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شمس بريطانيا العظمى تشرق في «اليورو»
تعتمد انكلترا على
قوتها الهجومية
المتمثلة بفاردي
وكاين (أ ف ب)

للمرة األولــى في تاريخ كأس أوروبــا لكرة
ال ـقــدم سـتـكــون المملكة البريطانية
ممثلة بـ  4منتخبات في النسخة الفرنسية.
طاغ على العرس الكروي
حضور بريطاني ٍ
األوروبي عبر إنكلترا وويلز واإليرلنديتين ،ال
ّ
ُيتوقع هذه المرة أن يكون عابرًا
حسن زين الدين
لــن ت ـكــون ك ــأس أوروب ـ ــا  2016عــاديــة
بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى امل ـم ـل ـكــة ال ـبــري ـطــان ـيــة،
حيث تتمثل للمرة األولــى في تاريخ
الـ ـبـ ـط ــول ــة مـ ـن ــذ انـ ـط ــاقـ ـه ــا ب ــأرب ـع ــة
م ـن ـت ـخ ـبــات دف ـع ــة واحـ ـ ـ ــدة .ف ــي ك ــأس
أوروب ـ ـ ــا  2016سـتـحـضــر مـنـتـخـبــات
إنـكـلـتــرا ووي ـل ــز وج ـم ـهــوريــة إيــرلـنــدا
وإيـ ــرل ـ ـنـ ــدا ال ـش ـم ــال ـي ــة إلـ ـ ــى ف ــرن ـس ــا.
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون ال ش ــك سـ ـع ــداء ب ـهــذا
التمثيل الكبير لهم في أرض الجيران
الفرنسيني وبني أقرانهم األوروبيني،
حيث ستكون اللغة اإلنكليزية األكثر
تردادًا بني اللغات األوروبية األخرى.
وب ـط ـب ـي ـع ــة الـ ـ ـح ـ ــال ف ـ ـ ــإن ب ــري ـط ــان ـي ــا
ت ـعـ ّـول بــالــدرجــة األول ــى عـلــى إنكلترا
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف األقـ ـ ـ ـ ـ ــوى بــن
املنتخبات البريطانية األخ ــرى ،لكن
هذا ال يمنع من أن هذه األخيرة لديها
حـظــوظـهــا ،بنسب مـتـفــاوتــة ،للتأهل
إلــى األدوار اإلقصائية ،خصوصًا أن
املنتخبات األربعة األفضل في املركز
ال ـثــالــث فــي دور املـجـمــوعــات ستبلغ
دور الـ .16
بالنسبة الــى جمهورية إيــرلـنــدا فإن
ه ـ ــذه املـ ـش ــارك ــة ه ــي األول ـ ـ ــى ل ـه ــا فــي
تاريخها في البطولة حيث لم يسبق
ل ـهــا أن لـعـبــت ف ــي ال ـن ـهــائ ـيــات .اال أن
تأهلها الـحــالــي لــم يكن عــاديــا ،حيث
تـصــدرت مجموعتها فــي التصفيات
ب ــاق ـت ــدار أمـ ــام روم ــان ـي ــا ،ول ــم تخسر
إال م ـ ـبـ ــاراة واحـ ـ ـ ــدة وه ـ ــي ت ــأت ــي فــي
امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـج ــان ــب أملــان ـيــا
وبــولــونـيــا وأوكــران ـيــا .منطقيًا تبدو
أملــان ـيــا املــرش ـحــة األولـ ــى لـلـتــأهــل عن
هــذه املـجـمــوعــة ،بينما تـبــدو إيرلندا
الشمالية ،وفقًا ألدائها في التصفيات،
ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى أن تـ ـق ــارع ال ـبــولــون ـيــن
واألوكرانيني.

