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ينظر البرتغاليون حاليًا لرونالدو
على أنه أفضل من أوزيبيو وفيغو
(بيتر مولي ــ أ ف ب)

ال يمكن أحدًا الشك بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد وصل
حاليًا الى مرحلة التكامل الكروي ،فاألداء الذي ّ
يقدمه وتخطيه لرقم
أهداف مواطنه «األسطورة» أوزيبيو يدل على ذلك .أمل الجماهير
البرتغالية في مونديال  2014مترتب عليه

البرتغاليون لكريستيانو رونالدو

أنت مصدر قوتنا
هادي أحمد
يثنون عليه دائمًا في البرتغال .النجم
ك��ري�س�ت�ي��ان��و رون ��ال ��دو أص �ب��ح أف�ض��ل
من مواطنيه أوزيبيو ولويس فيغو.
هكذا ُينظر إليه في «برازيل أوروب��ا».
ت �ج��اوز االث� �ن ��ان م �ع��ًا وت �ص��در ق��ائ�م��ة
ه��داف��ي املنتخب البرتغالي .ك��ان هذا
األمر متوقعًا.
«شرف لي أن أتجاوز أحد أكبر العبي
ال � �ك ��رة ف ��ي ال� �ب ��رت� �غ ��ال» ،ه� �ك ��ذا ي �ق��ول
رونالدو .مع كل النظرة الفوقية التي
يتسم بها هذا النجم ،إال أنه يتواضع
دائ �م��ًا أم� ��ام ع�م��ال�ق��ة ال �ك��رة ال�س��اب�ق�ين
ف��ي ب�ل�اده وخ��ارج�ه��ا .ال يمكنه إال أن
ي�ت��واض��ع أم��ام�ه��م .ال تنقصه مشاكل
م��ع ص�ح��اف��ة ب�ل�اده ،تكفيه الصحافة
العاملية التي لم ترحمه يومًا.
وإذ ينظر ال�ب�ع��ض إل��ى ع��دم إمكانية
م �ق��ارن��ة رون ��ال ��دو ب��ال�لاع �ب�ين ال�ك�ب��ار
ال �س��اب �ق�ين م �ث��ل ال �ب��رازي �ل��ي ب�ي�ل�ي��ه أو
األرجنتيني دييغو مارادونا ،فإن ذلك
ب�س�ب��ب ض�ع��ف ال ��وص ��ول إل ��ى م��راح��ل
م�ت�ق� ّ�دم��ة ف��ي ال�ب�ط��والت ال�ع��امل�ي��ة .ففي
بطولة أوروب��ا  ،2004عندما اعتمدت
ال�ب��رت�غ��ال ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ع�ل��ى الثنائي
املخضرم فيغو وروي كوستا ،تمكن
رونالدو من الظهور بشكل قوي ،وكان
قريبًا من إح��راز اللقب ل��وال الخسارة
امل �ف��اج �ئ��ة أم � ��ام ال �ي��ون��ان ف ��ي امل� �ب ��اراة
النهائية .ت��رك رون��ال��دو ال�ش��اب آن��ذاك
امل �ل �ع��ب ب��اك �ي��ًا ،رغ� ��م اخ �ت �ي ��اره ض�م��ن
التشكيلة املثالية للبطولة بعد إحراز
ه ��دف�ي�ن ف� �ق ��ط ،وإذا ك � ��ان ه � ��ذا ال �ع��دد
ق��د تسبب بخيبة أم��ل ل��رون��ال��دو ،إال
أن خ�ي�ب��ة األم� ��ل زادت ف��ي ال �ب �ط��والت
ال �ك �ب��رى ال �ث�ل�اث ال �ت��ال �ي��ة ح �ي��ث أح ��رز
هدفًا واح �دًا في بطولة أوروب��ا ،2008
كما أحرز هدفًا واحدًا في كأس العالم
 2006وآخ� ��ر ف��ي ك ��أس ال �ع��ال��م .2010
وب�م�ق��ارن�ت��ه ال��دائ �م��ة م��ع األرجنتيني
ل �ي ��ون �ي ��ل م� �ي� �س ��ي ،ال ي �ظ �ه��ر األخ� �ي ��ر
بأفضل حال من «الدون» ،مع منتخبه
لم يقدم أي شيء يذكر حتى اآلن.
م ��ا ي �ش �ف��ع ل �ـ«م��اك �ي �ن��ة األه� � � ��داف» ف��ي
ب�ل�اده ه��و تخطيه رق��م أوزي�ب�ي��و ،وإن
كان معظم هذه األه��داف في مباريات
ال �ت �ص �ف �ي��ات .أص� �ب ��ح اآلن ف ��ي ب�ل�اده
أس � �ط� ��ورة .ت �خ �ط��ي ه� ��ذا ال ��رج ��ل ليس
ً
ً
س �ه�لا ،إال أن��ه ك��ان سيحصل ع��اج�لا
ً
أو آج�ل��ا .ف�ف��ي م �ب��ارات��ه أم ��ام إي��رل�ن��دا
الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم
 ،2014التي انتهت بفوزه  ،2-4سجل
«ال��دون» ثالثية تاريخية منقذًا بذلك
منتخبه من الخسارة ،وخصوصًا أنه
كان يلعب بنقص عددي رافعًا رصيده
الى  43هدفًا ليصبح الثاني بعد بدرو
باوليتا الذي سجل .47
ان� �ه ��ال ع �ل �ي��ه امل ��دي ��ح ،وك ��ان ��ت م�ع�ظ��م
ال �ص �ح��اف��ة ال �ب��رت �غ��ال �ي��ة ت �ت �ش��اب��ه ف��ي
عناوينها .صحيفة «ريكورد» وصفته
ب� �ـ«ال�ل�اع ��ب ال �ع �ظ �ي��م» ،ف �ي �م��ا ع�ن��ون��ت
صحيفة «آب��وال» أنه «الالعب األفضل
ف��ي ال�ع��ال��م» ،فيما أوردت «بوبليكو»
أن��ه «امل�ن�ق��ذ» .ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،استغل
امل��داف��ع البرتغالي بيبي ،زم�ي��ل «سي
آر  »7في ريال مدريد ،الفرصة ليقول:
«رون � ��ال � ��دو ع�ل�ام ��ة ف ��ارق ��ة ف ��ي ت��اري��خ
الكرة البرتغالية ،إنه العب نموذجي،
ومحترف مثالي» .إن ك��ان ك�لام بيبي
يتعارض مع بعض البرتغاليني الذين
يرون أن فيغو هو الرقم  1في البرتغال،

