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سابات بني األملان وااليطاليني
البرتغال حاضرة وواثقة
لم يعر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أي اهتمام للمقارنات حول الوضع البدني
بني منتخب بالده ونظيره اإلسباني عشية
مواجهتهما ،مستبعدًا ادعاءات التعب لالعبي
«ال فوريا روخا» بسبب نيلهم يومني راحة اقل.
وقال مهاجم ريال مدريد االسباني في حديث الى
موقع االتحاد االوروبي للعبة« :ثالثة ايام راحة
اكثر هي فترة اكثر من كافية .قال االسبان ان
نيل يومني راحة اقل هو عائق ،لكن كالعب
محترف ال اعتقد بأن هذا مهم» .واضاف« :عليك
ّ
ان تحضر للمباراة بالطريقة عينها التي تحضر
بها للمباريات االخرى .ستكون مواجهة صعبة
للبرتغال .نحن جاهزون وسنقوم بكل ما في
وسعنا».
اما مدربه باولو بنتو ،فقد اعتبر ان اللعب
ّ
الجماعي هو االهم رغم أن االنظار مسلطة بقوة
على رونالدو ،وهو استمر في التحدث بلهجة
الواثق من قدرات فريقه على بلوغ النهائي على
حساب حامل اللقب فقال« :لقد عملنا بجهد
كبير للوصول الى هنا ،واآلن سنحاول ان نخوض
املباراة بافضل ظروف ممكنة» .وتابع« :لم
يساورني اي قلق بشأن هؤالء الالعبني ،النهم
يملكون النوعية ويبذلون جهودًا شاقة .لدي
ايمان كبير بالالعبني الـ  23في تشكيلتي».

وتهدد
تصعد
ّ
ألمانيا ّ

مدرب اسبانيا فيسنتي دل بوسكي (أ ف ب)

مدرب املانيا يواكيم لوف (رويترز)

مدرب ايطاليا تشيزاري برانديللي (رويترز)

الع�ب��ي وس��ط متناغمني م��ع بعضهم
البعض حتى اآلن في الناحية االملانية
اي م�س�ع��ود أوزي ��ل وس��ام��ي خضيرة
وباستيان شفاينشتايغر.
الكثير وال�ك�ث�ي��ر اص�ب��ح م��وج��ودًا بني
االمل� ��ان واالي �ط��ال �ي�ين ،ف��رج��ال ي��واك�ي��م

ل� � ��وف ي �ع �ل �م ��ون ان اج� � ��داده� � ��م ح�ت��ى
ي�ت�ط�ل�ع��ون ال�ي�ه��م الن �ه��اء ت�ل��ك ال�ع�ق��دة
االي�ط��ال�ي��ة ال �ت��ي ل��م ي�ت�خ�ط��اه��ا االمل ��ان
طوال تاريخهم في املسابقات الرسمية
وحتى عندما استضافوا كأس العالم
 2006وخرجوا امام الطليان في الدور

نصف النهائي .ام��ا االي�ط��ال�ي��ون فهم
رأوا كرتهم تخبو ام��ام الكرة االملانية
في االعوام القريبة املاضية ،اذ اصبح
العبو ال��دوري االملاني مطلوبني على
نطاق واسع في اهم االندية االوروبية
ٍ
م �ق��اب��ل ت �ج��اه� ٍ�ل ت ��ام ل�لاع �ب��ي ال� ��دوري

االي�ط��ال��ي ،ال��ذي خسر سطوته ايضًا
ام� ��ام ان��دي��ة «ال �ب��ون��دس �ل �ي �غ��ه» بحيث
ك �س �ب��ت االخ� �ي ��رة م �ق �ع �دًا اض��اف �ي��ًا في
م �س��اب �ق��ة دوري اب �ط ��ال اوروب� � ��ا على
حساب أندية الـ«سيري أ».
ّ
الحقيقة ان ق��ل��ة ه��ي املنتخبات التي
تستطيع التعامل م��ع اج��واء ضغوط
مباريات من هذا النوع ،لكن الالفت ان
كل طرف في نصف النهائي يعرف ما
ينتظره في الدقائق التسعني املقبلة،
اذ ال يخفى ان امل��درب�ين يعملون على
دراسة الجانب اآلخر اكثر من التفكير
بخياراتهم.
ام ��ا ب��اق��ي ال �ع��ال��م ف�ل�ي��س ع�ل�ي��ه س��وى
ّ
ال �ت �ف � ّ�رج وال �ت �ع��ل��م م �م��ا س�ي�ح�ص��ل او
رب �م ��ا ال �ت �م �ت��ع ،ف�ل�ا ش� ��يء اف �ض ��ل م��ن
رؤية افضل اربعة منتخبات اوروبية
�اس م�ج� ّه��ول ال�ن�ت��ائ��ج الن��ه
ف��ي ن ��زال ق �
مخطئ ٍمن ٍ ّ
يرجح كفة جهة على اخرى
قبل انقضاء وقت املباراتني.

ّ
صعد العبو منتخب أملانيا في تصاريحهم قبل
لقائهم مع إيطالياّ ،
فتوعدوا «اآلزوري» ،حيث
أبدى مسعود أوزيل اقتناعه بأن «املانشافت»
قادر على تخطي الطليان ألول مرة في املسابقات
ً
قائال« :املاضي ال ّ
يهم .باقي الفرق
الرسمية،
ّ
تكن لنا االحترام .هدفنا هو استعادة اللقب
ألملانيا .نحن هنا من أجل ذلك .يمكننا الفوز
على إيطاليا وإحراز اللقب» .وتابع« :أندريا بيرلو
العب عاملي ،ماريو بالوتيلي هداف رائع .لكننا ال
نفكر في فرديات الخصم .إيطاليا فريق صلب،
لكن بمقدورنا الفوز عليهم».
بدوره ،أكد لوكاس بودولسكي جهوزية األملان
للمباراة ،مشيرًا إلى أن العبي املدرب يواكيم
لوف ال يخافون من أحد في البطولة القارية،
ً
قائال« :شاهدت تقريبًا جميع املباريات األخرى،
والحظت شيئًا واحدًا ،في كأس أوروبا هذه
السنة ال يوجد أي فريق ينبغي أن نخاف منه».
وأضاف« :كرة القدم الحديثة سريعة وشرسة،
وهكذا هي في أملانيا .هذا يناسبنا .فإذا كان
النهائي ضد إسبانيا ،سنكون سعداء ونعتقد
أننا سنفوز ،لكن فلننتظر ،ينبغي أن نجتاز
معًا نصف النهائي» .وختم« :مهما يحصل ،ال
يمكنني انتظار املعركة في وارسو .سنكون
جاهزين لها».

