ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺎﻟد  اﻟﻠﺔ اﻷﺻ وﻠ رأﻪ ﻲ رﻠﺔ ﺟاء اﻟﺎل

 14إﺑﻞ 10:02 - 2018
دﺎ اﻟﯾ اﻟﻲ ﻟﺷﻠﻧﺔ ،إرﻧ ﺎﻟد ﻻﻪ ﻟم "اﻟﻣ  "اﻹﺎء ﻣ رﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ دور أﺎل أوروﺎ ﻠﻰ ﯾ روﻣﺎ اﻹﺎﻟﻲ ،ﻣ از أﺔ اﻟﻠﻊ ﻟﻸﻣﺎم ﻣ
أﺟﻞ ﺗ ﻟﻲ اﻟور اﻹﺳﺎﻧﻲ وﺄس ﻣﻠ إﺳﺎﻧﺎ.
وﻠ اﻷﺳﻠﺔ ﺣل ﺧوج ﺑﺷﻠﻧﺔ اﻟﺎﺟﺊ ﻣ اﻟﺎﻣﻧ ﻟﺞ  ﺧﺎرﺗﻪ إﺎﺎ ﺑﻼﺛﺔ ﻧﺔ أﻣﺎم ﻣﻪ اﻹﺎﻟﻲ ،ﻣﻬ ار ﺑﻟ زﻩ ذﺎﺎ ﺑﺔ  1-4ﻠﻰ اﻟﺗ
اﻟﻲ اﻟ أ اﻟم ﺔ ﻣاﺟﻬﺔ ﺎﻟﺎ اﻟرة اﻟ ﻠﻰ ﻣﻠ ﺎﻣ ﻧ ﻲ اﻟﻟﺔ اﻟـ 32ﻣ اﻟﻠﺎ.
وﻲ ا اﻟﺎق ،أ ﺎﻟد ﺄن اﻟ اﻟﺎﻟﻧﻲ  ﻟﺔ ﺻﺔ ،اﺎ "اﻷﺻ ﻣ أ/آب اﻟﺎﺿﻲ" ،ﻟﻪ أﺑز ﺿورة ﻲ اﻟﺔ ﻲ أﺳع و
واﻟﻲ ﻣﺎ.
وﺎل ﻣرب اﻟﺎرﺳﺎ" :ﻠﺎ أن ﻧ ﺷ ﺎﺎ وﺎﺔ اﻟﺎ واﻟز ﺎﻷﻟﺎب اﻟﺔ" ،ﻣﺎ" :ﻻ  أن ﻧ ﺔ اﻟﺎراة أﻣﺎم روﻣﺎ ﻞ ﻣ."
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻻﻪ اﻷرﺟﻲ ﻟﻧﻞ ﻣﻲ "ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎﻟﺎ ﺟﺎ ،ﻣﺄﺛ ﺎ ﺣث ،ﻟ ﻠﺎ ﻟﯾﺎ اﻟﺔ ﻲ اﻟدة ﻟﻠ واﻟﺎﺔ".
و اﻻﻧﺎدات اﻟﻲ وﺟﻬ ﺿﻩ  اﻟ أﻣﺎم روﻣﺎ ﻲ رﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺎﻣﻧ ﻟﺞ ،أﻛ ﺎﻟد أن "ﻛﻞ ﺷ ﻠﻞ اﻷﻣر ﻣ وﺟﻬﺔ ﻧﻩ".
وواﺻﻞ" :ﻧﻠ أن ﺎك ﻣﺎﺣﺔ ﺎﺿﺔ ﻟﻠث  ﻞ ﺷﻲء وﻞ اﻟق ..ﺣ و)  ﻣﻊ ﺑﺷﻠﻧﺔ(  أﻠ أن ا ﺗ اﻷﻣر" ،ﻣﺎ  اﺎﻪ أن
اﻻﻧﺎدات "ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠ "اﻟ ﯾﻻﻩ و ﺗﻠﻬﺎ.
وﻧﻰ اﻟرب اﻹﺳﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﺗدد ﺄن ﺗﺟﻪ ﻣﻲ وﺟارد ﺑﻪ اﻻﻧﺎدات ﻟﻪ ﻲ روﻣﺎ ،ﻣا "اﻟﯾ ﺻﺎر ﻣﺣﺎ اﻵن  ،أن ﻧﻊ أ ﺷﻲء".
