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ً
غريزمان محتفال بتسجيله الهدف األول في الدقيقة ( 90فرانك فايف ــ أ ف ب)

دور الـ  16يفتح أبوابه لفرنسا الضعيفة
انـتـقــل مـنـتـخــب فــرنـســا ف ــي مـبــاراتــه
الـ ـث ــانـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـي ـ ــورو مـ ــن ب ــاري ــس
إل ـ ــى م ــرس ـي ـل ـي ــا .اآلمـ ـ ـ ــال فـ ــي مـلـعــب
«ف ـي ـلــودروم» أم ــام ألـبــانـيــا بحضور
الرئيس الفرنسي فــرانـســوا هوالند
ك ــان ــت ك ـب ـي ــرة ب ـ ــأن تـ ـك ــون الـ ـص ــورة
مختلفة عـمــا كــانــت عليه فــي «ســان
دون ـ ــي» ع ـنــدمــا ف ــاز «ال ــدي ــوك» على
رومانيا في املباراة االفتتاحية دون
أن ُيقنعوا.
ك ــل األم ـ ـ ــور ك ــان ــت ف ــي مـصـلـحـتـهــم،
ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ـ ــن ال ـ ـف ـ ــارق الـ ـش ــاس ــع فــي
املـسـتــوى بــن املـنـتـخـبــن ،وانـطــاقــا
م ــن تـخـلــص الـفــرنـسـيــن م ــن ضغط
الفوز باملباراة االفتتاحية التي تكون
صعبة غالبًا العـتـبــارات عــديــدة ،لذا
ك ـ ــان ال ـت ــوق ــع ب ـ ــأن يـ ـق ــدم «الـ ــديـ ــوك»
األداء ال ـ ـقـ ــوي ال ـ ــذي ي ــوجـ ـه ــون مــن
خالله رسالتهم لبقية الكبار بأننا
جاهزون.
وبــاعـتـبــار أن فرنسا لــم تكن مقنعة
ف ــي امل ــواج ـه ــة األولـ ـ ـ ــى ،أراد املـ ــدرب
ديـ ــدي ـ ـيـ ــه ديـ ـ ـش ـ ــان مـ ـن ــح ت ـش ـك ـي ـل ـتــه
صــدمــة إيجابية ب ــ»قــرار كبير» عبر
وضع النجمني بول بوغبا وأنطوان
غ ــري ــزم ــان ع ـلــى م ـق ـعــد الـ ـب ــدالء بعد
ّ
السيئ أمام رومانيا والبدء
أدائهما
ب ــال ـج ـن ــاح ــن الـ ـس ــريـ ـع ــن أن ـط ــون ــي
مــارس ـيــال وكينغسلي كــومــان على
حسابهما.
لـكــن املـفــاجــأة الـتــي أع ـ ّـد لـهــا ديـشــان
للجمهور الفرنسي وللخصم ّ
ارتدت
ع ـل ـي ــه ،إذ إن األل ـ ـبـ ــان ع ــرف ــوا كـيــف
ي ـف ـس ــدون خ ـط ـتــه وت ـك ـت ـي ـكــه ت ـمــامــا

حيث ّ
جهز املــدرب اإليطالي جياني
دي بيازي خطة مضادة تعتمد على
املراقبة اللصيقة ملفاتيح اللعب في
فرنسا ،وتحديدًا نجم املباراة األولى
ديميتري باييه الــذي بــدا مقيدًا في
م ــرك ــز ص ــان ــع األل ـ ـعـ ــاب ،ولـ ــم تـخــرج
مــن قــدمــه أي ت ـمــريــرة مــن تـمــريــراتــه
السحرية.
 45دقيقة أولى كان فيها الفرنسيون
صفرًا ،إذ لم يصلوا إلى املرمى بأي
ِ
كــرة .بدا القلق والعصبية واضحني
ع ـلــى م ـحـ ّـيــا ديـ ـش ــان ،وب ـ ــدا ال ـشــوط

األول في هذه املباراة األسوأ مستوى
منذ انطالق البطولة ،وهــذا ما يالم
عليه طبعًا الفرنسيون ،إذ إن األلبان
وبــال ـن ـظــر إلـ ــى إم ـكــانــات ـهــم أدوا ما
عليهم ،ال بل أكثر.
سريعًا وعـنــد بــدايــة الـشــوط الثاني
تـنـ ّـبــه دي ـشــان إل ــى خـطـئــه التكتيكي
ً
وع ـم ــد إلـ ــى إق ـح ــام بــوغ ـبــا ب ـ ــدال من
مارسيال من أجــل انتقال باييه إلى
مركز الجناح األيسر وتحرره.
لـكــن رغ ــم ذل ــك لــم يـتـبــدل املـشـهــد مع
تماسك األلبان ،حتى أنهم اكتسبوا

زوجات العبي فرنسا يحتفلن بهدف باييه (أ ف ب)

الثقة وأصــابــوا القائم األيسر ملرمى
هــوغــو ل ــوري ــس ب ـكــرة مـشـتــركــة بني
ليديان ميموشاي وبــاكــاري سانيا
(.)52
ولـ ــم ي ـج ــد ديـ ـش ــان ب ـ ـدًا إال ب ــإدخ ــال
غ ــري ــزم ــان مـ ـك ــان ك ــوم ــان لـتـنـشـيــط
الهجوم ،فابتسمت الكرة له ولفرنسا
ً
مجددًا بتسجيل غريزمان نفسه أوال
في الدقيقة األخيرة بكرة رأسية من
عرضية ع ــادل رام ــي ،ومــن ثــم باييه
بمراوغة وتسديدة من داخل املنطقة
في الوقت بدل الضائع.
ص ـح ـيــح أن فــرن ـســا ف ـ ــازت ورب ـحــت
أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ ،16
لكنها مـجــددًا بــدت غير مقنعة على
اإلطالق ،وال شك في أن ما ينتظرها
ف ــي األدوار اإلق ـص ــائ ـي ــة ،ع ـل ــى هــذا
الحال ،أصعب.
 مثل فرنسا :هوغو لوريس ،بكاريســانـيــا ول ـ ــوران كوسييلني وع ــادل
رامي وباتريس ايفرا ،نغولو كانتي
وبليز ماتويدي وكينغسلي كومان
(أن ـطــوان غــريــزمــان )66 ،وديميتري
باييه وأوليفييه جيرو (أندريه بيار
جـيـنـيــاك )77 ،وأن ـطــونــي مــارسـيــال
(بول بوغبا.)46 ،
 مثل ألبانيا :اتريت بيريشا ،السيدهــوســاي ومـيــرغـيــم م ــاف ــراي وانـســي
اغولي (فريدريك فيسيلي ،)85 ،اندي
ل ـيــا (اوديـ ـس ــي روش ـ ــي )71 ،وام ـيــر
ابــراشــي وبــوريــم كوكيلي (تــاولـنــت
جـ ــاكـ ــا )74 ،ول ـ ـيـ ــديـ ــان م ـي ـم ــوش ــاي
وارمير لينجاني ،ارماندو ساديكو.
(األخبار)
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