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رياضة

السبت  7تشرين األول  2017العدد 3292

تصفيات مونديال 2018

فرنسا لم تنسَ كوستادينوف
تلعب فرنسا الليلة مع بلغاريا في
تصفيات مونديال روسيا .2018
موقعة تعيد إلى الذاكرة الكثير من
الذكريات السيئة ،لكنها بال شك كانت
درسًا أوصل مدرب فرنسا إلى ما هو
عليه اليوم

تضم تشكيلة ديشان
كم من المواهب
أكبر ٍّ
في تاريخ فرنسا (فراك
فيف  -أ ف ب)

شربل كريّم
منذ تلك الليلة املأسوية التي ُصدمت
فيها فرنسا بهدف املهاجم البلغاري
إم ـي ــل ك ــوس ـت ــادي ـن ــوف ال ـ ــذي حــرمـهــا
ال ـت ــأه ــل إلـ ــى ن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـعــالــم
 ،1994كانت ال ــدروس والـ ِـعـ َـبــر كثيرة،
وال ي ــزال املنتخب الفرنسي يستفيد
مـنـهــا حـتــى ال ـي ــوم ،ب ــل ال م ـغ ــاالة في
الـ ـق ــول إن م ــا وصـ ــل إل ـي ــه «ال ــدي ــوك»
فــي أيامنا هــذه يعود سببه إلــى تلك
الصدمة.
املـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــون ع ـ ـ ــن ك ـ ـثـ ــب ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب
الـفــرنـســي مـنــذ منتصف تسعينيات
القرن املــاضــي ،يــرون في كل مواجهة
م ــع ب ـل ـغ ــاري ــا س ـب ـبــا ل ـل ـت ـف ــاؤل ،إذ إن
طـعـنــة كــوس ـتــادي ـنــوف ف ــي تصفيات
 1993غ ـ ّـي ــرت م ـج ــرى ت ــاري ــخ فــرنـســا
كرويًا .فمنذ تلك اللحظة قرر االتحاد
نهج مختلف ،فتخلى
الفرنسي اتباع ٍ
ع ـ ــن امل ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ـ ــذي وصـ ـ ــف ب ــال ـق ــات ــل
ج ـي ــرار ه ــوي ـي ــه ،ووض ـ ــع ف ــي منصب
املـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي مـ ـس ــاع ــده األك ــاديـ ـم ــي

طعنة كوستادينوف
في تصفيات  1993غ ّيرت
مجرى تاريخ فرنسا كرويًا
إيـمـيــه جــاكـيــه .ه ــذا الــرجــل ال ــذي كــان
مــن املـفـتــرض أن يـكــون مــدربــا مؤقتًا
استطاع أن يقنع ّ
القيمني بأن فرنسا
يمكنها النهوض بأسرع من املتوقع
في حال االقتناع بأفكاره التي وجدها
كثيرون متطرفة.
إنهاء
ـى
ـ
ل
إ
كبيرة
ـرأة
ـ
جاكيه ذهــب بـج
ّ
عهد ذاك «الجيل الفاشل» الــذي بخر
ح ـل ــم امل ــون ــدي ــال األمـ ـي ــرك ــي ،فــاخـتــف
سريعًا من التشكيلة الفرنسية نجوم
مـثــل إيــريــك كــانـتــونــا وداف ـيــد جينوال
وج ــان ب ـيــار ب ــاب ــان ،وح ـضــرت أسـمــاء
لجيل
جديدة رأى فيها املــدرب بــذورًا
ٍ
جديد ،فكان هذا الجيل ذهبيًا ،وخالف
توقعات الكثيرين فــي الــداخــل ،الذين

رأوا أن اإلحـ ــراج سـيـكــون فــي انتظار
م ـن ـت ـخ ـب ـهــم ع ـن ــد اس ـت ـض ــاف ـت ــه ل ـكــأس
ال ـعــالــم  .1998لـكــن زي ــن ال ــدي ــن زي ــدان
ّ
وزمــاءه سطروا ملحمة تاريخية في
النهائي أمام البرازيل ،ودخلوا تاريخ
املجد الكروي.
فـلـسـفــة جــاك ـيــه ك ــانــت بـسـيـطــة ،وهــي

