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احتماالت مفتوحة وتوقعات صعبة في نصف نهائي كأس أوروبا

مدريد تكره رونالدو وتصفية حـس
حسنًا ،انها املرحلة الحاسمة .أفضل اربعة
منتخبات في كأس اوروبا  2012لكرة القدم تحلم
ببلوغ املسرح النهائي .اسبانيا والبرتغال تتواجهان
وايطاليا تلعبان
الليلة الساعة  21.45بتوقيت بيروت ،واملانيا ّ
غد في التوقيت عينه .من دون شك لن يوفر الالعبون اي
مساء ٍ
جهد للعبور الى املباراة النهائية ،اذ سيكونون على مسافة
ٍ
 180دقيقة فقط من دخول التاريخ من اعلى منصة التتويج.
االحتماالت كلها مفتوحة والتوقعات صعبة

شربل كريم

كاسياس لدخول التاريخ
بـ  100فوز دولي
يقف الحارس اإلسباني املميز ،ايكر كاسياس،
أمام رقم مهم في مسيرته ،في املباراة التي
تجمع منتخب بالده أمام البرتغال الليلة؛ إذ إن
تحقيق «ال فوريا روخا» الفوز فيها سيضيف
إنجازًا إلى سجالت حارس ريال مدريد؛ ألنه
سيصبح الالعب األول في التاريخ الذي يحقق
 100فوز مع بالده في املباريات الدولية ،علمًا
بأن هذه املباراة ستكون الرقم  136دوليًا
لـ «القديس» ،وهو الرقم األكبر بني الالعبني
املشاركني في كأس أوروبا.
وسيكون تركيز كاسياس لتحقيق رقمه الجديد
ّ
منصبًا على زميله في ريال مدريد ،البرتغالي
يخف أنه يتوخى
كريستيانو رونالدو ،وهو لم ِ
الحذر من أي انحراف للكرة في الهواء بسبب
ّ
املميزة التي يسدد بها «الدون»
الطريقة
كراته.
وقال كاسياس لصحيفة «ماركا» في بالده:
«الكرة تفعل شيئًا غريبًا» ،مضيفًا أن الكرات
املستخدمة في كأس أوروبا  2012التي تحمل
اسم «تانغو» ال تنحرف مثل كرة «جابوالني»
التي استخدمت في نهائيات كأس العالم قبل
عامني ،وتابع« :ال تصل (الكرة) إلى هذا ّ
الحد،
لكن إذا ُس ِّددت جيدًا فإنها تنحرف بطريقة
خادعة».

ٌ
«رونالدو ،رونالدو ،رونالدو» .هتاف
ّ
ه� � ��ز ال� �ع ��اص� �م ��ة االس � �ب ��ان � �ي ��ة م ��دري ��د
م� ��رارًا ه ��ذه ال �س �ن��ة ،ف�ه�ن��اك ف��ي ملعب
«سانتياغو ب��رن��اب�ي��و» ُ معقل ال�ن��ادي
امل �ل �ك ��ي ري� � ��ال م� ��دري� ��د ن� � ّ�ص� ��ب ال �ن �ج��م
البرتغالي كريستيانو رونالدو ملكًا
وبات حبيب الجماهير طوال االشهر
املاضية .هذه الجماهير التي احتفلت
م�ع��ه ف��ي س��اح��ة سيبيليس الشهيرة
ب �ل �ق��ب ال � � � ��دوري االس � �ب ��ان ��ي س �ت �ك��ون
م �ح �ت �ش��دة ه� �ن ��اك ل �ل �ه �ت��اف مل�ن�ت�خ��ب
ب�ل�اده��ا ض ��ده ،ف�ه��ي س�ت�ن� ّ�ص ق��ان��ون��ًا
ج��دي�دًا يسري مفعوله مل��دة  90دقيقة
فقط وف�ح��واه« :ك��ره القائد البرتغالي
والدعاء له بعدم التوفيق».
ك � ��ذل � ��ك ،س� �ي� �ت ��آم ��ر امل� � ��دري� � ��دي� � ��ون م��ع
ال� �ك ��ات ��ال ��ون� �ي�ي�ن ل �ل �ي �ل��ة واح � � � ��دة ع�ل��ى
رون ��ال ��دو داخ ��ل امل�ل�ع��ب ع�ب��ر اخ�ت�لاط
الع �ب��ي ري � ��ال م ��دري ��د وب��رش �ل��ون��ة في
ت�ش�ك�ي�ل��ة امل �ن�ت �خ��ب االس �ب ��ان ��ي ،وع�ب��ر
ان � �غ � �م� ��اس م �ش �ج �ع �ي �ه��م ب��أط �ي��اف �ه��م
امل �خ �ت �ل �ف��ة ف ��ي امل � ��درج � ��ات .ف �ف��ي ه��ذه
االمسية س�ي��ردد جمهور ال��ري��ال وراء
جمهور «البرسا» االغ��ان��ي املناهضة
لرونالدو ،وسيتعانقان معًا في حال
ف�ش��ل ال�ل�اع��ب ف��ي ال�ت�س�ج�ي��ل او اه��در
ً
ركلة جزاء مثال.
األك �ي��د أن رون��ال��دو سيفعل اي ش� ّ�يء
ل�ك��ي يكسب ال�ت�ح��دي�ين ،االول يتمثل
بعودته الى مدريد رافعًا رأسه ّ
بتفوقه
ع� �ل ��ى زم�ل��ائ� ��ه ف� ��ي ال �ـ«م �ي ��ري �ن �غ �ي ��ز»،
والثاني اخضاع العبي «البالوغرانا»
ف��ي معركة اخ��رى بعدما كسب حربًا
ضروسًا خالل املوسم املاضي بقيادته
فريقه الى لقب «الليغا».
ً
ل �ك��ن م �ه�ل�ا ،ه� ��ؤالء االس� �ب ��ان ي�ع��رف��ون
رون � � ��ال � � ��دو ج� � �ي� � �دًا ،ف � � � ��اذا ل � �ع ��ب ع �ل��ى
الجناح االي�س��ر سيكون ه�ن��اك زميله
ف��ي ري� ��ال م��دري��د أل �ف ��ارو أرب �ي �ل��وا في
انتظاره للترحيب ب��ه ،لكن ه��ذه امل� ّ�رة
ليس برحابة ب��ل بقساوة .وم��ا يمكن
ال �ج��زم ب��ه ان ارب�ي�ل��و ي�ع��رف رون��ال��دو
وتحركاته جيدًا ،وه��و يبدو مستعدًا
ل �ك �ب��ح ج �م��اح��ه ب �ع��دم��ا اص� �ب ��ح رج��ل
املهمات الصعبة في مباريات اسبانيا
ع �ل��ى غ� ��رار ال �ل �ق��اء ام� ��ام ف��رن �س��ا حيث
اسند اليه املدرب فيسنتي دل بوسكي
م�ه�م��ة ت�ك�ب�ي��ل ف��ران��ك ري �ب �ي��ري فحقق
ن �ج��اح��ًا الف �ت ��ًا .اذًا س �ي �ح��زم رون ��ال ��دو
مجموعة مهاراته وينتقل الى العمق،
لكن هناك قد يجد مشكلة اكبر تتمثل
ب��وج��ود ج �ي��رارد بيكيه ال ��ذي اصبح
الوصفة الكفيلة بايقاف البرتغالي،
حتى اصبح ُي�ض��رب املثل ب��ه انطالقًا
فريق يطمح لوقف رونالدو
من ان اي
ٍ
عليه ان يستقدم «الجالد» بيكيه الى
صفوفه!
ل � �ك� ��ن ورغ � � � ��م ال � �ح� ��دي� ��ث ال� �ك� �ب� �ي ��ر ع��ن
رون� ��ال� ��دو ال ي �م �ك��ن ت �ص��وي��ر امل��وق �ع��ة
على انها مواجهة بني رجل برتغالي
و 11اس�ب��ان�ي��ًا ألن املنتخبني يملكان

