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االحتاد املصري: مباراة األهلي والترجي دون جماهير

alwasat.com.kw

متّكن منتخب كرواتيا من حجز 
مقعد في ثمن نهائي »يورو 2020« 
عقب ف��وزه في اجلولة األخيرة من 
مواجهات املجموعة الرابعة على 

اسكتلندا 3-1 الثالثاء.
وسجل كل من نيكوال فالشيتش 
)17( ولوكا مودريتش )62( وإيفان 
بيريشيتش )77( أه��داف وصيف 
بطل العالم في املقابل دّون كالوم 
ماكغريغور هدف اسكتلندا الوحيد 

في الدقيقة 42. 
ويحتل منتخب كرواتيا وصافة 
املجموعة )4 نقاط( بفارق 3 نقاط 
عن إنكلترا متصدرة املجموعة ب�7 
نقاط فيما يأتي منتخب جمهورية 
التشيك ف��ي امل��رك��ز الثالث بفارق 
األه���داف عن رف��اق مودريتش فيما 
ت��ذي��ل منتخب اسكتلندا الالئحة 

بنقطة وحيدة. 
وبعد حملة ناجحة في مونديال 
روسيا 2018، حينما حل وصيفاً 
ل��ف��رن��س��ا، ت��ب��دل��ت م��ع��ال��م منتخب 

كرواتيا في البطولة احلالية، فقّدم 
ص��ورة باهتة في البطولة القارية 
من دون إيفان راكيتيتش وماريو 

ماندزوكيتش املعتزلني دولياً.
ل��ك��ن م���ب���اراة ال��ث��الث��اء شكلت 
انتفاضة للكرواتيني ال��ذي��ن ب��دأوا 

املباراة بعزمية قوية.
وفي الدقيقة 17، رفع فالشيتش 
من مستوى إثارة املباراة بافتتاحه 
التسجيل لكرواتيا، بعدما استلم 
متريرة رأسية من العب إنتر اإليطالي 
إي��ف��ان بيريشيتش داخ���ل منطقة 
اجلزاء، فاستلمها على صدره وهيأها 
أمامه، قبل أن يسددها زاحفة أرضية 
إلى ميني احلارس اإلسكتلندي ديفيد 

مارشال.
وقبل ثالث دقائق من نهاية الشوط 
األول، أعاد االسكتلنديون املباراة إلى 
النقطة الصفر، وأدركوا التعادل عن 
طريق ماكغريغور ال��ذي س��دد كرة 
قوية من داخل منطقة اجلزاء وأسكنها 

شباك دومينيك ليفاكوفيتش )42(.

ودخل املنتخب الكرواتي الشوط 
الثاني ضاغطاً بشدة ومصمماً على 

خطف التأهل.
وك��ان له ذلك بتسجيل هدف ثان 
أسطوري بيمني مودريتش الذي سدد 
كرة بلمسة رائعة بالطرف اخلارجي 
لقدمه من خارج منطقة اجلزاء، غالط 
بها احلارس اإلسكتلندي الذي حاول 

صدها بال جدوى )62(.
مي��ني م��ودري��ت��ش نفسها كانت 
خلف الركلة الركنية التي رفعها جنم 
ري��ال مدريد اإلسباني، وارتقى لها 
بيريشيتش برأسية حّولها في شباك 
االسكتلنديني، معلناً عن ثالث أهداف 

كرواتيا )77(.
وت����أل����ق ل��ي��ف��اك��وف��ي��ت��ش ف��ي 
التصدي حمل��اوالت عدة من املنتخب 
االسكتلندي لتقليص الفارق، مساهماً 
ف��ي ال����ذود ع��ن ش��ب��اك ال��ك��روات��ي��ني 
ليحجزوا مقعدهم ف��ي ال���دور ثمن 
النهائي، وتنهي اسكتلندا مشوارها 

فرحة العبي كرواتيافي املركز األخير بنقطة يتيمة. 

أكد رئيس اللجنة الثالثية املكلفة بإدارة 
االحتاد املصري لكرة القدم أحمد مجاهد، أن 
مباراة األهلي والترجي التونسي املقرر لها 
السبت املقبل، في إياب نصف نهائي دوري 

أبطال أفريقيا ستكون دون جمهور.
وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية 

في ساعة مبكرة من صباح أمس األربعاء، 
إن اجتماعاً أمنياً عقد بحضور ممثل عن 
ال��ن��ادي األهلي وممثل عن وزارة الصحة 
املصرية ومت إخطار مسؤولي األهلي بأن 
املباراة ستقام بحضور عدد قليل من مجلس 

إدارة الناديني األهلي والترجي.

