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رياضة

تصفيات مونديال 2018

«جي جي» يسرق عقول الفرنسيين
ثنائية
بعد تألقها أمــام بلغاريا ،ستكون ّ
أنطوان غريزمان وكيفن غاميرو محط
اهـتـمــام الفرنسيين فــي م ـبــاراة القمة
مونديال
الليلة أمام هولندا في تصفيات
ً
روسيا .هي ثنائية بدأت بإثبات نفسها قبال
في أتلتيكو مدريد
حسن زين الدين
"جي جي" ،هذا هو العنوان الذي احتل
غـ ــاف صـحـيـفــة "ل ـي ـك ـيــب" الــريــاض ـيــة
الفرنسية الشهيرة ،مع صورة ّلل َ
عبني
أنـ ـط ــوان غ ــري ــزم ــان وك ـي ـفــن غــام ـيــرو،
صبيحة ال ـيــوم الـتــالــي لـلـمـبــاراة أمــام
بلغاريا في تصفيات مونديال 2018
فـ ــي روس ـ ـي ـ ــا .ه ـ ـكـ ــذا ،كـ ـ ــان االهـ ـتـ ـم ــام

بدا التناغم
واالنسجام واضحين بين الالعبين
في مباراة بلغاريا
مـنـصـ ّـبــا عـلــى هــذيــن الــاعـبــن اللذين
ّ
نصبتهما الصحيفة ثنائيًا جديدًا لـ
"الديوك" ،حتى أكثر من نتيجة املباراة
الـتــي انتهت بـفــوز كبير لفرنسا ،1-4
خ ـصــوصــا أن امل ـنــافــس ه ــو املـنـتـخــب
ُ
البلغاري الذي ت َع ّد الفرحة الفرنسية
أمامه مضاعفة ،نظرًا إلى تلك املباراة
الشهيرة فــي عــام  1993عندما سجل
ً
إمـيــل كــوسـتــاديـنــوف هــدفــا قــاتــا في
ملعب "بارك دي برانس" ليحرم فرنسا
بلوغ مونديال .1994
فـ ــي ح ـق ـي ـقــة األم ـ ـ ـ ــر ،لـ ــم ت ـك ــن ث ـنــائ ـيــة
غـ ــريـ ــزمـ ــان – غ ــامـ ـي ــرو ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان فــي
صحيفة "ليكيب" وحــدهــا ،بل حظيت
ب ــاه ـت ـم ــام أغـ ـل ــب ال ـص ـح ــف واملـ ــواقـ ــع