ال ـب ـحــث ع ــن م ــواه ــب ج ــدي ــدة يمكنها
ن ـق ــل الـ ـك ــرة ال ـفــرن ـس ـيــة إلـ ــى مـسـتــوى
جديد ،وهو األمر الذي حدث بالفعل،
إذ اجتاحت هذه املواهب أبرز األندية
األوروب ـيــة ،وفــرضــت نفسها بــن أكبر
نجوم العالم ،لتصبح فرنسا مدرسة
ومــرجـعــا فــي عملية الـبـنــاء وتحقيق

األلقاب الكبيرة.
ال ـفــرن ـس ـيــون ك ــان ــوا ي ـع ـل ـمــون أن ــه مع
رحـ ـ ـي ـ ــل جـ ــاك ـ ـيـ ــه س ـت ـت ـغ ـي ــر األمـ ـ ـ ـ ــور،
وخصوصًا أنه لم يلجأ أحد إلى إطالق
عملية بناء مشابهة لجيل يرث أبطال
العالم وأوروبا ،فكان الخروج املخزي
من مونديال  ،2002وهي املسألة التي

أيقظت الفرنسيني مجددًا من ُسباتهم،
فشرعوا في دعم كل األندية التي تهتم
ّ
بأكاديمياتها ،ليطل حاليًا جيل من
َ
منتخب فرنسا
املواهب التي ال يمكن
استيعابها كلها لكثرتها.
ُ
ومع هذا الجيل ،ت َع ّد فرنسا مرشحة
ل ـل ـفــوز بــال ـل ـقــب ال ـع ــامل ــي ف ــي الـصـيــف
امل ـق ـبــل ،ف ــا ي ـب ــدو أن امل ـ ــدرب ديــديـيــه
ديشان يتأثر بغياب أي العب ،إذ لديه
أك ـث ــر م ــن بــدي ـلــن ل ـكــل م ــرك ــز .واأله ــم
أن ق ـ ــراءة الـتـشـكـيـلــة ال ـحــال ـيــة تسقط
ذاك الـهــوس ال ــذي ســاد فــي الصحافة
الفرنسية لسنوات طويلة ،التي بحثت
ع ــن زي ـ ـ ــدان ج ــدي ــد أو ع ــن ن ـج ـ ٍـم عـلــى
ص ــورة أول ـئــك ال ـن ـجــوم الــذيــن جعلوا
الـبــاد تحلم دائـمــا بالذهب وال شيء
سواه.
فـ ــي م ـن ـت ـخــب ف ــرن ـس ــا ال ـ ـيـ ــوم مـ ــن هــو
على شاكلة الـحــارس فابيان بارتيز،
أي امل ـت ــأل ــق ه ــوغ ــو لـ ــوريـ ــس .وه ـن ــاك
مدافعون ال يقلون شأنًا عن مارسيل
دوس ــاي ــي ول ـ ــوران بـ ــان ،مـثــل رافــايــل
ف ـ ــاران وص ــام ــوي ــل أوم ـت ـي ـتــي .وكــذلــك
العـ ـ ــب وسـ ـ ــط ي ـش ـب ــه ب ــات ــري ــك ف ـي ـيــرا
بالقيمة الفنية ،أي بول بوغبا (يغيب
ع ــن م ـب ــاراة الـلـيـلــة بـسـبــب اإلص ــاب ــة)،
وجـ ـن ــاح ــان م ــوه ــوب ــان م ـث ــل ت ـي ـيــري
ه ـنــري وروبـ ـي ــر ب ـيــريــس ،أي كـيـلـيــان
م ـبــابــي وع ـث ـم ــان دي ـم ـب ـي ـلــي (م ـصــاب
أيـ ـض ــا) ،وه ـ ــداف ق ـن ــاص م ـثــل داف ـيــد
تريزيغيه ،أي أنطوان غريزمان...
مـ ــن هـ ـن ــا ،ي ـم ـك ــن اعـ ـتـ ـب ــار أن فــرن ـســا
ستملك التشكيلة األك ـثــر تــوازنــا بني
كـ ــل امل ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـ ـتـ ــي س ـت ـص ــل إل ــى
روسـ ـ ـي ـ ــا ف ـ ــي صـ ـي ــف  ،2018إذ ل ـكــل
ّ
نجم أســاســي بديل ال يقل عنه شأنًا.
ٍ
واأله ــم أن الـطــابــع الـشــاب يغلب على
ه ـ ــذه ال ـت ـش ـك ـي ـلــة وس ـ ــط ج ـ ــوع ه ــؤالء
الشبان لتحقيق شيء عظيم ُلبالدهم،
وخ ـصــوصــا أن ال ـهــالــة ال ـتــي أحـيـطــت
ب ـه ــم ف ــي ال ـع ــام ــن األخـ ـي ــري ــن كـبـيــرة
جدًا ،إذ ُوصفت تشكيلة ديشان بأنها
تضم ّ
كمًا من املواهب لم تعرفه فرنسا
ّ
ط ــوال تــاريـخـهــا ،ال ــذي ال ب ــد أن يذكر
كوستادينوف بالخير قبل الشر.

