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§ لندن - رويترز 

االنجليزي  يونايتد  مانشستر  اختارها  التي  التشكيلة  تشير   [
سيحاول  الفريق  أن  إلى  القدم  لكرة  لألندية  العالم  كأس  في  للمشاركة 

السابق. إخفاقه  وتعويض  باللقب  الفوز  بجدية 
اليكس  المخضرم  ــه  ــدرب م بــقــيــادة  أوروبــــا  بطل  يونايتد  ــل  ــدخ وي
الحادي  بين  الفترة  في  باليابان  إقامتها  المقرر  البطولة  فيرغسون 
عينة  من  بالنجوم  مدججة  بتشكيلة  الــجــاري  الشهر  من  و21  عشر 

كريستيانو رونالدو ووين روني وريو فرديناند وادوين فان دير سار.
بنظامها  العالم  بــكــأس   1999 الــعــام  ــاز  ف الـــذي  يونايتد  ـــارك  وش
أن  قبل  الجنوبية  وأميركا  أوروبا  قارتي  بطلي  تقام  كانت  التي  السابق 

بنظامها  لألندية  العالم  كــأس  في  يشارك 
الـــجـــديـــد بــمــشــاركــة أبــطــال 

 2000 العام  القارات 
من  ــرج  خ لكنه 

مجموعته. في  الثالث  المركز  احتالل  بعد  األول  الدور 
سيطرة  رغم  وعلى  الوقت  بمرور  الجديدة  بالبطولة  االهتمام  وزاد 
و2006  و2005   2000 أعــوام  في  البطولة  لقب  على  البرازيل  أندية 
العام  باللقب  بفوزه  البرازيلية  الهيمنة  كسر  االيطالي  ميالنو  أن  إال 
الجنوبية  أميركا  بطل  االرجنتيني  جونيورز  بوكا  حساب  على  الماضي 

الحين. ذلك  في 
وقال فيرغسون لموقع االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(: »التركيز 
جيد  وأمــر  مختلفا،  أصبح  لألندية(  العالم  )كــأس  البطولة  هذه  على 
أخرى  لفرق  فرصة  هناك  تكون  وأن  وآسيا  إفريقيا  من  فرق  تشارك  أن 

للمشاركة«.
مستوى  »تطور  لقبا  بثالثين  يونايتد  مع  فاز  الذي  المدرب  وأضاف 
أننا  يعني  وهــذا  العالم.  أنحاء  كل  في  للغاية  هائل  بشكل  القدم  كرة 
أمر  انه  أعتقد  لكني  عليه  اعتدنا  مما  أكثر  مباراة  سنخوض 

مهم«.
بطلي  مــشــاركــة  على  البطولة  نــظــام  ويــنــص 

النهائي  قبل  ـــدور  ال فــي  مــبــاشــرة  الجنوبية  وأمــيــركــا  أوروبـــا  قــارتــي 
إذ  كبيرة  مفاجآت  عن  الماضية  السنوات  بطوالت  تسفر  ولم  للبطولة. 

دائم. بشكل  النهائي  الدور  إلى  القارتين  هذين  بطال  يصل 
اديليد  ــاراة  ــب م مــن  الفائز  مــع  الياباني  ــا  ــاك اوس جامبا  وسيلتقي 
واحد  فريق  يصل  أن  على  نيوزيلندا  من  القادم  ويتاكيري  مع  االسترالي 

يونايتد. مانشستر  لمواجهة  النهائي  قبل  الدور  إلى  منهما 
على  سيلتقي  الياباني  الفريق  ــإن  ف المفاجآت  غــيــاب  ــال  ح ــي  وف
اوراوا  واجهنا  »لقد  فيرغسون:  يقول  ذلك  وعن  أوروبا  بطل  مع  األرجح 
العام  الماضي(  العام  في  آسيا  أبطال  بــدوري  الفائز  )الياباني  ريــدز 
للغاية  قوي  الياباني  ــدوري  ال للغاية.  صعبة  مباراة  وكانت   2007

