
»هناك خمسة العبني ميكنهم صنع الفارق لبالدهم دون مساعدة، جيرارد منهم، هو على رأس تلك الالئحة مع كريستيانو 
رونالدو وليونيل ميسي، لذلك بالتأكيد إجنلترا حظوظها مرتفعة في املنافسة على املونديال، ولو تألق جيرارد وروني في 

املونديال، فبال شك علينا وقتها اخلوف من إجنلترا«.

فرناندو توريس
صحيفة »صن« البريطانية 28 مايو 2010

روما.. ومجد بيرلو 

عائلة بواتينغ تشعل الحرب الكروية 
بين »الماكينات« و»النجوم السوداء«

سمير بوسعد
»كل الط��رق تؤدي الى روما« هذه هي العبارة األش��هر في تاريخ الرومان 
اصحاب »حضارة القوة« منذ القدم ومثلما قالها االمبراطور نيرون بعد حرق 

روما فاملثل ال ينطبق على فرانشيس��كو توتي او اليس��اندرو دل بييرو 
الغائبني عن الع��رس الكروي بل تبحث روما عن مجد جديد 

سيكون على أكتاف صانع ألعاب »اآلزوري« جنم ميالن 
اندري��ا بيرلو صاحب الص��والت واجلوالت في 

مالعب الطليان والعق��ل املفكر ألداء الطليان 
أبطال العالم في ان يقدم ما عنده في بطولة 

لن تعرف احدا سواه في تشكيلة املدرب 
املظفر مارشيللو ليپي.

ويتسيد بيرلو وسط امللعب ويقف 
وراءه ليپي بتقدمي خططه املليئة 
بالدهاء واحلكمة الكروية ليواصل 
الكبير ف��ي مونديال  اجنازه 
املانيا 2006 وعلى أمل صنع 
االجن��از الثاني في جنوب 
املدرب  افريقيا على غرار 
االيطال��ي بوتزو صاحب 
الثنائية ف��ي كأس العالم 
لعامي 1934 و1938، وهذا 
لن يتحق��ق اال مبهارات 
بيرلو ومتريراته السحرية 
الصائبة في  وتسديداته 

شباك اخلصوم.
وميتاز بيرلو بالسهولة 
في حال لعب كصانع ألعاب 
متأخر او في مركز متقدم، 
وهو يعتبر ركيزة اساسية 

ف��ي ناديه ومنتخ��ب بالده. 
يستطيع بيرلو التسديد بكلتا 

ثاقبة  قدمي��ه ويتمتع برؤي��ة 
وفنيات عالية جدا ويستطيع ان 

يخت��ار الزميل الذي يريد من اجل 
ان ميده بالكرات املتقنة، كما انه احد 

ابرز منفذي الركالت الثابتة. 
بدأ مس��يرته في نادي بريش��يا موسم 

1994-1995 حيث خاض اول مباراة رسمية له 
ضد ريجينا بعد يومني على بلوغه السادسة عشرة 

من عمره. بعد ان انتقل الى انترميالن فشل في فرض 
نفسه اساسيا، فأعير الى فريقي ريجينا وبريشيا. بيع الى ميالن 

عام 2001 واحتاج الى موس��م بأكمله قب��ل ان يضعه املدرب أمام رباعي خط 
الدفاع على ان يؤمن له احلماية كل من جينارو غاتوزو وكالرنس سيدورف. 
وكان التغيير في محله، فبشغله مركزا عادة ما يلعب فيه العب وسط مدافع، 

جنح بيرلو بفضل صناعة اللعب بطريقة رائعة ان يس��تحوذ على الكرات في 
الدفاع ويقوم بنقلها الى خط املقدمة. 