الــريــاضـيــة الـفــرنـسـيــة ال ـتــي ب ــدت كما
لو أنها عثرت على كنز ثمني في تلك
األمسية.
من الطبيعي أن يكون هــذا الحال في
فرنسا ،إذ إن ما فعله هــذان الالعبان
في املباراة كان يستحق التوقف عنده
واإلشادة به .األرقام وحدها ال تعكس
هذا األمر ،حيث سجل غاميرو هدفني
وغريزمان هدفًا ،وصنع الهدف الثاني
لغاميرو ،بــل إن التناغم بــدا واضحًا
ّ
وج ـلـ ّـيــا بـيـنـهـمــا ،حـيــث شــكــا مـصــدر
الخطورة والفعالية.
ال داع ــي هـنــا لـلـقــول إن غــريــزمــان هو
ال ـن ـجــم األفـ ـض ــل حــال ـيــا ف ــي املـنـتـخــب
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،ال بـ ــل مـ ــن أفـ ـض ــل الع ـبــي
ّ
الـ ـع ــال ــم ،وقـ ــد ت ـس ــل ــم بــامل ـنــاس ـبــة قـبــل
ان ـط ــاق املـ ـب ــاراة ج ــائ ــزة أف ـضــل العــب
ف ــي ك ــأس أوروب ـ ــا األخـ ـي ــرة ،عـلـمــا أنــه
س ـجــل ال ـج ـم ـعــة ه ــدف ــه الـ ـح ــادي عشر
ف ــي امل ـب ــاري ــات ال ـع ـشــر األخ ـ ـيـ ــرة ،لكن
"امل ـف ــاج ــأة" ال ـس ـ ّـارة كــانــت األداء الــذي
قـ ّـدمــه غــامـيــرو ،واأله ــم هــو االنسجام
الـ ــذي خـلـقــه م ــع غ ــري ــزم ــان ،عـلـمــا أنــه
خـ ـ ـ ــاض مـ ـ ـب ـ ــارات ـ ــه األول ـ ـ ـ ـ ــى ب ـق ـم ـيــص
"الـ ــديـ ــوك" م ـنــذ  5سـ ـن ــوات ،وت ـحــدي ـدًا
مـنــذ  1782ي ــوم ــا .ول ـعــل ه ــذه امل ـب ــاراة
كــانــت وح ــده ــا كـفـيـلــة بـكـشــف الـخـطــأ
ال ــذي ارت ـك ـبــه املـ ــدرب ديــدي ـيــه ديـشــان
في الصيف املــاضــي ،عندما لم ّ
يوجه
ال ــدع ــوة إل ــى غــام ـيــرو ،رغ ــم تــألـقــه مع
فــريـقــه الـســابــق إشـبـيـلـيــة ،ليظهر من
مباراة واحدة أنه أفضل من الخيارين
أولـيـفـيـيــه ج ـيــرو امل ـص ــاب وأن ــدري ــه –
ب ـي ــار ج ـي ـن ـيــاك ،وهـ ــذا م ــا ات ـف ــق عليه
الفرنسيون.
وب ــال ـع ــودة إل ــى ثـنــائـيــة غ ــري ــزم ــان –
غ ــامـ ـي ــرو ،ف ـ ــإن ال شـ ــك فـ ــي أن سـبــل
ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح أمـ ــام ـ ـهـ ــا ت ـ ـبـ ــدو م ــرت ـف ـع ــة،
خـصــوصــا أن االث ـنــن يـلـعـبــان جنبًا
إل ــى جـنــب ف ــي أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد بعد
انتقال األخير إليه هذا الصيف ،وقد
بـ ــدأت ثـنــائـيـتـهـمــا تـظـهــر م ــع "ل ــوس

ما فعله غريزمان وغاميرو أمام بلغاريا استحق التوقف عنده واإلشادة به (أ ف ب)

روخـ ـيـ ـب ــانـ ـك ــوس" حـ ـي ــث ي ـس ـجــان
األه ـ ــداف ،وق ــد صـنــع غــامـيــرو ثالثة
م ــن األه ـ ــداف الـسـتــة ل ـغــريــزمــان منذ
انطالق هذا املوسم.
األه ــم مــن ذل ــك ،والـ ــذي ب ــدا واضـحــا
أمــام بلغاريا واستفاد منه املنتخب
الفرنسي ،هو الجانب الدفاعي الذي
يؤديه هذان الالعبان ،خصوصًا من
خ ــال ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـخ ـصــم ،وه ــذا
مـ ـ ّ
ـرده طـبـعــا إل ــى أس ـل ــوب مــدربـهـمــا
ف ــي أت ـل ـت ـي ـكــو ،األرج ـن ـت ـي ـنــي ديـيـغــو
سيميوني.

وال ي ـخ ـف ــي الـ ــاع ـ ـبـ ــان س ـعــادت ـه ـمــا
باللعب معًا ،وقــد ّ
عبرا عن ذلــك بعد
املـ ـ ـب ـ ــاراة أمـ ـ ــام ب ـل ـغ ــاري ــا ،ح ـي ــث ق ــال
غ ــام ـي ــرو" :شــراك ـت ـنــا تــؤتــي ث ـمــارهــا.
ن ـحــن نـلـعــب م ـعــا م ـنــذ وق ــت قـصـيــر،
لكن انسجامنا جاء سريعًا ،لقد كان
ه ــذا طـبـيـعـيــا أمـ ــام ب ـل ـغــاريــا ،فنحن
م ـت ـف ــاه ـم ــان ف ــي امل ـل ـع ــب وخـ ــارجـ ــه"،
مضيفًا" :نحب أن نلعب في املساحات
الـصـغـيــرة ،ن ـحــاول أن يبحث أحــدنــا
عن اآلخر".
أما غريزمان فقال" :أحــاول أن أبحث