المميزين«. المدربين  من  كبيرا  عددا  ويضم 
فإن  اليابانية  الــفــرق  مواجهة  صعوبة  عــن  الحديث  ــم  رغ وعــلــى 
بطل  اإلكــوادوري  كيتو  دي  ال.دي.يــو  مع  سيلتقي  أنه  يعلم  فيرغسون 

مفاجآت. تحدث  لم  إذا  الجنوبية  أميركا 
إنه  للغاية.  قــوي  فــريــق  ال.دي.يـــــو  أن  ــم  ــل »أع فــيــرغــســون:  ـــال  وق

بكوبا  يــفــوز  الــذي  الفريق  كبيرة.  بجدية  ويلعب  ــدا  ج ســريــع  فــريــق 
ولذلك  قويا  يكون  أن  يجب  الجنوبية(  أميركا  )بطولة  ليبرتادوريس 
مباراة  ستكون  فإنها  البطولة(  نهائي  )في  مواجهته  حال  في  أنه  نعلم 

صعبة«.
البرازيلية  ــرق  ــف ال ــاب  ــي وغ الــمــعــتــادة  فيرغسون  جــديــة  بين  ومــا 
الناحية  من  يبقى  يونايتد  فإن  لألندية  العالم  كأس  عن  واألرجنتينية 
المفاجآت  تغيب  أن  بشرط  لكن  باللقب  للفوز  األول  المرشح  هو  النظرية 

آخر. لعام 
ــد ديــفــلــز« فــمــن جهة  ـــ«ري ــل وســتــكــون الــرحــلــة الــيــابــانــيــة مــشــوقــة ل
)األرض  الساطعة  الشمس  ــالد  ب فــي  األخــيــرة  البطولة  سيخوضون 
العامين  في  المتحدة  العربية  اإلمــارات  إلى  انتقالها  قبل  المشرقة( 
العالمية  البطولة  كأس  لتذوق  سيسعون  أخرى  جهة  ومن  المقبلين، 
بأنهم  علمًا   ،2000 العام  األولــى  النسخة  في  إخفاقهم  بعد  مرة  ألول 
بالميراس  على  بفوزهم   1999 العام  االنتركونتيننتال  كأس  أحرزوا 

كين.  االيرلندي  بهدف  البرازيلي 

أمام رغبة أميركا باستردادها والقارات البقية بخطفها

مانشستر يونايتد يحمل آمال أوروبا في كأس العالم لألندية

فيرغسون يتمنى
أن يكون يونايتد في قمة التألق

لفريق  قيادته  أثناء  لقبا  بثالثين  فيرغسون  اليكس  فوز   [
بسعادة  الشعور  من  يمنعه  لم  اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر 
القدم  لكرة  لألندية  العالم  ك��أس  في  المشاركة  لمجرد  بالغة 

باليابان.
ب��اس��م  م��ح��ج��وز  ي��ون��اي��ت��د  م����درب  م��ن��ص��ب  أن  رغ���م  وع��ل��ى 
تألقه  أوج  ف��ي  يبقى  ان��ه  إال  عاما   22 م��ن  أكثر  منذ  فيرغسون 
الشابة  أف��ك��اره  على  بالسلب  يؤثر  لم   66 عامه  بلوغه  أن  كما 
مع  تعامله  على  حتى  أو  الحديثة  اللعب  أساليب  في  المتجددة 

الفريق. في  بكثرة  الموجودين  السن  صغار  الالعبين 
بعدما  رائ���ع  بشكل  ال��م��اض��ي  ال��م��وس��م  فيرغسون  وأن��ه��ى 
أبطال  ودوري  االنجليزي  بالدوري  للفوز  يونايتد  قاد 
أوروب����ا وت��ح��ق��ق ذل���ك ب��ع��روض م��م��ي��زة ح��ت��ى أن 
ال���ف���ري���ق ل���م ي��ت��ع��رض ألي����ة ه��زي��م��ة خ��الل 

