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»قطوة«..
أنا ما أخاف

إال من أسد!

أرقام في أخبار

دوالر قيمة الراتب الشهري الذي سيتقاضاه املدرب املصري حسام حسن نظير 
توليه مسؤولية تدريب الفريق األول لكرة القدم بنادي الزمالك خلفا للفرنسي 
هنري ميشيل الذي متت إقالته مؤخرا بعد تراجع مستوى الفريق وتذبذب نتائجه. 
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس منح حسام حسن املدير 
الفني اجلديد للقلعة البيضاء راتبا شهريا قدره 60 ألف جنيه )11 ألف دوالر( قبل 
اختصام الضرائب، ومنح طارق سليمان املدرب العام اجلديد راتبا شهريا قدره 
25 ألف جنيه )4.6 آالف دوالر(. ووعد حس���ام حسن جماهير الزمالك بإحداث 
طفرة في مس���توى الفريق خالل الفترة املقبلة وبالتحديد بداية من لقاء األهلي 
املقرر له يوم الثالثاء 8 ديسمبر اجلاري. وأكد حسام أنه سيحاول بشتى الطرق 
تصحيح األخطاء التي مت الوقوع فيها طوال الفترة املاضية وتكوين فريق جديد 
يكون قادرا على املنافسة في الفترة املقبلة. وأضاف أن عالقته بالالعبني عالقة 
أخوي���ة وال ينكر أن نادي الزمالك هو صاحب الفضل عليه ومن ثم فإنه البد أن 

يرد له اجلميل بتوليه مسؤولية تدريب الفريق.

زائر أجنبي ومشجع كروي من املقرر ان تستقبلهم جنوب افريقيا خالل 
بطول���ة كأس العالم في الفترة من 11 يونيو وحت���ى 11 يوليو 2010 املقبل. 
ولن يواجه مش���جعو كرة القدم الذين يعتزمون السفر إلى جنوب أفريقيا 
مش���كالت في اإلقامة خالل البطولة فق���د ألغ���ى االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( اإلقامة من قائمة املشكالت التي يجب على جنوب أفريقيا التغلب عليها 
قبل البطولة. وقال جيروم فالكه، األمني العام لفيفا: »نحن على ما يرام.. لم 
تعد )اإلقامة( ضمن قائمة املش���كالت«. وكان »فيفا« حدد في يونيو املاضي 
اإلقامة والنقل اثنتني من املش���كالت التي يتعني على جنوب افريقيا التغلب 
عليها قبل أن تس���تقبل البالد مئات اآلالف من مش���جعي الكرة. وجتاوزت 
جنوب أفريقيا كل أنواع العقبات لتبني خمسة ستادات جديدة متاما وجتدد 
وتطور خمسة ستادات أخرى الستضافة مباريات بطولة كأس العالم لكرة 

القدم لعام 2010.

11000

450000

صورة وتعليق

تم اختياره كأقبح العب في العالم.. وأصبح أغلى الالعبين راتبًا في إنجلترا

روني يواصل تألقه وإبداعه داخل الملعب وخارجه
أحمد حسين

يتطل���ع مهاجم مان يونايتد االجنليزي واين روني إلى اخلروج من املوس���م احلالي بأفضل 
حصيلة ممكنة من األهداف ويسعى لزيادة رصيده من األهداف اليوم امام وست هام في الدوري 
االجنليزي بعدما سجل ثالثة أهداف االسبوع املاضي ليساهم في فوز فريقه 4-1 على بورتسموث. 
وه���ذه هي ثالث مرة يتمكن فيها روني م���ن إحراز ثالثة أهداف في مباراة واحدة ليونايتد منذ 

انتقال���ه للفريق قادما من ايڤرتون عام 2004 ليصبح مهاجم منتخب 
اجنلترا على بعد عشرة أهداف من أكبر عدد من األهداف يسجلها 

في موس���م واحد ويبلغ 23 هدفا في كل املس���ابقات في موسم 
2006-2007. ونقل موق���ع يوناتيد على االنترنت عن روني 
البالغ عم���ره 24 عاما قوله »حصيلة أهدافي من املفترض أن 
تزيد مع قيامي بتسديد ركالت اجلزاء، أمر جيد أن أمتكن من 
ن إحراز ركلتي جزاء في هذه املباراة«، وأضاف »إنه شعور رائع  أ

أحرز ثالثة أهداف في مباراة واحدة، انه احساس مدهش«. وأحرز 
روني 25 هدفا في 57 مباراة مع منتخب بالده الذي ارتدى شارة 

قيادة اجنلترا للمرة األولى في مبارادة خسرها الفريق الشهر اجلاري 
أمام البرازيل 1-0. وأشاد روني بزميله املخضرم رايان غيغز الذي سجل هدفا أمام 

بورتسموث ليرفع رصيده إلى 100 هدف بالدوري االجنليزي.

