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 رونالدو مع صديقته الروسية ارينا شايك  

 رونالدينيو وديكو ابرز العائدين للعب في البرازيل 

 شقيقة رونالدو تحمل 
الطفل المثير للجدل 

 مهاجم كورينثيانز البرازيلي رونالدو  

 مدرب األرجنتني السابق مارادونا مع ميسي 

 «صنداي ميرور»: والدة ابن رونالدو تريد استرجاعه
 يبدو أن العالقات العاطفية للنجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو في اجنلترا مازالت تلقي بشـــوائبها على الالعب 
حتى بعد انتقاله إلى اســـبانيا. وذكرت صحيفة «صنداي 
ميرور» االجنليزية أن رونالدو قام بعالقة عاطفية مع فتاة 
اجنليزية عمرهـــا ٢٠ عاما ملدة يوم واحد فقط أدى إلى أن 
حتمل الفتاة طفال من رونالدو. وبعد أن ولد الطفل، رفض 
رونالدو الكشف عن هوية الفتاة، واتفق رونالدو مع والدة 
الطفل علـــى أن تتنازل عن حضانته وال تكشـــف هويتها 

مقابل ١٢ مليون يورو.
  وفي تطور جديد لألحداث، طالبت والدة الطفل بحضانة 
مشتركة بينها وبني العب مان يونايتد السابق لكنه رفض هذا 
املبدأ. وشعرت األم بالندم الشديد على االتفاق الذي أبرمته 
مع رونالدو وجلأت لوسائل اإلعالم بعد فشل محاولتها مع 
صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم عندما انتقل 
من مان يونايتد إلى ريـــال مدريد مقابل ٩٤ مليون يورو.

وقالت الفتاة: «لقد اتصلت برونالدو عدة مرات ألعيد له الـ 
١٢ مليون مقابل رؤية ابني». وأضافت: «أشعر وكأني بعت 

روحي وأبكي يوميا لعدم قدرتي على رؤية ابني».
  ومن جهة اخرى قال رونالدو عبر صفحته اخلاصة على 
الفيس بوك انه ذهب ملشاهدة السيرك في مدريد، وأكد أنه 
شعر بسعادة كبيرة جدا من خالل تلك املشاهدة.اخلبر يبدو 
عاديا جدا لكن الغريب فيه أنه حصل على (٢٠ ألف  تعليق 
بكلمة «أعجبني» في الفيس بوك) وهو أمر يؤكد شـــعبية 
النجم البرتغالي صاحب أكبـــر صفحة العب كرة قدم في 

العالم على الفيس بوك.
  ومـــن جانب اخر أنهى ريال مدريـــد اجلدل الدائر حول 
عدد األهداف التي ســـجلها رونالدو في الدوري االسباني 
حتى اآلن.ووفقا ملا أكده املوقع الرسمي للنادي على شبكة 
االنترنت فإن رونالدو ســـجل ٢٢ هدفا في الليغا وليس ٢١ 

كما زعمت بعض الصحف.
  وكانت الصحافة املدريدية قد نسبت الهدف األول الذي 
سجله رونالدو لالعب نفسه إال أن االحتاد االسباني سجل 

الهدف باسم مواطنه البرتغالي بيبي مدافع الفريق.

 شاهد السيرك وشعر بسعادة كبيرة.. وريال مدريد يعترف بتسجيله ٢٢ هدفًا فقط

 رونالدو وروماريو وبيبيتو وفريد وكارلوس وديكو 
وايمرسون أشهر البرازيليين العائدين لبالدهم

ويوڤنتوس وريال مدريد وميالن قرر 
البرازيلي العودة ليلعب مع سانتوس 

في عام ٢٠٠٩.
  روبرتو كارلوس: يراه كثيرون أنه 
أفضل ظهير أيسر في تاريخ كرة القدم، 
الالعب البرازيلي الذي اشتهر بتسديداته 
الصاروخية وســـرعته الفائقة عرفناه 
بشكل جيد مع ريال مدريد عندما لعب 
معهم في ١١ موســـما قبل أن ينتقل إلى 
فنربغشة التركي ويلعب معهم ما بني 
٢٠٠٧ و٢٠٠٩ لينتهي به املطاف العبا في 

