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صحيفة إنجليزية تنتقد العضالت المفتولة للنجم البرتغالي.. ودراسة ألمانية تؤكد 
أنه أسرع العب في العالم بمتوسط سرعة 33.6 كم/ساعة

رونالدو »المرعب«:
 الفوز بكأس العالم سيضع اسمي بين العظماء

المشاركة في مونديال 2010 تشعل »الفتنة« بين العبي ريال مدريد

سيطرت حالة من الثورة والغضب على العبي 
فريق ري���ال مدريد اإلس���باني لتجاهل مانويل 
بيلليغريني املدير الفني للفريق إش���راكهم في 
املباريات مما يهدد باس���تبعادهم من منتخبات 
بالدهم املش���اركة في بطولة كأس العالم املقبلة 
بجنوب أفريقيا واملقررة في شهر يونيو املقبل، 
وطالب بعض هؤالء الالعبني مبنحهم حريتهم في 
االنتقال إلى أي فريق آخر خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية والتي تبدأ الشهر املقبل.
وأش���ارت صحيفة »ماركا« اإلسبانية إلى أن 
الرباعي رود فان نيس���تلروي ورفائيل فان در 
فارت العبا هولندا وكريستوف ميتسيلدر مدافع 

أملانيا واألرجنتيني فرناندو غاغو العب وس���ط 
األرجنتني يعيش���ون حالة نفسية سيئة بسبب 
جتاهل بيلليغريني لرغبتهم في املشاركة واعتماده 
على النجوم الذين مت التعاقد معهم مع بداية املوسم 
احلالي، بعد أن اشترط عليهم مدربو منتخبات 
بالدهم املشاركة مع فرقهم للحصول على فرصة 
اللعب في املونديال. وتلقى نيستلروي أكثر من 
ع���رض في الفترة األخيرة عل���ى أمل أن مينحه 
مسؤولو النادي امللكي الضوء األخضر للرحيل 
في يناير كان أبرزها م���ن بالكبيرن اإلجنليزي 
وروما اإليطالي، فيما أعرب مواطنه فان در فارت 
عن أسفه ألن مشاركته في آخر مباراتني للفريق 

تعد مشاركة خادعة ألنه واثق من عودته ملقاعد 
البدالء بعد شفاء البرازيلي كاكا من اإلصابة. 

فى حني يعاني غاغو من أزمة حقيقية بسبب 
متسك إدارة النادي به ورفعها لالفتة »غير معروض 
»للبي���ع« في وجه جميع األندية التي ترغب في 
التعاقد معه، خصوصا أن بيلليغريني نفسه يرفض 
رحيله ملعرفته بغياب املالي محمدو ديارا العب 
الوس���ط عن الفريق طوال شهر يناير ملشاركته 
ف���ي كأس األمم األفريقية، وأن غاغو هو البديل 
الوحيد املتوفر لديارا، الذي يشارك كبديل للثنائي 

السانا ديارا وتشابي ألونسو.
م���ن جهة أخ���رى، ذكرت صحيف���ة »موندو 

ديبورتيڤو« ان قائد ريال مدريد راوول غونزاليز 
ق���د يترك النادي امللكي الصيف املقبل لاللتحاق 
بالدوري األميركي، وأشارت الصحيفة الى ان ريال 
مدريد سيس���مح لراوول بالرحيل رغم بقاء عام 
على انتهاء عقده، خصوصا أنه س���يحصل على 
10.3 ماليني دوالر بدال من دفعها لقائده عن العام 
األخير من عقده. وكان راوول كشف في أوائل العام 
احلال���ي اهتمامه باالنتقال إلى الدوري األميركي 
عند انتهاء عقده مع ري���ال مدريد، وقال: أعتقد 
أنها جتربة، ليس بالنسبة إلّي فقط بل لعائلتي 
أيضا، سأحاول على األرجح ان العب ملدة عام في 

الواليات املتحدة، وأنها لن تكون قبل 2011.

حالة من التمّرد والثورة يقودها نيستلروي وڤان در ڤارت وغاغو وميتسيلدر

مدافع ريال مدريد كريستوف ميتسيلدر

الهولندي املوهوب رافائيل ڤان در ڤارتمهاجم هولندا وريال مدريد رود ڤان نيستلرويالعب وسط النادي امللكي فرناندو غاغو

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مهاجم نادي ريال مدريد اإلسباني بأنه عازم 
على وضع اسمه ضمن قائمة األساطير الذين 
عملوا على وصول منتخبات بالدهم إلى إحراز 
لقب الكأس العاملية، والذي مازالت أسماؤهم إلى 
اآلن محفورة في ذاكرة كل متابعي كرة القدم. 
وقال رونالدو ف���ي حديثه لصحيفة »ميرور 
فوتب���ول« انه يحلم بأن يك���ون كأس العالم 
2010 بجن���وب أفريقيا هي النقطة التاريخية 
بالنس���بة للمنتخب البرتغالي بإحراز اللقب 
العاملي والتي ستضع اسم كريستيانو رونالدو 
ضمن القائمة التي حتوي كال من األسطورة 
األرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، البرازيلي 
بيليه والهولندي يوهان كرويف والذين كان 
لهم دور كبير مع منتخبات بالدهم. وأضاف 
رونالدو ان اإلجنازات الفردية مهمة جدا بالنسبة 
ألي العب كرة قدم وكأس العالم هو الطريق 
األفضل للدخول إلى قائمة األساطير ولكن ذلك 
قد يعود بعد اإلجنازات التي يحققها الفريق 

الذي ألعب له.

