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أسألكم الرحيل..
خرجت البرازيل واألرجنت����ن، وخرجت إيطاليا 
وفرنسا واجنلترا، وتس����اقطت أوراق و»اخضرت« 
أخرى، وتأهلت أملانيا وهولندا وأوروغواي وإسبانيا، 
وهذه كأسكم العاملية تستأذنكم الرحيل بعد أيام، تأتينا 
كل 4 سنوات وتقتحم مجالسنا بال استئذان، نرحب 
بها ونتلهف ملشاهدتها، تشغلنا عن أعمالنا ونرضى 
بها، يتابعها األغنياء والفقراء والساسة واألمراء، ففي 

كأس العالم كلنا متساوون.
أيام وتودعنا أجمل البطوالت وأكبرها وأسمنها، 
أيام وسنعرف من هو الفائز باملونديال، أملانيا، هولندا، 
اسبانيا، أوروغواي، أيام قليلة وسنخلد للراحة والنوم 
العميق بعدما غيرت البطولة مواعيد نومنا وألغت 
ارتباطاتن����ا، ال حديث لنا س����واها، وال هم إال همها 
ولكل منا فريق يش����جعه وكأنه ابن له، الذي يشجع 
البرازيل يتمنى لو انه يتحدث البرتغالية ومن يحب 
مارادونا يشجع األرجنتن، وما أكثر مشجعي األملان 
»املتعصب����ن« والذين ي����رون ان الكأس من حق كل 
هذه »األربعات«، ويقول انصار هولندا ان فريقهم في 
طريقه للقب ألن من يخرج البرازيل يستحق البطولة، 
أما مش����جعو املنتخب اإلسباني فيرون انه ليس كل 

فريق ُيهزم بأربعة.
من أجمل األعمال وأسعدها وأسهلها عندما تكتب 
عن كأس العالم، ميكنك الس����باحة مبختلف أنواعها 
وإذا فرغت من السباحة ميكنك الغوص الى األعماق، 
ث����م تخرج لتغوص مرة اخرى بحثا عن عالم جديد، 
وبعدما تنهي مهمتك تشعر بأنك بحاجة الى الكتابة 

اكثر وحتدث نفسك »هذه كأس العالم يا ولد«.
متعة كأس العالم في أخطائها القاتلة، أخطأ كابيللو 
فودع خائبا، وأخط����أ مارادونا ورحل باكيا، وأخطأ 
فيليبو ميلو فنصحه النجم السابق رونالدو بأال يعود 
للبرازيل، وأخطأ مدرب فرنسا رميون دومينيك فقذفه 
انيلكا بوالدته، أخطأ جميع العبي إيطاليا فقال مدربهم 

مارتشيلو ليبي: »أنا أحتمل املسؤولية«.
أخطأ مهاجم أوروغواي لويس س����واريز وخرج 
مطرودا في الدقيقة )120( ففاز فريقه على غانا بركالت 

الترجيح ولوال خطؤه خلرج فريقه من البطولة.

ناصر العنزي

ڤان بيرسي مطالب بإثبات جدارته في »زمن« سنايدر وروبن
سيكون مهاجم أرسنال االجنليزي روبن ڤان بيرسي 
أمام فرص����ة اخلروج من ظل زميلي����ه في املنتخب 
الهولندي ويسلي سنايدر وارين روبن لم يقدم ڤان 
بيرسي حتى اآلن شيئا يذكر بعد خمس مباريات في 
النهائيات وذلك خالفا لسنايدر وروبن، ألن االول جنح 
في تس����جيل اربعة اهداف حتى اآلن بينها الثنائية 
الغالية امام املنتخب البرازيلي )2-1( في ربع النهائي، 
ف����ي حن جنح الثاني في حتقي����ق عودة موفقة الى 
التشكيلة االساسية بعد تعافيه من االصابة بتسجيله 
الهدف االول امام سلوڤاكيا )2-1( في الدور الثاني، 
قبل ان يضيف سنايدر الثاني ليضعا بالدهما في ربع 
النهائي للمرة االولى منذ مونديال 1998، حن حلت 
رابعة، واخلامس����ة في تاريخها. وفشل ڤان بيرسي 
في إظهار مستواه احلقيقي في جميع املباريات التي 
خاضها حتى اآلن وهو متأثر بش����كل كبير باملوسم 
»االسود« الذي أمضاه في الدوري االجنليزي املمتاز 
حيث تعرض إلصابة في كاحله أبعدته عن املالعب من 
نوفمبر الى ابريل املاضين. ويسعى مهاجم ارسنال 
الذي س����جل هدفا في مرمى الكاميرون )2-1( خالل 
اجلول����ة االخيرة من الدور االول عندما كان منتخبه 
قد ضمن تأهله في اجلولة السابقة، لتعويض ما فاته 
وميلك هذا الالعب الذي قارنه مدربه الفرنس����ي في 
النادي اللندني ارس����ن فينغر باالرجنتيني ليونيل 
ميس����ي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، فرصة ان 
يلعب دور »البطل« في املباراة وقيادة منتخب بالده 
الى النهائي للمرة االولى منذ 1978 والثالثة في تاريخه 

