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الرياضة الدولية

خروج الوحش من داخل «األسد الجريح» رونالدو
ليس هناك اي طريقة اليقاف كريستيانو رونالدو عن تسجيل االهداف .النجم البرتغالي اضاف
«هاتريك» آخر الى رصيده في عطلة نهاية االسبوع ،مؤكدًا انه ّ
يتغير يومًا بعد يوم نحو
االفضل حيث ال يبدو احد اآلن بنفس مستواه بل هو يسير في ّ
تطور مضطرد فرضته الظروف
الطارئة في مسيرته
كريم
شربل ّ
«ع�ل�ي��ك ان ت�ت�ع�ل��م ل�ع��ب ال �ك��رة بنفس
ال �ط ��ري �ق ��ة ال� �ت ��ي ل �ع ��ب ف �ي �ه��ا روج �ي ��ه
ف�ي��دي��رر وب �ي��ورن ب ��ورغ ك��رة امل�ض��رب
ٌ
اي بكل برودة» .كلمات قالها رجل قد
ال يعرف كثيرون من املتابعني اسمه،
ه ��و ال �ه��ول �ن��دي ري �ن �ي��ه م��وي�ل�ن�س�ت�ين
الذي كان ضمن الجهاز الفني لفريق
مانشستر يونايتد االنكليزي عندما
ك��ان كريستيانو رون��ال��دو الع�ب��ًا في
صفوف «الشياطني الحمر».
هذه الكلمات كانت ّ
موجهة الى شاب
ثائر بدا حاقدًا على جميع منافسيه
ومتعجرفًا الى ٍّ
حد كبير .هذا الشاب
ك � ��ان ك��ري �س �ت �ي��ان��و رون � ��ال � ��دو ،وه ��ذه
الكلمات ك��ان��ت منعطفًا ف��ي مسيرته
ال�ت��ي تصبح اغ�ن��ى م��ع م��رور
�وم ي �ن �ض��ج ف �ي��ه ال�ن�ج��م
ك ��ل ي � � ٍ
ال � �ب ��رت � �غ ��ال ��ي ال � �س� ��ائ� ��ر ن �ح��و
اس �ك��ات اي م�ن�ت�ق� ٍ�د الدائ� ��ه او
اس �ل��وب ل�ع�ب��ه ،ف�ه��و م��ن دون
مبالغة ق��ري��ب ج �دًا ال�ي��وم من
درجة الكمال في كرة القدم.
صحيح ان النجوم ٌ
كثر حاليًا
ف � ��ي ع� ��ال� ��م امل � �س � �ت� ��دي� ��رة ،ل�ك��ن
ل �ي��س ه �ن��اك اي اح ��د ب �م��زاي��ا
رون��ال��دو او ب��ال�ت�ط� ّ�ور الكبير
ال��ذي يصيب مستواه ف��ي كل
اسبوع ،اذ حتى االرجنتيني
ل �ي��ون �ي��ل م �ي �س��ي وال �ف��رن �س��ي
ف ��ران ��ك ري �ب �ي��ري وال �س��وي��دي
بعد تسجيل كريستيانو زالت � � � � � ��ان اب ��راه� �ي� �م ��وف� �ي� �ت ��ش
ال��ذي��ن م� ّ�روا وي�م� ّ�رون بأفضل
رونالدو الـ «هاتريك»
الرقم  19له في «الليغا» ،ف �ت��رات �ه��م ،ي �ع �ي �ش��ون م��راح��ل
صعود وهبوط في املستوى،
السبت امام ريال
�دو ال � ��ذي
سوسييداد ( ،)1-5اعتبر ل� �ك ��ن ل� �ي ��س رون� � ��ال� � � ّ
ي �ص �ع ��ب ح ��ال� �ي ��ًا ت � ��وق � ��ع اي ��ن
مدرب ريال مدريد كارلو
سيصل اذا ما اكمل على هذا
أنشيلوتي انه ليس
النحو في املوسم الحالي.
هناك اي كلمات يمكنها ال �ت �ش��ري��ح ال �ف �ن��ي ال � ��ذي ي�ل��ي
ان تصف هداف فريقه ،مراقبة «ال �ص��اروخ» ع��ن كثب
ملباريات ع��دة ُيظهر ان��ه لديه
الذي يبدو من خارج هذا
�ت
اص � � � ��رار اك � �ث� ��ر م � ��ن اي وق � � ٍ
العالم حاليًا .واضاف
مضى ليثبت انه االفضل في
انشيلوتي« :هو يلعب
العالم .ومن هذا االصرار يبدأ
باصرار غير طبيعي
ك ��ل ش � ��يء ،اذ ب� ��ات رون ��ال ��دو
ّ
الكثير
ويسجل
اآلن،
اك� �ث ��ر ال� �ت ��زام ��ًا ب��ال �ت �ع �ل �ي �م��ات
من االهداف املهمة
ال �ت �ك �ت �ي �ك �ي��ة مل ��درب� �ي ��ه ،وب� ��ات
اك�ث��ر تفهمًا ل�خ�ي��ارات�ه��م على
للفريق».
ص �ع �ي��د االدوار داخ � ��ل ارض
امل� �ل� �ع ��ب ح� �ي ��ث ال ي �م �ك �ن��ه ان
ي �ك��ون ال �ـ «وان م��ان ش��و» في
ّ
كل املباريات .رونالدو تخلص ايضًا
من انانيته ،اذ من النادر رؤيته حاليًا
محتكرًا للكرة ورافضًا لتمريرها الى
مريح للتسجيل.
وضع
زميل يقف في
ٍ
ٍ
ٍ
اض��ف ان ق��رارات��ه بمجملها صحيحة
ه ��ذه االي � ��ام ،ان ك ��ان ف��ي ال�ت�س��دي��د او
التمركز ،وما يساعده اكثر ان لياقته
البدنية في ّ
القمة ،ما يزيد من سرعته
وق � ��درة ت �ح� ّ�م �ل��ه وف �ع��ال �ي �ت��ه ع �ل��ى ح��دٍّ
سواء.
وااله � � � � ��م م � ��ن ك � ��ل ه � � ��ذه االم � � � � ��ور ه��ي
شخصية رون��ال��دو حاليًا ،التي تبرز
فيها النزعة ال��دائ�م��ة ال��ى ال�ف��وز ،ولو
ان ت�ل��ك ال�ع�ج��رف��ة ال ت ��زال ع �ن��ده ،فهو
اذ تخلى عن تلك الحركة االحتفالية
ح� �ي ��ث ي �ف �ت��ح ي ��دي ��ه ع� �ق ��ب ت�س�ج�ي�ل��ه
الهدف وكأنه ّ
يقدم نفسه على اساس
انه ال يمكن احد ان يفعل ما فعلت او
ان يسجل بهذه الطريقة ،فان احتفاله
شبه ال��دائ��م ب��اش��ارة «ان��ا هنا» يظهر
ان البرتغالي ال يمكنه التخلص مما
يمكن ان يعتبره محبوه كبرياء اكثر
منه عجرفة.