وأض��اف أن��ه »إذا ك��رر األهلي احملاولة 
وطلب حضور اجلماهير بخطاب رسمي 
آخ��ر سنقوم ب��دورن��ا مبخاطبة اجلهات 
األمنية، ولكن ما لدينا اآلن وأخطرنا به 
مسؤولي األهلي هو أن املباراة ستقام دون 

جمهور«.

60 ألف متفرج  وميبلي يستضيف 
في دور األربعة والنهائي

 قالت احلكومة البريطانية الثالثاء إن ستاد وميبلي في لندن 
ستزيد سعته اجلماهيرية في مباريات قبل النهائي والدور النهائي 

لبطولة أوروبا لكرة القدم إلى أكثر من 60 ألف متفرج.
وهذا يعني أن الستاد سيسمح بحضور 75 باملئة من سعته في 
آخر ثالث مباريات من البطولة والتي ستختتم بالنهائي في 11 يوليو 

املقبل.
وهذا األمر سيكون له أثر مهم في مسيرة املنتخب اإلجنليزي، في 

حال متكن من اجتياز الدور ربع النهائي للبطولة األوروبية.
وسيتم طرح تذاكر إضافية ملن يرغب في حضور هذه املباريات، 
لكن على الراغب في ذلك أن يقدم إثباتا على تلقيه لقاح فيروس 

كورونا، أو القيام بفحص »كوفيد19-« تأتي نتيجته سلبية.
وحسم االحت��اد األوروب��ي لكرة القدم )يويفا( موقفه من اجلدل 
املثار في األيام القليلة املاضية بشأن نقل مباريات الدور قبل النهائي 

والنهائي لبطولة أوروبا 2020، من ملعب وميبلي في لندن.
وك��ان رئيس ال���وزراء اإليطالي م��اري��و دراج���ي ق��د طالب بنقل 
املباريات من بريطانيا عقب ارتفاع حاالت اإلصابة بكوفيد19- هناك.

وسجلت بريطانيا 10633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
إلى جانب وفاة 5 أشخاص يوم اإلثنني، ليصل اإلجمالي إلى أكثر من 
4.63 مليون مصاب إلى جانب وفاة 127676 شخصا وفقا حلصيلة 

رويترز.
وق��ال يويفا ي��وم اجلمعة إن��ه ميلك خطة ط��وارئ بنقل املباراة 
النهائية من وميبلي إذا لم توافق بريطانيا على إعفاء املشجعني 

األجانب من ضرورة احلجر الصحي ملدة 10 أيام.

مدرب النمسا يطالب بنقل
موقعة إيطاليا من لندن

قال فرانكو ف��ودا، م��درب النمسا، أمس األرب��ع��اء، إنه »ليس من 
املنطقي« أن يواجه إيطاليا في دور ال�16 لبطولة أوروبا في لندن، مما 

يحرم مشجعي املنتخبني من السفر، واقترح تغيير مكان املباراة.
وتفرض بريطانيا على الوافدين اجلدد إليها، البقاء 10 أيام في 
احلجر الصحي، وهو ما يجعل من املستحيل على مشجعي إيطاليا 

والنمسا حضور املباراة، على ملعب وميبلي يوم السبت.
وأبلغ فودا صحيفة »كالينه تسايتوجن« النمساوية »كما هو احلال 
غالبا، لن حتضر جماهير النمسا في االستاد أو جماهير إيطاليا، 

وليس من املنطقي اللعب في لندن«.
وتبدو إيطاليا معتادة على أدوار خ��روج امل��ه��زوم، لكنها املرة 
األولى للنمسا، التي لم يسبق لها الفوز في مباراة ببطولة أوروبا قبل 
النسخة احلالية، لذا فإن الغياب عن أول مشاركة بدور ال�16 سيزعج 

جماهيرها بشكل خاص.
وحذرت وزارة اخلارجية النمساوية، عبر موقعها على اإلنترنت، 
قائلة »ننصح بشدة بعدم السفر حلضور مباراة الدور الثاني أمام 

إيطاليا، يوم 26 يونيو 2021 في وميبلي«.
وطالب فودا االحتاد األوروبي )يويفا( بالتدخل.

وتابع »أمتنى إيجاد حل من أجل اجلماهير، ومن اخليارات تغيير 
مكان املباراة، وأمتنى حضور أكبر عدد ممكن.. هذه أمنية من القلب«.

ساوثغيت متعجب من حاجة 
ماونت وتشيلويل للعزل!

