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يث��ق ت��وين كرو�س، جنم ري��ال مدريد الإ�سب��اين، يف عودة باي��رن ميونيخ 
اإىل القم��ة حت��ت قيادة ي��وب هاينك�س، مدربه ال�ساب��ق يف باير ليفركوزن 
والفريق الباف��اري. وتوج كرو�س، بالثالثية التاريخية مع بايرن ميونيخ 
يف 2013، حت��ت قيادة هاينك�س، قب��ل اأن يرحل اإىل �سفوف ريال مدريد 
يف �سي��ف 2014. وق��ال كرو���س، يف ت�رصيحات نقلته��ا �سبكة "تي زد" 
الأملاني��ة: "اجلمي��ع يعل��م باأن لدي عالق��ة طيبة مع ي��وب هاينك�س، واأنا 
اأث��ق يف قدرت��ه على جلب ري��اح جديدة لباي��رن، لقد قام بذل��ك بالفعل". 
واأ�س��اف ال��دويل الأملاين: "بايرن اأظهر وجهني ه��ذا املو�سم، ولكنه يظهر 
الوج��ه اجليد حالًي��ا، اإنه يف القمة بالطبع". ويحم��ل كرو�س م�ساعر طيبة 
جت��اه هاينك�س، حي��ث �سبق وقال عن��ه: "اأنظر اإىل م�سريت��ي على مراحل، 
ي��وب هاينك���س، كان اأكرث املدرب��ني اأهمية يف املراح��ل الأوىل من 
ا".  م�سريت��ي �سواء يف باي��ر ليفرك��وزن اأو يف بايرن ميوني��خ اأي�سً
وقال كرو�س، يف ت�رصيحات نقلها موقع "فور فور تو" عن اهتمام 
ري��ال مدري��د ب�س��م هاري ك��ني: "ه��ذه لي�س��ت وظيفتي". 
واأ�س��اف ال��دويل الأمل��اين: "اإنه لعب جي��د، بالطبع 
لن ت�سجل عديد الأه��داف يف الدوري الإجنليزي، 
اإن مل تك��ن مهاجًم��ا جيًدا". وتاب��ع جنم بايرن 
ميوني��خ ال�ساب��ق: "لك��ن ان�سمام��ه اإىل ري��ال 
مدري��د م��ن عدم��ه لي�س��ت وظيفت��ي". وتطرق 
كرو���س، للحديث عن اأمل��ه يف التتويج بدوري 
اأبط��ال اأوروب��ا للم��رة الثالث��ة عل��ى التوايل، 
مو�سًح��ا: "لقد كان الأم��ر �سعًبا يف العامني 
املا�سي��ني". واأردف قائ��اًل: "ما ميك��ن اأن اأعد به، 
ه��و اأننا �سنح��اول فع��ل كل �سيء 
للفوز بها مرة اأخرى، ولكن هناك 
عديد الفرق اجليدة حولنا، لذلك 
�سيكون الأمر �سعًبا". واأو�سح: 

وباي��رن "كل عام، هناك بر�سلونة، ولديك  الإجنليزي��ة  الأندي��ة 
ميونيخ، الكثري من الأندية التي ترغب يف الفوز بدوري الأبطال".

 ك�سف مينو رايول، وكيل اأعمال زلتان اإبراهيموفيت�س، مهاجم مان�س�سرت 
يونايتد الإجنلي��زي، كوالي�س انتقال موكله من يوفنتو�س اإىل اإنرت ميالن 
بع��د ف�سيحة الكالت�سيوبويل. وان�س��م اإبراهيموفيت�س، اإىل يوفنتو�س عام 
2004 قادًم��ا م��ن اأياك���س اأم�س��رتدام الهولندي، اإل اأن��ه غادر �سفوف 
البيانكون��ريي يف �سي��ف 2006 بع��د هب��وط ال�سي��دة العج��وز للدرج��ة 
الثانية على اإثر ف�سيحة التالعب يف النتائج. وقال رايول، يف ت�رصيحات 
نقله��ا موق��ع "فوتب��ول اإيطاليا": "عندم��ا غادر زلت��ان يوفنتو�س، كان 
م�ستع��دا لذل��ك قبل عام". واأ�ساف: "مل يكن انتقال��ه لإنرت ب�سبب ف�سيحة 
الكالت�سيوبويل، ل يوجد عالقة بني هذا وذاك، لقد رتبت بالفعل لل�سفقة". 
واأو�س��ح: "لق��د �سعرت اأنه حان الوق��ت لالنتقال اإىل اإن��رت، يف راأيي كان 
مث��اًل اأعلى يف اإنرت، لقد ذهب اإىل هناك لكتابة التاريخ". وتابع: "زلتان 
مل تعجبه فكرة النتقال اإىل اإنرت يف البداية، لقد �سعر بالغ�سب؛ لكنه كان 

