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אביועםפתוריםהלאהיחסיםכנער,הכואביםהמשברר^עי

במגרשהקללותלושמעניקותהמוטיבציההאלכוהוליסט,

רונאלדו,כריסטיאנוה־בןמבנומקבלשהואלחייםוהשיעורים

מדברבעולם,והמושמציםהפופולרייםהכדורגלניםאחד

הכרנושלאצדוחושףהפסגהאלשלוהמסעעל

Theמגזין,טיימסס״ד,#11מת InterviewPeople
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אשכחלא"לעולםרונאלדו.כריסטיאנו

הרגעיםאתהקשה,התקופהאת

לוותר"פשוטמוכןהייתישבהם
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לדמוע,החלורונאלרוכריסטיאנושלכשעיניורק

הבנתיהאלכוהוליסט,אביומותעלמדברבעודו

שח־מכפייותרמורכבהפורטוגזיהכדורגלשכוכב

שבתי.

$TS1$.שחשבתי$TS1$

$DN2$.שחשבתי$DN2$יותר.פגיעוגם

30בןגברלמצואמצפהבמדריד,למלוןהגעתי

נרקי־שלמתקדםבמצבכלות,עדבעצמושמאוהב

סיזם.

$TS1$.נרקיסיזם$TS1$

$DN2$.נרקיסיזם$DN2$תקופהכברמכיראניבכדורגל,מקצועיכצופה

שבוהאופןאתהמגרש;עלשלוהפוזותאתארוכה

במ־ההלבשהלחדרשלוהירידהכיווןאתמשנההוא

חצית;

$TS1$;במחצית$TS1$

$DN2$;במחצית$DN2$כורעואזכובש,שהואאחריהחולצההעפתאת

משולהבות.ופניםמנופחחשוףחזהפשוקות,ברגליים

מאוהדילרביםמשותפיםהללושהרגשותמניחאני

גמרברבעהסצנהאתזוכריםהםהאנגלים.הכדורגל

כשרונאלדו2006בשנתבגלזנקירשןהמונדיאל

דרשפורטוגל,נבחרתשלהצעירשחקנההנסער,

אנ־נבחרתשחקןאתמהמגרשלהרחיקמהשופט

גליה

$TS1$אנגליה$TS1$

$DN2$אנגליה$DN2$כשרונאלדולקבוצהחברו)שהיהרוניוויין

עבירהביצעשרוניאחרייונייטח,במנצ׳סטרשיחק

ורונאלדווהורחק,אדוםכרטיסקיבלרונימכוערת.

וקרץ.קבוצתו,שלהספסללעברהביט

הואקשות.רגשיותתגובותמעוררהואהיוםגם

אבלבריאל.משחקהואשםבמדריד,מאודאהוב

אנטגוניזם,מעוררהואבעולםאיצטדיוןבכלכמעט

בכדור.שלונגיעהלכלבוזצועקמהקהלגדולוחלק

אפילועזות.רגשיותבעוצמותאלאבוז,סתםולא

רונאלרומגלםהכדורגל,שלוהאליםהסוערבנוף

מבריק,המצוירים:מהסרטיםהנבלשלדמותואת

כך,בעצמו.ומלאוגאוותןשחצןגםאבלספק,ללא

נתפס.הואלפחות,

רקנדרשופנים,אלפניםאיתוכשנפגשתיאבל

הואלחלוטין.שונהשהאמתשאחושכדידקותכמה

עניין.מביןוהואחד,

אניבעולם,ביותרהצנועאוהעניוהאדםלא״אני

עניואנימסוים,באופןאבלמזויף.לאאנימודה.

ספורטמסוגיללמודרוצהאניללמוד.אוהבאנימאוד.

עושים?הםמהביותר.הטוביםמהאתלטיםאחרים,

שזהחושבאניזה.אתאוזהאתלשפריכולאתה

משוםצנועיםהםכך,שמתנהליםאנשיםמעניין.