كورينثيانز منذ بداية عام ٢٠١٠.
  جوليانو بيليتي: البرازيلي صاحب 
أحد أغلى األهداف في تاريخ برشلونة 
عندما أهداهم لقـــب دوري أبطال عام 
٢٠٠٦ على حساب أرسنال، سطع جنمه 
مع ڤياريال ورحل من برشـــلونة عام 
٢٠٠٧ ليلعب مع تشلســـي في إجنلترا 
حتى عام ٢٠١٠ ليلعب مع فلومينيزي 

بعد ذلك.
  ديكـــو: البرتغالـــي البرازيلي الذي 
فاز فـــي دوري األبطال مع بورتو ومع 
برشلونة فعل ما فعله صديقه بيليتي 
عندما لعب مع تشلســـي ثم رحل إلى 

فلومينيزي عام ٢٠١٠.
  إيالنو: اجلناح التكتيكي املميز، العب 
برازيلي بنكهة أوروبية كما قال عنه سفني 
إريكسون... إيالنو لعب مع املان سيتي 
وغلطة ســـراي وهو اآلن متجه للعب 
مع سانتوس.ليســـت هذه كل األسماء 
بالتأكيد، لكن هذه أشهر األسماء التي 
رأينها تشد الرحال وتعود إلى بالدها... 
بالد أفضل املهارات وبالد السحر الكروي 

«البرازيل». 

منطقتنا إلعالنه إسالمه وأدى العمرة، 
البرازيلي يبلغ من العمر اآلن ٢٧ عاما 
واشـــتهر كثيرا مع ليون ما بني ٢٠٠٥ 
و٢٠٠٩ لكنه قرر في النهاية العودة إلى 
البرازيل للعب مع كروزيرو بسبب تراجع 
مســـتواه الناجت عن اإلصابات وكثرة 

اخلالفات مع إدارة النادي الفرنسي.
  إميرسون: جنم روما واليوفي والريال 
سابقا، كان يقال عنه أفضل قاطع كرات في 
خط الوسط في العالم كله عندما تعاقد 
معه يوڤنتوس في صيف عام ٢٠٠٤... 
بعد أن لعـــب ألندية ليفركوزن وروما 

فعاد إلى البرازيل تاركا ديبورتيفو عام 
١٩٩٦ ليلعب مع فالمنغو قبل أن يعود 
إلى اســـبانيا ويلعب مع إشبيلية عام 
١٩٩٧ ليعـــود في نهاية العام من جديد 

إلى كروزيرو حيث استقر هناك.
  إيلبر: الهداف التاريخي للدوري األملاني 
من غير حملة اجلنسية األملانية، مثل 
في املاضي شتوتغارت وبايرن ميونخ 
وليون ومونشنغالدباخ...بعد ذلك قرر 
العودة إلى بالده ليلعب مع كروزيرو 

عام ٢٠٠٦.
  فريد: املهاجم البرازيلي املشهور في 

 بعد عودة النجم البرازيلي رونالدينيو 
إلى بالده ليلعب مع فالمنغو، هذه العودة 
باتت عادة لكثير من النجوم البرازيليني 
ألسباب مختلفة وفيما يلي أشهر الالعبني 

العائدين إلى بالدهم.
  مالحظة: مت استثناء الالعبني الذين 
مازالوا في أوروبا رغم عودتهم األولى 
مثل روبينيو وأدريانو، علما أننا لم نذكر 
جميع األســـماء وهذه مجرد إحصائية 

ألشهر األسماء.
  الظاهرة رونالدو: بعد أن صنع اسما 
أسطوريا في أوروبا مع برشلونة واإلنتر 
وريال مدريد، بدأ مستقبله يقترب من 
النهايـــة فانتقل في مطلـــع ٢٠٠٨ إلى 
امليالن حيث تعرض لإلصابة التي دمرت 
مسيرته مرتني في املاضي وهي اإلصابة 
في الركبة...رونالدو بعد ذلك قرر العودة 

إلى كورينثيانز في عام ٢٠٠٩.
  روماريو: الســـاحر البرازيلي وملك 
املهارة الفطرية قضى موسمني مميزين 
مع برشلونة بعدما كان قد سحر العالم 
في أيندهوفـــن، روماريو عاد أول مرة 
إلى البرازيل ليلعب مـــع فالمنغو ثم 
حن إلى اســـبانيا ولعب مع ڤالنســـيا 
ليعود من جديد بعد ذلك إلى البرازيل 
ليلعب مع فاسكو دا غاما وفلومينيزي... 
روماريو كثير الترحال واصل اخلروج 
من البرازيل ولعب للسد القطري عام 
٢٠٠٣ إال أنـــه وكعادته قرر العودة إلى 
بالده ليلعب مع فاســـكو دي غاما من 
جديد وواصل الترحال كثيرا بعد ذلك 