أقبح العب واألغلى أجرا

وفي استفتاء طريف على املواقع االلكترونية في اجنلترا مت اختيار روني كأقبح العب في 
العالم، وتف���وق روني في القبح على البرازيلي رونالدينيو ومواطنه رونالدو واالرجنتيني 

كارلوس تيڤيز واالجنليزي بيتر كراوتش ومواطنه داني فيليتشر.
وكانت صحيفة »نيوز اوف ذا ورلد« قد ذكرت في تقرير لها أن روني سيصبح أغلى الالعبني 
راتبا في تاريخ الدوري اإلجنليزي املمتاز، حيث سيعرض حامل اللقب راتبا أسبوعيا قدره 170 
ألف جنيه إس���ترليني حني يبدأ النادي مفاوضات جتديد عقد روني في فبراير املقبل. وأضافت 
الصحيفة ان العقد اجلديد لالعب سيتضمن أيضا 45 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مقابل حق 
استغالل صورة روني إعالنيا. ويدعي التقرير أن نادي برشلونة اإلسباني وضع أولى األولويات 
نصب عينيه التعاقد مع الدولي الشاب، البالغ من العمر 24 عاما، والذي بقي حتى اآلن مخلصا 
لقميص مان يونايتد. ويبدو أن مس���ؤولي النادي اإلجنلي���زي يحرصون على التجديد لالعب 

كمكافأة له على والئه للفريق بأكبر عقد في تاريخ النادي وتاريخ الدوري اإلجنليزي املمتاز.
م���ن جانب آخر، يعتقد روني أن املنتخب االجنليزي إذا أراد أن تتاح له الفرصة لرفع كأس 
العال���م في جنوب أفريقيا العام املقبل، فإن عليه القيام بالكثير من اجلهد والعمل. وقال روني: 
»بالطبع نحن منتلك فرصة لتحقيق ش���يء في كأس العالم، لكن هناك الكثير من العمل الشاق 

يلزمنا القيام به، وبذل اجلهد املضاعف إذا أردنا الفوز«.

الموت البن روني

وكان���ت صحيفة »تليغ���راف« االجنليزية قد ذكرت أن جماهي���ر ايڤرتون مازالت تكره 
العبهم السابق روني بشدة وظهرذلك أثناء مباراة مان يونايتد ضد ايڤرتون الشهر املاضي 
ف���ي ملعب األولد ترافورد حيث تواجد الكثي���ر من جماهير ايڤرتون خلف املرمى وأطلقوا 
الصيح���ات وهتفوا: املوت إلى كاي رون���ي املوت إلى كاي روني. وكان روني )24 عاما( قد 
رزق مبولوده االول الشهر املاضي وأصبح أبا ألول مرة وقام بتسمية الطفل ب� »كاي« بعدما 
اجنبت زوجته كولني طفال الش���هر املاضي في أحد مستش���فيات النساء مبدينة ليڤربول. 
وقال متحدث باسم الالعب: »األم والطفل في حالة جيدة جدا، وروني وكولني سعداء لهذه 
اإلضافة الرائعة حلياتهما العائلية«. وس���بق ان رفض روني مبلغ مليون جنيه إسترليني 
لبي���ع صور »كاي« للصحف اإلجنليزية. اما عن معنى اس���م املول���ود وأصله فهو ينحدر 
من أصول التينية ويعني »لنفرح«، وهو اس���م يوحي بأن روني ينوي جعله خليفته في 
املالعب فهذا االس���م له شعبية كبيرة في اليابان والصني، فيعني باللغة اليابانية »البحر« 
وبالصينية »احلرير«. وفي إجنلترا وويلز لهذا االس���م شعبية كبيرة، فقد كان اسما ألهم 
فرس���ان اململكة املتحدة في عصر امللك آرثر. الطريف أن روني أعلن أنه يخطط ملنح طفله 
الرضيع »كاي« وش���ما في ذراعه األيسر تش���بها بنفس الوشم على ذراع روني. وقال أحد 
أصدقاء روني املقربني »يقوم روني برس���م مختلف التصاميم للوشم الذي يخطط لرسمه 
عل���ى ذراع طفله وهو يتلهف لتحقيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة«. وتكتب كولني، رفيقة 
عم���ر روني حيث بدآ قصة حبهما منذ فترة املراهق���ة وحتى اآلن، مقاال دوريا عن املوضة 
النس���ائية في بريطانيا، باإلضافة إلى تعاونها مع بعض ماركات املوضة العاملية، ويشار 

إلى أن الزوجني )24 عاما( عقدا قرانهما العام قبل املاضي في إيطاليا.

كولني زوجة رونيروني اقبح العب في العالم علي االنترنت 

روني مع زوجته كولني

ومع تأل���ق روني في ال���دوري االجنليزي تتواصل 
كلمات املدح له من زمالئه ومنافسيه حيث أشاد املهاجم 
األرجنتيني كارلوس تيڤيز بزميله السابق روني واعتبره 
أفضل العب كرة قدم في العالم على اإلطالق. واعترف تيفيز 
في مقابلة مع مجلة »فوتبول بنك« الرياضية البريطانية 
بأنه بالرغم من أنه حظي بفرصة اللعب إلى جانب نخبة 
من أفضل جنوم كرة القدم العاملية إال أنه يعتبر زميله 

الس���ابق في مان يونايتد روني األفضل في العالم دون 
منازع. م���ن جانبه، قال املهاجم العاجي ديدييه دروغبا 
العب تشلسي لصحيفة »التاميز« البريطانية إن الالعبني 
أصحاب القامات الطويلة مثله من السهل إسقاطهم على 
األرض، مشيرا إلى أن العكس متاما يحدث مع الالعبني 
قصار القامة مثل روني. واضاف بقوله: »روني مهاجم 
قصير نسبيا، ولكنه قوي البنية، فهو ميتلك جسما مختلفا 

كما أن قربه م���ن األرض يجعله أكثر ثباتا القترابه من 
اجلاذبية األرضية، ولذلك ال يسقط بسهولة مثل الالعبني 
ذوي القامات الطويلة«. من جانبه اشاد اإلجنليزي الدولي 
فرانك المبارد بروني قائال: »يس���تطيع روني أن يصنع 
لنفس���ه الفرص وأن يحرز أهدافا من ال ش���يء«. وكان 
البرتغالي كريس���تيانو رونالدو ق���د اعرب عن أمله في 

انتقال روني ليلعب بجواره في ريال مدريد.

إشادة كبيرة بموهبة األسد اإلنجليزي