بعدما خسر ايضا نهائي 1974.
قد تكون مس����ألة اللياقة البدني����ة والغياب عن 
املنافسات عاملن أساس����ين في املستوى »العادي« 
الذي قدمه ڤان بيرس����ي حتى اآلن وس����ببا اإلحباط 
الذي يعاني منه والذي جتلى بشكل واضح في مباراة 
س����لوڤاكيا عندما بدا مهاجم ارسنال مستاء من قرار 
مدربه بيرت ڤان مارفييك باستبداله في الدقيقة 80 

من املباراة.
وقال ڤان بيرسي »نعم كنت مستاء خلروجي، ألنني 
في هذه الدقائق االخيرة من املباراة بدأت احصل على 
مساحات أكثر فأكثر، وكنت أرغب حقا في استغاللها«، 

مضيفا »كنت آمل حقا في الفوز بنتيجة كبيرة«.

ال مشكلة مع ڤان بيرسي

وأكد ڤان مارفييك انه ال وجود ملش����كلة مع ڤان 
بيرس����ي، وقال »كان يريد روبن انهاء املباراة. كان 
مس����تاء وهذا امر طبيعي. ليس هناك اي مشكلة«. 
وتابع مارفييك الذي توجه اليه ڤان بيرسي بنظرة 
غاضبة قبل ان يتبادال احلديث في دكة البدالء: »في 

هذه اللحظ����ة من املباراة، كن����ت بحاجة الى العبن 
حيوين ملواصلة الضغط على السلوفاكين«، مشيرا 
الى ان اس����تبدال ڤان بيرسي بكالس يان هونتيالر 
لم يكن بسبب فشله في هز الشباك. وقال »كان ڤان 
بيرس����ي وراء الهدف االول الذي سجله روبن، ولكن 

ال أحد يتحدث عن ذلك«.

توتر وغضب

لكن املسألة تصاعدت الحقا عندما كشفت وسائل 
االعالم الهولندي ما قاله ڤان بيرس����ي ملدربه حلظة 
استبداله اذ تساءل غاضبا: »ملاذا تخرجني أنا؟ ملا ال 
سنايدر؟«. وهب ڤان مارفييك للدفاع عن ڤان بيرسي 
وقال ان االخير بحاجة للمزي����د من الوقت من اجل 
استعادة مستواه السابق، مضيفا »روبن كان مصابا 
لفترة طويلة خالل املوسم املنصرم وعليه ان يلعب 
من اجل اعادة اكتشاف مستواه السابق«، معتبرا ان 
ما قاله ڤان بيرسي جاء في حلظة غضب ألن األخير 
يريد ان يلعب ويخدم منتخب بالده، فيما قلل سنايدر 

من اهمية ما حصل.
لكن هذه ليست املرة االولى التي يتسبب فيها ڤان 
بيرسي في توتير اجواء املنتخب، ألن االمور لم تكن 
على ما يرام في املعسكر البرتقالي خالل كأس اوروبا 
2008 أيضا، حيث دخل في جدال مع سنايدر بالذات 
حول من سينفذ الركالت احلرة التي سيحصل عليها 
املنتخب، ثم طالت تصريحات����ه زميله اآلخر ديرك 
كاوت قبيل انطالق النهائيات احلالية عندما قال ان 
التش����كيلة الهجومية املثالية للمنتخب هي بوجود 
االربعة »الكبار« رافايل ڤان در فارت وسنايدر وروبن 

و...ڤان بيرسي.