  
قال مدرب إجنلترا غاريث ساوثغيت، إن غياب ميسون ماونت وبن 
تشيلويل عن الفوز 1-0 على جمهورية التشيك في بطولة أوروبا 
2020 لكرة القدم، يعد »أمراً غريباً« بعد احلاجة إلى دخولهما العزل 

الذاتي بسبب مخالطة عن قرب لالعب اإلسكتلندي بيلي غيلمور.
وأعلنت إجنلترا قبل مباراة الثالثاء، أن نتيجة التشكيلة بأكملها 
جاءت سلبية بفيروس كورونا، لكنه يجب عزل ماونت وتشيلويل 
حتى 28 يونيو بعد التواصل عن ق��رب مع زميلهما في تشيلسي 

غيلمور.
والتقطت صور ملاونت وتشيلويل خالل معانقة غيلمور في نهاية 

التعادل دون أهداف بني املنتخبني.
ولم يضطر أي العب من إسكتلندا الدخول في العزل بعدما جاءت 

نتيجة غيلمور إيجابية بالفيروس يوم اإلثنني.
وق��ال ساوثغيت حملطة آي.ت��ي.ف��ي التلفزيونية: »بغرابة ال 
أستوعب األمر على اإلطالق، هناك فرق تسافر بالطائرة أو احلافلة 

وتكون املسافات ضيقة بينهم على مدار ساعات«.
وأض��اف: »ه��ذا أم��ر محبط لالعبني وه��ذا أم��ر غريب حقاً، قضى 
الالعبان 120 ثانية في ه��واء مفتوح، هذا أمر مليء بالتناقضات 

ويجب التعامل مع ذلك«.

املنتخب اإلجنليزي املتحفظ يثير الشكوك قبل املوقعة الصعبة
رمب����ا ك����ان ج���اري���ث س��اوث��ج��ي��ت 
م��ض��ط��را، ل��ك��ن ج��م��اه��ي��ر املنتخب 
اإلجن��ل��ي��زي حصلت على مبتغاها، 
بعدما ش��ارك جاك جريليش أساسيا 
ألول م��رة ف��ي بطولة أوروب���ا 2020 
لكرة القدم، خالل االنتصار 1-0 على 

التشيك، الثالثاء.
وب��ع��د م����رور 12 دق��ي��ق��ة، أرس��ل 
جريليش كرة عرضية جميلة إلى رحيم 
سترلينج، ليضعها برأسه في املرمى 
مسجال هدفه الثاني في البطولة، وبدا 
أن العب أستون فيال مستعد للتألق في 

استاد وميبلي.
لكن عندما اُستبدل بعد 68 دقيقة، 
خرج الالعب البالغ من العمر 25 عاما 

من امللعب واإلحباط يبدو عليه.
وسيكون السؤال، هل قدم ما يكفي 
حل��ج��ز م��ك��ان أس��اس��ي ف��ي تشكيلة 
إجنلترا، التي تتجه ملواجهة في دور 
الستة عشر ضد أملانيا أو فرنسا أو 
البرتغال، في وميبلي ي��وم الثالثاء 
ال��ق��ادم. وجعلت األس��ال��ي��ب امل��اك��رة 
واالستعداد للمخاطرة من جريليش 
خ��ي��ارا مفضال للجماهير، م��ن أجل 
إنعاش الهجوم اإلجنليزي الذي ظهر 
باهتا، خالل الفوز 1-0 على كرواتيا 

والتعادل دون أهداف مع اسكتلندا.
وم��ع اض��ط��رار ماسون مونت غير 
احملظوظ للعزل، بعد مخالطته بيلي 
جيلمور الع���ب اس��ك��ت��ل��ن��دا، امل��ص��اب 
بكوفيد19-، واإلبقاء على فيل فودين 
بني البدالء، حلمايته من اإلنذار الثاني 

ف��ي البطولة، حصل جريليش على 
الفرصة.

وملدة 45 دقيقة تألق هجوم إجنلترا 
بشكله اجلديد.

وحتمست اجلماهير، وكذلك هاري 
كني الذي سدد مرتني على املرمى، بعد 
استبداله أمام كرواتيا واسكتلندا، دون 

أن يسدد أي كرة نحو املرمى.
قيود صارمة

لكن رغ��م كل احلماس في الشوط 

األول، فإن ما قدمه املنتخب اإلجنليزي 
ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، وف��ر م��زي��دا من 
ال��ذخ��ي��رة ألول��ئ��ك ال��ذي��ن يقولون إن 
امل����درب، ج��اري��ث س��اوث��ج��ي��ت، يبقي 