ללמוד״.אוהביםשהם

שמוזהאוויירו,סנטוסדוסרונאלדוכריסטיאנו

שלושפיפ״אשלהזהבכדורבפרסזכההואהמלא.

אחתבכליותראושעריםחמישיםוהבקיעפעמים

לפנימדריד.ריאלשלהאחרונותהעונותמחמש

המועדוןשלהשעריםלמלךהפךאחדיםשבועות

ליגה״ב״לההאלופות,בליגתזכההואהזמנים.בכל

פעמים(.)שלושהבריטיתליגובפרמיירהספרדית

אחתבכלמרחוקלהבקיעכדור,להוביליכולהוא

המוח־הדוגמהשאתפראית,נגיחהלווישמרגליו,

שית

$TS1$המוחשית$TS1$

$DN2$המוחשית$DN2$ריאלשלבמשחקלקבלהיהאפשרשלהביותר

2013בשנתיונייטרנגד

הג־מהמותגיםכמהנמצאיםשלוהספונסריםבין

רולים

$TS1$הגרולים$TS1$

$DN2$הגרולים$DN2$קולוישהויר.וטאגנייקיכוללבעולם,ביותר

והשנה,ובשמים,נעלייםהכוללCR7משלו,מוצרים

הש־הספורטכוכבהוא״פורבס״,המגזיןנתונילפי

לישי

$TS1$השלישי$TS1$

$DN2$השלישי$DN2$פלוידהמתאגרפיםאחריבעולם,בהכנסותיו

בחודשעצוםפרס)שחלקופאקיאוומאנימייוות׳ר

מיליון34כ־עלעומדהשנתישכרוהשנה(.מאי

מפרסומות.מקבלהואליש״טמיליון17ועודליש״ט,

ספורטאילכלמאשרעוקביםיותרלוישבטוויטר

מיליון.39כמעטבעולםאחר

היאלאחריםקרדיטלתתרונאלרושלנכונותו

נדירותלעתיםרקהראיון.במהלךועולהשחוזרנושא

וכשהואעצמית,האדרהשלבביטוייםמשתמשהוא

הספורטאי״אניבשובבות.נוצצותעיניוזאת,עושה

כדיתוךאחתפעםאומרהואבעולם״,ביותרהגדול

לעי־עצמי,ביטחוןחדורכמובןהואוקורץ.הראיון,

תים

$TS1$לעיתים$TS1$

$DN2$לעיתים$DN2$מהשינוינפעםשהואברורודיפרובוקטיבי.גם

שלוהעתידניהביתשלבמוסךבחייו.שחלהכלכלי

הואוכן,ספורט.מכוניותשלצילוישאגב,במדריד,

גיחוך.כדיערנוצציםעגיליםעונד

ואמי־כנהעצמיתלהתבוננותגםמסוגלהואאבל

תית,

$TS1$,ואמיתית$TS1$

$DN2$,ואמיתית$DN2$להת־נאלץשעימםהקשייםעלמדברכשהוא

מודד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$.עצמיים,רחמיםמתוךזאתעושהלאהואבעבר

להשליםיצליחאחד,יוםשאולי,תקווהמתוךאבל

מה־שלולמסעהנלוותהרבותהאירוניותעםבליבו

עוני

$TS1$מהעוני$TS1$

$DN2$מהעוני$DN2$מהסלבריטאיםכאחדלמעמדוערמדיירהבאי

בעולם.ביותרהממוסחרים

״רונאלדו״,חייו,עלהסרטמתערהזההמסעאת

/^׳>(.ב־סמשבתבישראל,)גםאלהבימיםשיוצא

14במשךשצולםלהפתיע,וחושפניאישיסרטזה

חודשים.

