
»حقا أنا سعيد كوني قائدا للمنتخب اإلجنليزي، ولكن يجب أن أتذكر دائما أن هذه الشارة مسؤولية كبيرة ويجب أن أثبت 
للجميع أنني جدير بحملها، سأتعامل مع زمالئي بنفس األسلوب الذي كنت عليه في السابق حتى ال يتم فهم األمور بشكل خاطئ، 

فنحن ذاهبون جلنوب أفريقيا بغرض العودة بكأس العالم التي غابت عنا منذ عام 1966، نعم نحن واثقون بأننا نستطيع أن نفوز 
بكأس العالم، لذا سنلعب كل مباراة بجدية تامة وسنحترم كل منتخب سيلعب أمامنا حتى نصل للمباراة النهائية«.

االجنليزي ريو فرديناند
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 23 مايو 2010

رونـي... بطل منذ 1966
عبداهلل العنزي

يقول الس��ير جيف هيرست احد افراد الكتيبة االجنليزية التي حققت 
بطولة كأس العالم الوحيدة الجنلترا في »مونديال 1966«: »لدينا تش��كيلة 
قوية ومدرب محنك، لذلك فحظوظنا في الفوز باللقب كبيرة للغاية، نحن 
منلك احد اعظم الالعبني في العالم، وهو واين روني، فهو الوحيد منذ 1966 

الذي يستحق ان يكون بطال معنا في تلك البطولة الكبيرة«.
وفي اجنلترا يكاد يعلم كل اطفالها منذ نعومة اظافرهم ماذا سيعملون 

في حياتهم املهنية، فليس من املستغرب هناك ان تتنوع 
طموحات االطفال بني مجاالت الطب او الهندسة 

او االنخراط في »االسكوتلنديار« اي جهاز 
الشرطة، اال ان الطفل واين روني 

هو الوحيد تقريبا الذي ضل 
كل الطرق في صغره وسلك 

طريق��ا واحدا هو كرة 
القدم، ويقول عنها 

ذلك »في صغري 
لم اكن اعرف ما 
سأفعله باحلياة، 
فاشال  فكنت 
الدارس��ة  في 
امل��واد  اال 
الدينية، كانت 
ل��دي طاق��ة 
متجددة دوما 
ف��ي البح��ث 
املش��اكل  عن 

واالث��ارة، ولو 
لم اكن العب كرة 

قدم لكن��ت راهبا 
حلبي الشديد للمواد 

الدينية«.
رون��ي ق��دم بطاقت��ه 

الشخصية وهو لم يتجاوز ال� 
17 عاما بعد، عندما سجل هدف لفريقه 

السابق ايڤرتون ليقوده الى انتصار مهم 
على ارسنال يوم 19 اكتوبر 2002، وألن االمر كان 

غريبا بعض الشيء على االحتاد االجنليزي النه اصبح يومها 
اصغر العب يسجل هدفا في تاريخ الدوري االجنليزي اخضع الفتى روني 
الى »فحص العظام باالش��عه« ملعرفة عم��ره احلقيقي، لتفرح كل اجنلترا 
بعدها بوالدة جنم جديد في عالم كرة القدم، وبزغ جنم الفتى الذهبي في 
كأس اوروبا »يورو 2004« بقيادة منتخب االس��ود الثالثة الى الدور ربع 
النهائي بجدارة، ولم يكن مس��تغربا ان تخرج اجنلترا من هذا الدور على 
يد البرتغال البلد املضيف الن روني اصيب في اول 30 دقيقة من املباراة 

وخرج من امللعب.
روني او الرجل اخلارق الذي سجل 31 هدفا لفريقه مان يونايتد في هذا 
املوسم، اصبح هذه االيام مبثابة »اكسجني« الشعب االجنليزي قبل انطالق 
كأس العالم، فهو االن بكامل لياقته البدنية على عكس كأس العالم السابقة 
عندما اعطاه االطباء حقنا من »االكسجني« الطبي لعالجه من االصابة التي 
حلقت به قبل انطالق املونديال فكانت مشاركته في احملفل العاملي الكبير 
مخيبة لالمال بسبب حتامله على نفسه من االصابة، لذلك عاشت اجلماهير 
االجنليزية فترة قلقة وهي تترقب وضع روني الصحي 
بعد اصابته قبل انتهاء املوسم بفترة قليلة خشية 
تكرار املوقف نفسه في املونديال املقبل، 
فكان اجلواب س��ريعا من مدرب 
مان يونايتد »السير« اليكس 
فيرغس��ون عندم��ا قال: 
»على االمة ان تكثف من 
الصالة اآلن فروني 
سيشارك في كأس 