استغالل الفرصة

لكن لكي يكون العب أرسنال بن االربعة الكبار عليه 
ان يستغل الفرصة املتاحة أمامه في نصف النهائي 
من اجل ان يؤكد أحقيته في ان يكون أساس����يا وان 
يخرج من ظل سنايدر وروبن عبر املساهمة الفعلية 
في قيادة منتخب بالده الى لقبها العاملي االول الذي 
سيكون اللقب االغلى واالثمن في خزانة هذا الالعب 

الذي اليزال يبحث عن طريقه نحو املجد.
فالسيرة الذاتية لالعب فيينورد روتردام السابق 
ليس����ت قريبة وال حتى من بعيد من سيرة سنايدر 
او روب����ن، اذ انه ومنذ فوزه مع فيينورد بلقب كأس 
االحت�������اد االوروبي عام 2002، ال يتضمن س����جله 
س������وى لقب كأس إجنلترا مع أرسنال عام 2005، 
وه�������و يلهث وراء األلقاب التي تتناسب مع سمعته 

وموهبته الكبيرة.

كان استدعاء بيرت ڤان مارفيك املدير الفني للمنتخب 
الهولندي لالعب آرين روبن، مبثابة مجازفة حقيقية، ولكن 
تلك املجازفة كانت ناجحة واتت ثمارها.فمنذ مشاركته من 
مقع����د البدالء في املباراة الثالث����ة للمنتخب الهولندي في 
دور املجموعات بكأس العالم، بدا روبن انه الورقة الرابحة 

لدى ڤان مارفيك. 
واآلن يتوقع أن يكون روبن عنصرا أساسيا في املباراة 
أمام أوروغواي. ويبدو روبن، العب تشلسي اإلجنليزي وريال 
مدريد االسباني سابقا، برأسه الصلعاء أكبر من سنه الذي 

يبلغ 26 عاما. ولكن مهارته وس����رعته وتسديداته تكشف 
عن العب يقترب من ذروة مسيرته االحترافية.

ولكن روبن عانى كثيرا من اإلصابات، وعندما تعرض 
ملشكلة في أوتار الساق خالل مباراة ودية استعدادية لكأس 

العالم، بدت لعنة اإلصابات وكأنها تطارده.
ولك����ن ڤان مارفيك يدرك م����دى أهمية روبن في هجوم 
املنتخب الهولندي، واستدعاه ضمن قائمة الفريق املشارك 
في كأس العالم آمال أن يتعافى في الوقت املناسب وهو ما 

حدث بالفعل.

وترك العب بايرن ميونيخ انطباعا جيدا عندما شارك من 
مقعد البدالء في آخر 20 دقيقة من املباراة أمام الكاميرون في 

اجلولة الثالثة األخيرة من مباريات دور املجموعات.
وبهذا املس����توى أصبح روبن عنصرا مهما في املنتخب 

الهولندي رغم مشكالته مع اإلصابات.
ويأمل املنتخب الهولندي أن يواصل روبن الظهور بهذا 
املستوى في املواجهات القليلة املقبلة فيما يتطلع الهولنديون 
لتغيير شعار كونهم أحد أفضل األمم في كرة القدم التي لم 

يسبق لها الفوز بكأس العالم.

يخوض مهاجم اتلتيكو مدريد االسباني 
دييغو فورالن حتديا جديدا عندما يقود خط 

هجوم منتخب اوروغواي.
مسؤولية فورالن ستكون كبيرة حيث 
س����يضطر ال����ى اللعب في غياب ش����ريكه 
في اخلط الهجوم����ي الناري مهاجم اياكس 
امستردام الهولندي لويس سواريز املوقوف 
لطرده في الدور ربع النهائي امام غانا يوم 
اجلمعة املاضي. وش����كل فورالن وسواريز 
ثنائيا ضاربا في النسخة احلالية حيث سجل 
كل منهما 3 اهداف كانت حاسمة للتأهل الى 
الدور نصف النهائي للعرس العاملي للمرة 
االولى منذ عام 1970، وقال الفرنسي لويس 
فرنانديز جنم منتخب بالده السابق: »اخلطر 
في ه����ذا املنتخب يأتي من هذين املهاجمن 

)فورالن وسواريز(«.
كان فرنانديز محقا الن هذا الثنائي ضرب 
بقوة في جنوب افريقيا وس����جل كل منهما 
ثنائية:فورالن في مرمى جنوب افريقيا )3 � 
0( في الدور االول، وسواريز في مرمى كوريا 
اجلنوبية )2 � 1( في ال����دور ثمن النهائي. 
اما الهدف الثالث لسواريز فكان في مرمى 
املكسيك )1 � 0( في اجلولة الثالثة واالخيرة 

من الدور االول، والهدف الثالث لفورالن كان 
غاليا عندما ادرك التعادل في مرمى غانا في 

ثمن النهائي من ركلة حرة مباشرة.