نتائج وبرنامج التصفيات األوروبية
المجموعة الرابعة:

 -6مولدافيا  2من 9

النمسا – صربيا 2-3
غويدو بورغستالر ( )25وماركو
أرنوتوفيتش ( 76و )89للنمسا ،ولوكا
ميليفويفيتش ( )11ونيمانيا ماتيتش
( )83لصربيا.

المجموعة السابعة:

جورجيا  -ويلز 1-0
طوم الورنس (.)49
جمهورية إيرلندا  -مولدافيا 0-2
الترتيب: -1صربيا  18نقطة من  9مباريات
 -2ويلز  17من 9
 -3إيرلندا  16من 9
 -4النمسا  12من 9
 -5جورجيا  5من 9

إسبانيا  -ألبانيا 0-3
رودريغو ( )16وإيسكو ( )24وتياغو
ألكانتارا (.)27
إيطاليا  -مقدونيا 1-1
جيورجيو كييليني ( )40إليطاليا،
وألكسندر ترايكوفسكي ( )77ملقدونيا.
ليشتنشتاين  -إسرائيل 1-0
الترتيب: -1إسبانيا  25نقطة من  9مباريات
(تأهلت)
 -2إيطاليا  20من 9
 -3ألبانيا  13من 9

 -4إسرائيل  12من 9
 -5مقدونيا  8من 9
 -6ليشتنشتاين  0من 9
المجموعة التاسعة:
تركيا  -أيسلندا 3-0
يوهان غودموندسون ( )32وبيركير
بياماسون ( )39وكاري أرناسون (.)50
كرواتيا  -فنلندا 1-1
ماريو ماندزوكيتش ( )57لكرواتيا،
وبيري سويري ( )90لفنلندا.
كوسوفو  -أوكرانيا 2-0
الترتيب:
 -1أيسلندا  19نقطة من  9مباريات
 -2كرواتيا  17من 9

 -3أوكرانيا  17من 9
 -4تركيا  14من 9
 -5فنلندا  8من 9
 -6كوسوفو  1من 9
برنامج املباريات
 السبت: املجموعة األولى:السويد  -لوكسمبور ()19,00
بلغاريا  -فرنسا ()21,45
بيالروسيا  -هولندا ()21,45
 املجموعة الثانية:جزر فارو  -التفيا ()19,00
أندروا  -البرتغال ()21,45
سويسرا  -املجر ()21,45
املجموعة الثامنة:
البوسنة والهرسك  -بلجيكا ()19,00

جبل طارق  -إستونيا ()19,00
قبرص  -اليونان ()21,45
 األحد: املجموعة الثالثة:أملانيا – أذربيجان ()21,45
النروج – إيرلندا الشمالية ()21,45
تشيكيا – سان مارينو ()21,45
املجموعة الخامسة:
بولونيا – مونتينيغرو ()19,00
الدنمارك – رومانيا ()19,00
كازاخستان – أرمينيا ()19,00
 املجموعة السادسة:ليتوانيا – إنكلترا ()19,00
سلوفينيا – اسكوتلندا ()19,00
سلوفاكيا – مالطا ()19,00