هجوم إعالمي

وكانت الصحف البريطانية قد شنت هجوما 
ساخرا على رونالدو بعد أن وصفته ب� »هالك« 
اجلديد لتعمده إظهار عضالت جس���ده خالل 
احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمى نادي 
أمليريا. ونش���رت صحيفة »مي���ل أون الين« 
البريطانية صورة النجم البرتغالي على غالفها 
الرئيسي ومن خلفه صورة الشخصية الرئيسية 
في فيلم »هالك« الرجل األخضر، نظرا للتشابه 
الكبير بني النجمني في حركة إظهار العضالت 

الناجتة عن القوة وقمة التحدي.
وكان رونالدو قد كشف بعض احلقائق عن 
حياته الشخصية والتي تضمنتها التمرينات 
الرياضية التي يقوم بها يوميا إلظهار جسده 
بص���ورة جذابة، حيث أكد بأنه يقوم بتمرين 
»املعدة« 3000 مرة يوميا وهو األمر الذي ظهرت 
نتائجه واضحة للجمي���ع خالل مباراة ريال 
مدريد األخيرة عندما قام بنزع قميصه. وأكدت 
الصحيفة أن انسياق رونالدو وراء الظهور على 
أغلفة الصحف واملجالت والسهر برفقة الفتيات 
قد يكون عامال س���لبيا في مسيرته الكروية، 
خاص���ة أن هناك الكثير م���ن الالعبني فقدوا 

جنوميتهم جراء انسياقهم وراء هذه األمور. 
وكان رد فعل رونالدو عقب الهدف مثار حديث 
الصحف العاملية، نظرا لإلمكانات اجلسمانية 
الهائلة التي يتمتع بها النجم البرتغالي، الذي 
يعتبر على اجلانب اآلخر أيضا ملك الوسامة 
احلالي في كرة القدم العاملية. وحتت عنوان 
»من الذي أغضبه« كتبت صحيفة »ديلي ميل 
اإلجنليزية« التي أكدت أن رونالدو كشف عن 
عضالت مفتولة، تؤكد أنه يشبه العمالقة في 
البنيان اجلسماني، الذي يؤكد أنه منوذج لالعب 
املثالي احلديث في كرة القدم. وقال رونالدو إنه 
ال يشرب اخلمور في الفترة األخيرة، وجنح في 
أن يعيد التنسيق جلسده بعد انتقاله إلى ريال 
مدريد، وأنه تخلى عن عادات كثيرة حافظت له 

على ذلك األمر أبرزها االبتعاد عن النساء.
ولفت رونال���دو االنتباه إليه مبا فعله في 
املباراة حتى ان موقع االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« قال إن »رونال���دو كان البطل والوغد 
بالنس���بة للريال في ليلة واحدة«. واعترف 
رونالدو بأنه ارتكب خطأ فادحا بسبب طرده 

وطالب اجلميع بأن ينس���وا ه���ذا الطرد ألنه 
في النهاية مجرد »بش���ر« وق���د يخطئ وقد 

يصيب.

أسرع العب 

وكانت مجلة أملانيا قد نشرت تقريرا عن 
أسرع العبي العالم، ووضعت متوسطا ملعدل 
سرعات الالعبني، وجاء البرتغالي كريستيانو 
رونالدو العب ريال مدريد اإلس���باني، وأغلى 
العبي العالم، على رأس هذه القائمة املثيرة.
وقال موقع جول.كوم، نقال عن مجلة دير 

سبيجل األملانية، إن رونالدو هو أسرع العب 
في العالم مبعدل سرعة يبلغ 33.6 كم/ساعة، 
وه���و ما مينح هذا الالعب قدرة هائلة على 

مراوغة املنافسني.
وقالت املجلة في تقريرها »هل هو طائر؟ 
هل هو طائرة؟ ال إنه كريستيانو رونالدو«.

وجاء الهولندي أرين روبن العب بايرن ميونيخ 
األملاني احلالي والريال السابق في املركز الثاني، 
مبعدل سرعة يبلغ 32.9 كم/ساعة، فيما جاء 

اإلجنليزي ثي���و والكوت العب 
أرسنال في املركز الثالث بسرعة 

32.7 كم/ساعة.واحتل اإلجنليزي واين 
روني مهاجم مان يونايتد املركز الرابع، 
فيما جاء الهولندي روبن فان بيرسي 

في املركز اخلامس.
وسبق ألليكس فيرغسون املدير الفني 

ليونايتد أن قال إن س���رعة العبه 
السابق رونالدو بالكرة تتساوى 

مع سرعته بدون كرة إن لم 
تكن أسرع.

ويرتبط رونال��دو 
بعالق���ة صداقة مع 

الع���داء اجلاميكي 
أوسني بولت بطل 
العالم في سباقي 
100 و200 مت��ر، 
ولذل���ك ف�����إن 
الالعب  بوسع 
البرتغال��������ي 
زيادة سرعت��ه، 
إذا متك���ن م��ن 
االستفادة من 
نصائح أسرع 
رج�����ل في 

العالم.

عضالت رونالدو المفتولة وفي 
اإلطار جسمه الهزيل 
قبل عامين

الرجل األخضر اخلارق »هالك« فيلم حقق جناحا كبيرا في هوليوود

رونالدو يحتفل بهدفه على طريقة »هالك«