فريقه مقيدا للغاية.
فقد ت��الش��ى احل��م��اس الهجومي، 
وأص��ب��ح املنتخب اإلجنليزي مفرطا 
في احلذر، واقتنع على ما يبدو بالفوز 
1-0، وهي نتيجة ضمنت له صدارة 
املجموعة، واالستمرار على ملعبه في 
دور الستة عشر، لكنها لم تقدم ما يكفي 

إلرسال رسالة حتذير للمنافسني.
وبينما قد يستمر غياب مونت في 
مباراة إجنلترا التالية، رمبا ال يكون 
جريليش هو الالعب ال��ذي سيعتمد 
عليه ساوثجيت، مع دخ��ول البطولة 

مراحلها احلاسمة.
ومن املرجح بشكل أكبر أن يحافظ 
ساكا على مركزه، بعد ف��وزه بجائزة 

أفضل العب في املباراة.
وخلص جاري نيفيل، العب منتخب 
إجن��ل��ت��را ال��س��اب��ق، ال���ذي ك��ان ضمن 

التشكيلة التي بلغت الدور قبل النهائي 
لليورو في 1996، املزاج العام.

وميتلك املنتخب اإلجنليزي العديد 
م��ن امل��واه��ب الهجومية، لكن املدافع 
السابق نيفيل الح��ظ امل���زاج املخيب 

لآلمال.
وق����ال »إجن��ل��ت��را ل��ن ت��ف��وز بهذه 
البطولة، بالتفوق في األداء على فرنسا 

وأملانيا والبرتغال وإسبانيا«.
وتابع »ال أعتقد أن لدينا الالعبني 
للقيام بذلك.. منتلك العبني جيدين، لكن 
أعتقد حقا أننا سنفوز بالطريقة التي 
نلعب بها اآلن، وهي طريقة احترافية، 
حيث نحافظ على نظافة شباكنا، 
ونتأكد من حماية الدفاع باثنني في 
وسط امللعب، ثم نصنع هذه اللحظات 

الفردية من التألق«.
وتعد حصيلة إجنلترا، التي تبلغ 
هدفني حتى اآلن، هي األقل على اإلطالق 
لفريق في ص��دارة مجموعته ببطولة 

أوروبا.
لكن الشيء اإليجابي هو أن املنتخب 
اإلجنليزي حافظ على نظافة شباكه، 
للمباراة الثالثة على التوالي، ولم 
يواجه متاعب أم��ام نظيره التشيكي، 
الذي بلغ أيضا دور الستة عشر ضمن 

أفضل فرق في املركز الثالث.
لكن االختبارات الكبيرة ما زالت لم 
تأت بعد، ومثلما هو احلال في موقف 
جريليش، فإن احلكم يعتمد بشدة على 
ما إذا ك��ان املنتخب اإلجنليزي، لديه 

القدرات الالزمة لتحقيق نتائج.

رحيم سترلينج سجل هدف إجنلترا الوحيد
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كرواتيا حتقق املطلوب أمام اسكتلندا
2020 وحتجز مقعدًا في ثمن نهائي يورو 

ديباي وفينالدوم يحلقان عاليًا
في صفوف املنتخب الهولندي

يأمل منتخب هولندا في الذهاب بعيدا 
ف��ي ب��ط��ول��ة أمم أوروب�����ا، م��ع��ت��م��دا على 
النجاعة الهجومية للثنائي ممفيس ديباي 
وقائد الفريق جورجينيو فينالدوم وذلك 
بعد حتقيقه ال��ع��الم��ة الكاملة ف��ي دور 

املجموعات.
وس��ج��ل الثنائي خمسة م��ن األه���داف 
الثمانية )3 ليفنالدوم وهدفان لديباي( 
ملنتخب »الطواحني« منذ بداية البطولة 
في مواجهة منتخبات أوكرانيا، والنمسا 

ومقدونيا الشمالية.
وش��ّدد فينالدوم على التفاهم الكبير 
بينه وب��ني ديباي بقوله لشبكة »ن��وس« 
الهولندية »ل��دي راب��ط مميز مع ديباي. 
يجب القول بأننا لعبنا سويا طويال اوال في 

صفوف ايندهوفن ثم في منتخب هولندا«.
وك���ان ميكن لالعبني أن ي��ت��واج��دا في 
صفوف الفريق ذات��ه امل��وس��م املقبل، لو 
ل��م ي��ق��ّرر فينالدوم االنتقال ف��ي اللحظة 
االخ��ي��رة إل��ى باريس س��ان جيرمان على 
حساب برشلونة االسباني، بعد أن كان 
قاب قوسني أو أدني من القيام بذلك، قبل 
ان ينتقل ديباي رسميا الى صفوف الفريق 

