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رامي: إسبانيا األفضل في العالمالصحافة اإلسبانية: العبو فرنسا لهثوا وراء الكرة مثل »ديوك بال رؤوس«

بالوتيللي: أنا إنسان ولست »بيتر بان«

شجار في مترين البرتغال

اعترف مدافع املنتخب الفرنس���ي، عادل رامي بأفضلية 
إس���بانيا على فريقه الذي أقصاه »املاتادور« من ربع نهائي 
البطولة عقب الفوز عليه بهدفني نظيفني. وقال رامي عقب 
املباراة »لعبنا ضد أفضل فريق في العالم، وبذلنا كل ما في 
وس���عنا«. وأضاف الالعب »لقد قدمنا مباراة دفاعية جيدة، 
ولكن إس���بانيا كانت األفضل، ال أعرف ما كان ينقصنا في 
تلك املباراة، كان إلسبانيا 3 أو 4 فرص وجنحت في تسجيل 

هدفني«.
وأكمل رام���ي »رمبا كانت تنقصنا الدق���ة، ولكن األمور 
أمام إس���بانيا دائما ما تكون صعبة، أعتقد أنهم سيتوجون 
بالبطولة ألنهم األفضل وتوجد الكثير من املزايا من صفهم«. 
وستواجه إس���بانيا يوم األربعاء املقبل منافستها البرتغال 
في الدور نص���ف النهائي بعد فوز االخيرة على التش���يك 

بهدف نظيف.

ق���ال مهاجم إيطاليا ماريو بالوتيللي إنه نضج ولم يعد 
مثل بيتر بان. وكان بالوتيللي يرد على أسئلة حول تعليقات 
لوكيل أعمال���ه مينا رايوال الذي قارن العبه بالش���خصية 
اخليالية التي صنعها جيه.ام باري والتي متلك القدرة على 
الطيران لكنها ترفض النض���ج. وقال بالوتيللي »أعتقد أن 
ه���ذه املقارنات كانت مباريو اإلنس���ان وليس ماريو العب 
كرة القدم. أنا إنسان.. ال أعتقد أني بحاجة لكي أقول ذلك.. 
لكني إنس���ان«. وأضاف »قد أكون بيتر بان فيما أود القيام 

به مبفردي وأنا حر متاما«.
وتابع »أمتنى أن تكون مباراة جيدة وأعتقد أن اللعب ضد 
زميلني س���يكون رائعا. إنهم يعرفانني وأنا أعرفهما.. لذلك 

أمتنى أن يكون أمرا جيدا. لكني أمتنى أن يخسرا«.

حصل شجار في مترين منتخب البرتغال الذي تأهل الى 
نصف نهائي املقامة حاليا في پولندا واوكرانيا، بني الالعبني 
ريكاردو كورايسما وميغيل لوبيش، بحسب ما ذكرت الصحف 
البرتغالية اليوم السبت. وخالل إحدى الفقرات في التمرين 
دفع لوبيش كواريسما الى األرض ثم ركل اجلناح وهو على 
االرض املداف���ع البرتغالي قبل ان يتدخل باقي الالعبني ملنع 

الوضع من التأزم.
ووقف املدافع ريكاردو كوستا امام لوبيش لتهدئته كما 
تدخل امل���درب باولو بنتو. وقال كوس���تا الحقا في مؤمتر 
صحافي: »هذه امور طبيعية حتصل في التمارين. أصبحت 
االمور حامية بني الالعبني. نحن متحمسون، نريد دائما الفوز 
وأحيانا األمور الصغيرة حتصل«. وتابع: »لقد هدأت اآلن. كلنا 
يريد اللعب )في نصف النهائي( واحيانا هكذا امور حتصل«.

وتلتقي البرتغال االربعاء املقبل في نصف النهائي مع الفائز 
من مباراة إسبانيا وفرنسا التي تقام اليوم السبت.