وصفه املدرب البرازيلي كارلوس البرتو باريرا بانه »زيكو امام خط الدفاع« 
وهذا ما يجسد دوره بامتياز. لقد جعل بيرلو من نفسه العبا ال ميكن 

ألحد ان يحل مكانه، وبدأ ميالن يحصد ثمار ما زرع. 
خالل 8 مواس��م قضاها في صف��وف ميالن، فاز 
بيرل��و حتى اآلن في دوري ابطال اوروبا مرتني، 
وكأس العال��م لألندية م��رة واحدة، وبطولة 
ايطاليا والكأس السوبر األوروبية مرتني 

وكأس ايطاليا. 
وعل��ى املس��توى الدولي أمضى 
وقتا طوي��ال في صفوف منتخب 
الناشئني حيث لعب 4 مواسم في 
صفوف منتخب الشباب دون 
21 عاما وسجل 16 هدفا في 41 
مباراة. في هذه الفترة فاز 
ببطولة اوروبا للشباب عام 
2000 وامليدالية البرونزية 
في دورة األلعاب االوملبية 

في اثينا عام 2004. 
ال��ى صفوف  رق��ي 
املنتخب االول عام 2002 
بإشراف املدرب جيوفاني 
تراباتوني. لكنه احتاج الى 
انتظ��ار املب��اراة الثانية 
ملنتخب بالده في نهائيات 
اوروبا ع��ام 2004  كأس 
ليثبت نفسه في التشكيلة 

األساسية. 
أطلق عليه لقب »املهندس« 
وقد عاش افض��ل حلظة في 
حياته ف��ي مونديال 2006 في 
أملانيا حيث اختير افضل العب في 
3 مباريات ضد غانا وأملانيا وفرنسا، 
كما حصل على حذاء اديداس البرونزي 
ألفضل الع��ب وراء زين الدين وفابيو 

كاناڤارو. 
بعد ان لعب في مباريات منتخب بالده الثالث 
في كأس اوروبا عام 2008، اوقف في املباراة ضد 
اس��بانيا في ربع النهائي. ومع وج��ود ليبي على رأس 
اجلهاز الفني ملنتخب ايطاليا، فان بيرلو يبقى الدينامو احلقيقي 

في احملرك االيطالي. 
فلكل معركة رومانية فارس��ها وامبراطورها املظفر.. فهل ينجح بيرلو في 

اإلمساك بخيوط املجد من أطرافه في القارة السمراء؟

قل ما
ودل
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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الخميس 3  يونيو  2010  

عل���ى 6 صفحات كاملة وحتت عنوان »جنم في 
الصحفة االولى« حتدثت مجلة »أونز« الفرنسية عن 
النجم االجنليزي املتألق واين روني. وقالت املجلة: 
أصبح روني مس���ؤوال عن مان يونايتد منذ رحيل 
البرتغالي كريستيانو رونالدو الى ريال مدريد، نعم 
أصبح املدفعجي االول للشياطني احلمر وأخذ طابع 
لعبه بعدا جديدا لدرج���ة أصبح معها ال غنى عنه 
في مان يونايتد. وتغزلت املجلة في وصف محاسن 
روني ومميزاته كهداف خطير ومهاجم قوي ميلك 
كل املواصفات املطلوبة لصنع الفارق وحسم نتائج 
اللقاءات الصعبة لصالح فريقه، كونه أصبح الورقة 
الرابحة االولى لفريقه هذا املوس���م. ونقلت املجلة 
على لسان االسكوتلندي السير اليكس فيرغسون 
مديره الفني قوله في بداية املوسم: »لقد زرعت حتديا 
بداخله أن يصبح بقوة ميسي وكاكا وكريستيانو 
رونالدو أفض���ل 3 العبني في العالم.. واآلن أصبح 
روني قادرا على أن يك���ون مثلهم ألنني أعتقد انه 
يعيش اآلن فقط أفضل س���نوات مشواره الكروي 

وسيتقدم كثيرا مستقبال«.
وتقول املجلة ان هذه الرس���الة التي وجهها له 
فيرغسون قد وصلته واستوعبها متاما وعمل بها 
وكان���ت النتيجة رائعة، فق���د امتلك روني صفات 
جديدة واكتس���ب خبرات اضافية وبات طبيعيا أن 
تراه ف���ي منطقة جزاء فريق���ه مدافعا أو للحد من 