جاء األخير لينضم الى القافلة ذاتها
ويقول ان رونالدو أفضل البرتغاليني
وأفضل العب في العالم .لربما اقتنع
فيغو بذلك بعدما قطعت عدد أهداف
رون � ��ال � ��دو أرق � ��ام � ��ه ،وه � ��و ال � � ��ذي ك ��ان
ينتقده ب�ين الفينة واألخ� ��رى سابقًا.
لكن ما حصل أخيرًا بات ُي ّ
صعب على
نجم برشلونة وري��ال مدريد السابق
االختباء فيه خلف اصبعه.
ً
«ه ��و أح ��د أك �ث��ر ال�لاع �ب�ين ت �ك��ام�لا في
التاريخ» ،يسجل برأسه وقدميه ومن
امل �ن��اط��ق ال�ق��ري�ب��ة وال �ب �ع �ي��دة ويصنع
األهداف ،وهو متخصص في الركالت
ال� �ح ��رة امل �ب ��اش ��رة وق � ��وي ال�ش�خ�ص�ي��ة
وبات يدافع بقوة أيضًا.
لم يدع رونالدو أي فريق أو منتخب،
مهما ك��ان صعبًا ،شباكه نظيفة .من
بايرن ميونيخ وبرشلونة الى هولندا
وإس �ب��ان �ي��ا .ف ��ي ش �ب��اك «امل � ��ات � ��ادور»،
ُص�ن��ف أح��د أه��داف��ه ال��ذي ل��م يحتسب
لسذاجة م��ن قبل زميله ن��ان��ي ،أفضل
األهداف التي سجلها يومًا.
املسألة منطقية ج �دًا ،ال��ذي��ن يشككون
ب �م��وه �ب��ة رون� ��ال� ��دو وق� ��درات� ��ه ه ��م من
ي�خ�ش��ون��ه ع�ل��ى ف��رق �ه��م .ال�خ�ش�ي��ة هنا
تتحول الى كراهية ،وبالتالي يكرهونه
وينكرون ما يقدمه حتى عندما يرون
ّ
إبداعًا قل نظيره أمام أعينهم.
ف � � ��ي ص� � � �غ � � ��ره ،ع� � �ن � ��دم � ��ا ك � � � ��ان الع � �ب ��ًا
ل�س�ب��ورت�ن��غ ل�ش�ب��ون��ة ،ب ��زغ ن�ج�م��ه في
مباراة ودية أمام مانشستر يونايتد،
اذ ش �ك��ل م �ص��در إزع � ��اج ك�ب�ي��ر ل��دف��اع
م ��ان� �ش� �س� �ت ��ر وال� � � �ح � � ��ارس ال� �ف ��رن� �س ��ي
ف��اب �ي��ان ب ��ارت �ي ��ز .ه �ن��ا ق� ��رر «ال �س �ي��ر»
االس �ك��وت �ل �ن��دي أل �ي �ك��س ف�ي��رغ�ي�س��ون
التعاقد معه بعدما نصحه الجميع،
ب�م��ن ف�ي�ه��م الع �ب��وه« ،ب��أن��ه ل��ن ّ
يخيب
أم �ل �ن��ا ف ��ي ال �ب �ط��والت ال �ك �ب��رى أب � �دًا».
راه � ��ن ع �ل �ي��ه ،ل �ك �ن��ه خ� ��رق ال �ت��وق �ع��ات
وح �ق��ق ق �ف��زة س��ري �ع��ة .ف�ف��ي ح�ي�ن ك��ان
يجب عليه االنتظار لفترة أطول على