رصيد جيد

في ذلك اليوم، رف����ع فورالن )31 عاما( 
رصيده الى هدفه الدولي ال�27 في 67 مباراة 
دولية، مؤكدا تألقه منذ مطلع عام 2010 مع 
فريقه االس����باني الذي س����جل له 4 اهداف 
في الدور نصف النهائي واملباراة النهائية 

ملسابقة يوروبا ليغ.
بدا االنسجام كبيرا بن فورالن وسواريز 
في العرس العاملي، بيد ان املهاجم األش����قر 
سيفتقد جنم اياكس امام هولندا وسيكون 
مطالبا باخراج كل ما في جعبته لتعويض 
ه����ذا الغياب وقيادة اوروغواي الى املباراة 

النهائية للمرة االولى منذ عام 1950.
ويقول فورالن »غياب س����واريز ضربة 
موجعة بالنسبة لنا، كل ما عسانا ان نقول 
لقد ضحى بنفسه في ربع النهائي من اجل 
ان نص����ل الى هنا، يج����ب ان نرد له الدين 
ونبلغ املباراة النهائية حتى يكون حاضرا 

معنا«.

يعتبر فورالن رمزا في صفوف منتخب 
بالده، فهو يجيد اللعب بالرأس والقدمن على 
حد سواء، فورالن هو املخضرم الوحيد الى 
جانب سيباستيان ابرو شارك مع منتخب 
بالده سيليس����تي في نهائيات كأس العالم 
عام 2002، وكان مرة أخرى افضل هداف في 
صفوف اوروغواي في التصفيات بتسجيله 

7 اهداف.

إشادة من فيرغسون

لم يتمكن صاحب التس����ديدات القوية 
بالقدمن من فرض نفس����ه في ملعب »أولد 
ترافورد« خالل ثالثة مواس����م أمضاها مع 
مان يونايتد وأح����رز خاللها لقب الدوري 
عام 2003 والكأس عام 2004، نظرا لظروف 
التألق الصعبة وضغوط ال� »برميير ليغ«، 
علما بانه سجل بعض االهداف احلاسمة التي 
ساعدت فريقه بينها هدف على الطائر في 
مرمى تشلسي اللندني خالل 2003 وآخرين في 

مرمى ليڤربول على ملعب انفيلد )2 � 1(.
ورغم اخلروج من الباب اخللفي لبطل 
اجنلترا اال ان فيرغسون يقدر فورالن ويقول 
عنه: »دييغو كان بطال ألنه ال يستسلم بنظر 

اجلمهور الذي لن ينس����اه أبدا«، علما بانه 
س����جل 17 هدفا ملان يونايتد في 95 مباراة 
خاضها معه، تبدل حظ فورالن لدى توقيعه 
مع ڤياريال األسباني في أغسطس 2004 وهو 
الشهر ذاته الذي اس����تقدم فيه فيرغسون 
املهاجم واين روني، فعاد الى ايقاع تسجيله 
ليحصد لقب هداف الدوري االسباني موسم 
2004 � 2005 برصيد 25 هدفا، ويساهم في 
تأهل فريقه الى مسابقة دوري أبطال أوروبا 

ألول مرة في تاريخه.

يسدد بكلتا القدمين

ميتاز فورالن )31 عاما( بتسديداته القاتلة 
بالقدمن وبرأسياته املتفجرة، لكنه أقل فعالية 
خارج منطقة اجلزاء، اال ان ذلك لم مينعه من 
تسجيل سبعة أهداف لبالده خالل تصفيات 

مونديال 2010.
شارك فورالن مع االوروغواي في كأس 
العالم 2002 وسجل هدفا بكرة على الطائر 
في مباراة الس����نغال )3 � 3(، كما سجل في 
مرمى البرازيل في نصف نهائي كوبا أميركا 
2007 قبل ان يهدر ركلة ترجيحية حاسمة 

وضعت بالده خارج املسابقة.

المجازفة باستدعاء روبن ناجحة

فورالن يحمل اآلمال والمسؤولية في غياب شريكه سواريز