כרגערואההואשאותוהרגעעלמדבריםאנחנו

בןהילדעזבשבוהיוםבחייו:לשינויבדרךהמפתח

בטוןבבנייןחדריםשלושהבתרירהביתו,את12ה־

כדיהבירה,בעירעוניבפרברלמועצההשייךמכוער

כישרו־ציירידיעלשאותראחרילליסבון,לעבור

נות

$TS1$כישרונות$TS1$

$DN2$כישרונות$DN2$הגדוליםהכדורגלממועדוניספורטינגשל

בפורטוגל.ביותר

הואחיי״,שלביותרהגרועיםהימיםאחדהיה״זה

אתלדמייןיכוללאאנייום.כלשם״בכיתיאומר.

לעבורהקטן,כריסטיאנושלי,לבןמאפשרעצמי

12בגילאחרתלעיר

לישהניחוזהעלשליההוריםאתמאשיםלא״אני

קשההיהאבלהזדמנות.לילתתניסוהםכיללכת,

והוריי.שליהאחיםיחד,כולנוגרנובמריירהשם.

לבר״.הייתיופתאום

חבריומצדמהצקותסבלבליסבוןהספרבבית

לא״כמעטשלו.הפרובינציאליהמבטאבגלללכיתה,

הספר,בביתכשהייתיאחר,יוםשם.מעמדהחזקתי

אמ־מבפנים.בינשברמשהושלי.בראשקרהמשהו

רתי

$TS1$אמרתי$TS1$

$DN2$אמרתי$DN2$,לאחיםמתגעגעאניכאן?עושהאנימהלעצמי

שלי.למשפחהמתגעגעאנישלי,

אמרתיהמנהל.עםלדברכרילמועדון״הלכתי

לאאניהביתה.הולךאנייותר.יכוללא׳אנילו:

רקאתה׳אבללי:אמרוהםאבלכאן׳.להיותרוצה

יכולאתהאדיר.פוטנציאללךישכריסטיאנו.12בן

מקצוען׳.להיות

הק־חבריגםחזק.להיותליעזרוהאלה״האנשים

בוצה

$TS1$הקבוצה$TS1$

$DN2$הקבוצה$DN2$לי:אמרולהישאר.אותידחפווהוריילי.עזרו

חזק׳.תהיהמשבר.עוברפשוט׳אתה

לבכות.הפסקתיולאלמיטההלכתילילה״באותו

להשתפר.התחילוהדבריםימים,כמהאחריאבל

המצב.עםלהשליםהתחלתי

אתההיא.הקשההתקופהאתאשכחלא״לעולם

לוותר״.פשוטמוכןהייתישבהםהרגעים

בביתשלוהמשפחהשחייהיאזהבכלהאירוניה

לשחקאותושעודדאביו,אידיליים.היולאממש

אלכוהוליסט.היהבילדותו,משחקבושצפהכדורגל,

אהבתיחלמתי.שעליוהאבהיהלאהואזה.את״ראיתי

שליאבאעםקיימתילאמעולםאבלכמובן,אותו,

אולימעולם.כעת.איתרמנהלשאניזוכמושיחה

זה״.אתליתסבירבחיי.אחתפעםרק

כאילולהתעוות,מתחילותשלוהנעריותהפנים

כלפירחמיםאוטינהכעס,לחושעליואםבטוחאינו

בליסבוןהספרבבית

בכיתה.מהצקותסבל

החזקתילא"כמעט

אחדיוםשם.מעמד

בראשקרהמשהו

נשברמשהושלי.

אמרתימבפנים.בי

עושהאנימהלעצמי,

למועדוןהלכתיכאן?

המנהל.עםלדבר

לא'אנילו:אמרתי

הולך"׳אנייותר,יכול

המעניינותהסצנות

בביתו,צולמובסרט

גיוניור,כריסטיאנועם

זהותאתה־בןבנו

מעולם,חשףלאהאם

אומרותוהשמועות

סכומיםששילם

למשמורתאדירים

רונאלדובלעדית.