يعرف اأين حمًقا". ووا�سل: "يف نهاية اليوم 
فعل ما يريده، فال يوجد حيوان يف العامل 
كالفيل��ة، اأو الأ�سلحة والقنابل قادرة على 

جعل��ه يفعل �سيًئا ل يريده". واأردف قائال: 
"بع��د جتربته يف بر�سلونة، علمت اأن عليه 
الع��ودة اإىل ميالن��و ولك��ن لي���س لإن��رت". 
وا�ستط��رد: "اأمامه الكثري من الوقت، على 
الأق��ل 5 اأو 6 موا�س��م، لن اأ�سم��ح له باأن 

يتوق��ف، عليه اأن يعمل من اأجلي، 
لقد عمل��ت من اأجل��ه ل�سنوات 

عديدة، والآن حان دوره". 
واأمت: "م��ن الوا�س��ح اأنه 
يف  ولك��ن  �سنعن��ي، 
ا  اأي�سً ال�سوي��د يقول��ون 
اإنني �سنعته، واحلقيقة 
اأنن��ا �سنعن��ا بع�سن��ا 
البع�س، لقد كنت اأ�سع 

اأمام��ه بافيل نيدفيد 
كمث��ال، الآن اأ�سع��ه 

لالعب��ني  مرجًع��ا 
ال�سغار".

 ي�ستمت��ع اأر�سني فينجر م��درب ار�سنال "برفاهية" امتالك��ه العديد من اخليارات 
الهجومية وياأمل اأن ي�ساعده ذلك على املناف�سة يف جميع البطولت هذا املو�سم.

و�س��ارك األيك�سي���س �سان�سي��ز واألك�سن��در لكازي��ت وم�سع��ود اأوزي��ل يف الت�سكيلة 
الأ�سا�سي��ة مًع��ا لأول مرة هذا املو�سم يف الف��وز )2-5( على اإيفرتون يف الدوري 
الإجنلي��زي املمت��از لكرة القدم يوم الأح��د املا�سي، بينما جل���س اأوليفييه جريو 
وثي��و والكوت وجاك ويل�س��ري على مقاعد البدلء. واأبلغ فينجر موقع اأر�سنال على 
النرتنت: "هذه هي الرفاهية التي اأ�ستمتع بها يف هذه اللحظة وهو اأمر �سعب يف 
الوق��ت نف�سه". واأ�ساف: "كل الالعبني يلعبون جيدا وي�ستحقون امل�ساركة. حل�سن 
احل��ظ اأمامنا ع��دة مباريات مهمة كل اأ�سبوع حتى اأ�ستطيع منح الفر�سة للجميع. 
لدين��ا قوة هجومية كبرية بني البدلء اأي�سا". وتابع املدرب الفرن�سي: "اإنها حقا 
نقط��ة قوة الن��ادي يف هذه اللحظة". و�سيح�سل هج��وم اأر�سنال على دفعة اأخرى 

عندما يعود املهاجم داين ويلبيك ولعب الو�سط �سانتي كازورل من الإ�سابة.
وعل��ى م��دار عقدين يف قي��ادة اأر�سن��ال مل ي�سبق للم��درب الفرن�سي الف��وز بكاأ�س 
رابط��ة الأندي��ة لكنه يعتقد اأن الت�سكيلة احلالية ت�ستطي��ع قيادة النادي للمناف�سة 
عل��ى اللقب. وقال فينجر: "اأركز دائما على الفوز بالدوري املمتاز وكاأ�س الحتاد 
الإجنلي��زي على ال�سعيد املحل��ي.. وا�ستخدمت دائما كاأ�س رابط��ة الأندية لتعليم 
الالعبني ال�سغار. واختتم: "لكن يف وجود هذه الت�سكيلة اأعتقد اأنه ميكننا الذهاب 

بعيدا.