ب ــاإلن ـت ـق ــال إلـ ــى ج ـم ـهــوريــة إي ــرل ـن ــدا،
ف ــإن ه ــذه امل ـش ــارك ــة ه ــي ال ـثــال ـثــة لها
ف ــي ال ـن ـهــائ ـيــات ب ـعــد نـسـخـتــي 1988
ف ـ ــي أملـ ــان ـ ـيـ ــا و 2012ف ـ ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا
وب ــول ــونـ ـي ــا حـ ـي ــث خ ــرج ــت مـ ــن دور
املـ ـجـ ـم ــوع ــات فـ ــي اإلثـ ـنـ ـت ــن ،ل ـك ــن مــا
ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى إي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة ال
يـصــح عـلــى جــارتـهــا ال ـلــدود إيــرلـنــدا،
إذ إن ـه ــا وق ـع ــت ف ــي أق ـ ــوى مـجـمــوعــة
ف ــي ال ـن ـهــائ ـيــات ،ه ــي ال ـخــام ـســة ،إلــى

تتمثل المملكة
البريطانية بأربعة
منتخبات هي إنكلترا
وويلز واإليرلنديتان

جانب إيطاليا وبلجيكا والسويد ،ما
يجعل حظوظها ،منطقيًا ،األضعف
إال في حال حدوث مفاجأة لم يفعلها
ً
اإليرلنديون قبال.
أم ـ ـ ــا وي ـ ـل ـ ــز ،فـ ـ ـب ـ ــدوره ـ ــا ت ـ ـش ـ ــارك فــي
ال ـن ـهــائ ـيــات ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،إال انـهــا
ت ـعـ ّـول عـلــى الـعــديــد مــن املــواهــب لكي
ال يكون حضورها عابرًا في فرنسا.
بالتأكيد الـحــديــث هنا بــالــدرجــة عن
الـنـجــم غــاريــث بــايــل ،ال ــذي ّأدى دورًا

جوهريًا في تأهل بــاده وإلــى جانبه
آرون رامسي وجو ألن.
املنتخب الويلزي وقع في املجموعة
الثانية إلــى جانب إنكلترا وروسيا
وسـلــوفــاكـيــا ،حـيــث يـتــوقــع أال يكون
ً
صـ ـيـ ـدًا سـ ـه ــا ل ـل ـم ـنــاف ـســن ب ــل عـلــى
الـعـكــس فــإنــه يـمـتـلــك اإلم ـك ــان ــات ألن
يقول كلمته.
ي ـ ـب ـ ـقـ ــى أن إنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــرا هـ ـ ـ ــي املـ ـمـ ـث ــل
ال ـبــري ـطــانــي األق ـ ــوى ف ــي الـنـهــائـيــات
الفرنسية واملرشحة بقوة لرفع لواء
هــذا التمثيل فــي البطولة .هــذه املــرة
ي ــدخ ــل اإلن ـك ـل ـيــز إلـ ــى ب ـطــولــة كـبــرى
وهــم مرشحون للقب وفــق رأي كثير
م ــن الـ ـنـ ـق ــاد انـ ـط ــاق ــا م ــن نـتــائـجـهــم
ف ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ،حـ ـي ــث ت ـ ـصـ ــدروا
مجموعتهم محققني العالمة الكاملة
وف ـ ــي امل ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ــوديـ ــة وت ـح ــدي ـدًا
املباراة التي قلبوا فيها تأخرهم في
أرض األملـ ــان إل ــى ف ــوز مـعـنــوي مهم
جدًا.
وبنظرة سريعة إلى تشكيلة منتخب
"األسود الثالثة" فإنها تبدو مكتملة
في كافة املراكز عبر املواهب الشابة
والعناصر ذات الخبرة ،وفي مقدمها
القائد التاريخي واين رونــي .الالفت
هــذه املــرة لــدى اإلنكليز هــو تخليهم
عن أسلوبهم النمطي باللعب البدني
والـ ـك ــرات ال ـعــال ـيــة ملـصـلـحــة الـســرعــة
في األداء من خالل تطعيم التشكيلة
باملواهب التي تمتلك خصائص في
هـ ــذا ال ـج ــان ــب تـمـكـنــت م ــن أن تمنح
ً
الحيوية للمنتخب ،فضال عن القوة
الـهـجــومـيــة ال ـضــاربــة بــوجــود رونــي
وامل ـم ـيــزيــن جــاي ـمــي فـ ـ ــاردي وه ــاري
كاين.
بـ ـ ــاخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــار ش ـ ـ ـمـ ـ ــس بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا
الـعـظـمــى ت ـشــرق م ــن فــرن ـســا ،باحثة
عــن امـبــراطــوريــة كــرويــة مـفـقــودة في
االرض التي ولدت فيها اللعبة.

