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دونـوڤـان
 »رمز« أميركي  بحّس تهديفي

في قلب الواليات املتحدة األميركية يعيش الالعب 
»الرمز« الندون دونوڤان في العقد األخير، فهو ميلك 
سرعة فائقة ورؤية ثاقبة وميتاز بحس تهديفي جعله 
أفضل هداف في تاريخ اميركا بتسجيله أكثر من 40 

هدفا في 121 مباراة.
ويش���غل هذا الالع���ب املولود ف���ي جنوب والية 
كاليفورنيا مركز صناعة اللع���ب، لكنه يجيد أيضا 
اللع���ب وراء قلب الهجوم، وقد توج أفضل العب في 

أميركا الشمالية ست مرات.
وحتدث دونوڤ���ان ملوق���ع FIFA.com، ومن أبرز 
املواضيع التي تطرق إليها النجم األميركي فهي فترة 
إعارته الناجحة مؤخرا في صفوف إيڤرتون بالدوري 
اإلجنليزي املمتاز، وإميانه الراسخ بقدرة اميركا عندما 

يكون في يومه أن يهزم أي منتخب آخر.
كانت فترة إعارتك إلى إيڤرتون ناجحة، هل ميكن أن 

تشرح لنا أكثر عن هذه التجربة؟
التجربة ال تقدر بثمن بالنسبة لي. كانت املباريات 
سريعة وشهدت تنافس���ا كبيرا وال شك في أن فترة 
وج�������ودي م���ع إيڤرت���ون جعلتني أصب���ح العبا 

أفض�ل.
 عشقت اللعب في ملعب غوديسون بارك )اخلاص 
بنادي إيڤرتون(. كنت أش���عر بأن���ه يتعني علي أن 
أكتسب احترام أنصار النادي لي، وعندما جنحت في 

ذلك، كانوا دائما خلفي. 
ال شك في أنني سأفكر في العودة إلى إجنلترا إذا 
سنحت لي الفرصة مجددا. نش���عر بأننا أقوياء مبا 

فيه الكفاية لنهزم أي منتخب في العالم إذا لعبنا في 
كامل مستوانا. التحدي هو بذل قصارى جهودنا في 

كل مباراة خالل كأس العالم في جنوب أفريقيا.
كيف كانت الفترة االنتقالي��ة بني الدوري اإلجنليزي 

املمتاز والعودة إلى ناديك لوس اجنيليس غاالكسي.
كان االنتقال سهال ألن الفريق احتفظ مبعظم أفراده 
الذين دافعوا عن ألوانه الع���ام املاضي )بلغ الفريق 
نهائي الدوري(. أعتقد أن فريقي ليس جيدا فحسب، 
بل إنه ميلك عناصر جيدة على مقاعد االحتياط. يتعني 
علينا خوض العديد من املباريات هذا العام بس���بب 
تصفيات دوري أبطال CONCACAF، وال شك في أن قوة 
تشكيلتنا س���اهمت في جناحاتنا. نشعر بثقة عالية 

لبلوغ نهائي الكأس احمللية مجددا.
كيف تص��ف اس��تعدادات املنتخ��ب األميركي حاليا 

خلوض البطولة؟
حتى اآلن لسنا متأكدين من هوية الالعبني الذين 
سيكونون ضمن التش���كيلة الرسمية بسبب بعض 
اإلصابات العامة في صفوف املنتخب ولكننا جميعا 
نتطلع إلى يونيو للوصول إلى جنوب أفريقيا ونستهل 

البطولة.
هل انتم قادرون على بلوغ ادوار متقدمة؟

التطلعات واضحة وهي تخطي الدور األول وبلوغ 
األدوار اإلقصائية ثم كل شيء يجوز بعد ذلك. أعتقد 

بأنه هدف منطقي.
ما الدروس التي تعلمتموها في كأس القارات بجنوب 

أفريقيا؟

األمر األهم الذي تعلمناه هو أننا نستطيع ان ننافس 
ونهزم اي فريق في العالم إذا لعبنا بأفضل مستوى 
لنا وال أعتقد ان منتخبات كثيرة في العالم تستطيع 