سياسة نيمار ومشروع مارسيليا يتصدران الصحافة الفرنسية
الصحف االسبانية والبرتغالية تهلل بإنجاز الدون 

كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة أفضل العب في العالم

معززًا تفوقه على ميسي 

 مع فوزه اليوم بجائزة اأف�سل لعب يف العامل، يف ا�ستفتاء 
الحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم )فيف��ا( لع��ام 2017، ع��زز 
الربتغ��ايل كري�ستيان��و رونال��دو، تفوقه عل��ى الأرجنتيني 
ليوني��ل مي�س��ي، يف �س��دارة قائم��ة اأكرث الالعب��ني اإحرازا 
للجوائ��ز الفردي��ة الكب��رية. واأحرز رونالدو لقب��ي، الدوري 
الإ�سب��اين، ودوري اأبط��ال اأوروب��ا لك��رة الق��دم، م��ع ريال 
الفيف��ا  مدري��د، يف املو�س��م املا�س��ي، لي�ستح��ق جائ��زة 
بج��دارة للع��ام الث��اين عل��ى الت��وايل، وينج��ح يف حتقيق 
طموح��ه، بتو�سي��ع الفارق م��ع مناف�سه التقلي��دي، مي�سي، 
يف ع��دد اجلوائز الفردية الكب��رية. وكان رونالدو قد عادل 
ر�سي��د مي�سي، م��ن اجلوائز الفردي��ة الكبرية، قب��ل �سهور، 

عندم��ا اأح��رز جائزة الفيف��ا لأف�سل لع��ب يف العامل، عام 
2016، وذل��ك خ��الل احلفل الذي اأقيم يف مدينة زيوريخ 

ال�سوي�رصية، يف الثامن من كانون ثان/يناير املا�سي.
وبعده��ا ب�سه��ور، انف��رد رونال��دو ب�س��دارة قائم��ة اأك��رث 
الالعبني فوزا باجلوائز الفردية الكبرية، حيث اأحرز جائزة 
اأف�س��ل لع��ب يف اأوروب��ا لع��ام 2017، لت�سب��ح اجلائزة 
التا�سع��ة له، مقاب��ل ثماين جوائ��ز ملي�سي، جن��م بر�سلونة 
الإ�سباين، قبل اأن يح��رز رونالدو، اليوم، اجلائزة العا�رصة. 
وف��از رونال��دو بجائ��زة الك��رة الذهبية اأربع م��رات، حيث 
ح�س��ل عليه��ا يف ا�ستفت��اء اأف�سل لع��ب يف العامل، خالل 
اأع��وام 2007 و2008 و2009 و2016، وه��ي اجلائ��زة 

املقدمة من جمل��ة "فران�س فوتب��ول" الفرن�سية الريا�سية 
املتخ�س�س��ة، علما باأن جائ��زة املجلة اندجمت مع جائزة 
الفيف��ا، يف �ست �سن��وات متتالية، م��ن 2010 اإىل 2015. 
وم��ع انف�سال اجلائزتني جم��ددا يف 2016، نال رونالدو 
دفعة رائعة، لالنفراد ب�سدارة قائمة اأكرث الالعبني تتويجا 
باجلوائز الفردية الكبرية، حيث توج بجائزة الكرة الذهبية 
يف اأواخ��ر ع��ام 2016، ث��م ح�س��د جائزة الفيف��ا، قبل اأن 
يح��رز اجلائ��زة التا�سعة موؤخرا، وهي جائ��زة اأف�سل لعب 
يف اأوروب��ا. وتناف���س رونال��دو عل��ى اجلائزة م��ع مي�سي، 
والربازيل��ي نيمار دا �سيلفا، جنم بر�سلونة الإ�سباين �سابقا، 
وباري�س �سان جريمان الفرن�سي حاليا، لكنه تفوق عليهما 