كانتونا مهاجمًا ديشان :مدرب عنصري!
ّ
شـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــم الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق
و"أس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة" م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
اإلن ـك ـل ـيــزي ،إيــريــك كــان ـتــونــا ،هجومًا
ع ـن ـي ـفــا ع ـل ــى مـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب فــرنـســا
الـحــالــي ،ديــديـيــه دي ـشــان ،متهمًا إيــاه
بــال ـع ـن ـص ــري ــة فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار ال ــاع ـب ــن
للمشاركة في كأس أوروبا  2016التي
تستضيفها بالدهما مــن  10حزيران
حتى  10تموز املقبلني.
وجـ ــاء ات ـه ــام كــانـتــونــا لــدي ـشــان لـعــدم
َ
الالعبني كريم بنزيما
استدعاء األخير
وح ــات ــم ب ــن ع ــرف ــة "ب ـس ـبــب أصــولـهـمــا
األفريقية".
وق ــال كانتونا فــي تصريح لصحيفة
"ذا غــارديــان" البريطانية" :أم ــر واحــد
م ــؤك ــد ،ب ـنــزي ـمــا وبـ ــن ع ــرف ــة ه ـم ــا مــن
أفضل الالعبني في فرنسا ولن يشاركا
ف ــي ك ـ ــأس أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،وب ــال ـت ــأك ـي ــد هـمــا
م ــن ش ـمــال أفــري ـق ـيــا ،ل ــذا ف ــإن الـنـقــاش
مفتوح" ،وأض ــاف" :بنزيما وبــن عرفة
العبان رائعان".
ً
وتابع كانتونا ( 50عامًا) قائال" :لست
مندهشًا مــن أن ديـشــان استغل حالة
بنزيما لعدم ضمه ،وخصوصًا بعدما
قال (مانويل) فالس (رئيس الحكومة

الـفــرنـسـيــة) إنــه يـجــب عــدم استدعائه
إلــى التشكيلة .وبــن عرفة ربما يكون
أفضل العب في فرنسا حاليًا ،لكنهما
م ــن أص ـ ــول م ـع ـي ـنــة ،وأس ـم ــح لنفسي
بالتفكير في ذلك".
ُ
واس ــتـ ـبـ ـع ــد بـ ـن ــزيـ ـم ــا ،مـ ـه ــاج ــم ريـ ــال
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي ،وهـ ــو م ــن أص ــول
جزائرية ،من التشكيلة التي ستشارك
ف ــي ك ــأس أوروبـ ـ ــا بـسـبــب ت ــورط ــه في
فـضـيـحــة ال ـش ــري ــط ال ـج ـن ـســي لــزمـيـلــه
فــي املنتخب ماتيو فالبوينا .كما أن
ديشان لم يضم العب نيس بن عرفة،
وهو من أصــول تونسية ،الى القائمة
األس ــاس ـي ــة ،وأب ـق ــاه ضـمــن الئ ـحــة من
ثمانية العبني احتياطيني قبل إعالن
التشكيلة النهائية.
ع ـلــى ص ـع ـيـ ٍـد آخـ ــر ،ال يـ ــزال الـهــاجــس
األم ـ ـنـ ــي ال ـش ـغ ــل الـ ـش ــاغ ــل لـلـسـلـطــات
الفرنسية قبيل انـطــاق كــأس أوروبــا
 2016ح ـي ــث أعـ ـل ــن وزي ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
الفرنسي برنار كــازنــوف أنــه ُ
سينشر
أكـثــر مــن  90ألــف رجــل أمــن ل ـ "تجنب"
أي اعتداء إرهابي خالل البطولة التي
تستضيفها بالده من  10حزيران إلى
 10تموز املقبلني.

