
نش�أ رونالدو ف�ي حنان أم تدع�ى دوالريس 
تعي�ش في جزي�رة ماديرا البرتغالية وس�ط 
عائلة فقيرة. و شجعت األم ابنها كريستيانو 
عل�ى دخول عالم كرة القدم حتى أصبح أغلى 

العب في التاريخ.
وكش�فت دوالريس  إن رونالدو اش�تكى من 
قلبه حينما كان عمره 15 عاما، وأكد األطباء 
أن�ه يعاني من مش�كلة ف�ي ضرب�ات القلب 

استدعت القيام بعملية جراحية بالليزر.
وأش�ارت ال�ى أن�ه بعد ه�ذه العملية ب�دا أن 
رونال�دو أكثر حيوية ونش�اًطا، وربما تكون 
تل�ك المش�كلة الت�ي كان يعان�ي منه�ا ف�ي 
ضرب�ات قلبه غير المنتظم�ة هي التي قادته 

للقب أفضل العب في العالم حاليا.

فقد مس�عود أوزيل والدته ع�ام 2010 عندما 
كان يخ�وض نهائي�ات الموندي�ال في جنوب 

افريقيا ليبقى يتيم األم فاقد الحنان.
وتحدث والد مس�عود اوزيل الس�يد مصطفى 

اوزيل عن ابنه وكشف بعض اسرار طفولته.
 فقال بأن حب ابنه للكرة كان غير عادي، حيث 
كان يلعب بالكرة كل يوم ويكسر احياناً بعض 
اثاث المنزل،ما يؤدي لغضب والدته التي كانت 
تضربه على يده،فيبكي مسعود ويطلب الكرة 
م�رة اخ�رى  . وكش�ف مصطفى ان مس�عود 
خجول جداً ايضاً، فمث�ًا صديقة والدته كانت 
ُتقبله وكان يخجل خجا شديدا ويقوم بمسح 

خده من القبلة.

أوزيل يتيم األم دوالريس رونالدو 

جانيت روني
اس�تطاع واي�ن روني أن يغير حياة والدته ويكافئها على التضحي�ات الكبيرة التي قامت بها 
خال فترة طفولته بعد أعوام قليلة من انضمامه الى مانشستر يونايتد .. فقد ولد روني في 

عائلة شقية  وواجهت والدته جانيت صعوبات كبيرة في تربيته وتوفير لوازمه. 
غي�ر أن ك�رة الق�دم غيرت حياة رون�ي من النقيض ال�ى النقيض وتحول بفضل مانشس�تر 
يونايت�د ال�ى أحد أث�رى الاعبين في انجلت�را والعالم. وبادر روني  عن�د حصوله على منحة 
توقي�ع عقده األول مع الش�ياطين الحمر بش�راء من�زل فاخر لعائلته وهو ما أدخل س�عادة 

غامرة في قلب األم جانيت وجعلها تفتخر بابنها وتتباهى به.

إليزابيث سر نجومية تشارلتون
كان تش�ارلتون األب مولع�ا برياضة الماكمة أم�ا زوجته إليزابيث  فكانت ته�وى كرة القدم، 
وكان حلمها أن ترى أوالدها الخمسة جاكي وبوبي وجورج وجيمي وستان كلهم على البساط 
األخض�ر.  وإذا كان جي�م وجورج لعبا ف�ي فريق ليدز ضمن أندية الدرج�ة األولى، جاكي صار 
مهاجما المعا في فريق نيوكاس�ل وانضم إلى المنتخب  فيما بعد، فإن الوحيد الذي لمع نجمه 
وصار أحد رموز الكرة االنجليزية وحقق حلم أمه كان بوبي الذي صار في السادسة عشرة من 
عم�ره العبا دوليا في صفوف المنتخب المدرس�ي، عندها بدأت الع�روض تنهال عليه.  وكانت 
8 أندية ترغب في ضم الش�اب بوبي، ووصلت قيمة احد العروض إلى 800 جنيه إس�ترليني، إال 

خديجة  صانعة بطوالت الملولي
م�ا اليعرف�ه الكثيرون  أن البطوالت العالمية والميدالية األولمبية للس�باح التونس�ي أس�امة 
الملول�ي وراءها والدته خديجة .. إنها مهندس�ة نجاحه فهي ترافق�ه كظله في كل البطوالت 
وحت�ى ف�ي التدريب. وتهتم خديجة بمس�يرة أس�امة في عالم الس�باحة من�ذ نعومة أظافره 
عندم�ا كان�ت ترافقه الى المس�بح في ب�اردو بالعاصمة التونس�ية قبل أن ينتقب�ل الى فريق 
المرس�ى ويب�رز نجمه.وخاض�ت األم خديجة مع�ارك نارية مع االتحاد التونس�ي للس�باحة 
دفاعا عن مصالح ابنها أس�امة وكانت تطالب في كل مرة بتسخير اإلمكانيات المادية لتمويل 
المعسكرات التدريبية له. ومازالت خديجة الملولي  تصاحب أسامة خال كل تنقاته حتى في 