بف�س��ل مو�سم��ه الرائع م��ع الريال. وتوج رونال��دو بالكرة 
الذهبي��ة الأوىل ل��ه يف 2008، كم��ا ف��از به��ا جم��ددا يف 
2016، بعد انف�سال اجلائزتني. وخالل اندماج اجلائزتني 
 2013 2015، ف��از به��ا رونال��دو يف  اإىل   2010 من��ذ 
و2014. كم��ا ف��از بجائ��زة الفيف��ا يف 2008 و2016، 
ث��م بجائ��زة 2017، اليوم، وفاز بجائ��زة اأف�سل لعب يف 
اأوروبا، اأعوام 2014 و2016 و2017 . ويف املقابل، فاز 
مي�سي بكل من جائزتي الفيفا والكرة الذهبية، يف 2009، 
وف��از باجلائزة املوحدة اأربع م��رات، يف 2010 و2011 
و2012 و2015، كم��ا توج بجائزة اأف�سل لعب باأوروبا 

يف 2011 و2015.

هاميلتون يستعد لالحتفال بلقبه العالمي الرابع في الفورموال 1 

 اأعلن��ت رابط��ة دوري ك��رة ال�سلة الأمريك��ي للمحرتفني 
الليلة املا�سية تغ��رمي �ستيفن كوري �سانع لعب جولدن 
�ستي��ت وريورز 50 األف دولر ب�سبب اإلقاء واقي الأ�سنان 
باجت��اه احلكم خالل مب��اراة �سد ممفي���س جريزليز يوم 
ال�سب��ت املا�س��ي. واألق��ى ك��وري واقي الأ�سن��ان باجتاه 
احلكم رًدا على عدم احت�ساب خمالفة ل�ساحله قبل 43.6 
ثاني��ة عل��ى نهاية اللق��اء ال��ذي انتهى بهزمي��ة وريورز 
101-111. وخ��رج كوري وزميل��ه كيفن دورانت من 
امللعب بع��د اعرتا�سهما على احلكام ب�ساأن هذه الواقعة، 
ومل يت��م تغرمي دورانت. واأبلغ كوري حمطة "اإي.اإ�س.بي.
اإن التلفزيوني��ة: "اإنها املباراة الثالثة ونحن نلعب ب�سكل 
�س��يء جدا.. كن��ت اأ�سعر بالحب��اط لأنني اعتق��دت اأنني 

تعر�س��ت ملخالفة. بالغ��ت يف رد الفع��ل بالتاأكيد". كما 
مت تغ��رمي اآندرو ايج��ودال لعب وري��ورز 15 األف دولر 
ب�سب��ب اإهان��ة احلك��م لفظيا خ��الل الواقعة. وه��ذه ثاين 
م��رة يعاقب فيها كوري ب�سب��ب اإلقاء واقي الأ�سنان، ومت 
تغرمي��ه 25 األ��ف دولر ب�سبب اإلقائ��ه باجتاه اجلماهري 
والعت��داء عل��ى م�سج��ع يف املب��اراة ال�ساد�س��ة بنهائي 
الدوري ع��ام 2016. وقاد كوري جولدن �ستيت وريورز 
للفوز 103-133 على دال�س مافريك�س يف دوري كرة 
ال�سلة الأمريك��ي للمحرتفني. �ستيفن ك��وري لعب فريق 
جول��دن �ستي��ت وريورز )رق��م 30( خالل مب��اراة فريقه 
اأم��ام دال���س مافريك�س يف دال�س . �س��ورة لرويرتز من 
�سحيف��ة يو.اإ�س.اإيه ت��وداي �سبورت�س وتعني على كوري 