من خارج
هذا العالم

ب� �ب� �س ��اط ��ة ،رون� � ��ال� � ��دو م� � �ج � ��روح ،ه��و
كاألسد الجريح اآلن ،يريد االنقضاض
ّ
على الكل ،يريد اسكات كل مشكك قال
بأنه ليس االفضل على وجه االرض.
هو يستخدم كل ما يملكه من تقنيات
وم � �ه � ��ارات وت� �س ��دي ��دات وت� �م ��ري ��رات،
ف�ب��ات يلعب اح�ي��ان��ًا م��ن مل�س��ة واح��دة
ل�ي�ن�ط�ل��ق ب�ع��ده��ا ال ��ى االم� ��ام منتظرًا
ّ
وليهم
ال �ك��رة لتصل ال�ي��ه م��ن ج��دي��د،
بتفجيرها داخل الشباك.
ق ��د ي� �ك ��ون م ��ا ق ��ال ��ه رئ� �ي ��س االت� �ح ��اد
ال ��دول ��ي ال �س��وي �س��ري ج� ��وزف ب�لات��ر،
والحبر الذي سال في الصحف حول
العالم ،ب��أن رون��ال��دو بعيد م��ن دائ��رة
امل ��رش �ح�ي�ن االق � ��وي � ��اء ل �ل �ف��وز ب��ال �ك��رة
ال��ذه�ب�ي��ة ك��أف�ض��ل الع��ب لسنة ،2013
ه��و وراء ال��داف��ع ال��ذي اخ��رج الوحش
من داخل «سي آر  ،»7فهو يضع نفسه
ت�ح��ت االض� ��واء ب�ش�ك� ٍ�ل غ�ي��ر اع�ت�ي��ادي
وب� �ط ��ري� �ق ��ة ل � ��م ي �ع �ه ��ده ��ا ال �ج �م �ه��ور
املدريدي ،فاألهم بالنسبة اليه ليست
ال �ط��ري �ق��ة ب ��ل ت�س�ج�ي��ل االه� � ��داف وم��ا
اكثرها.
رونالدو اليوم غيره رونالدو األمس،
اذ منذ وصوله الى ريال مدريد عاش
ّ
ضغوطات كبيرة حيث نظر اليه الكل
ّ
بأنه املخلص املنتظر ،بينما هو كان

