العدد ( )3491الثالثاء  11سبتمبر 2018

21

رياضة

www.alshahedkw.com

فرنسا تسقط الطواحين الهولندية بثنائية في دوري األمم األوروبية
ان��ت��زع منتخب فرن�سا ف���وزً ا
�صع ًبا �أم���ام �ضيفه الهولندي
بهدفني لهدف يف املباراة التي
جمعتهما ،يف اجلولة الثانية
باملجموعة الأول���ى مل�سابقة
دوري الأمم الأوروبية.
�سجل كيليان مبابي و�أوليفييه
جريو هديف فرن�سا بالدقيقتني
 14و ،75بينما �سجل ري��ان
بابل الهدف الوحيد للطواحني
يف الدقيقة  ،67ليت�صدر �أبطال
العامل املجموعة بر�صيد  4نقاط
بعد التعادل مع �أملانيا.
ب����د�أ ال��ل��ق��اء ب��ن��دي��ة ك��ب�يرة،
وخ��ط��ورة م��ب��ك��رة ،ح��ي��ث كاد
مبابي �أن ي�سجل بعد  50ثانية
فقط� ،إال �أن احلار�س الهولندي
يا�سرب �سيلي�سني �أنقذ مرماه من
هدف م�ؤكد ،بعدها �سدد كوين�سي
بروميز ب��ج��وار القائم الأمي��ن
لألفون�س �أريوال.
�سارت املباراة يف اجتاه واحد
و���س��ط ت��ف��وق كا�سح للديوك،
حيث ك��ان �أن��ط��وان جريزمان
مفتاح الهجمات الفرن�سية �سواء
بتمريراته البينية� ،أو كراته
العر�ضية التي مل ي�ستغل فاران،
�أوم��ت��ي��ت��ي ،م��ب��اب��ي ولوكا�س
هرنانديز.
���س��دد لوكا�س هرنانديز كرة
�سهلة �أم�سكها �سيلي�سني ،بعدها
انطلق بليز ماتويدي من اجلهة
الي�رسى ،ولعب كرة عر�ضية،
�أكملها مبابي يف ال�شباك.
ردة فعل املنتخب الهولندي كانت
�ضعيفة ،ومل ي�سعفه الن�شاط
امللحوظ جلورجينيو فينالدوم
يف ظل اختفاء اجلناحني ،رايان
بابل وممفي�س ديباي و�صانعي
الأل��ع��اب دي ي��ون��غ ،بروميز
ودايف بروبر.

و�أ�ضاع جريو فر�صة لتعزيز تقدم
الديوك بهدف ث� ٍ
�ان يف الدقائق
الأخرية من ال�شوط الأول.
ه���د�أ �إي��ق��اع �أب��ط��ال ال��ع��امل يف
ال�شوط ال��ث��اين ،وغلب عليهم
امل��ي��ل ل��ل��ف��ردي��ة وال��رع��ون��ة،
واكتفوا بتهديد املرمى الهولندي
بت�سديدات طائ�شة جلريزمان
ومبابي ،كما �شارك بنجامني
ميندي مكان لوكا�س هرنانديز
يف الدقيقة  62لتن�شيط اجلبهة
الي�رسى.
ن�شط املنتخب الهولندي �سعيا
لإدراك التعادل ،حيث �أ�ضاع
فينالدوم فر�صة م�ؤكدة من انفراد
تام ،حيث �سدد الكرة برعونة
بعيدا عن القائم الأمين ،بعدها
�أر�سل كيني تيتي كرة عر�ضية
من اجلهة اليمنى ،انق�ض عليها
بابل بقدمه يف ال�شباك م�سجال
التعادل ،ثم �سدد ديباي بقوة
بجوار القائم الأي�رس.
وا�ستعاد منتخب فرن�سا توازنه
�رسيعا ،ومل يفرح مناف�سه كثريا
ً
بالتعادل ،حيث لعب ميندي
عر�ضية من اجلبهة الي�رسى،
خطفها ج�يرو بقدمه يف �شباك
�سيلي�سني ،ل��ي��ن��ه��ي مهاجم
ت�شيل�سي الإنكليزي �صيامه بعد
غياب طويل.
وحت��رك رون��ال��د ك��وم��ان مدرب
ه��ول��ن��دا لتن�شيط ال�صفوف
ب���إ��شراك رود ف��ورم��ر وداري���ل
يامنات ول��وك دي يونغ مكان
بروميز وتيتي وبابل ،ورد عليه
دي�شامب ب�إ�رشاك �ستيفن نزونزي
مكان غريزمان لت�أمني و�سط
امللعب ،ثم حل عثمان دميبلي
بديلاً جلريو بالدقيقة � ،89إال
�أن �أح��داث اللقاء مل ت�شهد �أي
جديد.