العالم«.
م��ا  واذا 
قابلت اي رجل 
مغرور فضع 
ل  حتم��ا ال ا
ان  األول 
هذا  يك��ون 
لش��خص  ا
اجنليزي، فهذا 
الشعب يفتخر 
بكل ش��يء في 
تاري��خ بلده بدءا 
اليزانيث  من امللكة 
مبدين��ة  وم��رورا 
غرينت��ش، باالضاف��ة 
ال��ى انهم مهد ك��رة القدم 
احلديث��ة، اال ان ه��ذا االمر قد 
يس��بب بعض االحراج قليال لديهم 
فهم طوال املش��اركات ال� 12 السابقة في 
كأس العالم »لم تشارك في اول 3 بطوالت بسبب 
الغرور ايضا، حيث كان يرى االجنليز ان املنتخبات املشاركة 
ليس��ت في مس��تواهم« لم يحققوا اال بطولة واحدة كانت ومازالت مثارا 
للجدل الن الهدف الثالث مبرمى املانيا في النهائي لم تتجاوز به الكرة خط 
املرمى، ولكن اذا ما عاد روني بالكأس الثمينة الى لندن فس��تنقلب حينها 
الصورة متاما ويزاد الغرور لدى كل االمة االجنليزية، عندها سيغير السير 
جيف هيرست رأيه ليقول »متنيت لو كنت معهم في جنوب افريقيا، اقلها 

احرزنا بطولة شرعية بعيدا عن اجلدل«.

»جابوالني«
.. تثير قلق اإلنجليز

قل ما
ودل

36
من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االحد 30  مايو  2010  

بعد الزوبعة الكبرى التي أثارتها الصحافة 
اإلجنليزية قبل بضعة أسابيع حول مشكلة 
نقص األوكس���جني التي سيواجهها جنوم 
املنتخ���ب اإلجنليزي حتت قي���ادة مدربهم 
الفني فابي���و كابيللو، في مونديال جنوب 
افريقيا، يبدو أن ثمة معضلة أخرى يواجهها 
اآلن منتخب األس���ود الثالثة قبيل انطالق 
احلدث العاملي الكبير بأقل من شهر، وهي تلك 
املتعلقة بكرة »جابوالني«، الكرة الرسمية 
في املونديال، حيث كشفت صحيفة »دايلي 
ميل« البريطاني���ة عن كم الصعوبات التي 
واجهها النجم واين روني، وباقي زمالئه في 
املنتخب، فيما يتعلق بقدرتهم على التحكم 

في الكرة املونديالية اجلديدة خالل معسكرهم 
التدريبي املقام حاليا في النمسا. وبحسب ما 
أوضحته الصحيفة، فإن املشكلة األساسية 
ف���ي الكرة اجلديدة ال تقتص���ر على »خفة 
وزنها« فحس���ب، وهي املشكلة التي متثل 
كابوس���ا مزعجا أيضا حلراس املرمى نظرا 
لتغير مسارها في الهواء أكثر من مرة، وإمنا 
في صعوبة التحك���م بها من قبل الالعبني.
وتشير الصحيفة إلى أن تضاؤل الهواء في 
املرتفعات س���يعمل على مضاعفة املشكلة، 
حيث من املتوقع أن تتحرك الكرة بش���كل 

أسرع قليال نتيجة لهذا األمر.
يذك���ر أن كرة »جابوالن���ي« التي قامت 

بتصنيعها شركة »أديداس« الرياضية العاملية، 
تعني إدخال البهجة في لغة اسيزولو احمللية، 
كما تعني كلمة جابوالني »لنتحد »من لغة 
الرسمية  الكرة  قبيلة »الزولو«. وستكون 
رقم 11 التي تقوم الش���ركة بتصنيعها. كما 
أن للرق���م 11 أكثر من معنى، فالكرة تتكون 
من 11 لونا ترم���ز إلى عدد العبي كل فريق 
في امللعب، وأيضا إلى عدد اللغات الرسمية 
املوجودة في جنوب افريقيا. وتعطي الكرة 
قدرة أكبر على التحليق في اجلو لفترة أطول 
مع إمكانية الس���يطرة عليها بشكل تام في 
ظل كل الظروف من خالل املناطق املجوفة 

في السطح اخلارجي للكرة. 