النتظار حتى م�ساء الثنني ملعرفة اإن كان بو�سعه 
اللعب اأو ل بعدما فقد اأع�سابه خالل هزمية وريورز 

ي��وم ال�سب��ت اأم��ام ممفي���س جريزلي��ز ليلق��ي بواق��ي 
الأ�سنان باجتاه احلكم. وبعد معرفته بتغرميه فقط �سجل 
ك��وري 29 نقطة ليق��ود جولدن �ستيت للف��وز الثاين يف 
اأربع مباريات هذا املو�سم. واأنهى كيفن دورانت املباراة 
م�سج��ال 25 نقطة كما ا�ستحوذ على ثماين كرات مرتدة 

اإ�سافة لع�رص متريرات حا�سمة. وكانت النتيجة ت�سري 
للتعادل 85-85 مع تبقي خم�س دقائق و55 ثانية 
عل��ى النهاية لكن �سب��ريز ا�ستفاد م��ن ثالثية لداين 
جري��ن ونقطت��ني �سجلهما كايل اأندر�س��ون ليتقدم 

.94-85

بات الربيطاين لوي�س هاميلتون، �سائق مر�سيد�س، قاب 
قو�س��ني اأو اأدنى من التتويج للمرة الرابعة يف م�سريته، 

بلقب بطولة العامل ل�سباقات �سيارات الفورمول 1.
وح�س��م هاميلتون، �سب��اق اجلائزة الك��ربى الأمريكي، 
الذي اأقيم اأم�س الأحد، يف مدينة اأو�سنت بولية تك�سا�س 

الأمريكية.
بول��ت، حا���رصا يف  يو�س��ني  الأوملب��ي  البط��ل  وكان 
�سب��اق الأم���س، و�س��ارك هاميلت��ون احتفالت��ه، حيث 
قلد هاميلتون الو�س��ع ال�ستعرا�سي الذي يتبعه العداء 

اجلامايكي، عند التقاط ال�سور عقب النت�سارات.
وفر���س هاميلت��ون )32 عاما( تفوق��ه ب�سكل كبري يف 

�سب��اق اأم�س، قب��ل اأن يتوج به ليق��رتب ب�سكل كبري من 
اعت��الء من�س��ة التتوي��ج ببطول��ة العامل للم��رة الرابعة 
خ��الل م�س��واره الح��رتايف، وذلك قب��ل 3 �سباقات من 

نهاية املو�سم.
وب��ات هاميلت��ون بحاجة اإىل 9 نق��اط فقط حل�سم لقب 
بطول��ة الع��امل، وه��و ما يعن��ي اأن��ه يكفيه فق��ط اإحراز 
املركز اخلام�س يف ال�سباق املك�سيكي املقرر يوم الأحد 

املقبل.
ورغ��م ذل��ك، يب��دو هاميلت��ون متم�سكا باحل��ذر، حيث 
���رصح قائ��ال "ل يزال اأمامن��ا 3 �سباق��ات. ل اأفكر يف 

احل�سم قبل اأن يحدث بالفعل".
واأك��د هاميلتون، تفوقه م��ن جديد على مناف�سه الأبرز، 

�سيب�ستيان فيتل �سائ��ق فرياري، عندما حقق اول اأم�س 
النت�سار ال�ساد�س له خالل اآخر ثمانية �سباقات.

ال�سحاف��ة  جان��ب  م��ن  الإ�س��ادة،  عب��ارات  وانهال��ت 
الربيطاني��ة على هاميلتون، الذي توج اول اأم�س بكاأ�س 
ال�سباق من قبل الرئي�س الأمريكي ال�سابق بيل كلينتون.
وجاء الف��وز يف �سباق اأم�س، ا�ستمرارا لتاألق هاميلتون 
عل��ى م�سم��ار مدين��ة اأو�س��نت، حي��ث كان الف��وز ه��و 
اخلام���س ل��ه خ��الل �س��ت ن�س��خ لل�سب��اق الأمريك��ي، 
اأقيم��ت من��ذ انتقاله اإىل اأو�سنت، وهو م��ا األقت �سحيفة 