עללדברמסרב

בכךולסייםהנושא

השדיםמחולאת

שעברבשבוע"וטי,אנצ׳"וקרלשו\ברומאמנו)מימין(מנדשז׳ורז׳השלוהסוכןמנדש,"יסהזוגובתעם
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עדהכירלאמעולםאבלהעריץ,שהואהפגוםהגבר

יכולשלופתוריםהבלתיהרגשותמידתעלהסוף.

אתהמעטראביו,שלמיםבצבעיציורלהעידאולי

מכשלמתכגנן,שעבדהאב,בביתו.האורחיםחדר

2005בשנתבכבד

לכותבסיפרהואאותי״,עודדתמיד״אבי

והואשאפתן,להיותליאמרתמיד״הואביוגרפיות.

אתהשבומקוםשבכללחשובאוהבאניגאה.היה

הישגיםולאילועושהאנימהתראהאבא,נמצא,

הגעתי״.

בביתשכבהואגסס,שלי״כשאבאאומר:הואולי

אלכסלסראמרתיטוב.לאהיהוהמצבבלונדון,חולים

אני׳המאמן,יונייטד:במנצ׳סטרשליהמאמןפרגוםון,

אמר:ופרגוסוןבעונה,קריטירגעהיהזהללכת׳.רוצה

אתהאםשלך.אבאלעומתחשובלאממש׳כדורגל

הזאת״.המחווהאתאעריךתמידאנילך׳.ללכת,רוצה

וגםהזה,בחיוךחוםישומחייך.משתתקהואשוב

צפי־שלארונאלדושלצדזהמסוימת.תמימות

תי,

$TS1$,צפיתי$TS1$

$DN2$,צפיתי$DN2$תשובותוחיפושרגשיתכנותאותי:ושמפתיע

ימצא.לאשאולי

לצפותשניתןהקשיחות,גםאצלוקיימתועדיין,

רביםקשייםעלשהתגברהפועליםממעמדמנערלה

ולאבזכותהיום,נמצאהואשבולמקוםלהגיעכדי

אוהדישבהםהרגעיםעלאותושואלכשאניבחסר.

מבט.בינועץהואבוז,לוצועקיםהיריבותהקבוצות

דוחףזהכיאותי,שונאיםשאנשיםליאכפת״לא

אנ־חוץ,למשחקייוצאיםכשאנחנוקדימה.אותי

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$אתלראותצריךאתהטוב.זהאבלנגדי.תמיר

אתצריךאנימהשונאים.שנובעיםהטוביםהדברים

הםבכדור,נוגעשאניברגעמהעסק.חלקזההאויב,

או18בןכשהייתיכברהתחילזהלצרוח.מתחילים

למוטיבציה״.גורםזהלהפך.בשבילי,בעיהלאזו19

••

מדב־כשאנחנוגםלחושאפשרשבוהפלדהאת

רים

$TS1$מדברים$TS1$

$DN2$מדברים$DN2$כשהיהכברברורשהיהשלוהעבודהמוסרעל

שתתוכמעטשרגליועדברחוב,כדורגלושיחקילד

למנצ׳סטרכשהצטרףחדשיםלגבהיםנסקאבלדם,

18בגיליונייטד

הואעצום״,ספרביתבשביליהיתה״מנצ׳סטר

מוקרםשעהלאימוןהגיעושתמידחבר׳ה״היואומר.

נהדרותדוגמאותהיונווילוגאריסקולספוליותר.

ביותרהמקצועיהשחקןהיהנוויללחיקוי.ומודל

המ־שלבטופהיוהאלהשהחבריההסיבהזושראיתי.

שחק

$TS1$המשחק$TS1$

$DN2$המשחק$DN2$ריאןגיגסיכמואנשיםגםשנים.עשרבמשך(

מהם.למדתיגיגס(.