• فرحة كبرية لالعبي فرن�سا بالفوز

جيرو كسر صيامه التهديفي
بعد  10مباريات

• �ضغط من ثنائي هولندا على جريو

ك�رس �أوليفيه جريو مهاجم منتخب
فرن�سا �صيامه الطويل عن التهديف
بقمي�ص الديوك ،بعد  10مباريات
عندما �أح���رز ال��ه��دف ال��ث��اين يف
مرمى هولندا ،باجلولة الثانية
ل���دوري �أم���م �أوروب�����ا .وبذلك،
�سجل العب ت�شيل�سي هدفه الدويل
رق��م  ،32ليتخطى زي��ن الدين
زي����دان� ،أ���س��ط��ورة فرن�سا «31
ً
هدفا» ،وينفرد باملركز الرابع يف
قائمة هدايف بالده ،وف ًقا ل�شبكة
«�سكواكا» للإح�صائيات .ويت�صدر
القائمة تريي هرني « 51هدفا»،
يليه مي�شيل بالتيني « ،»41وديفيد
تريزيجيه «.»34
ويعود �آخ��ر ه��دف دويل جلريو،

�إلى ودية �أيرلندا ،يوم  28مايو
املا�ضي ،بينما غاب عن التهديف
يف ودي��ت��ي ام�يرك��ا و�إيطاليا،
ول��ق��اء �أمل��ان��ي��ا يف دوري �أم��م
�أوروب��ا� ،إ�ضافة �إل��ى  7مباريات
يف ك��أ���س ال��ع��امل .وق��ال املدير
الفني ملنتخب فرن�سا ،ديديه
دي�شامب  ،يف ت�رصيحات �أبرزتها
�صحيفة «ليكيب»« :ال��ف��وز كان
مهما لكي تكتمل روعة االحتفال
ً
مع اجلماهري� ،أنا �سعيد للغاية
لأوليفيه جريو ،لأنه تعر�ض لظلم
�شديد طوال الفرتة املا�ضية ،رغم
�أنه من ال��وارد �أن يبتعد �أي ر�أ�س
حربة عن التهديف.
و�أ�ضاف« :جريو عن�رص مهم للغاية

يف خطتنا ،لقد منحنا الفوز ،
وكما قلت قبل ك�أ�س العامل ،ف�إنه
دائ� ً�م��ا م��ا يتعر�ض للظلم ،فهو
نوعية خمتلفة من املهاجمني ،وال
�أنتظر منه ت�سجيل نف�س احل�صيلة
من الأهداف التي ي�سجلها العبون
�آخرون.
و�أكد مدرب الديوك :االنتقادات �أمر
طبيعي يف كرة القدم ،لكن �أوليفيه
ً
هدفا ملنتخب فرن�سا،
�سجل 32
وع��ن��دم��ا �سيغيب ع��ن �صفوف
الفريق� ،سيدرك اجلميع ت�أثريه.
و�أمت املدير الفني لفرن�سا :العبو
الفريق يعلمون � ً
أي�ضا �أهمية زميلهم
ج�ي�رو ،فنحن ب��ح��اج��ة �إل��ي��ه،
و�سنحتاج �إليه.