"تليجراف" الربيطانية ال�سوء عليه.
بينم��ا اأ�سارت �سحيف��ة "بيلد" الأملاني��ة اإىل تبدد اأمل 
ال�سائق الأملاين فيت��ل، حيث ذكرت "الأمل ال�سئيل يف 

 رك��زت ال�سح��ف الفرن�سية ال�سادرة ام���س الثالثاء على 
توابع مباراة الكال�سيكو بني اأوملبيك مار�سيليا وباري�س 
�س��ان جريمان، الت��ي انتهت بالتع��ادل )2-2(، و�سهدت 
طرد النج��م الربازيلي نيم��ار جونيور. وع��ادت �سحيفة 
)ليكيب( للحديث عن ال�سدمة التي عا�سها فريق اأوملبيك 
مار�سيلي��ا يف الكال�سيكو، حي��ث قالت اإن الفريق ومدربه 
رودي جار�سي��ا مل ي��رتك �سيًئ��ا لل�سدف��ة، وق��دم مباراة 
تكتيكية رائعة قبل اأن ينجح الفريق الباري�سي يف خطف 

التعادل بهدف يف وقت قاتل.
كم��ا اأج��رت �سحيف��ة )ل��و بروفان���س( ح��واًرا م��ع رجل 
الأعم��ال فرانك ماكورت مالك ن��ادي اأوملبيك مار�سيليا 
الذي اأ�سار فيه عقب مباراة الكال�سيكو اأمام باري�س �سان 
جريم��ان اإىل اأنه ب�سدد بدء م���رصوع جديد للنادي اأطلق 
علي��ه )م�رصوع الأبطال(. من جانبها وجهت �سحيفة )لو 
باري�سي��ان( ر�سال��ة غري مبا�رصة مل�س��وؤويل باري�س �سان 
جريم��ان ب�س��اأن النج��م الربازيلي نيم��ار جونيور، حيث 
قالت اإن��ه من نوعية الالعبني الذين لب��د حتديد �سيا�سة 
معين��ة للتعام��ل معه��م، اأم��ا �سحيف��ة )وي�س��ت فران�س( 
ن���رصت �سورة لنيم��ار بعن��وان، القائد ال��ذي يبحث عنه 

باري���س �س��ان جريمان. يف �سي��اق اآخر، ت�س��در �ستيفان 
روفي��ه حار�س مرمى �سانت اإيتيان غالف جملة )فران�س 
فوتب��ول( ال�سادرة ام�س الثالثاء، حيث اأعدت عنه تقريًرا 
مط��وًل داخ��ل �سفح��ات املجلة، كم��ا اأ�س��ارت يف اأعلى 
الغ��الف اإىل اأن مباراة الكال�سيكو بني اأوملبيك مار�سيليا 
وباري���س �سان جريم��ان كانت حمبط��ة حلار�سي مرمى 
منتخ��ب فرن�س��ا �ستيف ماندان��دا واألفون�س اأري��ول. فيما 
احتف��ت ال�سحافة الإ�سبانية، بف��وز كري�ستيانو رونالدو، 
جن��م ريال مدريد، بجائ��زة اأف�سل لع��ب يف العامل لعام 
2017، متفوًق��ا عل��ى ليوني��ل مي�س��ي ونيم��ار، جنمي 
بر�سلون��ة وباري�س �سان جريمان على الرتتيب. وو�سعت 
�سحيفة "ماركا"، �سورة لنجوم الفريق امللكي، رونالدو 
و�سريجي��و رامو���س ومار�سيل��و وت��وين كرو���س ول��وكا 
مودريت���س، بجان��ب املدرب زي��ن الدين زي��دان، ورئي�س 
الن��ادي فلورنتين��و برييز، معنونة "اخلارق��ون ال�سبعة". 
وقال��ت ال�سحيفة "ريال مدريد يكت�سح حفل الأف�سل ب�7 
جوائز"، يف اإ�سارة لدخول خما�سي امللكي �سمن ت�سكيلة 
العام، بالإ�سافة لتتويج رونالدو وزيدان بجائزتي اأف�سل 
لع��ب واأف�سل مدرب عل��ى الرتتيب. ون���رصت ال�سحيفة، 