عنه ،معرفة أين هو .إنه يحب أن يكون
ف ــي ال ـع ـمــق ،وهـ ــذا يـخـلــق املـســاحــات
بــن املــدافـعــن .إننا متفاهمان جـدًا"،
وأضاف" :أعشق أن ألعب إلى جانبه".
األك ـ ـيـ ــد أن هـ ـ ــذه ال ـث ـن ــائ ـي ــة أف ــرح ــت
ال ـف ــرن ـس ـي ــن كـ ـم ــا بـ ـ ــدا واض ـ ـحـ ــا فــي
تعليقاتهم وما تناولوه في صحفهم،
وهــي ثنائية مخولة أن تنضج أكثر
وتـقــدم املــزيــد ،س ــواء فــي أتلتيكو أو
منتخب فرنسا ،وهي ستكون ال شك
ّ
محط اهتمام الفرنسيني مجددًا في
مباراة القمة أمام هولندا الليلة.

نتائج وبرنامج تصفيات أوروبا لمونديال 2018
 المجموعة الثالثة:أملانيا  -تشيكيا 0-3
توماس مولر ( 13و )65وطوني كروس (.)49
إيرلندا الشمالية  -سان مارينو 0-4
ستيفن ديفيس ( 26من ركلة جــزاء) وكايل
الفيرتي ( 79و )90وجيمي وارد (.)86
أذربيجان  -النروج 0-1
مكسيم مدفيديف (.)11
 الترتيب: -1أملانيا  6نقاط من مباراتني
 -2أذربيجان  6من 2
 -3إيرلندا الشمالية  4من 2
 -4تشيكيا  1من 2
 -5النروج  0من 2
 -6سان مارينو  0من 2
 المجموعة الرابعة:ويلز  -جورجيا 1-1
غ ـ ــاري ـ ــث بـ ــايـ ــل ( )10لـ ــوي ـ ـلـ ــز ،وت ــورنـ ـيـ ـك ــي
اوكرياشفيلي ( )57لجورجيا.
مولدافيا – جمهورية إيرلندا 3-1
إيـغــور بــوغــايــف ( )45ملــولــدافـيــا ،وشــن لونغ
( )2وجايمس مكالن ( 69و )76لجمهورية
إيرلندا.
صربيا  -النمسا 2-3
ألـكـسـنــدر مـيـتــروفـيـتــش ( 6و )23ودوش ــان
تاديتش ( )74لصربيا ،ومارسيل سابيستر
( )15ومارك يانكو ( )64للنمسا.

 الترتيب: -1صربيا  7نقاط من  3مباريات
 -2جمهورية إيرلندا  7من 3
 -3ويلز  5من 3
 -4النمسا  4من 3
 -5جورجيا  1من 3
 -6مولدافيا  0من 3
 المجموعة الخامسة:بولونيا  -الدنمارك 2-3
روبـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي ( 20و 36مــن ركلة
جزاء و )48لبولونيا ،وكميل غليك ( 49خطأ
في مرماه) ويوسف بولسن ( )69للدنمارك.
أرمينيا  -رومانيا 5-0
بوغدان ستانسو ( 4من ركلة جزاء) وأدريان
بوبا ( )10ورضــوان مارين ( )12ونيكوالي
ستانسيو ( )29وألكسندرو تشيبسيو (.)60
مونتينيغرو  -كازاخستان 0-5
زارك ـ ـ ـ ـ ــو ت ــوم ــاس ـي ـف ـي ـت ــش ( )24ونـ ـيـ ـك ــوال
فوكسيفيتش ( )59وسـتـيـفــان يوفيتيتش
( )64وفــاتــوس بيتشيراي ( )73وستيفان
سافيتش (.)78
 الترتيب: -1مونتينيغرو  4نقاط من مباراتني
 -2رومانيا  4من 2
 -3بولونيا  4من 2
 -4الدنمارك  3من 2
 -5كازاخستان  1من 2
 -6أرمينيا  0من 2