ماتويدي كشف عن أسباب الفوز
الصعب للديوك
ك�شف بليز م��ات��وي��دي العب
و���س��ط منتخب ف��رن�����س��ا عن
�أ�سباب الفوز ال�صعب للديوك
على هولندا بنتيجة  ،1-2يف
اجلولة الثانية من دوري الأمم
الأوروبية.
وقال ماتويدي ،يف ت�رصيحات
�أب��رزت��ه��ا �صحيفة «ليكيب»:
«انخف�ض �إيقاعنا ب�شكل ملحوظ
�أم���ام ه��ول��ن��دا ،لقد �شعرنا
ببع�ض التعب ،ب�سبب اللعب
بنف�س الت�شكيل الأ�سا�سي خالل
مباراتني على التوايل يف فرتة
زمنية ق�صرية.
و�أ����ض���اف الع���ب يوفنتو�س
الإي��ط��ايل« :ال��ف��وز ك��ان مهما
الك���ت���م���ال ف��رح��ت��ن��ا و���س��ط
جماهرينا ،لقد فعلنا بع�ض
الأ�شياء اجليدة يف املباراة،
ال��ت��ي مل ت��خ��ل �أي�����ض��ا من
ال�سلبيات».
و�أمت بليز م��ات��وي��دي :هدف
�أوليفييه جريو يثبت قدراته
املميزة ،فهو ال يتوانى عن
بذل جهد م�ضاعف ،وكلنا خلفه
وندعمه.

مبابي يهدد عرش نجوم منتخب فرنسا
لو �أردنا ت�سمية �أف�ضل  5العبني يف
تاريخ الكرة الفرن�سية ،فيمكننا
ذكر �أ�سماء مثل زين الدين زيدان،
مي�شيل بالتيني ،تريي هرني،
ليليان توران ،وباتري�س فيريا،
ورمبا يكون هناك �أ�سماء �أخرى،
لكن هذه من يتفق عليها معظم
اجلماهري واملحللني ،وه��ذا ما
يقودنا للت�سا�ؤل ،هل هناك العب
قادر على الدخول يف هذه القائمة
خالل ال�سنوات الع�رش القادمة ؟
�أو حتى التفوق عليهم جميع ًا؟
بال �شك هناك العديد من الأ�سماء
الكبرية يف منتخب فرن�سا بالوقت
ال��راه��ن م��ث��ل جن��ول��و كانتي،
بول بوجبا� ،أنتوان جريزمان،
رافاييل ف��اران ،وجميع ه�ؤالء
النجوم ميلكون فر�صة لي�صبحوا
�ضمن الأف�ضل يف تاريخ الديوك،
خ�صو�ص ًا بعد الو�صول �إلى نهائي
ي��ورو  2016والفوز بلقب ك�أ�س
العامل  ،2018ونخ�ص مهاجم
�أتلتيكو مدريد بالذكر كونه ت�ألق
ب�شكل ملفت يف البطولتني.
لكن �إن كان هناك مر�شح ل�سحب
الب�ساط من زي��ن الدين زي��دان
فعالً ،و�أن يرتبع على عر�ش الكرة
الفرن�سية ،فهو كيليان مبابي
مهاجم باري�س ���س��ان جريمان
الذي �أبهر اجلميع خالل العامني
املا�ضيني بف�ضل امل�ستوى املميز
الذي يقدمه �سواء مع الأندية �أو
املنتخب الوطني.
م��ب��اب��ي �سجل ه��دف�� ًا يف �شباك
منتخب هولندا ،وق��اد الديوك

• مبابي

للفوز بهدفني مقابل هدف ،رافع ًا
ر�صيده �إل��ى � 9أه���داف بقمي�ص
املنتخب ،وذلك خالل  27مباراة
دولية خا�ضها حتى الآن ،مبعدل
هدف كل ثالث مباريات.
امل��ه��اج��م الفرن�سي املوهوب
�سيبلغ عامه  20بعد  100يوم من
الآن� ،أي �أن كل ما فعله حتى الآن

وهو مل ينه عامه  ،19وهذا ما
يدعونا للقول انه قادر بالفعل
�أن يتخطى اجلميع يف ال�سنوات
القادمة �سواء من حيث الأرق��ام
الفردية �أو الإجنازات.
على �سبيل امل��ث��ال ،يعد تريي
هرني الهداف التاريخي للديوك
بـ 51هدف ًا ،وقد �سجل هدفه الأول