أشاد بيبي برونالدو ،واصفًا إياه بأنه
عالمة فارقة في تاريخ البرتغال
دكة االحتياط بحسب ما قيل وقتها،
أث�ب��ت العكس واس�ت�ف��اد بشكل ممتاز
من الفرصة التي أتيحت له.
الجميع كانوا ينتظرون رؤية رونالدو
في مباراة اليوم أم��ام البرازيل .كانت
ستحصل مبارزة قوية ومبكرة بينه
وب�ي�ن ن�ج��م ب��رش�ل��ون��ة ال�ح��ال��ي نيمار.
إال أن النجم البرتغالي لم يتمكن من
السفر برفقة بعثة منتخب ب�لاده إلى
بوسطن لخوض املباراة الودية وذلك
ب�س�ب��ب امل �ش��اك��ل ال�ب��دن�ي��ة ال �ت��ي ع��ان��ى
م�ن�ه��ا م�ن��ذ ب��داي��ة األس �ب��وع وأج�ب��رت��ه
على الغياب عن تدريب البرتغال.
يرتقب الجميع في البرتغال منافسة
رون� ��ال� ��دو ل�ج�م�ي��ع ن �ج��وم امل ��ون ��دي ��ال.
ي��أم �ل��ون ع �ب��ره ال ��وص ��ول ال ��ى م��راح��ل
م�ت�ق��دم��ة ب��ال�ح��د األدن � ��ى .ن�ف��س شعار
ال �ح �م �ل��ة ال� �ت ��ي أط �ل �ق �ه��ا ن� �ج ��وم ري ��ال
م ��دري ��د ل �ح��ث م�ش�ج�ع�ي�ه��م ع �ل��ى م��لء
مدرجات ملعب «سانتياغو برنابيو»
مل ��ؤازرت� �ه ��م ف ��ي إي � ��اب ن �ص��ف ن�ه��ائ��ي
ب�ط��ول��ة دوري أب �ط��ال أوروب� ��ا امل��وس��م
امل��اض��ي أم ��ام ب��وروس �ي��ا دورت �م��ون��د،
سيكون شعار الجماهير البرتغالية
ف ��ي امل ��ون ��دي ��ال امل �ق �ب ��ل :ك��ري �س�ت�ي��ان��و
رونالدو «مصدر قوتنا هو أنت».