ي�ن�ظ��ر ال ��ى ن�ف�س��ه وي�ب�ح��ث ع��ن ح�ي��اة
كروية مستقرة بأفضل صورة ممكنة.
وه�ن��ا ال�ح��دي��ث ع��ن اه�ت�م��ام رون��ال��دو
س��اب �ق��ًا ب�ت�س�ج�ي��ل االه � ��داف الجميلة
ف � �ق ��ط ،ول � �ه� ��ذا ال� �س� �ب ��ب ك� � ��ان ي�ق�ض��ي
ّ
ليتدرب
ساعات طويلة في التمارين
على الكرات الهوائية والركالت الحرة.
اليوم لم يعد يهمه شكل الهدف بقدر
ع � ��دد االه� � � ��داف ال� �ت ��ي ي �س �ج �ل �ه��ا .ه��و
خ��رج من خيبة رحيل ساعده االيمن
االملاني مسعود أوزيل الذي كان ّ
يمده
ب��ال �ت �م��ري��رات ال �ح��اس �م��ة ف ��ي غ��ال�ب�ي��ة
امل �ب��اري��ات .وخ ��رج اي�ض��ًا م��ن الضجة
ال �ت��ي ازع �ج �ت��ه م ��ع وص � ��ول ال��وي �ل��زي
غاريث بايل ال��ى ري��ال م��دري��د ،ليقول
للمحيطني به والبعيدين عنه بأنه ال
ّ
يمكن احدًا ان يقلص من ملعانه.
قد ال يكون ظلمًا منح رونالدو الكرة
ال��ذه �ب �ي��ة ،اذ ب�ط�ب�ي�ع��ة ال� �ح ��ال ه�ن��اك
معايير عدة ال تقف في صالح كابنت
م�ن�ت�خ��ب ال �ب��رت �غ��ال ،اس �ت �ن��ادًا ال ��ى ما
حققه فريقه في املوسم املاضي مقارنة
ب �م��ا اق � ��دم ع �ل �ي��ه ري �ب �ي��ري م ��ع ب��اي��رن
ً
ميونيخ االمل��ان��ي م�ث�لا .ل�ك��ن ال يمكن
عنوان اساسي في ك��رة القدم
اسقاط
ٍ
حاليًا وهو ان ال احد مثل كريستيانو
رونالدو في الفترة الحالية.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )11
مانشستر يونايتد  -ارسنال 0-1
الهولندي روبن فان بيرسي (.)27
تشلسي  -وس��ت ب��روم�ي�ت��ش البيون
2-2
الكاميروني صامويل ايتو ( )45البلجيكي
اي��دن ه��ازار ( )90لتشلسي ،وشاين لونغ
( )61وستيفان سيسينيون ( )68لوست
بروميتش.
ليفربول  -فوالم 0-4
االوروغ��وي��ان��ي ل��وي��س س��واري��ز ( 23و36
و )54والتشيكي مارتن سكرتل (.)26
سندرالند  -مانشستر سيتي 0-1
فيليب باردسلي (.)21
استون فيال  -كارديف سيتي 0-2
ساوثهامبتون  -هال سيتي 1-4
كريستال باالس  -افرتون 0-0
نوريتش  -وست هام 1-3
توتنهام  -نيوكاسل 1-0
سوانسي  -ستوك 3-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1ارسنال  25نقطة من  11مباريات
 -2ليفربول  23من 11
 -3ساوثمبتون  22من 11
 -4تشلسي  21من 11
 -5مانشستر يونايتد  20من 11