إنكلترا  -مالطا 0-2
دانيال ستاريدج ( )29وديلي ألي (.)38

 الترتيب:-1إسبانيا  7نقاط من  3مباريات
 -2إيطاليا  7من 3
 -3ألبانيا  6من 3
 -4اسرائيل  6من 3
 -5مقدونيا  0من 3
 -6ليشتنشتاين  0من 3

اسكوتلندا  -ليتوانيا 1-1
جيمس ماكآرثر ( )89السكوتلندا ،وفيدور
تشرنيخ ( )59لليتوانيا.

 -المجموعة التاسعة:

 -المجموعة السادسة:

سلوفينيا  -سلوفاكيا 0-1
روك كرونافيتر (.)74

 الترتيب: -1إنكلترا  6نقاط من مباراتني
 -2اسكوتلندا  4من 2
 -3سلوفينيا  4من 2
 -4ليتوانيا  2من 2
 -5سلوفاكيا  0من 2
 -6مالطا  0من 2
 المجموعة السابعة:اسرائيل  -ليشتنشتاين 1-2
تومير هيميد ( 3و )16الســرائـيــل ،وماكس
غوبيل ( )49لليشتنشتاين.
مقدونيا  -إيطاليا 3-2
ليا نيستورفسكي ( )57وفــرحــان حسني
( )59ملقدونيا ،وأندريا بيلوتي ( )24وتشيرو
إمبولي ( 75و )90إليطاليا.
ألبانيا  -إسبانيا 2-0
دييغو كوستا ( )55ومانويل نوليتو (.)63

فنلندا  -كرواتيا 1-0
ماريو ماندزوكيتش (.)18
أوكرانيا  -كوسوفو 0-3
أمير راحماني ( ،30هدف في مرماه) وأندريه
يارمولنكو ( )81وروسالن رونان (.)87
أيسلندا  -تركيا 0-2
عمر تــوبــراك ( ،42هــدف في مــرمــاه) وألفريد
فينبوغاسون (.)44
 الترتيب: -1كرواتيا  7نقاط من  3مباريات
 -2أيسلندا  7من 3
 -3أوكرانيا  5من 3
 -4تركيا  2من 3
 -5فنلندا  1من 3
 -6كوسوفو  1من 3

 مباريات الليلة: املجموعة األولى:هولندا  -فرنسا ()21,45
السويد  -بلغاريا ()21,45
بيالروسيا  -لوكسمبور ()21,45
 املجموعة الثانية:جزر فارو  -البرتغال ()21,45
أندورا  -سويسرا ()21,45
التفيا  -املجر ()21,45
 املجموعة الثامنة:جبل طارق  -بلجيكا ()21,45
البوسنة والهرسك  -قبرص ()21,45
إستونيا  -اليونان ()21,45
مباريات دولية ودية
روسيا  -كوستاريكا 4-3
ألكسندر ساميدوف ( )31وأرتيم دزيوبا (48
و )61لروسيا ،وراندال أزوفيفا ( )22وبريان
رويز ( )29وفاسيلي بيريزوتسكي ( 45خطأ
في مرمى منتخب بالده) وجويل كامبل (90
من ركلة جزاء) لكوستاريكا.
كوبا  -الواليات املتحدة 2-0
كريس فوندولوفسكي ( )62وجوليان غرين
(.)71
املكسيك  -نيوزيلندا 1-2
ج ـيــوفــانــي دوس س ــان ـت ــوس ( 29م ــن ركـلــة
جـ ـ ــزاء) وم ــارك ــو ف ــاب ـي ــان ( )56لـلـمـكـسـيــك،
وماركو روخاس ( )46لنيوزيلندا.

