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نصف النهائي

روسيا 2018

فرنسا تتخلص من كابوس بلجيكا وتبلغ النهائي

الذهب
ينادي
فرنسا
(كريستوف سيمون ــ أ ف ب)

فرنسا الى المباراة
النهائية لكأس العالم
 2018لكرة القدم
بفوزها ٌعلى بلجيكا
 .0-1حدث انتظره
الفرنسيون منذ 12
عامًا حيث كانت الخيبة
أمام إيطاليا في
نهائي مونديال ،2006
والذي تاله خيبتان
موندياليتان قاسيتان.
«الديوك» أقرب من
وقت مضى إلى
أي ٍ
الذهب الذي يناديهم
وهم الذين ما انفكوا
يلبون النداء في هذا
المشوار العالمي

ق ـم ــة ب ـع ـن ــاوي ــن ك ـث ـي ــرة ك ــان ــت أم ــس
ف ــي س ــان ب ـطــرس ـبــورغ .يـكـفــي ال ـقــول
إنـهــا م ـبــاراة نصف نهائي مونديال
روسيا .يكفي القول إنها بني فرنسا
وبلجيكا الجارتني اللتني تجمعهما
اللغة املشتركة .يكفي القول إن تييري
هـنــري هـنــا .مــن ك ــان فــي  1998يرفع
كــأس العالم في ملعب «ســان دونــي»
بـقـمـيــص «ال ــدي ــوك» ه ــا ه ــو اآلن في
ال ـج ـه ــة امل ـق ــاب ـل ــة ب ـق ـم ـيــص بـلـجـيـكــا
مـســاعـدًا لـلـمــدرب اإلسـبــانــي روبــرتــو
ّ
مــارتـيـنـيــز ،ك ــم ه ــي غــريـبــة ومـتـقــلـبــة
هذه الكرة .يكفي القول إن مواجهات
ثـ ـن ــائـ ـي ــة ع ـ ـ ــدة ف ـ ــي املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ت ـج ـمــع
ب ــن كـيـلـيــان م ـبــابــي وإي ــدي ــن هـ ــازار،
وأنطوان غريزمان وكيفن دي بروين،
وأولـيـفـيــه ج ـيــرو وروم ـي ـلــو لــوكــاكــو،
وهـ ــوغـ ــو لـ ــوريـ ــس وت ـي ـب ــو كـ ــورتـ ــوا.
يكفي القول إن املنتخبني أطاحا في
طريقهما إل ــى ه ــذا ال ــدور كـبـيــرا كــرة
أميركا الجنوبية :األرجنتني بالنسبة
ل ـفــرن ـســا ف ــي دور ال ـ ـ ـ ــ ،16والـ ـب ــرازي ــل
بالنسبة لبلجيكا فــي ربــع النهائي،
وهـ ــذا وحـ ــده يـكـفــي ل ـي ـكــون تصميم
ط ــرف ــن ك ـب ـي ـرًا لـ ـع ــدم ت ـض ـي ـيــع مــا
الـ ـ ّ
تحقق ومواصلة الطريق نحو نهائي
موسكو ومن ثم منصة التتويج.
دخل الالعبون أرض امللعب .األنظار
ّ
على هـنــري طبعًا الــذي يتجه نحو
زمـ ـ ـي ـ ــل األم ـ ـ ـ ــس م ـ ـ ـ ــدرب «ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوك»
الـحــالــي ديــديـيــه دي ـشــان .يتعانقان
ومن ثم يصافح الجميع على مقعد

البدالء الفرنسي.
ال ـعــواطــف تـنـتـهــي وي ـب ــدأ ال ـج ـ ّـد في
املـ ـي ــدان .دق ــائ ــق أولـ ــى ط ـغــى عليها
الـ ـح ــذر وهـ ـ ــذا ط ـب ـي ـعــي ف ــي مـ ـب ــاراة
ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم .ه ــذا
امل ـش ـه ــد اس ـت ـم ــر ح ـت ــى ال ــدق ـي ـق ــة 15
عندما لعب دي بروين الكرة لهازار
فـ ـس ــدده ــا األخ ـ ـيـ ــر ل ـك ـن ــه لـ ــم يـصــب
املرمى.
كأن بهذه الكرة ّ
حركت املياه الراكدة
ف ــارتـ ـف ــع نـ ـس ــق امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة وت ـ ـعـ ـ ّـددت
امل ـ ـح ـ ــاوالت ن ـح ــو امل ــرمـ ـي ــن .شـيـئــا
فشيئًا ب ــدأ الـفــرنـسـيــون يسيطرون
ع ـلــى زم ـ ــام األم ـ ـ ــور .ن ـغــولــو كــانـتــي
ي ـق ـط ــع الـ ـ ـك ـ ــرات وب ــوغـ ـب ــا يـ ـم ـ ّ
ـرره ــا
وغ ـ ــري ـ ــزم ـ ــان يـ ـتـ ـح ــرك عـ ـل ــى ح ـ ــدود
املـنـطـقــة الـبـلـجـيـكـيــة وم ـبــابــي يـقـ ّـدم
الـهــدايــا لـجـيــرو ال ــذي يــرفـضـهــا .في
املقابل كان هازار يبالغ في املراوغة
واالحتفاظ بالكرة ،فيما دي بروين
ي ـ ـحـ ــاول عـ ـب ــر تـ ـم ــري ــرات ــه مـ ــن دون
جـ ـ ــدوى .هـ ـك ــذا ،فـ ــرض ال ـفــرن ـس ـيــون
شخصيتهم لكن هجماتهم قابلها
بلجيكي في الدفاع وتحديدًا
تمركز
ّ
ح ـ ــارس م ـت ـيــقــظ ه ــو كـ ــورتـ ــوا .ه ــذا
مــا ب ــدا واض ـحــا فــي الـفــرصــة األكـثــر
خطورة في الشوط األول في الدقيقة
 39بعد تمريرة ســاحــرة مــن مبابي
إلـ ــى ب ـن ـجــامــان ب ــاف ــار ال ـ ــذي ي ـسـ ّـدد
ب ـم ــواج ـه ــة كـ ــورتـ ــوا إال أن األخ ـي ــر
بإبعادها حارمًا «الديوك»
يتعملق
ّ
من هدف محقق.