قاس (فتييك رادفانسكي  -أ ف ب)
سيتمتع العالم برؤية افضل اربعة منتخبات اوروبية في ٍ
نزال ٍ
ع �ن��اص��ر ك �ث �ي ��رة ،ف �ي �ه��ا ف ��ي ال �ج��ان��ب
البرتغالي من هو قادر على استخدام
سالح الهجمات املرتدة الذي ظهر انه
االقوى لدى «برازيل أوروب��ا» في هذه
ال�ب�ط��ول��ة .ام��ا ف��ي الناحية االسبانية
فال حاجة إلى الكالم عن عباقرة خط
الوسط القادرين على فك أحجيات اي
منتخب يواجهونه.
ٍ

املانشافت  xاآلزوري
ب �ع��د  24س ��اع ��ة ع �ل��ى «درب� � � ��ي» ش�ب��ه
ال � �ج � ��زي� ��رة االي � �ب � �ي� ��ري� ��ة ،س� �ت� �ح ��ل «أم
امل �ع��ارك» ب�ين املانيا واي�ط��ال�ي��ا ،وهما
منتخبان كانا االفضل تاريخيًا على
الصعيدين ال�ع��امل��ي واالوروب � ��ي ،ف��اذا
كان منتخب اسبانيا هو رائد العصر
الحديث فان «املانشافت» و»اآلزوري»
هما التاريخ الكروي للقارة االوروبية.
ّ
ول�ه��ذا ال�س�ب��ب ل��دى ك��ل منهما ه��وس
م �ش �ت��رك ي �ت �م �ث��ل ب ��اس �ت �ع ��ادة زع��ام��ة

سيتآمر المدريديون
مع الكاتالونيين لليلة
واحدة على رونالدو
رأى االيطاليون كرتهم
تخبو امام الكرة
االلمانية في االعوام
األخيرة

ال �ق��ارة ث��م ال �ع��ال��م م��ن االس� �ب ��ان ،وه��و
ام ��ر ل��ن ي�ح�ص��ل اال م��ن خ�ل�ال اق�ص��اء
احدهما لآلخر.
وال� �ح ��دي ��ث ع ��ن ه ��ات�ي�ن امل � �ب ��ارات �ي�ن ال
يمكن ح�ص��ره ف��ي الع � ٍ�ب م�ع نّ�ّي� او في
مواجهات ثنائية كما هي حال املباراة
االولى ،فالكالم هنا عن كتلتني بكل ما
تحمله الكلمة من معنى ،اذ ال يخفى
ع �ل��ى اح� ��د ان امل��ان �ي��ا ت �ل �ع��ب ك��وح��دة
م �ت��راص��ة وم�ت�ن��اس�ق��ة ،وم�ث�ل�ه��ا ك��ان��ت
اي�ط��ال�ي��ا ف��ي م �ب��ارات �ه��ا االخ �ي��رة ام��ام
انكلترا في الدور ربع النهائي.
وطبعًا املنطقة الحمراء في هذا اللقاء
ستكون منتصف امللعب بالنظر الى ان
املنتخبني يعتمدان استراتيجية تفرز
كثافة عددية في دائ��رة الوسط حيث
اه��م الالعبني امل��ؤث��ري��ن ف��ي املنتخبني
ي �ت��واج��دون ه �ن��اك ،م��ن ان��دري��ا بيرلو
وتياغو موتا وري �ك��اردو مونتوليفو
في الجانب االيطالي ،الى افضل ثالثة

