعد 
ممكنا أبدًا، بعد إقرار إقامة مباريات نصف 
لندن،  في  »ويمبلي«  في  والنهائي  النهائي 
وقـــد نــشــهــد الـــعـــودة إلـــى الــتــنــظــيــم األحــــادي 
أو املــشــتــرك بــني بــلــديــن، وهـــي طــريــقــة تبدو 
 املــنــتــخــبــات 

ّ
ــل ــ األنــــســــب وتــــخــــدم مــصــلــحــة كـ

وتجعل فرص النجاح أكبر.
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