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وأﻛ ﺎﻟد أﻧﻪ  ﺎﻟ ﻣ ﺟﺎﻧ ﻻﻪ اﻟﯾ دﺎ ،ﻠﻰ اﻟ ﻣ اﻟوج ﻣ اﻟﺎﻣﻧ ﻟﺞ ،ﻟﻠﻠﻊ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ،ﻣ از ﻲ ا اﻹﺎر "ﯾﺎ  ﻧﺎ
وﻧﺢ أﺎل اﻟﻠﺎ اﻟﻲ ﻟ ﻧﻬﺎ  .ﻻ  أن ﻧﻰ ﻲ ﻣﺎزﻟﺎ وﻧﻣ ﻷﻧﺎ ﺧﻧﺎ ﻣﺎراة".
وأﻛﻞ" :ﻲ أ ﺎن اﻟﺎﻟ ﯾﻬﺎر  اﻟﻬﺔ ﻲ اﻟ ،وﻟ اﺳﺎ اﻧﺎ واﻧﻠﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم وﻞ ﺷﻲء ﺗ ﻟﻸﻞ ،وﺎﻟﻊ ﻣ اﻟ أن ﺗث ﻣﺎﻛﻞ
ﻟﻠﻊ".
و اﻟ اﻟ ﯾاﺟﻬﻪ ا ﻠﻰ ﻣﻠ ﺎﻣ ﻧ ،أﺷﺎر ﺎﻟد إﻟﻰ أن ﺎﻟﺎ " م ﻣﺳﺎ ﺎ" و"ﻟ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻩ" ،ﻠﻰ ﺣ ﺗﻩ.
و ردة ﻞ ﺟﻬر اﻟﺎﻣ ﻧ ا ﺎل" :أﺗﻊ أن اﻟﻬر ﺳﺎﻞ ﻣﺎ أﻣﺎم ﺎﻟﺎ ،ﻟﯾﺎ  10ﻧﺎ ﻟ اﻟﻠ ،وذا ﻧﺎ ﺳن أﻣﺎﻣﺎ  7ﻧﺎ  ،أن ﻧﻲ
ﻟﻸﻣﺎم ﻷن أﻣﺎﻣﺎ اﻟ ﻟﻲ ﻧز ﻪ".
وﺷد اﻟرب اﻹﺳﺎﻧﻲ ﻠﻰ أﺔ ﻣﺎراة اﻟﺎ ﻧ ا ﻟﻠ اﻟ اﻟ ﻣﻩ ا اﻟﺳ ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻧﺎﺿﺔ اﻷﺧة  ،إﺎﺋﻬ ﻲ ﻧ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺄس ﻣﻠ إﺳﺎﻧﺎ.
وﺎل ﺎﻟد" :آﻣﻞ ﺗار ﻣﺎ ﺣث ﻲ اﻟﺎراة اﻻﺧة  ،ﻣن ﻣﺳﺎ  ا و أن ﺗ ﻣ أداﺋﻬ اﻟ ﺔ   ،2-4-4ﻻ ﺎرن ﻲ اﻟﺎﺎت اﻷوروﺔ
ا اﻟﺳ وﻟﻬ ﺳاﺟون ﻲ اﻟﺳ اﻟﻞ".
اﺟا ﻲ اﻟﺎراة ،ﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻹﺻﻊ اﻟر ﻲ ﯾ
وﺗث ﻣرب أﺗﻠ ﺑﻠﺎو اﻟﺎﺑ  ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺟ ﺑﺳ وأﻛ أﻧﻪ  ﺎﻧﺎﺟﺎت وﻟﻪ ﺳن ﻣً 
راﻛ ﻠﻰ ﻣﺎ ﯾام.

وﺗﺎ ﻠﻰ ر رﺎل ﻣر ﻟ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺎﻣﻧ ﻟﺞ ﻠﻰ ﺣﺎب ﯾس ﻞ رﻠﺔ ﺟاء اﺣ ﻟﻠﻠﻲ ﻲ اﻟﺔ اﻷﺧة وأ ﻻﻲ اﻟ اﻹﺎﻟﻲ،
ﺎل" :ﻟ ﺷوا  ﺷﯾ وأ أن ا اﻷﻣ ﻟ ﺎن ﺣث ﻟﺎ ﺎ ﺳﻞ ذﻟ ،ﻟﻲ ﻻ أر اﻟل ﻣﺎ إذا ﺎﻧ رﻠﺔ ﺟاء ﺻﺔ أم ﻻ".
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