خ ــال  45دق ـي ـقــة ف ــي ال ـش ــوط األول
لـ ــم ي ـن ـج ــح أي مـ ــن امل ـن ـت ـخ ـب ــن فــي
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ،ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إلـ ــى
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاك ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي لــم
يـحـتــج إال إل ــى  6دق ــائ ــق ف ـقــط .ففي
ال ــدق ـي ـق ــة ّ 51ح ـص ـلــت ف ــرن ـس ــا عـلــى
ركلة ركنية نفذها غريزمان ليلحق
بها صامويل أومتيتي قبل مــروان
فـ ـي ــايـ ـن ــي ويـ ـت ــابـ ـعـ ـه ــا ب ـ ــرأس ـ ــه فــي
مرمى كــورتــوا .في األثـنــاء ،الرئيس
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي إيـ ـ ـم ـ ــان ـ ــوي ـ ــل مـ ـ ــاكـ ـ ــرون
يحتفل في املقصورة الرئيسية في
امللعب وإلــى جانبه رئيس االتحاد
الـ ــدولـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـس ــوي ـس ــري
جياني إنفانتينو ورئيس االتحاد
الفرنسي للعبة نويل لو غراييه.
ض ـغ ـطــت ف ــرن ـس ــا ب ـع ــده ــا ومـ ـج ــددًا
ّ
يقدم مبابي هدية لجيرو وهذه املرة
بحركة فنية رائعة وتمريرة بالكعب
ب ـح ــرف ـن ــة إال أن مـ ـه ــاج ــم ّ تـشـلـســي
تباطأ في تسديدها وتدخل موسى

عاد الفرنسيون إلى
المباراة النهائية للمرة
األولى منذ  12عامًا

ديمبيلي ليبعدها (.)56
البلجيكيون يعتمدون على الكرات
الـعــرضـيــة .مــن إحــداهــا فــي الدقيقة
 65يــرتـقــي فـيــايـنــي عــالـيــا وي ـسـ ّـدد
الـكــرة بــرأســه تـمـ ّـر قريبة مــن القائم
األيسر.
الــدقــائــق ّ
تمر سريعة على بلجيكا.
املـ ـب ــاراة تـصـبــح صـعـبــة أك ـث ــر .إنـهــا
الــدق ـي ـقــة  .80أك ـســل فـيـتـســل ي ـجـ ّـرب
ّ
ح ــظ ــه ب ـت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة مـ ــن خـ ــارج
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزاء إال أن لـ ــوريـ ــس
يبعدها.
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور الـ ـف ــرنـ ـس ــي يـ ــرقـ ــص فــي
املدرجات .ال جديد بارز في الدقائق
الـتــالـيــة باستثناء تـســديــدة البديل
ك ــورون ـت ــان تــولـيـســو ال ـتــي أبـعــدهــا
ك ــورت ــوا ف ــي ال ــوق ــت بـ ــدل ال ـضــائــع،
لـ ـيـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ب ـ ـعـ ــدهـ ــا صـ ــافـ ــرة
الختام.
ح ـ ـكـ ــايـ ــة ن ـ ـصـ ــف ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي األول
ملــونــديــال روس ـيــا ان ـت ـهــت .ستنتقل
ال ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــة إل ـ ـ ـ ــى فـ ـصـ ـلـ ـه ــا األخ ـ ـيـ ــر
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــا ف ـ ـ ــي نـ ـه ــائ ــي
مـ ــوس ـ ـكـ ــو .ع ـ ـ ــاد الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــون إل ــى
املـبــاراة النهائية للمرة األولــى منذ
 12عامًا .بعد أربعة أيام سيكتبون
ع ـ ـنـ ــوان ح ـك ــاي ـت ـه ــم ،فـ ـه ــل س ـي ـكــون
بأحرف من ذهب؟
هـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ،ف ـ ـ ـ ـ ــازت فـ ــرن ـ ـسـ ــا وخ ـ ـسـ ــرت
بـلـجـيـكــا ،ل ـكــن األك ـي ــد أن ه ـن ــري لم
يغادر امللعب حزينًا.
(األخبار)
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