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إيرلندا الشمالية

فرحة رامسي
بتسجيله
الهدف األول
لويلز (أ ف ب)

ويلز من ظل انكلترا الى زعيمة عليها
ترتيب المجموعة
الثانية

ويلز

إنكلترا

سلوفاكيا

روسيا

 6نقاط
من  3مباريات

 5نقاط
من  3مباريات

 4نقاط
من  3مباريات

نقطة
من  3مباريات

ك ـ ــان واضـ ـح ــا أن م ـ ـبـ ــاراة إن ـك ـل ـتــرا
وسـ ـل ــوف ــاكـ ـي ــا هـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة مـ ــدرب
«األسود الثالثة» روي هودجسون.
إذ إن ال ـض ـغــوط كـبـيــرة ف ــي الـبــاد
ع ـلــى ال ــرج ــل لـفـعــل ش ــيء ف ــي كــأس
أوروبــا الفرنسية .هذا كان واضحًا
مــن خ ــال «الــرســالــة» الـتــي تلقاها
ق ـب ــل ي ــوم ــن بـ ــأن م ـص ـي ــره مـتـعـلــق
بالنتائج في البطولة.
هـ ـ ـك ـ ــذا ،تـ ـلـ ـق ــف ه ـ ــودجـ ـ ـس ـ ــون ه ــذه
الـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة ج ـ ـ ـي ـ ـ ـدًا وأجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى س ـت ــة
تبديالت دفعة واحــدة أبرزها الزج
بجايمي فاردي ودانيال ستاريدج
اللذين قلبا التأخر في املباراة أمام
ويلز إلى فوز بتسجيلهما هدفني،
وإبـ ـق ــاء «ص ــان ــع األل ـ ـعـ ــاب» ال ـقــائــد
واي ــن رون ــي عـلــى مـقـعــد اإلحـتـيــاط
وبجانبه العديد من األسماء التي
ك ــان م ــن امل ـتــوقــع ان ي ـكــون أداؤهـ ــا
الفـ ـت ــا ف ــي ال ـب ـط ــول ــة كـ ـه ــاري كــايــن
ورحيم سترلينغ.
على أي األحوال ،لم يتغير شيء في
إنكلترا .ظلت إنكلترا غير مقنعة ال
بل تراجعت خطوة إلــى ال ــوراء ،وال
يـمـكــن ه ـنــا إع ـف ــاء هــودج ـس ــون من
امل ـســؤول ـيــة إذ إن خ ـي ــاره ك ــان غير
ص ــائ ــب ب ــاإلع ـت ـم ــاد ع ـلــى ج ـ ــوردان
هندرسون وجاك ويلشير في وسط
امل ـل ـع ــب ،ال ـخ ــارج ــن م ــن إصــاب ـتــن
طــويـلـتــن م ــع فــريـقـيـهـمــا لـيـفــربــول
وأرسنال برغم أنهما ّأمنا التغطية
الدفاعية في وسط امللعب إال أنهما
لم يمنحا اإلضافة الهجومية.
ولم تقدم إنكلترا الكثير في الشوط
األول ،حيث كانت سيطرتها عقيمة

دون فـ ـ ــرص ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ان ـط ــاق ــة
س ــري ـع ــة ل ـ ـفـ ــاردي وتـ ـس ــدي ــدة آلدام
الالنــا .افتقد اإلنكليز الحلول التي
يمكن أن يقدمها العــب مثل رونــي
أو ديللي آلــي ،فلم يتمكنوا من فك
طــاســم ال ــدف ــاع الـسـلــوفــاكــي ،فكان
ال ـظ ـه ـي ــر ن ــاث ــان ـي ــل ك ــاي ــن يـصـفــق
وحيدًا على الجهة اليمنى.
وظ ــل الــوضــع عـلــى حــالــه فــي بــدايــة
ّ
فتنبه هودجسون
الشوط الثاني،
إل ــى نـقـطــة الـضـعــف وأدخ ـ ــل رون ــي
ـدال من ويلشير والالنــا على
وآلــي بـ ً
التوالي ،لكن األمور لم تتبدل بعدما
ن ــال الـتـعــب م ــن الــاع ـبــن اإلنـكـلـيــز
بـ ـسـ ـب ــب املـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ـ ـ ـ ــذي بـ ــذلـ ــوه
ووسط استماتة دفاعية سلوفاكية
للحفاظ على النقطة الثمينة التي
قد تنقلهم إلى دور الـ .16
إذًا ،تــأه ـلــت إن ـك ـل ـتــرا ب ـعــد مـعــانــاة
وم ــن ال ـب ــاب ال ـض ـيــق ب ـعــد حلولها
خلف جارتها ال ـلــدودة ويـلــز ،فيما
ستنتظر سلوفاكيا مصيرها بني
أفضل املنتخبات في املركز الثالث.
 م ـثــل ان ـك ـل ـت ــرا :ج ــو هـ ـ ــارت -راي ــنبــرتــرانــد ونــاثــان ـيــل كــايــن وغ ــاري
ك ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــل وك ـ ـ ــري ـ ـ ــس سـ ـم ــولـ ـيـ ـن ــغ -
ج ـ ــوردان ه ـنــدرســون وإي ــري ــك داي ــر
وجــاك ويلشير (واي ــن رون ــي- )56 ،
آدم الالنــا (ديلي الــي )60 ،وجايمي
ف ــاردي ودان ـي ــال سـتــاريــدج (ه ــاري
كاين.)76 ،
 م ـ ـ ـثـ ـ ــل س ـ ـ ـلـ ـ ــوفـ ـ ــاك ـ ـ ـيـ ـ ــا :مـ ـ ــاتـ ـ ــوسكوزاتشيك -بيتر بيكاريك ومارتن
سـكــرتــل وي ــان دوري ـت ـشــا وتــومــاس
هوبوكان  -وفيكتور بيتشوفسكي