عادل رامي

)أ.ب( ريبيري حزين عقب الهزمية 

ال تنب بيتك من اعواد ثقاب، 
فاما ان يسقط منذ »النفخة« 
االولى او يحترق مبرور اي 

شرارة عابرة نحوك، وفرنسا 
لم تنب منتخبها من اعواد ثقاب 
فحسب، بل هي وضعت بجانبه 

»برميال« من البنزين وعلقت 
لوحة »خطر.. سريع االشتعال«، 

ووقف مدربهم لوران بالن 
يحمل بيده كأسا نصفها مملوءة 

باملاء وهو يراهن على قدرته 
على اطفاء اي نار تشتعل في 
بيته »املضحك«، قبل ان يرمى 

تشابي الونسو »ثقب« سيجارته 
فيهم، ويهم بوضع »القدر« 
على النار بينما يصيح بقية 

زمالئه االسبان: )متى العشا يا 
ألونسوا؟(.

وكان االجدر ان يتعظ 
املسؤولون باالحتاد الفرنسي 
مما حدث معهم بكأس العالم 

االخيرة بعد فضيحة املشاجرات 
ورفض الالعبني التدريب، وان 
يرسلوا فرقة ملكافحة الشغب 

تقيم مع الالعبني بنفس الفندق 
وتركب معهم الباص ويتدربون 

معهم ايضا، وان تضع لوائح 

فرنسا.. عود ثقاب  !
بلباقة واحترام الكبير والصغير 

ايضا، فالعلة ليست مبهارة 
منتخب يحمل اسماء كسمير 

نصري وبنزمية ومالودا 
وغيرهم من النجوم او مدرب 

مقتدر مثل لوران بالن، بل العلة 
في نقلهم ملشاكلهم الى ارضية 
امللعب عند اول هزة تصيبهم، 

فهم لم يودعوا البطولة امام 
اسبانيا بل ودعوها منذ 

اخلسارة امام السويد.
واثبتت اخر مباراتني السبانيا 
في بطولة »يورو 2012« امام 
كرواتيا وفرنسا ان طبختهم 

من غير »ملح«، فلن يسيل 
اللعاب اذا ما هم قدموها لك، 

بعكس ما شاهدناهم في بطولة 
اليورو املاضية او كأس العالم 

2010، فاسبانيا وان كانت 
قوية اال انه ميكن ان تقهر 

متى ما قابلها »شيف« ماهر 
ككرستيانو رونالدو في املباراة 
املقبلة، وليعلم االسبان ان كثرة 

»البهارات« من خالل تناقل الكرة 
قد تفسد كل »الطبخة« عندها 

سيتضور اجلميع جوعا«.
عبداهلل العنزي   ٭

يلتزم بها جميع الالعبني 
املستدعني ملنتخب الديوك، 

فالتحدث مع زميلك امر مرفوض 
من غير كتاب خطي موقع 

من املدرب، والضحك بصوت 
عال مرفوض ايضا، وان ينظر 

الالعب لزميله نظرة واحدة له اما 
الثانية فهي عليه، هذا باالضافة 

الى استخدام كل االدوات احلادة 
»الشوك والسكاكني« على مائدة 

الطعام »فالشيطان شاطر«، 
سيكون االمر جيدا لو استبدلت 

ادارة الفندق اطقم الطعام 
الزجاجية بأخرى من البالستيك 
كي ال يتهور العب ما ويكسرها 

على رأس.
ولو راجعت في سجالت 

السير الذاتيه لالعبي منتخب 
الديوك ستجد اغلبهم قد اكمل 
دراسته في مدرسة »االخالق 

احلميدة« وهي نفسها مدرسة 
»املشاغبني«، لذا من االجدر 

اال يعمل االحتاد الفرنسي اي 
معسكر تدريبي باي استحقاق 
مقبل لهم، فقط يعطي الالعبني 

دروسا باالخالق احلميدة 
وكيفية التعامل مع االخرين 

غدا االثنني اس���تعدادا ملباراته 
في املرب���ع الذهبي مع نظيره 
البرتغالي يوم األربعاء املقبل 

في دونتسك.
وقال دل بوسكي »لقد وصلنا 
دونتسك في حالة من االرهاق 
ولكن هذا أمر طبيعي، احلرارة 
أصبحت أكثر شدة، نتمنى ان 
نصل ال���ى افضل حالة ممكنة 

خالل املباراة أمام البرتغال«.