وهو يف �سن  20عام ًا ،بينما ميلك
مبابي � 9أهداف دولية الآن وهو مل
ي�صل لهذه ال�سن بعد ،كما �ساهم
ب�شكل مبا�رش يف تتويج منتخب
بالده بلقب ك�أ�س العامل ،2018
والكثريون يرون �أنه كان الالعب
الأف�ضل يف الفريق.
ل��و رج��ع��ن��ا ل�ل�أ���س��اط�ير الذين
ذك��رن��اه��م يف ب��داي��ة امل��ق��ال،
ف�سنجد �أن كل واح��د منهم حقق
�إجن��از فريد جعله يدخل قائمة
ال�صفوة ،فمث ً
ال �إ�سهامات زيدان
ك���ان���ت يف م���ون���دي���ايل 1998
و ،2006بالإ�ضافة �إل��ى ت�ألقه
امللفت يف ي��ورو  ،2000بينما
يعترب هرني الهداف التاريخي،
يف حني �أن مي�شيل بالتيني هو
�أول العب يحقق للمنتخب لقب ًا
كبري ًا عندما قاد الديوك للفوز
بيورو � ،1984أما تورام فهو �أكرث
من مثل املنتخب بـ 142مباراة.
م��ب��اب��ي ح��ق��ق ل��ق��ب املونديال
حتى الآن ،و�سجل � 4أه��داف يف
البطولة ،وخا�ض  27مباراة،
حمرز ًا � 9أهداف و�صنع � 6أخرى،
ولو وا�صل على نف�س هذا املعدل
خالل ال�سنوات الع�رشة القادمة،
ف�إن الأرقام �سوف تت�ساقط حتت
�أقدامه ،و�سي�صبح الأف�ضل يف كل
�شيء قبل و�صوله ل�سن الـ30
عام ًا ،و�أك�ثر ما يحتاجه خالل
العقد القادم �أن يحرز لفرن�سا
لقب ًا ك��ب�ير ًا �آخ���ر� ،إم���ا الفوز
باليورو� ،أو تكرار نف�س الإجناز
يف املونديال.

• نيمار

أسطورة البرازيل
يبرر منح شارة
القيادة لنيمار
يرى جيلربتو �سيلفا �أ�سطورة املنتخب الربازيلي �أن نيمار دا
�سيلفا ،جنم باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،لديه الكثري من
الفر�ص للنمو والتطور بعد ت�سلمه �شارة قيادة ال�سامبا.
دائما للربازيل ،مع �إلغاء �سيا�سة التناوب
ومت اختيار نيمار قائ ًدا ً
التي فر�ضها تيتي ،املدير الفني املنتخب الربازيلي ،ذلك بعد
الإق�صاء من ربع نهائي مونديال رو�سيا.
وقال جيلربتو �سيلفا ،يف ت�رصيحات �صحافية «�أعتقد �أنهم
يريدون حماية نيمار ،ب�سبب االنتقادات التي تلقاها يف نهائيات
ك�أ�س العامل».
وتعر�ض نيمار ،النتقادات �شديدة يف نهائيات ك�أ�س العامل ،بعد
املبالغة يف ال�سقوط نتيجة الأخطاء �ضده ،لكن جيلربتو �سيلفا
يعتقد �أن حمل ال�شارة �سي�ساعد جنم البي �إ�س جي ،على �أن ي�صبح
�أكرث م�س�ؤولية.
و�أ�ضاف العب �آر�سنال ال�سابق «�شارة القيادة تذكر نيمار ب�أنه
يتحمل م�س�ؤولية �أكرب جتاه الفريق ،ملا ميثله يف عامل كرة
القدم ،فالقيادة بالن�سبة له هي فهم امل�س�ؤولية ك�شيء �إيجابي،
والنمو على امل�ستوى ال�شخ�صي».
و�أمت «من املهم احلفاظ على تركيزه وو�ضع النقد جانبا ،ما زال
لديه الكثري ليفعله على م�ستوى النمو».

• ماتويدي ينطلق بالكرة