מת־הייתימוקרם.לאימוןלהגיענהגתיאני״גם

עמל,

$TS1$,מתעמל$TS1$

$DN2$,מתעמל$DN2$ליבה.חיזוקבטן,כפיפותכוח,תרגיליעושה

המבוג־מהשחקניםשקיבלתיהדוגמהאתאימצתי

רים

$TS1$המבוגרים$TS1$

$DN2$המבוגרים$DN2$.יותר״

עקב,כיצדפעםליסיפרשנוויללואומראני

במהלךרונאלרו,שיכללשבוהתהליךאחרמרותק,

שהפכההחופשיתהבעיטהאת)הרבים(,האימונים

שלמות:לכללאותהשהביאעדשלו,ההיכרלסימן

למעוףגורםכשהואהשרוכים,אזורעםבכדורבעיטה

מחייך.רונאלדוצפוי.בלתיבאופןלהתעקלהכדור

׳אהה,אומרואתהאחר,משהומנסהאתה״לפעמים

אתיעשההכדוראזהזה,הדבראתאעשהאניאם

היהדברכלההוא,ובגילההיאבתקופהההוא׳.הדבר

יונייטרבמנצ׳סטרשהייתיהעובדהבשבילי.שיעור

נכון,לאכולהזמן,כלקשהלהתאמןאותילימדה

לה־צריךאתההכל.התאוששות,אימוניטוב,לישון

קדיש

$TS1$להקדיש$TS1$

$DN2$להקדיש$DN2$אחוז.במאהעצמךאת

שאניהמושגיםאחדאלכס.מסרגםהמון״למדתי

אמרתמידהואהחלטות׳.׳קבלתהואהיוםזוכרעדיין

החלטות.לקבליודעלאאתהאבלמעולה,׳אתהלי:

בקשרעדייןאניהמזוין׳.הכדוראתכברתמסור

נפלא״.אדםובןמעולהמאמןנהדר,אישהואאיתו.

עלצמח.שבההקשההמערבולתעלמספרהסרט

ליאכפת"לא

שונאיםשאנשים

דוחףזהכיאותי,

במשחקיקדימה.אותי

נגדי,תמידאנשיםח/ץ

צריךאניטוב.זהאבל

חלקזההאויב,את

שאניברגעמהעסק.

מתחיליםבכדור,נוגע

בעיהלאזולצרוח.

זהלהפך.בשבילי,

למוטיבציה"ליגורם

אוכלאני"לפעמים

טוביםשלאדברים

יין.כוסשותהלי.

אנחנוראשוןיוםבכל

המבורגריםאוכלים

קוקהושותיםבבית

צריךזה.וכלקולה

הגילאיזון.עללשמור

הידע.אתלךמעניק

עמוקותנשימות

מאודליעוזרות

מתוח"מרגישכשאני

אנימודה,״אני

מזויף"אדם"א

"חושליגורם״הכדורגלהמגרש.ו\ל

עבודה""אגםאבעבודה,זאתמאושר.
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אותי״שינה״הבןבלונדון.ג׳וניור,כריסטיאנוובנו,מריה,אמו,עם