اتهم كانتونا ديشان بالعنصرية الستبعاده
بنزيما وبن عرفة (أرشيف)

وك ــان ك ــازن ــوف ق ــد ق ــال ف ــي ح ــوار مع
صحيفة "لـيـكـيــب" الـفــرنـسـيــة" :هدفنا
ه ــو أن ت ـك ــون ك ــأس أوروبـ ـ ــا تـظــاهــرة
ّ
يتعي
رياضية احتفالية كبيرة ،ولكن
علينا قول الحقيقة للفرنسيني %0 .من
اإلحـتـيــاطــات ،يعني مـخــاطــرة بنسبة
 ،%100ولكن  %100من اإلحتياطات ال
يعني  %0مخاطر".
وأض ـ ــاف" :ن ـحــن نـفـعــل ك ــل ش ــيء ملنع
وقــوع هجوم إرهــابــي ،ونحن نستعد
ّ
للرد .أكثر من  60ألف شرطي ودركي
س ـ ـي ـ ـقـ ــومـ ــون ب ـ ـتـ ــأمـ ــن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث
الرياضي".
لكن الوزير أوضح الحقًا على "تويتر":
"أكثر من  77ألــف شرطي ودركــي و13
ً
أل ــف رج ــل أم ــن خ ــاص" ،فـضــا عــن 10
آالف ج ـن ــدي (م ـن ـت ـش ــرون م ـنــذ 2015
ملكافحة اإلرهاب)".
كـ ـم ــا كـ ـش ــف ك ـ ــازن ـ ــوف أنـ ـ ــه س ـت ـجــري
مراجعة التدابير األمنية في املناطق
املخصصة للمشجعني خارج املالعب
ف ـ ــي املـ ـ ـ ــدن ال ـف ــرن ـس ـي ــة الـ ـعـ ـش ــر ال ـت ــي
تستضيف هذا الحدث القاري ،مؤكدًا
أن امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة ملـســابـقــة الـكــأس
املـحـلـيــة ل ــم تـكــن اخ ـت ـبــارًا ل ــإج ــراءات

األمنية التي ستفرض خالل استضافة
الكأس القارية.
وتعهد كازنوف معالجة الثغر األمنية
في "اسـتــاد دو فــرانــس" عقب األحــداث
ال ـ ـتـ ــي ش ـه ــدت ـه ــا امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـن ـه ــائ ـي ــة
ملسابقة الكأس املحلية السبت املاضي
بني باريس ســان جيرمان ومرسيليا
ال ـتــي ش ـهــدت ح ـض ــورًا كـبـيـرًا بـلــغ 80
ألف متفرج.

تشكيلة ّ
معدلة ألوكرانيا

ق ــرر املـ ــدرب مـيـخــايـلــو فــورمـنـكــو ضم
املـ ـه ــاج ــم ي ــوه ــان س ـي ـل ـيــزن ـيــوف إل ــى
التشكيلة املبدئية ألوكرانيا استعدادًا
لكأس أوروبا.
وسـ ــاعـ ــد الـ ــاعـ ــب الـ ـب ــال ــغ مـ ــن ال ـع ـمــر
 30عــامــا منتخب ب ــاده عـلــى التأهل
لنهائيات البطولة ،لكنه غاب بصورة
مـفــاجـئــة ع ــن الـتـشـكـيـلــة ال ـتــي أعلنها
ف ــورم ـن ـك ــو األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي وال ـت ــي
شملت  3مهاجمني فقط.
وق ــال اإلت ـح ــاد األوك ــران ــي لـكــرة الـقــدم
ع ـبــر مــوق ـعــه ع ـلــى شـبـكــة "اإلن ـت ــرن ــت"
إن سـيـلـيــزنـيــوف ان ـضــم بــالـفـعــل إلــى
معسكر املنتخب.