أن تصارح بهذا األمر.
م��ا ش��عورك قبل مواجه��ة اجنلت��را، أو هل تفضل 

مواجهة منتخب أقل صعوبة؟
برمج���ة املباريات خارج إرادتنا. حصل أن القرعة 
أرادت أن نلعب مباراتنا األولى ضد إجنلترا، وسنبذل 
قصارى جهودنا للفوز بها وأن نقلق بش���أن مواجهة 

املنتخبني اآلخرين بعد ذلك.
هل تعتقد بأن منتخبكم هو األقوى في تاريخه؟

من الصعب معرفة أين ميكن تصنيف هذا املنتخب 
مقارنة باملنتخبات األميركية األخرى، لكني واثق جدا 
ب���أن الفريق احلالي ميلك القدرات لكي يحقق نتيجة 

مميزة.
وما هو سالحكم أمام االجنليز في روستنبرغ؟

األمر األكثر أهمية بالنسبة لنا أن ندخل البطولة 
وجميع الالعبني في حالة جي���دة بدنيا وصحيا. إذا 
كنا في صحة جيدة، منلك فرصة كبيرة لبلوغ الدور 

الثاني.
إلى أي مدى سيذهب منتخبكم في النهائيات؟

ال أريد الدخول في لعبة التكهنات، لكن كما ذكرت 
س���ابقا، نشعر بأننا أقوياء مبا فيه الكفاية لنهزم أي 
منتخب في العالم إذا لعبنا في كامل مستوانا. التحدي 
هو بذل قصارى جهودنا ف���ي كل مباراة خالل كأس 

العالم في جنوب أفريقيا.

زيغيتش دبابة صربيا وعمودها الفقري 
دبابة صربيا وعمودها الفقري نيكوال زيغيتش الطويل املرعب سيكون 
أحد جنوم املنتخب الصربي في املونديال. ولن يكون من العسير أن يعرفه 
اجلميع بفضل قامته الفارعة التي يبلغ طولها مترين كاملني وسنتيمترين. 
ولكن منافسيه سيقعون في خطأ فادح إذا اعتقدوا أن خطورة هذا املهاجم 
الكبير تقتصر على ألعاب الهواء. فال شك أن هذا الوافد اجلديد على نادي 
برمنغهام س���يتي يعد من ملوك الكرات العالية، ولكنه باإلضافة إلى ذلك 
يتمتع مبهارات فنية وقدرة على إنهاء الهجمات بأسلوب يضعه بني صفوة 

املهاجمني في العالم.
وحتدث زيغيتش ملوقعFIFA، عما يتوقعه لنفس���ه وملنتخب بالده في 
البطولة. وبثقة كبيرة ووجه بشوش أكد أنه وزمالءه سيتركون بصمة ال 

متحى فور إطالق صافرة البداية.

التحدي والمفاجآت 

يصعب احلديث ع���ن املفاجآت التي ميكن أن حتدث في البطولة بدون 
اإلشارة إلى منتخب صربيا كمرشح بقوة ليمثل مفاجأة كبرى، خاصة إذا 
نظرنا ملس���يرته الرائعة في التصفيات والت���ي أنهاها متصدرا ملجموعته 
ومتفوقا على منتخب فرنس���ا، فما ال���ذي يقوله زيغيتش عما وصل إليه 
فريقه؟ إنه يعترف: »عندما أجريت القرعة، كنا نعرف أنه ال أحد يرشحنا 
للمنافس���ة، وال حتى نحن. ففي البداية كنا نظن أن هدفنا س���يتمثل في 
القتال من أجل املركز الثاني، ولكن ثقتنا بأنفس���نا زادت شيئا فشيئا مع 
فوزنا باملباريات واحدة تلو األخرى. كان ذلك هو األس���اس، ولم ننحرف 

عن طريقنا منذ بدأناه«.
ولكن موعد االختبار احلاسم يقترب، وما هي إال أيام حتى يجد الصرب 
أنفسهم وجها لوجه مع منافسيهم في املجموعة الرابعة، التي تضم أملانيا 
وغانا وأستراليا. إال أن املهاجم اخلطير مازال ينظر للمستقبل القريب بكل 
تفاؤل، حيث يقول: »نحن نؤم���ن بأننا قادرون على اجتياز الدور األول. 
نعرف أن األمر لن يكون س���هال، فخصومنا أقوياء، ولكننا نريد أن نكرر 
أداءنا اجليد الذي قدمناه في التصفيات وأن نثبت أننا نس���تطيع اللعب 

ضد أي فريق في العالم«. 