خطورة مهاجمي الفريق املنافس.
ومضت املجلة تقول ان مشاعر األبوة التي متلكته 

وسيطرت عليه جعلته أكثر هدوءا وأكثر حتكما في 
أعصابه وعصبيته، ويكفى أن نعلم � والكالم للمجلة 
� انه منذ بداية املوسم لم يحصل إال على 5 إنذارات 
صفراء فقط، وهو تقدم ملحوظ بالنسبة لالعب كان 
يتعرض للعقاب بشكل منتظم وبكثرة في السنوات 
السابقة. ويؤكد هذا الهدوء والصفاء واملصاحلة مع 
النفس التي أصبحت س���مة مميزة في روني، أحد 
مدافعي الفرق املنافسة وهو الكاميروني سيبستيان 
باس���ونغ العب توتنهام الذي قال: روني في اللعب 
العب جهنمي ولقد لعبت مرتني ضده عندما كنت في 
نيوكاسل ووجدته وقد تقدم تقدما كبيرا ولكن أكثر 
ما لفت نظري فيه هو هذا الهدوء الشديد الذي اصبح 
يتحلى به وتخليه عن العصبية رغم اننا س���جلنا 
اوال في مرمى فريقه، ورغم ذلك كان يتكلم كثيرا مع 
زمالئه حلثهم على اإلجادة دون عصبية ويدفعهم 

الى التمركز الصحيح كما لو كان قائدا.
ومتضي املجلة الفرنسية تقول ان »طفل ليڤربول« 
)على اعتب���ار انه من مواليد مدين���ة ليڤربول في 
الرابع عش���ر من اكتوب���ر 1985( أصبح اآلن »رجل 
»مان يونايتد واملنتخب االجنليزي االول، وبعد أن 
كان أصغر العب يسجل هدفا في الدوري االجنليزي 
وعمره 16سنة و271 يوما، ازداد تفوقه على مستويات 
أخرى مع مان يونايتد وهو في الرابعة والعشرين 
من عمره وس���جل 128 هدفا مع م���ان يونايتد في 
مختلف املس���ابقات. وهذا املوسم كان انتظامه في 
اللعب سببا في ارتفاع عدد اهدافه الى 34 هدفا في 
كل املسابقات مجتمعة وافتقده مانشستر لإلصابة 
في منتصف شهر ابريل املاضي، مع اقتراب املوسم 
من نهايته ولكن ذلك لن يؤثر على مش���اركته في 
كأس العال���م مع منتخب بالده حس���بما أكد النجم 

روني ذلك بنفسه. 
وداخل غرفة املالب���س، يقوم روني بدور القائد 
ويؤكد زمالؤه ذلك ومنهم الفرنسي باتريس ايفرا 
الذي قال: روني أصبح عليه الكثير من املسؤوليات 
وأحيانا يكون هو صاحب الفضل الوحيد في حتقيق 
الف���وز في بعض املباريات. وقالت املجلة في ختام 
تقريره���ا ان روني يفكر في البقاء في مان يونايتد 
لسنوات اخرى طويلة لكي ينضم الى رموز وأساطير 
هذا النادي االجنليزي الش���هير ومنهم جاك رولي 
وبوبي شارلتون وجورج بست ودينيس لو وايريك 

كانتونا وديڤيد بيكام.