היריבותעללסמים.בהתמכרותאחיושלהמאבקים

עצמואתמשווהרונאלרושאליומסי,ליונלעםשלו

אנחנומזה.להימנעמנסהכשהואאפילוהזמן,כל

שלוהגדולהוהקירבההחזקהקשרעלגםשומעים

איתולגורעברוהםלמנצ׳סטר,כשעברואחיו.לאמו

)שעבדהאמוכיום,גםשנה.למשךבווילמסלובבית

לעי־באההמשפחה(אתלפרנסכדיכטבחיתבעבר

תים

$TS1$לעיתים$TS1$

$DN2$לעיתים$DN2$במדריד.איתולאכולקרובות

••

אלוהןבסרטביותרהמעניינותאולישהןהסצנות

ה־בןבנוג׳וניור,כריסטיאנועםבביתו,שצולמו

חול־בטלוויזיה,וצופיםספהעליחדיושביםהם

קים

$TS1$חולקים$TS1$

$DN2$חולקים$DN2$מורעבאופןהחייםעלומדבריםבוקרארוחת

לאהואהאםשלזהותהאתללב.נוגעאבללמדי,

כסףסכומיששילםאומרותוהשמועותמעולם,חשף

צהובוןבנו.עלבלעדיתמשמורתלקבלכריאדירים

תמורתפונדקאיתמאםנולדשהילדטעןבפורטוגל

עללשיחהלהיגררמוכןלארונאלדואבלתשלום,

בכךלשיםיכולשהואלואומרכשאניאפילוהנושא,

השדים.למחול

מלפנקלהימנעיכולהואכיצדאותושואלאני

כשא־מפונקלהיות״קלבעושרו.בהתחשבבנו,את

תה

$TS1$כשאתה$TS1$

$DN2$כשאתה$DN2$פירותעםיוגורטאוכלגדולה,במיטהמתעורר

״אתמולמודה.הואבחניה״,מהירותמכוניותלךויש

אמ־?׳אייפוןלקבליכול׳אניאותי:שאלשליהבן

רתי:

$TS1$:אמרתי$TS1$

$DN2$:אמרתי$DN2$.מתכנןאתהלמיטלפון?צריךאתהלמה׳לא

אליך,להתקשררוצה׳אניהשיב:הואלהתקשר?׳.

תעבירוהיאלסבתא,אתקשר׳אניאמרתי:אזאבא׳.

הטלפון׳.אתלך

כשמ־הפרטיםבכללשלוטיכוללאאתה״אבל

דובר

$TS1$כשמדובר$TS1$

$DN2$כשמדובר$DN2$.שלהם.החייםאתלחיותצריכיםהםבילדים

זוחינוך.הואבהםלשלוטיכולכןשאניהדבריםאחר

לילד.לתתיכולשאתהביותרהטובההמתנה

אנידברים.לומסביראניאיתו.שיחותלי״יש

לונותןואניערכים.לומקנהאניעצות.לונותן

שקורה.במהלשלוטיכוללאאנילזה,מעברחינוך.

יכולהואכשיגדללקרות.עומרמהיודעלאאחדאף

אתאבלרופא.יהיהאולימאור.מקצועיאישלהיות

לו.אתןאניהבסיס

התגשמותהיתהזומאוד.אותישינהשלי״הבן

שינההוא25בןצעיר,שהייתילמרותחלום,של

תמידהואבי,תומךהואחושב.אנישבוהאופןאת

אותודוחףאניאבלשוער,להיותאוהבהואמחייך...

יוכלהואשערים.להבקיעכמוני,שישחקכריקצת

כדורגלן,להיותיבחראםאבלשירצה,מהכללהיות

חלוץ״.להיותאותואדחוף

זמנך?אתמבלהאתד!איך

בשמונה.התעוררתיהבוקרוהשקעה.״משמעת

עשיתיבמכשירים.מתיחותעלעברתיכברבתשע

תר־ועשיתיהכושר,למכוןהלכתיואזקשה.אימון

גילי

$TS1$תרגילי$TS1$

$DN2$תרגילי$DN2$ארוחתואזעיסוי,קיבלתימתיחות.ועודבטן

^^^^^

אניהצהרייםאחריושינה.צהריים

נוסף״.לאימוןהולך

להשתחררלעצמךמרשהאתד!

לפעמים?

דבריםושותהאוכלאני״לפעמים

״שותהמחייך.הואלי״,טוביםשלא

אוכליםאנחנוראשוןיוםבכליין.כוס

קולהקוקהושותיםבביתהמבורגרים

איזון״.עללשמורצריךאתהזה.וכל

להרגישלךשגורממשחויש

מתוה?