إسبانيا (المرحلة )13
ريال مدريد  -ريال سوسييداد 1-5
البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو (12و26
و )76وال �ف��رن �س��ي ك ��ري ��م ب �ن��زي �م��ة ()18
واألمل ��ان ��ي س��ام��ي خ�ض�ي��رة ( )36مل��دري��د،
وال� �ف ��رن� �س ��ي ان� � �ط � ��وان غ� ��ري� ��زم� ��ان ()61
لسوسييداد.
فالنسيا  -بلد الوليد 2-2
الكولومبي دورالن بابون ( )29والجزائري
س�ف�ي��ان ف�غ��ول��ي ( )76لفالنسيا ،وخ��اف��ي
غ�ي��را ( )9وال�ك��ول��وم�ب��ي غ��ارس�ي��ا اوالرت ��ي
( )50لبلد الوليد.
خيتافي  -لتشي 1-1
ب� � ��درو ل� �ي ��ون ( )18ل �خ �ي �ت��اف��ي ،وال �غ��ان��ي
ريتشموند بواكييه ( )61للتشي.
اتلتيك بلباو  -ليفانتي 1-2
مورينيو ميكا ريكو ( )72وارتيز ادوري��ز
( )84لبلباو ،ودافيد بارال ( )33لليفانتي.
اوساسونا  -امليريا 1-0
غرناطة  -ملقة 1-3
سلتا فيغو  -رايو فييكانو 2-0
اسبانيول  -اشبيلية 3-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  34نقطة من  12مباراة
 -2اتلتيكو مدريد  33من 12
 -3ريال مدريد  31من 13
 -4فياريال  23من 12
 -5اتلتيك بلباو  23من 13

إيطاليا (المرحلة )13

ألمانيا (المرحلة )12

روما  -ساسوولو 1-1
اليساندرو لونغي ( ،19ه��دف في مرماه)
ل � ��روم � ��ا ،ودوم� �ي� �ن� �ي� �ك ��و ب � � �ي� � ��راردي ()90
لساسوولو.

بايرن ميونيخ  -اوغسبورغ 0-3
ج �ي��رالوم ب��وات�ي�ن��غ ( )4وال�ف��رن�س��ي ف��ران��ك
ريبيري ( )42وتوماس مولر ( 90من ركلة
جزاء)

انتر ميالنو  -ليفورنو 0-2
ال�ح��ارس فرانشيسكو ب��رادي ( ،30هدف
ف��ي م ��رم ��اه) و ال �ي��اب��ان��ي ي��وت��و ن��اغ��ام��وت��و
(.)90

فولفسبورغ  -ب��وروس�ي��ا دورتموند
1-2
ال �س��وي �س��ري ري� �ك ��اردو رودري �غ �ي��ز ()56
و ال � �ك� ��روات� ��ي ال� �ع� �ج ��وز اي �ف �ي �ك��ا اول �ي �ت��ش
( )69ل�ف��ول�س�ب��ورغ ،وم��ارك��و ري��وس ()45
لدورتموند.

بارما  -التسيو 1-1
ال� �ي� �س ��ان ��درو ل ��وك ��اري� �ل ��ي ( )64ل �ب ��ارم ��ا،
والسنغالي كيتا بالدي دياو ( )50لالتسيو.
كاتانيا  -اودينيزي 0-1
االرجنتيني ماكسي لوبيز ( 30من ركلة
جزاء)
كييفو  -ميالن 0-0
جنوى  -فيرونا 0-2
اتاالنتا  -بولونيا 1-2
كالياري  -تورينو 1-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1روما  32نقطة من  12مباراة
 -2نابولي  28من 11
 -3يوفنتوس  28من 11
 -4انتر ميالنو  25من 12
 -5فيرونا  22من . 12

باير ليفركوزن  -هامبورغ 3-5
ال �ك ��وري ال �ج �ن��وب��ي ه �ي��ون��غ-م�ين س ��ون (9
و16و )55وس �ت �ي �ف��ان ك �ي �س �ل �ي �ن��غ ()72
وغ ��ون ��زال ��و ك��اس �ت��رو ( )89ل �ل �ي �ف��رك��وزن،
ومكسيميليان بايستر ( )23بيار-ميشال
السوغا ( 49و )74لهامبورغ.
بوروسيا مونشنغالدباخ  -نورمبرغ
1-3
الفنزويلي خ��وان اران �غ��و ( )72ونيكالس
س �ت��ارك ( 75خ�ط��أ ف��ي م��رم��اه) وب��ات��ري��ك
هرمان ( )87ملونشنغالدباخ ،والسويسري
يوزيب درميتش ( )21لنورمبرغ.
هانوفر  -اينتراخت براونشفايغ 0-0
شالكه  -فيردر بريمن 1-3
هوفنهايم  -هرتا برلني 3-2
ماينتس  -اينتراخت فرانكفورت 0-1
فرايبورغ  -شتوتغارت 3-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  32نقطة من  12مباراة
 -2بوروسيا دورتموند  28من 12
 -3باير ليفركوزن  28من 12
 -4بوروسيا مونشنغالدباخ  22من 12
 -5فولفسبورغ  21من 12