الكاتالوني قبل ثالثة ايام.
وك��ان فينالدوم )30 ع��ام��ا( داف��ع عن 
أل��وان نيوكاسل االنكليزي ثم انتقل الى 
ج���اره ليفربول حيث حقق ف��ي صفوفه 
بطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا خالل 
السنوات اخلمس التي امضاها في صفوفه، 
قبل أن ينتقل ف��ي صفقة ح��رة ال��ى ن��ادي 

العاصمة الفرنسية.
ورف��ع فينالدوم رص��ي��ده م��ن األه��داف 
الدولية بعد ثنائيته في مرمى مقدونيا 

ال��ى 25 ه��دف��ا ليتخطى ب��ذل��ك املهاجمني 
الشهيرين ماركو فان باسنت وديرك كاوت. 
أم��ا دي��ب��اي، فرفع رص��ي��ده ال��ى 28 هدفا 
على الصعيد الدولي وال شك بأنه سيعزز 
الترسانة الهجومية في برشلونة التي 
تضم األرجنتيني سيرخيو اغويرو املنتقل 
حديثا من مانشستر سيتي بصفقة حرة 
والفرنسي انطوان غريزمان باإلضافة الى 

املهاجم الشاب انسو فاتي.
التفاهم مع مالن                  

وال شك بأن ديباي الذي دافع عن ألوان 
مانشستر يونايتد اإلن��ك��ل��ي��زي وليون 
الفرنسي، ميلك األفضلية في اللعب أساسيا 
ألنه جاء بطلب خاص من مدربه السابق في 

منتخب هولندا رونالدو كومان.
واعتبرت صحيفة »اس« ب��أن ديباي 
اتخذ مكانة مختلفة بعد تألقه في النهائيات 
القارية، علما بأنه استفاد جدا من تأجيلها 
ملدة عام بسبب جائحة كوفيد19-، وذلك 

ألنه كان مصابا العام املاضي في ركبته.
وأعرب مدرب هولندا فرانك دي بور عن 
سعادته للتفاهم الفني الكبير بني فينالدوم 
وديباي، على الرغم من أنه ال يزال يبحث 

عن الشريك املثالي لألخير في خط املقدمة.
فتجربة املباراة األول��ى مع رأس حربة 
هو فاوت فيخهورست لم تنجح كثيرا. أما 
في املباراة ضد مقدونيا الشمالية، فقد بدا 
ديباي وكأنه أكثر أريحية الى جانب الشاب 

دونيل مالن.

ديباي وفينالدوم يقدمان عروضا قوية مع الطواحني

التشيك حتتاج إلى خيارات 
هجومية أكثر في دور الـ16 

التشيك حتتاج إلى صناعة املزيد من الفرص في ثمن النهائي

لم تعرف جمهورية التشيك بعد اسم املنافس املنتظر في دور 
ال�16 ببطولة أوروب��ا 2020 لكرة القدم، لكنها ستحتاج إلى 
صناعة املزيد من الفرص بعد عرض متوسط خالل الهزمية 1-0 

أمام إجنلترا.
وب��دأت إجنلترا بشكل أفضل وسدد رحيم سترلينغ كرة في 
القائم في الدقيقة الثانية بعدما تقدم احلارس توماش فاتسليك 
عن مرماه، ثم أحرز الالعب ذاته الهدف األول بعد عشر دقائق 

بضربة رأس من مدى قريب.
وقال مدرب التشيك ياروسالف شيلهافي، إن فريقه تعامل مع 

املباراة بشكل جيد بعد ذلك لكنه رغم ذلك كان األضعف دفاعياً.
وأبلغ شيلهافي الصحافيني: »لم يكن إنهاء الهجمات جيداً، 

وكانت إجنلترا أفضل في هذا األمر«.
وقال توماش سوتشيك، الذي أهدر أخطر فرص التشيك من 
مدى قريب، إن منتخب بالده يحتاج إلى السيطرة على الكرة 
بشكل أفضل. وأض��اف: »نحتاج إل��ى التحسن في االستحواذ 
على الكرة بالقرب من منطقة جزاء املنافس، حصلنا على بعض 

الفرص اجليدة، لكن لم نستكمل مرحلة الهجوم«.
وأكد العب الوسط فارع الطول أن الشوط الثاني كان متكافئاً 
بشكل أكبر وصنعت التشيك سبع محاوالت على املرمى، كانت 

واحدة فقط نحو املرمى من العب الوسط توماش هوليش.
وتعتمد التشيك بشكل مبالغ فيه على املهاجم باتريك شيك، 
الذي سجل ثالثة أهداف في دور املجموعات، لكن الفريق يدرك 

أنه يحتاج إلى املزيد من اخليارات الهجومية.