חו־בעיטהלבעוטעומד״כשאני

פשית,

$TS1$,חופשית$TS1$

$DN2$,חופשית$DN2$שליהלבמתוח.נעשהאני

היויותר,צעירכשהייתימהר.פועם

חשובים,במשחקיםמסוימיםרגעים

מכיראניועצבני.מתוחהייתישבהם

להת־מצליחיםשלאשחקניםהרבה

מודד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$זה.עם

עםויותריותרמשתפראתה״אבל

מע־הגילמההתבגרות.חלקזההזמן.

ניק

$TS1$מעניק$TS1$

$DN2$מעניק$DN2$עמוקותנשימותגםהידע.אתלך

מתוח,מרגישכשאנימאוד.עוזרות

עמוקות״.נשימותנושםאני

שחקןשלבניגודיםמהרהראני

אךרגישהזה:המיוחדהכדורגל

למודעותמסוגלאבליהירקשוח;

לשדרשאוהבארםמעמיקה;עצמית

וב־רגשיתעצמאיגברשלדמות

לתי

$TS1$ובלתי$TS1$

$DN2$ובלתי$DN2$,לאמאשמתקשראבלתלותי

לפתורמנסהועדייןיום,כלשלו

אביועםהיחסיםמערכתחידתאת

לאמעולםאךאהבשאותוהשיכור,

צעירגברלכל,ומעלבאמת.הכיראותי״ינה

בצפוןקטןבאיהעוניממעגלשנחלץ

משחקנילאחרלהפוךוהצליחהאטלנטיהאוקיינוס

בעולם.ביותרהמרתקיםהכדורגל

הכדורגל?אחריתעשהמה

גדולחלקהואכדורגלאיתר.כןלהיותחייב״אני

««\
לאשאניאומרלאזהשלי.האושרהואי.

שדומותביותרהטובותהתחושותאלופשה

מאודמקוםאצליתופסכדורגלאבללכדורגל.

מאושר.לחושליגורםהואגדול.

אוהבאניכיעבודה.לאזאתאבלעבורה,״זאת

חייבשאניכךדברים.הרבהלינותןהכדורגלזה.את

אפרושאניהזמן.כלאחוזיםמאהלתתלהשקיע,

כמואחיהואזשניםארבע־חמשבתוךממשחק

שלי״.החבריםועםהמשפחהעםמלך

shishabat@israelhayom.co.il

נאוראסנתמאנגלית:תרגום

למגרשnnryגםכובש

אקסיותרשימת

מפוארת
הסיבהלוודאיקרובזאתומרירוגים.מסטטיסטיקהמאודמתרגשיםספורטחובבי

לחילוקינתונהלנצחתישארהזמנים״בכלהטובהכדורגלן״מיהוהגורליתשהשאלה

שתהיהתשובהתתקבללאעדייןאחריהםשגםוערעורים,דיוניםניתוחים,דעות,

לה־אפשרזידאןבקנבאואר,קרויף,פושקאש,מראדונה,פלה,כולם.עלמוסכמת

זכיר

$TS1$להזכיר$TS1$

$DN2$להזכיר$DN2$תתארך.רקהרשימהכךיחלפו,שהשניםוככלמועמדים,אינספור

מוכשריםהכיהכדורגלניםספקללאשניים,לרשימההצטרפוהאחרונותבשנים

תשובהיספקלאאמנםביניהםהמאבקרונאלדו.וכריםטיאנומסיליונלהנוכחיבדור

שניהם.שלהבנקחשבוןגודלעלעצומהמשמעותלוישאבליותר,גדולמהםמי

מסי(.שלמיליון220)לעומתדולרמיליון310ב־נאמררונאלדושלהאישיההון

בצ׳שיירגםביתמחזיקדולר,מיליון1.7שעלותובמדרידמפוארבביתמתגוררהוא

מיליון5.81בשווייורק,בניוטראמפבמגדלידירהגםלעצמוהוסיףוהקיץשבאנגליה,

מוגזמתהכיהנישואיםמתנתאתמנדש,ז׳ורז׳השלו,הסוכןעבוררכשהשנהדולר.