مارادونا

كرة خفيفة بـ 11 لونًا وذات مواصفات خاصة 

واصل مدرب املنتخب االرجنتيني دييغو مارادونا تصرفاته املثيرة فبعد 
استبعاد زانيتي وكامبياس���و من قائمة الفريق ودهسه ليد صحافي فقد 
طالب مؤخرا بتثبيت مراحيض »فاخرة« في مالعب التدريب أثناء املونديال. 
وقال مدير مركز التدريب في بريتوريا كولن ش���تاير والذي سيستضيف 
منتخب األرجنتني »مس���اعدا مارادونا طلبا بتركيب مراحيض من نوعية 
بيديت ال شائعة في األرجنتني ولكن ليس باإلمكان توفيرها هنا«. وأضاف 
»ولكننا متكنا من إصالح األمر عن طريق تركيب مقعد به فوهات بيديت 
ولكن جلعل األمر مناس���با قمنا بتغيير احلمام كله، وبطبيعة احلال كنا 
س���عداء للقيام بذلك إن كان هذا من سيجعل من مارادونا أكثر راحة خالل 

فترة اقامته فهو يستحق كل هذا اجلهد«.

يطالب بتثبيت  
مراحيض في المالعب

أكد تقرير صحيفة »صن« اللندنية ان 
الشرطة اإلجنليزية، واجلهات املسؤولة 
عن تنظيم حركة املرور في لندن، وبعض 
اجلهات األخرى بصدد مناقشة تفاصيل 
االحتفالية التي من املقرر إقامتها في شوارع 
املدينة في حال جنح املنتخب اإلجنليزي 
في الفوز بلقب كأس العالم في سابقة رمبا 
تكون األولى من نوعها، في الوقت الذي 
يغيب عن هذه املناقشات أعضاء االحتاد 
اإلجنليزي لكرة القدم، أو أي مسؤول كروي 
رسمي باجنلترا، إلدراكهم جيدا ان فتح هذا 
امللف في هذا التوقيت من شأنه أن يثير 
سخرية البعض، وقد ميثل ضغطا كبيرا 
على املنتخب، ورمبا يكون سببا في تسرب 

الغرور إلى نفوس بعض الالعبني.
وبدأت السلطات الرسمية في العاصمة 
البريطانية لندن مناقشة االحتفالية، وعلى 
الرغم من املباراة النهائية للمونديال واملقرر 
أقامتها في 11 يوليو املقبل، أي بعد حوالي 

45 يوما، إال ان االستعدادات األمنية ومسار 
االحتفالي���ة وغيرها م���ن التفاصيل يتم 
الترتيب لها من اآلن حتسبا خلروج اآلالف 
إلى الشوارع لالحتفال باللقب الغائب عن 

خزائن اإلجنليز منذ 44 عاما.
وتراوحت التصريح���ات التي نقلتها 
صحيفة »صن« تعليق���ا على اخلبر بني 
اتخاذ السلطات الرسمية لهذا األمر على 
محمل اجلد، وبني سخرية البعض اآلخر 
م���ن الترتيب م���ن اآلن الحتف���ال الفوز 
بلقب من الصعب القول إن اإلجنليز في 
صدارة الترش���يحات للظفر به، في ظل 
وجود منتخبات أكثر قوة من اإلجنليز، 
وعلى رأسها منتخبات البرازيل وأسبانيا، 

واألرجنتني، وايطاليا. 
ونقلت الصحيفة البريطانية عينة من 
رأي املشجعني اإلجنليز حول مناقشة خطة 
االحتفال بالفوز بلقب املونديال، حيث أكد 
أحد أنصار املنتخب اإلجنليزي ان ما يحدث 

ما هو إال »غرور ال ميكن تصديقه«، وقال 
معلقا على ذلك: »انها نكته، بل هو غرور 
ال ميكن تصديقه، وكيف تكون مناقش���ة 
تفاصيل االحتفال بلقب بطولة لم تبدأ بعد، 
أمتنى أن يخرج املنتخب مبكرا من البطولة 
لكي يستريح هؤالء الذين يناقشون هذه 
اخلطة«. وبدروها شاركت صحيفة الصن 
في االحتفال »االفتراضي« ونشرت صورة 
آلالف اجلماهير في الشوارع خالل احتفالهم 
بحافلة مكش���وفة للمنتخب اإلجنليزي، 
ويظهر وين روني في الصورة رافعا كأس 
العالم، وإلى ج���واره املدير الفني فابيو 
املنتخب،  كابيلو، وريو فردينان���د قائد 
املنتخب اإلجنليزي  وجون تيري مدافع 
الذي مت جتريده من شارة القيادة. يذكر ان 
إجنلترا تبدأ أولى مبارياتها في املونديال 
مبواجهة اميركا في 12 يونيو القادم، ثم 
تالقي اجلزائر وسلوڤيينا في الدور األول 

للبطولة.

الشرطة 
اإلنجليزية

أخبار وأسرار

 تستعد الحتفال التتويج  في حالة  الفوز بكأس العالم