الخبرة هي السالح 

ويرى زيغيتش أن من أهم األسباب التي ستجعل صربيا تظهر بصورة 
طيبة تلك اخلبرة التي اكتس���بتها في أملاني���ا 2006، رغم أن ذكرياته عن 

تلك البطولة ليست سارة: »كان ش���يئا مؤسفا، وصلنا هناك بدفاع جيد 
للغاية، ولكن العديد من العبينا كانوا يعانون من اإلصابة، وانتهى األمر 
بتلقي شباكنا أهدافا كثيرة. وعالوة على ذلك حدثت أشياء أخرى ال أحب 
أن أتذكرها، ولكن هذه بطولة مختلفة، وفريق مختلف، وس���تكون األمور 

بال شك مختلفة«، وقد كان واثقا كل الثقة وهو يلقي بتلك النبوءة.

العب مميز 

ويتمثل أحد أسباب تلك الثقة في تطور زيغيتش على املستوى الفردي، 
فبعد أن كان بديال منذ أربع س���نوات، حتول إلى واحد ممن يحملون آمال 
الص���رب في جنوب أفريقي���ا. وهو يعلق على ذلك بقول���ه: »لقد تغيرت 
كثيرا، حيث كنت مجرد العب بال اس���م وقليل اخلبرة، ثم تعلمت الكثير 
في النواحي اخلططية، وأصبحت لياقتي البدنية والنفسية أفضل كثيرا. 
هذه البطولة هي بطولتي، أعتقد أنني أس���تطيع أن أكون جنما، وأريد أن 

أثبت أنني العب مناسب للمباريات الكبيرة«.
لقد بلغ الصرب دور الستة عشر في فرنسا 1998 عندما كانوا يلعبون 
حتت اسم يوغوسالفيا، وكان ذلك هو أكبر إجنازاتهم في أهم بطولة كروية 
في العالم، وهدفهم اآلن هو حتقيق ما هو أفضل من ذلك. ولكنهم في سبيل 
ذلك سيستخدمون أسلحة مختلفة متاما، ويشرح جنم البلقان قائال: »قد 
يكون فريقنا يتميز بالناحية البدنية أكثر مما يتميز بالناحية الفنية، ولكنه 
يعمل بصورة تتفق مع م���ا يطلبه املدير الفني ومع خصائص العبيه. ال 
أعرف كيف كان الفريق الذي شارك في فرنسا 1998، فقد تابعته عبر التلفاز 
فقط، ولك���ن لعبه كان جيدا للغاية. اآلن لدينا مجموعة قوية جدا، تربط 

بني عناصرها وحدة متينة، ورمبا كان ذلك هو أهم أسلحتنا«.

أشياء عظيمة 

ويختتم زيغيتش احلديث بروح دعابة مرحة، مش���يرا إلى إحدى أهم 
خصائص العب كرة القدم الصربي: امل���زاج. فهل يكون تأثير هذا الطابع 
املزاجي إيجابيا أم س���لبيا في البطوالت الكب���رى؟ ويقول: »االثنان. إنه 
عيب وميزة، ألنه ميكننا من حتقيق أش���ياء عظيمة، ولكنه أيضا يتسبب 
في وقوعنا في اخلطأ في بعض األوقات. فنحن نتسرع أحيانا ونتصرف 
بال تفكير، ونفقد توازننا. وأنا مثال ممتاز على ذلك، فأنا أحب أن أفعل ما 
نويت فعله، وعندما أفكر في ش���يء البد أن أحققه على أرض الواقع، وال 

أحد يزحزحني عن ذلك. إنني عنيد للغاية«.