نتائج تصفيات كأس العالم  2014والمباريات الدولية الودية
تصفيات أوروبا
 املجموعة االولى:ويلز  -صربيا 3-0
فيليب ديورديفيتش ( )8والكسندر كوالروف
( )39والزار ماركوفيتش (.)55
مقدونيا  -اسكوتلندا 2-1
 الترتيب: -1بلجيكا  22نقطة من  8مباريات
 -2كرواتيا  17من 8
 -3صربيا  11من 9
 -4اسكوتلندا  8من 9
 -5مقدونيا  7من 8
 -6ويلز  6من 8
 املجموعة الثانية:ايطاليا – تشيكيا 1-2
ل�ي�ب��ور ك� ��وزاك ( )19لتشيكيا ،وج�ي��ورج�ي��و
كييليني ( )51وماريو بالوتيللي ( 54من ركلة
جزاء) اليطاليا.
ارمينيا  -الدنمارك 1-0
مالطا – بلغاريا 2-1
 الترتيب: -1ايطاليا  20من ( 8تأهلت)
 -2بلغاريا  13من 8
 -3الدنمارك  12من 8
 -4تشيكيا  9من 8
 -5ارمينيا  9من 8
 -6مالطا  3من 8
 املجموعة الثالثة:جزر فارو  -املانيا 3-0
بير ميرتساكر ( )23ومسعود اوزيل ( 74من
ركلة جزاء) وتوماس مولر (.)84
النمسا – ايرلندا 0-1
كازاخستان – السويد 1-0
 الترتيب: -1أملانيا  22من 8

 -2السويد  17من 8
 -3النمسا  14من 8
 -4ايرلندا  11من 8
 -5كازاخستان  4من 8
 -6جزر فارو  0من 8
 املجموعة الرابعة:اندورا – هولندا 2-0
روبن فان بيرسي ( 50و.)54
املجر  -استونيا 1-5
رومانيا  -تركيا 2-0
 الترتيب: -1هولندا  22من ( 8تأهلت)
 -2املجر  14من 8
 -3تركيا  13من 8
 -4رومانيا  13من 8
 -5استونيا  7من 8
 -6اندورا  0من 8
 املجموعة الخامسة:النروج  -سويسرا 2-0
فابيان شار ( 12و.)51
ايسلندا – البانيا 1-2
قبرص  -سلوفينيا 2-0
 الترتيب: -1سويسرا  18من 8
 -2ايسلندا  13من 8
 -3سلوفينيا  12من 8
 -4النروج  11من 8
 -5البانيا  10من 8
 -6قبرص  4من 8
 املجموعة السادسة:روسيا  -اسرائيل 1-3
ف��اس�ي�ل��ي ب�ي��روزي�ت�س�ك��ي ( )50وال�ك�س�ن��در
ك��وك��وري��ن ( )52ودي�ن��س غلوشاكوف ()74
لروسيا.
لوكسمبور  -ايرلندا الشمالية 2-3

 الترتيب: -1روسيا  18من 8
 -2البرتغال  17من 8
 -3اسرائيل  12من 8
 -4ايرلندا الشمالية  6من 8
 -5لوكسمبور  6من 8
 -6اذربيجان  5من 8
 املجموعة السابعة:سلوفاكيا  -البوسنة والهرسك 2-1
م��اري��ك هامسيك ( )42لسلوفاكيا ،وارم�ي�ن
بيكاكسيتش ( )70وايزيت هايروفيتش ()78
للبوسنة.
ليتوانيا – ليشتنشتاين 0-2
اليونان  -التفيا 0-1
 الترتيب: -1البوسنة  19من 8
 -2اليونان  19من 8
 -3سلوفاكيا  12من 8
 -4ليتوانيا  8من 8
 -5التفيا  7من 8
 -6ليشتنستاين  2من 8
 املجموعة الثامنة:اوكرانيا – انكلترا 0-0
سان مارينو  -بولونيا 5-1
 الترتيب: -1انكلترا  16من 8
 -2اوكرانيا  15من 8
 -3مونتينيغرو  15من 8
 -4بولونيا  13من 8
 -5مولدافيا  5من 8
 -6سان مارينو  0من 8
 املجموعة التاسعة:بيالروسيا – فرنسا 4-2
ايغور فيليبنكو ( )32وتيموفاي كاالشيف
( )57لبيالروسيا ،وفرانك ريبيري ( 47و)64