קטן.כסףדולרים.מיליוניעשרותכמהלושעלהיווני,איעליהלחשובשאפשר

תחילתמאזביכולותיו.האטהמראהלאהואאבל31לגילמתקרבכבררונאלרו

גו־467)לעומתוהנבחרתהקבוצותבמריהופעות761ב־שערים504הבקיעהקריירה

לים

$TS1$גולים$TS1$

$DN2$גולים$DN2$נבחרהואכיבושים.13לרשוםהספיקכברהנוכחיתבעונהמשחקים(.597ב־למסי

שונותקבוצותשתיעםהאלופותבליגתזכהבעולם,השנהלכדורגלןפעמיםשלוש

שערים.82עםהמפעל,שלההבקעותבשיאומחזיקמדריד(וריאליונייטד)מנצ׳םטר

במנצ׳סטרשנחתהצנוםלשחקןבהשוואהבוודאינדירים,שלוהפיזייםהנתונים

Men'sמגזין18בגיל Healthבעו־הטובהכושרבעלכ״ספורטאיאותוהכתיר

לם״,

$TS1$,בעולם״$TS1$

$DN2$,בעולם״$DN2$חבילתרקלאזאתבעולם״.הטובהכושרבעללארםלהפוךמוביל״מועמדוגם

מטר(,58.1גובהוביןאידיאלישילובאלאבה,להשוויץנוהגשהואבבטן,הריבועים

הפיזי.והכוחהסבולתהגמישות,בגוף,השומןאחוזהשרירים,מבנהק״ג(,80משקלו

שעברה,בעונהמתעייף.ולאמשחק,מדיקילומטרים10כמעטבממוצערץהוא

הממוצעתהריצהמהירותהאחרונות.הדקות20ב־משעריומרבעיותרהבקיעלמשל,

שעשה7.44מה־רחוקלאשזהקמ״ש,2.93קבע)בשיאוקמ״ש33סביבנעהשלו

בעו־כדוריםלבעוטמסוגלהואמטח.100ב־העולםשיאאתכשקבעבולטיוסיין

צמה

$TS1$בעוצמה$TS1$

$DN2$בעוצמה$DN2$מהסנטימטרים,80לגובהעולותרגליוכפותמנתר,וכשהואקמ״ש,128של

מטרים.6.2בגובהשמתעופפיםבכדוריםגםלנגוחלושמאפשר

השנואיםלאחרגםבעתובהבעולם,הפופולרייםהשחקניםלאחדנחשברונאלדו

התחתןמסיבעודמטפח.שהואהשחצניתהתרמיתבגללבעיקרה־,לאאםשבהם,

המ־האקסיותברשימתנשים.רודףשלתרמיתלעצמויצרהואמשפחה,והקים

פוארת

$TS1$המפוארת$TS1$

$DN2$המפוארת$DN2$,המוכרתסופר־מורלסוהרבההילטון,פאריסקררשיאןקיםהשאר,ביןשלו

בחמשמתוקשרתיחסיםמערכתאיתושניהלהשייק,אירינההרוסייההיאשבהן

האחרונות.השנים

שייקסיפרהלצידה״,נכוןהלאכשהגברמכוערתמרגישהשאישהחושבת״אני

ביטחון״.וחסרתמכוערתהרגשתיאיתו״וכשהייתיהשנה,בתחילתהפרידהאחרי

שלו.הסוכןשלבתומנרש,מליסהעםחרשהלזוגיותנכנסרונאלרוכירווחהשבוע

בלונדון.חייו,עלהחרשהסרטשללפרמיירהיחדהגיעוהשניים

ספק.בכללאיןמבחינתוהנצחית,השאלהאתרונאלדואתתשאלואםמקרה,בכל

בעולם״.טובהכיאניבשביליביותר.הטובהואמסיאחריםאנשיםבשביל״אולי

ווזיףניר
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