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رياضة

اكتفى روني بإنجازه الشخصي مع المنتخب كهداف تاريخي له (أ ف ب)

الكرة اإلنكليزية

واين روني حلم بدأ وحلم ينتهي
فاجأ واين روني كثيرين
أمس بإعالنه اعتزال اللعب
دوليًا مع منتخب إنكلترا،
وخصوصًا أن هذا تزامن
مع عودته إلى التألق في
صفوف فريقه الجديد
ـ القديم إفرتون في
انطالق الدوري الممتاز
بعد معاناته األخيرة مع
مانشستر يونايتد

حسن زين الدين
عاد النجم وايــن رونــي ليكون الحدث
ومـ ـح ــور ال ـح ــدي ــث ف ــي إن ـك ـل ـت ــرا .فعل
ذلك بتألقه في الجولتني األوليني من
امل ــوس ــم ال ـجــديــد لـ ـل ــدوري اإلنـكـلـيــزي
املمتاز مع فريقه إفــرتــون العائد إليه
مــن مانشستر يونايتد هــذا الصيف،
وأمـ ـ ــس ح ــن أعـ ـل ــن ع ـل ــى ن ـح ــو فــاجــأ
ْ
كثيرين اعتزاله اللعب دوليًا .لكن ثمة
رابط ما بني الحدثني وقــرار "الغولدن
ب ــوي" ط ـ ّـي صفحته الــدول ـيــة فــي هــذا
التوقيت بسن  31عامًا قبل أشهر من
مونديال .2018
ال ـبــدايــة م ــن إف ــرت ــون ،إذ إن املحصلة
ال ـتــي حـقـقـهــا رون ــي حـتــى اآلن تـفــوق
ما كان متوقعًا .فقد استطاع بمفرده

القرار الصعب
أعلن واين روني قرار اعتزاله في بيان أصدره جاء فيه" :هذا قرار صعب
ً
فعال وناقشته مع عائلتي ،ومع مدربي في إفرتون (الهولندي رونالد كومان)
واملقربني مني" .وأضاف" :من األمور القليلة التي تشعرني بالندم هو أنني
لم أكن فردًا من تشكيلة منتخب إنكليزي حقق نجاحات في بطولة كبرى".
وأعرب عن أمله بأن "يتمكن (املدرب) غاريث (ساوثغيت) مع الالعبني الذين
يستدعيهم إلى صفوف املنتخب ،من تحقيق
هذه الطموحات ،وأتمنى أن يقف الجميع خلف
املنتخب ( .)...يومًا ما سيصبح الحلم حقيقة
ّ
وأتطلع قدمًا ألكون موجودًا كأحد مشجعي
املنتخب أو بأي صفة أخرى".
يذكر أن روني خاض مباراته الدولية األولى
ضد أوستراليا وديًا في  12شباط ،2002
وكان في حينه أصغر العب يدافع عن ألوان
املنتخب ،إذ كان يبلغ من العمر  17عامًا و111
يومًا فقط.

منح "الـتــوفـيــز" أرب ــع نـقــاط بتسجيله
هـ ـ ــدف ال ـ ـفـ ــوز ال ــوحـ ـي ــد أمـ ـ ــام س ـت ــوك
س ـي ـتــي ب ـت ـســديــدة رأسـ ـي ــة رائـ ـع ــة في
الجولة االفتتاحية ،والـهــدف الوحيد
في املباراة التي انتهت بالتعادل على
ملعب مانشستر سيتي ،االثـنــن ،في
خ ـت ــام امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة لـيـصــل بــذلــك
إل ــى هــدفــه رق ــم  200ف ــي مـسـيــرتــه في
الـ"بريميير ليغ".
يبدو روني في الوقت الحالي كمن ولد
مــن جــديــد فــي مــاعــب إنـكـلـتــرا بعدما
خبا نجمه في الفترة األخيرة ،في ظل
ب ــروز الـعــديــد مــن الـنـجــوم والــاعـبــن
الشبان سواء اإلنكليز أو األجانب ،ما
ّ
جعل "الغولدن بــوي" يفقد العز الذي
كان يعيشه ،حيث كان في فترة النجم
األب ــرز فــي جيله وكــانــت كــل األض ــواء
م ـصـ ّـوبــة ع ـل ـيــه .غ ـيــر أن ــه وج ــد نفسه
فجأة حتى غير قادر على حجز مركز
أســاســي فــي يونايتد ،فــي ظــل تراجع
ثقة مدربه البرتغالي السابق جوزيه
مورينيو به ،وهذا ما فتح الباب أمامه
للخروج من قلعة "أولد ترافورد".
لكن ما ُيحسب لروني أنه قرر العودة
إلى إفرتون ،رافضًا العروض األخرى
وعلى وجــه التحديد الصينية ،وهذا
له أسبابه طبعًا .إذ يبدو واضحًا أن
"الغولدن بــوي" استجاب لنداء القلب
ق ـبــل ك ــل ش ــيء بــال ـعــودة إل ــى مدينته
ل ـي ـفــربــول ّوف ــري ـق ــه ال ـ ــذي ش ـهــد ب ــزوغ
ً
نجمه ،مفضال ذلك على املاليني التي
كان بإمكانه أن يحصدها في الصني،
وهــذا على عكس مــا هــو سائد حاليًا
في انتقاالت الالعبني.
فــي حقيقة األم ــر ولــو أن رون ــي قضى
 13عامًا في مانشستر يونايتد وحقق
كــل شــيء فــي صـفــوفــه وأصـبــح هــدافــه
الـتــاريـخــي ،إال أن قلبه بـقــي منجذبًا
ً
إل ــى إف ــرت ــون ،إذ ف ـضــا عــن أن ــه فريق
مدينته وقد ارتــدى قميصه في مطلع
مسيرته فــإنــه األح ــب إلــى قلبه ،حيث