األوروبية. بالبطولة  مشواره 
االتحاد  لموقع  فيرغسون  وق��ال 

اليابان.  إلى  بالذهاب  سعداء  »نحن  )الفيفا(:  القدم  لكرة  الدولي 
أن  وأت��م��ن��ى  أوروب����ا  أب��ط��ال  ب���دوري  ف��وزن��ا  بسبب  س��ن��ش��ارك 
في  لألندية(  العالم  )ك��أس  البطولة  ه��ذه  ف��ي  ظهورنا  يستمر 

المقبلة«. الخمس  السنوات 
من  كبيرة  م��س��ان��دة  يجد  أن  المخضرم  ال��م��درب  وي��ت��وق��ع 
أولى  في  األرجح  على  سيلتقي  أنه  رغم  على  اليابانية  الجماهير 
الدور  في  األرض  صاحب  اوساكا  جامبا  مع  بالبطولة  مبارياته 

للمسابقة. النهائي  قبل 
ذهبنا  »لقد  وق��ال:  القديمة  الذكريات  فيرغسون  واستعاد 
مساندة  ووجدنا   1989 العام  األولى  للمرة  وتايلند  اليابان  إلى 
أنسى  لن  لكني  ذلك  على  عاما  عشرين  نحو  مر  لقد  للغاية.  رائعة 

الجماهير«. وحماس  شغف 
أسطورة  من  ج��زء  وه��ذا  )جماهيرنا(  زادت  »لقد  وأض��اف 
العبين  ونمتلك  ممتعة  قدم  كرة  نلعب  نحن  يونايتد.  مانشستر 
في  نكون  أن  أتمنى  الجماهير.  يجذب  ذلك  أن  وأعتقد  مميزين 

أمامهم«. تألقنا  قمة 
بكأس  للفوز   1999 العام  يونايتد  قيادة  لفيرغسون  وسبق 
العالم بنظامها القديم والتي كانت تقام بين بطلي قارتي أوروبا 
بمشاركة  لألندية  العالم  كأس  انطالق  قبل  الجنوبية  وأميركا 
بريطانيا  تاريخ  في  الوحيد  اللقب  وهو  المختلفة  القارات  أبطال 

البطولة. هذه  في 
بالدوري  للفوز  يونايتد  قاد  الذي  االسكتلندي  المدرب  وقال 
االنجليزي عشر مرات: »نحن الفريق البريطاني الوحيد الذي فاز 
وسيكون  النادي«.  انجازات  أكبر  من  اعتبره  ما  وهو  اللقب  بهذا 
في   2000 العام  يونايتد  إخفاق  بتعويض  مطالبا  فيرغسون 
كأس العالم لألندية عندما احتل المركز الثالث بمجموعته وودع 
يفوز  الذي  بالده  في  األول  هو  فريقه  يكون  أن  أراد  إذا  البطولة 
تغيير  ب��ع��د  ب��ال��ل��ق��ب 

نظام البطولة.

رونالدو يطمح إلى إضافة انجاز جديد إلى سجله
أحد  ــدو  ــال رون كريستيانو  البرتغالي  يعيش   [
سيكون  لكنه  الجاري  الوقت  في  حياته  فترات  أسعد 
فريقه  لــقــيــادة  ــق  ــأل ــت وال ــــداع  اإلب بــمــواصــلــة  مطالبا 
مانشستر يونايتد االنجليزي  للفوز هذا الشهر بكأس 

العالم لألندية لكرة القدم باليابان.
الجاري  الشهر  مطلع  في  فــاز  الــذي  رونــالــدو  ويمر 
ــل العــب  ــض ــدم ألف ــق ــرة الــذهــبــيــة الـــذي ت ــك ــزة ال ــائ ــج ب
بعدما  الفردية  لأللقاب  حصاد  بمرحلة  أوروبـــا  في 
يونايتد  فوز  أسباب  أهم  أحد  الغزيرة  أهدافه  كانت 
بالدوري االنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم 

الماضي.
في  إقامتها  المقرر  لألندية  العالم  ــأس  ك وتــأتــي 
اليابان في الفترة بين 11 و21 ديسمبر/ كانون األول 
لرونالدو  الرائعة  الفرصة  بمثابة  لتكون  الــجــاري 

لتوديع العام بلقب بطولة لم يسبق له المشاركة فيها 
من قبل.