بشكل جيد«.
م���ن جان���ب اخر ق���رر دل 
بوسكي حصول الالعبني على 
راحة س���لبية بعد الفوز على 
فرنس���ا بهدف���ني نظيفني في 
دونباس ارينا بدونتسك ليصعد 
باملاتادور ال���ى املربع الذهبي، 
ويحصل الفريق االسباني على 
راحة حتى منتصف ليل اليوم 
األحد على ان يعاود تدريباته 

أنهكتنا املباراة كثيرا، وسنحاول 
استعادة املستوى البدني قبل 
نصف النهائي أمام البرتغال«. 
وعن العبه تش���ابي ألونسو، 
ق���ال ديل بوس���كي »قدم دورا 
هجوميا رائعا اليوم، فكنا نلعب 
في اخلطوط األمامية بكل من 
إنييستا وسيلفا وفابريجاس، 
بجان���ب الدع���م الهجومي من 
اخللف، وهو ما نفذه ألونسو 

»املاتادور« م���ن قنص اللقب. 
وأوضح ديل بوسكي في مؤمتر 
صحافي بعد املباراة قائال: »ال 
توج���د مباراة س���هلة في تلك 
املراحل، الفوز جاء بسبب أداء 
الدفاع اجليد، وإذا أستمر الدفاع 
على هذا املنوال، سنقترب من 
حصد اللقب«. وأضاف »رغبتنا 
في الفوز كانت أكثر حسما من 
املشكالت التي واجهت فرنسا. 

الرياضية  تغنت الصحافة 
اإلس���بانية اليوم بالفوز الذي 
حقق���ه فريقه���ا على فرنس���ا 
بهدفني نظيفني ليتأهل للدور 
قبل النهائي. وعنونت جريدة 
»سبورت« الكتالونية صفحتها 
الرئيسية بعبارة »رجال ال ميكن 
إيقافه���م«، وقالت إن املنتخب 
اإلس���باني »تألق وصعد لقبل 

النهائي«.
وقالت الصحيفة إن االنتصار 
 � ج���اء مبش���اركة »مدريدية 
كتالوني���ة« بس���بب متريرات 
العبي البرسا التي كانت حاسمة 
وس���محت لالعب وسط ريال 
مدريد تشابي ألونسو بتسجيل 
هدفي املباراة، األول بضربة رأس 
رائعة والثاني من ركلة جزاء. 
ومن ناحيتها، وضعت جريدة 
»ماركا« اإلس���بانية عبارة »لم 
يشتموا رائحة املرمى« عنوانا 
لصفحتها الرئيسية في إشارة 
إل���ى س���يطرة »الروخا« على 
املباراة وعدم قدرة فرنسا على 

مجاراة اإلسبان«.
وقالت الصحيفة: »في عرض 
ال� »تيكي تاكا«  رائع ألسلوب 
اإلسبان أجبروا الفرنسيني على 
اللهث وراء الكرة كما لو كانوا 

ديوكا من دون رؤوس«.
وأشادت جريدة )أس( من 
ناحيتها، باملستوى الذي قدمته 
إسبانيا وألونسو في مباراته 
ال� 100 الرس���مية مع املنتخب. 
وتلعب إسبانيا في نصف نهائي 
البطول���ة األربع���اء املقبل مع 
البرتغال في مباراة من املتوقع 

أن تكون شديدة احلماس.
أكد فيس���نتي  ومن جانبه 
دل بوس���كي أن أداء فريقه في 
اخلطوط اخللفي���ة كان مميزا 
أمام فرنسا، وإذا واصل الدفاع 
تقدمي نفس األداء في املباريات 
البطولة، سيقترب  املقبلة من 

)رويترز( رأسية تشابي ألونسو في طريقها لهز شباك فرنسا 