(ن ــورب ــرت ج ـيــوم ـبــر )67 ،وم ــاري ــك
هـ ــام ـ ـس ـ ـيـ ــك ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوراي ك ــوتـ ـشـ ـك ــا-
فالديمير فايس (ميالن سكرينيار،
 )79وروب ـ ـ ــرت مـ ــاك وان ـ ـ ــدري دودا
(دوشان سفنتو)57 ،

ويلز × روسيا
أثبتت ويـلــز مــرة جــديــدة وبصوت
عـ ـ ـ ــال أنـ ـ ـه ـ ــا لـ ـ ــم تـ ـ ـ ــأت إلـ ـ ـ ــى ف ــرن ـس ــا
لـلـسـيــاحــة أو ل ـت ــأدي ــة واجـ ـ ــب .هــذا
مـ ــا ت ــأك ــد أم ـ ــس حـ ــن ح ـق ـقــت فـ ــوزًا

فازت ويلز على روسيا
 0-3وتعادلت إنكلترا
مع سلوفاكيا 0-0

عريضًا على روسيا  ،0-3ولم تكتف
بالتأهل التاريخي للمرة إلــى دور
الـ ـ  16بــل إنـهــا ت ـصــدرت املجموعة
الثانية.
واحتفظ كريس كوملان بالتشكيلة
ال ـســاب ـقــة بــاسـتـثـنــاء ت ـبــديــل واح ــد
فـ ـ ــي خـ ـ ــط ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم فـ ـ ــأدخـ ـ ــل س ــام
بدال من هال روبسون كانو،
فوكس ً
فيما أج ــرى ليونيد سلوتسكي 4
تغييرات أحدها في الدفاع و 3في
خط الوسط.

وسـعــت ويـلــز لحسم األم ــور مبكرًا
وه ــذا مــا ك ــان لـهــا حـيــث لــم تنتظر
ط ــوي ـ ًـا الف ـت ـتــاح الـتـسـجـيــل عندما
حـ ـص ــل جـ ــو الـ ـ ــن عـ ـل ــى رك ـ ـلـ ــة ح ــرة
نفذها بنفسه وأرس ــل الـكــرة بينية
استقبلها آرون رامسي وتابعها في
قلب املرمى (.)11
وصـ ّـعــب نيل تايلور مهمة الــروس
بـتـسـجـيـلــه ال ـه ــدف ال ـث ــان ــي بـعــدمــا
فــوجــئ بـكــرة مــرتــدة داخ ــل املنطقة
أعــادهــا بيسراه إلــى أسـفــل الــزاويــة
اليمنى (.)20
وواصـ ـ ـ ــل غـ ــاريـ ــث ب ــاي ــل ت ــأل ـق ــه فــي
ال ـب ـطــولــة ،وأض ـ ــاف ال ـه ــدف الـثــالــث
ب ـعــد ك ــرة بـيـنـيــة م ــن رام ـس ــي ()67
رافعًا رصيده إلى  3أهــداف وانفرد
بصدارة ترتيب الهدافني.
 م ـثــل روسـ ـي ــا :إي ـغ ــور اكـيـنـفـيـيــف اي ـغ ــور سـمــولـنـيـكــوف وسـيــرغــياي ـ ـن ـ ـي ـ ــات ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـت ـ ــش وف ـ ــاس ـ ـي ـ ـل ـ ــي
ب ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــزوتـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــي (ألـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي
بريزوتسكي -)46 ،بافل ماماييف
ودمـ ـيـ ـت ــري كـ ــوم ـ ـبـ ــاروف -دي ـن ـيــس
غ ـلــوشــاكــوف ورومـ ـ ــان شـيــريـكــوف
(الـكـسـنــدر غــولــوفــن )52 ،وف ـيــدور
س ـمــولــوف (ال ـك ـس ـنــدر ســام ـيــدوف،
 -)70ال ـك ـس ـنــدر ك ــوك ــوري ــن وارت ـي ــم
دزيوبا.
 مثل ويلز :واين هينيسي -جيمست ـش ـي ـس ـتــر واشـ ـل ــي ول ـي ــام ــس وب ــن
ديفيس وكريس غينتر -نيل تايلور
وج ـ ــو ال ـ ــن (ديـ ـفـ ـي ــد ادواردز)74 ،
وآرون رامـســي وجــو ليدلي (انــدي
كينغ -)76 ،غاريث بايل (سايمون
تشيرتش )83 ،وسام فوكس.