َ
ك ــان مــن مشجعيه مـنــذ الـصـغــرَ .مــثــل
رمزي ُيظهر انتماء روني إلى مدينته
هو أنه ّ
أصر على أن تلد زوجته أوالده
الثالثة في ليفربول ،رغم أنه كان يقيم
ّ
ويعد من رموزها.
في مانشستر
بطبيعة الـحــال ،فــإن عــودة رون ــي إلى
فــريــق ال ـبــداي ــات مـهـمــة عـلــى أك ـثــر من
صعيد ،وتحديدًا معنويًا ،إذ إن "الولد

قرر روني اعتزال
اللعب دوليًا بالتزامن
مع عودته إلى
التألق مع إفرتون
الذهبي" سيجد في ملعب "غوديسون
بارك" االحتضان من جماهير إفرتون،
وهـ ــذا م ــا ف ـ ّق ــده ف ــي عــام ــه األخ ـي ــر في
يونايتد ،وأثر عليه ،وما هو كفيل بأن
ّ
يشكل حافزًا له كما بــدا في مباراتيه
األوليني.
ً
ف ـض ــا ع ــن ذل ـ ــك ،فـ ــإن رون ـ ــي سيفعل
املستحيل لتعويض مشجعي إفرتون
وإدخال الفرحة إلى قلوبهم هم الذين
ّ
يتقبلوا خروجه في مطلع شبابه
لم
من صفوف فريقهم إلــى يونايتد ولم
يتوانوا حينها عن القول بأنه يفتقر
إلى االنتماء.
انطالقًا مــن كــل هــذا ،فــإن عــودة رونــي
إلــى إفــرتــون واسـتـعــادتــه تألقه كانت
ت ـقــود ،منطقيًا ،إل ــى ف ـكــرة أن ــه يهدف
إلـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة مـ ـك ــان ــه فـ ــي ص ـف ــوف
منتخب بالده الذي فقده منذ تشرين
ال ـثــانــي امل ــاض ــي وامل ـش ــارك ــة ف ــي كــأس
العالم  2018وهــي البطولة التي كان

م ــن امل ـف ـت ــرض أن ت ـك ــون األخـ ـي ــرة لــه،
وخصوصًا أن األيــام األخـيــرة شهدت
أكثر من دعــوة لعودة "الغولدن بوي"
إل ــى مـنـتـخــب "األسـ ـ ــود ال ـث ــاث ــة" ،غير
أن رونــي فاجأ الجميع أمــس بإعالنه
االعتزال دوليًا وقد أكد حتى أن مدرب
املنتخب غاريث ساوثغيت اتصل به
وأبلغه بأنه يريد عودته.
في حقيقة األمر ،هذا االعتزال يعيدنا
إلــى النقطة األول ــى وهــي عــودة رونــي
إلى إفرتون ،إذ يبدو واضحًا أن "الولد
الــذهـبــي" يــريــد االس ـت ـقــرار ووض ــع كل
تركيزه ومجهوده مع فريقه وقيادته
إلى النجاحات قدر اإلمكان ،أو بتعبير
آخــر أن يعيش كــل لحظاته اآلتـيــة مع
ّ
إفرتون بعد الفراق الطويل ،ولو كلفه
ذلـ ــك ال ـت ـض ـح ـيــة ب ـب ـطــولــة م ـث ــل ك ــأس
الـعــالــم الـتــي قــد يـكــون إلنـكـلـتــرا كلمة
فيها هــذه امل ــرة ،وخصوصًا أن رونــي
عاش الخيبات مع "األسود الثالثة" في
كل مشاركاته معه في بطولتي كأس
العالم وكأس أوروبا.
ل ـكــن هـ ــذا ال يـمـنــع م ــن أن رونـ ـ ــي ،في
توقيت اعتزاله ،استغل تألقه الحالي
لـ ـل ــرد ع ـل ــى اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاده مـ ــن ص ـفــوف
املنتخب والقول بأنه ال يزال قادرًا على
الـعـطــاء ،عـلــى عـكــس مــا رأى البعض،
مقررًا االعتزال ومغلقًا الباب على حلم
تحقيق إن ـجــاز مــع املـنـتـخــب ،مكتفيًا
بإنجاز شخصي كـهــداف تاريخي له
بـ  53هدفًا في  119مباراة بعدما أزاح
األس ـطــورة بــوبــي تشارلتون عــن هذه
املرتبة.
ه ـك ــذا طـ ــوى رون ـ ــي صـفـحــة املـنـتـخــب
وفتح صفحة جديدة مع إفرتون ،وفي
ّ
ال ــوق ــت ال ــذي تــتـجــه فـيــه األن ـظ ــار إلــى
الـفــرق الكبرى ونجومها "املليونيني"
في موسم يبدو متوقعًا أن تحتدم فيه
املـنــافـســة ،ف ــإن مــن املـفـيــد إب ـقــاء العني
على ملعب "غوديسون بارك" ،إذ يبدو
أن قصة جميلة سيكتبها روني هناك.