فيما بني األندية.
  بيبيتو: شريك روماريو في لقب كأس 
العالم ١٩٩٤ فعل نفس الشيء تقريبا، 

 بعد عودة رونالدينيو من أوروبا للعب مع فالمنغو

 هل اشتعلت نار الغيرة
  بين رونالدو ومواطنه رونالدينيو؟ 

 حتى االمس فقـــط كان البرازيلي 
رونالدو يستقطب اهتمام وسائل االعالم 
في بالده ويتمتع بشهرة واسعة بعد ان 
عاد الى مستواه قدم اداء مميزا لفريق 
كورينثيانز الذي ضمه اليه، لكن هذا 
االهتمام لم يعد محصورا على رونالدو 
فقط، وذلك بعد ان وصل الى البرازيل 
وافد جديد ال يقل شـــهرة واداء عنه، 
وهو رونالدينيـــو الذي انضم حديثا 
الى فريق فالمنغو. هـــذا الواقع دفع 
الى احلديـــث عن غيرة ما بدأت تلوح 
فـــي االفق، ما اوجـــب تدخل رونالدو 
لينفي شـــعوره بالغيـــرة أو حتفزه 

ألي صراع شـــخصي مع رونالدينيو، 
علمـــا ان البرازيـــل احتضنت اخيرا 
جنوما مخضرمني على غرار روبرتو 
كارلوس وادريانو. وقال رونالدو: ال 
اعتبر رونالدينيـــو ندا لي، ففي عالم 
كرة القدم املجال يتسع اجلميع، وكل 
العب له مكان محفوظ، لكن من يبغي 
النجاح يجب أن يسعى لتقدمي أفضل 
ما لديه دون النظر لصراعات شخصية. 
ومتنى رونالدو التوفيق لرونالدينيو 
في املرحلة املقبلة وطالبه بالعودة الى 
إبهار اجلماهير مبهاراته كما كان يفعل 

في السابق. 

 بالتر: الفرق بين ميسي 
  ومارادونا هو األخالق

 بريدج يخاف على صديقته  الجديدة 
من العبي مانشستر سيتي

 كشفت صحيفة «ذا صن» االجنليزية 
الشــــهيرة عن الصديقــــة اجلديدة لواين 
بريدج العب مانشستر سيتي وهي فرانكي 
ساندفورد احدى املغنيات الشهيرات في 
اجنلترا.ووفقا ملا نشــــرته الصحيفة فإن 
بريدج يحــــاول إبعادها عن أي من العبي 
فريقه وخصوصا آدم جونســــون، حيث 
أبدى الالعب قبل فتــــرة إعجابه باملغنية 

وبأدائها وصوتها، وقال بريدج: «أعلم أن 
جونسون معجب بفرانكي، لكن عليه أن 
يعجب بفنانات أخريات اآلن وأن ينســــى 

صديقتي نهائيا».
  يذكر أن اخلوف الكبير الذي ينتاب بريدج 
نشأ بسبب خيانة صديقته السابقة له مع 
املدافع جون تيري أحد زمالئه في فريقه 

السابق تشلسي واملنتخب االجنليزي.

 يبدو أن رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم «فيفا» جوزيف بالتر بدأ يشعر 
بالضغط الكبير بعد حصول ليونيل 
ميسي على جائزة أفضل العب في عام 
٢٠١٠ الذي دفع العديد من الصحافيني 
واملراقبني النتقاد اسس اجلائزة، هذا 
الضغط جعل بالتر يدافع عن ميسي 
ويهاجم مارادونا بالتر قال لصحيفة 
«ليكيب» الفرنسية الفرق بني ميسي 
ومارادونا باألخالق، فميسي العب 
ميتلك صفات جتعلـــه األفضل في 
امللعب وخارجـــه اما مارادونا فكان 
مثيرا للجدل خارج امللعب واضاف: 
مارادونا كان مثيـــرا للجدل خارج 
املالعب. يذكر ان ليونيل ميسي بات 
اصغر العب في العالم يفوز بجائزة 

الكرة الذهبية مرتني. 