أخبار وأسرار

أكد املهاجم الغاني األملاني 
كيڤن برينس بواتينغ جنم 
وسط بورتسموث االجنليزي 
أنه لم يتعم����د إيذاء ميكايل 
باالك والتسبب في إصابته 
وحرمانه من املش����اركة مع 
منتخب بالده في املونديال، 
وأشار بواتينغ في تصريحاته 
التي نشرتها »بيلد« األملانية 
إلى أنه شعر بالصدمة في بداية 
مب����اراة نهائي كأس االحتاد 
اإلجنليزي التي خسرها فريقه 
أمام تشلسي، حينما صفعه 
باالك عل����ى وجهه، وقال إن 
تدخله مع باالك الذي أدى إلى 
إصابة األخير يظل أقل عنفا 

من صفعة باالك له.
التي  وفي تصريحات����ه 

نقلتها الصحف البريطاني����ة عن نظيرتها األملانية، 
قال بواتينغ: »تدخلي على باالك كان بسبب الصفعة 
التي تلقيتها منه، أعتقد أن ما فعلته معه كان أقل حدة 
وعنفا من صفعته لي، فقد ظل يشتكي ويتحدث عن 
الصفع����ة التي تلقاها من زميله في املنتخب لوكاس 
بود ولسكي، ولكنه بكل أس����ف ارتكب نفس الفعل 
معي، وعلي����ه أن يعلم أنه ليس أفضل حاال اآلن من 
بود ولس����كي، فالتجاوز األخالق����ي الذي ارتكبه كل 

منهما متطابق متاما«.
وفض����ل بواتينغ املولود في أملانيا ألب غاني وأم 
أملانية االنضمام إلى منتخب غانا األول واملشاركة معه 
في مونديال جنوب أفريقيا. على الرغم من انه شارك 
مع منتخبات غانا للمراحل الس����نية املختلفة بداية 
من منتخب حتت 15 عاما، إلى منتخب حتت 21 عاما 
في 45 مباراة، كان من املتوقع أن ينضم إلى صفوف 
املانشافت بعد أن شارك مع منتخب شباب أملانيا، إال 

أنه رأى أن مستقبله سيكون 
أفضل م����ع منتخب النجوم 
السوداء، وهو األمر الذي أدى 
إلى تصاعد حدة اخلالف بينه 
وبني الصحافة األملانية عقب 
واقعة التدخل العنيف على 
باالك والذي أدى إلى إصابته، 
حيث ذهبت بعض التحليالت 
إلى ان بواتينغ تعمد إبعاد 
باالك عن املونديال ملصلحة 
منتخ����ب غانا، كم����ا طالب 
البعض مبقاض����اة الالعب 
الغاني عل����ى تعمده إصابة 

باالك.
يذك����ر ان بواتين����غ من 
مواليد برل����ني في 6 مارس 
1987 )23 عاما( وبدأ مسيرته 
الكروية ناشئا في صفوف 
هيرتا برلني ع����ام 1994، وانضم للفريق الثاني عام 
2004، وفي 2005 مت تصعيده للفريق األول، ثم انتقل 
إلى توتنهام اإلجنليزي عام 2007، ومنه على سبيل 
اإلعارة إلى بوروسيا دورمتوند األملاني، قبل أن ينتقل 
مجددا إلى الدوري اإلجنليزي عام 2009 حينما التحق 
بصفوف بورتس����موث. وم����ن املفارقات األخرى في 
ملف الصراع األملاني الغاني حول بواتينغ،  األخ غير 
الشقيق لكيڤن وهو جيروم بواتينغ 21 عاما انضم إلى 
تشكيلة املنتخب األملاني، وهو العب مدافع في صفوف 
هامبورغ، وسيكون الثنائي بواتينغ على موعد مع 
أحد أكثر مواقف املونديال إثارة للمشاعر اإلنسانية 
املتناقضة، حينما يلتقيا وجها لوجه، ولكن بواتينغ 
الكبير سيدافع عن قميص منتخب غانا، بينما شقيقه 
األصغر سيدافع عن العلم األملاني، لتقف العائلة في 
حيرة من أمره����ا، دون أن يقرر األب »الغاني« واألم 

»األملانية« مساندة أي من الشقيقني.

رونـي
 »طفل ليڤربول«.. 

أهم رجل
 في إنجلترا

كيڤن برينس بواتينغ في مباراة 
ألمانيا وإنجلترا للشباب