الت�رصيح��ات الت��ي قالها كري�ستيانو، بع��د ح�سوله على 
اجلائ��زة، حيث وجه ال�سكر لرفاق��ه يف الريال واملنتخب 
الربتغ��ايل واجلماه��ري، واأب��رز اأن هدف��ه ه��و التتوي��ج 
��ا، ويف ال�سي��اق ذاته،  ببط��ولت جماعي��ة وفردي��ة اأي�سً
و�سعت �سحيفة اآ���س، �سورة رونالدو وزيدان على �سدر 
غالفه��ا معنونة "مدريد الأف�س��ل". فيما ت�سدرت �سورة 
�سيلف��ي النج��وم امل�ساركني يف حف��ل "الأف�سل"، غالف 
�سحيف��ة "موندو ديبورتيف��و" الكتالوني��ة، التي عنونت 
"احتف��ال النجوم"، كما اأبرزت فوز كري�ستيانو رونالدو 
بجائ��زة اأف�س��ل لع��ب مبان�سي��ت وا�سح. بينم��ا اأ�سحى 
كري�ستيان��و رونالدو، جن��م ريال مدريد، بط��ال للمجتمع 
الربتغ��ايل مرة جديدة، وظهر ذلك جلًيا يف جميع و�سائل 
الإع��الم، التي تبارت يف الإ�سادة به، عقب ح�سوله اأم�س 
للم��رة اخلام�س��ة عل��ى جائ��زة "الأف�سل" الت��ي مينحها 
الحت��اد الدويل )فيف��ا( �سنويا لأف�سل لع��ب يف العامل. 
وعق��ب ت�سلم��ه اجلائزة يف حف��ل اأقيم يف لن��دن، تناقلت 
جمي��ع ال�سحف الريا�سية والعامة، النباأ على �سفحاتها 
"دون  ب���  )اآب��ول( رونال��دو  الأوىل. وو�سف��ت �سحيف��ة 
كري�ستيان��و اخلام���س"، واحتل��ت ال�سورة الت��ي ن�رصتها 

له وه��و يت�سلم جائزة "فيفا"، ال�سفح��ة الأوىل باأ�رصها.  
اأم��ا )ريكورد( ت�سدر غالفها عن��وان "خم�سة"، على غرار 
�سحيف��ة )جورن��ال دي نوتي�سيا���س( غ��ري املتخ�س�سة، 
الت��ي و�سعت على �سدر غالفها �س��ورة لرونالدو، بينما 
كان��ت اأ�رصت��ه باأ�رصه��ا حتيطه بحف��اوة خ��الل ا�ستالم 
اجلائزة. وحملت ال�سفحة الأوىل من �سحيفة )اأو جوجو( 
عن��وان "متالزم��ان" يف اإ�سارة الت��الزم الذي يجمع بني 
اجلوائ��ز وكري�ستيانو. يف حني ن���رصت �سحيفة )دياريو 
دي نوتي�سيا�س(، على غالفها �سورة لرونالدو وهو ينظر 
لبن��ه الذي يحيي مي�سي حتت عنوان "الأف�سل يف العامل 

خالل عام ا�ستثنائي".
وج��اء يف عنوان �سحيف��ة )كوريو دا ماني��ا(: "رونالدو 

اأ�سطورة م�ستمرة".
وانهال��ت اإ�س��ادات الحت��اد الربتغ��ايل لكرة الق��دم على 
"ال��دون" يف موقع��ه اللك��رتوين، بر�سالت��ي تهنئ��ة من 
جان��ب رئي�س الحتاد فرناندو جوميز، ومدرب املنتخب، 
فرنان��دو �سانتو�س. كما هناأ ن��ادي �سبورتنج الربتغايل، 
ال��ذي لع��ب في��ه كري�ستيان��و قب��ل رحيل��ه اإىل مان�س�سرت 

يونايتد ومنه اإىل الريال، لعبه ال�سابق.
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