في  للمشاركة  ــوق  »أت عاما(:   23( رونــالــدو  ــال  وق
فرصة  لــي  تسنح  التي  األولـــى  الــمــرة  إنها  البطولة. 
الفوز بهذا اللقب. أتطلع مع زمالئي إلى تقديم كرة قدم 

جميلة من أجل إسعاد الجماهير«.
بجائزة  لــلــفــوز  ــوة  ــق ب الــمــرشــح  ــب  ــالع ال وأضــــاف 
العب  ألفــضــل  )الفيفا(  الــقــدم  لــكــرة  ــي  ــدول ال ــاد  ــح االت
واللعب  اليابان  في  كثيرة  جماهير  »نمتلك  بالعام 
انجلترا(  )إلى  نعود  أن  نريد  للفخر.  يدعو  أمر  هناك 

بالكأس. كل تركيزي ينصب على الفوز باللقب«.
 49 فــي  هدفا   42 ــرز  أح ــذي  ال ــدو  ــال رون وسيسعى 
أحقيته  ــات  ــب إث ـــى  إل ــي  ــاض ــم ال ــم  ــوس ــم ال ــي  ف مـــبـــاراة 
على  يونايتد  العبي  أبرز  أحد  ليكون  كثيرين  بترشيح 

مدار تاريخه الطويل.
بجائزة  يفوز  يونايتد  من  العب  أول  هو  ورونالدو 
تاريخ  فــي  ــب  الع رابـــع  عــامــا   40 منذ  الذهبية  الــكــرة 
دينيس  الثالثي  بعد  الكبير  اإلنجاز  هذا  يحقق  النادي 
ــورج  وج  )1966( تشارلتون  وبــوبــي   )1964( لــو 

بست )1968(.
العبي  ــل  ــض أف ــد  ــأح ك الــمــصــنــف  ــون  ــت ــارل ــش ت لــكــن 
ربما  الحالي  ــدو  ــال رون مستوى  أن  يعتقد  يونايتد 
ــال:  وق الحمر«  »الشياطين  العــبــي  كأفضل  يضعه 
هو  كما  للغاية  ممتعة  كانت  )بست(  ــورج  ج ــة  »رؤي

الحال مع رونالدو في الوقت الجاري«.
مع  مباريات   106 في  شارك  الذي  الالعب  وأضاف 
وبست(  )رونالدو  بين  »الفارق  االنجليزي:  المنتخب 

هو أن رونالدو أقوى وأسرع«.

وبوسع رونالدو الذي انضم ليونايتد 
العام 2003 قادما من سبورتنغ لشبونة 

البرتغالي وفاز معه بلقب الدوري مرتين 
وكــأس  ــرة  م االنجليزي  ــاد  ــح االت وكـــأس 

أن  أيضا  ــرة  م االنجليزية  األنــديــة  رابطة 
النادي  نجوم  أبــرز  قائمة  في  اسمه  يثبت 

باللقب  فريقه  فوز  في  ساهم  إذا  أكبر  بشكل 
ــوزه  ف أن  يـــرى  رونـــالـــدو  كـــان  وإذا  الــعــالــمــي. 
كبيرا  حــافــزا  يمنحه  الذهبية  الــكــرة  بجائزة 
ظهور  مجرد  فــإن  إمكاناته  وتطوير  لتحسين 

الموسم  في  به  ظهر  الذي  بالمستوى  الالعب 
لقب  إلضافة  كافيا  يكون  ربما  الماضي 

ــة  ــل نـــه اي ــب جــديــد لــفــريــقــه ق
العام.