حبيبة أفيالي 
فاجأت حبيبة والدة الاعب الهولندي ابراهيم أفياي المايين من المشاهدين لتواجدها برفقة 
إبنها خال تقديمه لوسائل اإلعام بعد انضمامه إلى صفوف نادي برشلونة اإلسباني الرتدائها 
الحجاب بكل فخر واعتزاز داخل أرضية الملعب، دون االلتفات إلى األديان الس�ماوية والعادات 
والتقالي�د التي ينتمي إليها النادي الكاتالون�ي. وعلى الرغم من حصول الاعب ابراهيم أفياي 
عل�ى الجنس�ية الهولندي�ة إالّ أن عروقه العربي�ة ) المغربية(  بدت ظاه�رة عليه خال تقديمه 
لجماهير برشلونة داخل ملعب الكامب نو، إذ أن اصطحابه لوالدته  يؤكد بأن الاعب يعتز جداً 
بعائلته العربية المسلمة وهو ما يفتقده الاعبون األجانب، فدائماً ما يحضرون لحفل تقديمهم 

لوسائل اإلعام برفقة زوجاتهم أو صديقاتهم دون االلتفات إلى  أمهاتهم.

مارليس هنري 
ول�د الغزال األس�مر تيي�ري هنري عام 1977 ف�ي ضاحية صغيرة بباريس تس�مى ليز أوليس 
ألب يس�مى أنتوين وهو بطل س�ابق لمس�افات 400 متر عدو  وأم تدعى مارليس  وقد تركت 
عائلت�ه م�كان مولد هنري بعد عام واح�د وذلك للبحث عن مكان لعي�ش  أفضل خصوصاً بعد 
قدوم المولود الجديد . وقد إتخذت عائلة هنري شقًة ذات غرفتين مسكناً لهم وسط  البنايات 
الطويل�ة الخرس�انية آن�ذاك، وق�د كانت تأوي ه�ذه البنايات  والت�ي بنتها ش�ركة أوليز أغلب 
المهاجرين إلى فرنس�ا من أصحاب الجنس�يات األفريقية. وكانت أولي�س وراء نجومية ابنها 
تي�ري حيث عمل بنصيحته�ا المتمثلة في لب كرة القدم لابتعاد عن أجواء باريس الموحش�ة  

ولحمايته من مجالس السكك والشوارع.

وصية باتي المبارد
كانت باتي  تتدخل كثيرا في شؤون ابنها  المبارد نجم تشيلسي االنجليزي قبل أن تتوفى في مارس 

2008   عن عمر يناهز ال58 عاماً بعد إصابتها بالتهاب رئوي.
وتركت باتي وصية  تطلب فيها من ابنها المبارد ان ال يترك تشيلسي و ان يعتزل في صفوفه.

وكان ف�ي حس�بان المب�ارد أن يرحل عن البلوز وينض�م لفريق أوروبي كبير يخ�وض معه تجربة 
جدي�دة خصوص�ا عندما كان في قمة مس�تواه الكروي إال أنه ظل وفيا لوصية والدته واس�تمر مع 

تشيلسي ورفض كل العروض المغرية.

توتا مارادونا 
يرتب�ط دييغ�و مارادونا بعاقة خاص�ة جدا بوالدته دونا توتا وكان كثي�را ما يتحدث عن بطوالت 
تضحياتها األسرية في وسائل اإلعام. لذلك أصيب  بالذهول والحزن الشديد والصدمة، عندما  علم 
في نوفمبر الماضي بخبر وفاة والدته فطار على عجل من دبي الى بيونس ايرس حيث ألقى النظرة 
األخيرة على جثمان والدته وحضر مراسم دفنها.  ورفضت زوجة مارادونا وبقية افراد عائلته في 
االرجنتين  اباغه بنبأ دخول والدته في مرحلة فقدان الوعي إال بعد انتهاء المؤتمر الصحافي الذي 
اقيم عقب مباراة الوصل والعين، حرصا منهم على تركيزه في المباراة وعدم تأثره بالخبر الحزين.

بوفون ابن نجمة رمي الجلة
ولد بوفون في مدينة كارارا اإليطالية، ونشأ في عائلة رياضية بكاملها حيث كان والده ووالدته 
يمارس�ان رياضة ألعاب القوى. فوالدته متخصصة في رياضة رمي الجلة  . ويقول بوفون إن 
الرياضة والحركة تجري في دماء العائلة فهي جزء أساسي ال يتجزأ من حياتهم، كما أن الجميع 
ف�ي إيطاليا يعش�ق الرياض�ة وباألخص كرة القدم واس�تلهم بوفون حب الرياض�ة من والدته 
خصوصا التي س�عت الى ترغيبه وقربه من هذا العالم وهو في س�ن مبكرة.. وكانت بدايته في 
المدرس�ة حيث تألق بوفون في مركز حراس�ة المرمى بش�كل مذهل والفت لألنظار مما دفع 
مسؤولي نادي بارما إلى الذهاب لمنزل والده وإقناعه بتسجيل جيجي بوفون في النادي. فعلى 

الرغم من صغر سنه إال أنه كان يتمتع ببنية جسمانية هائلة وثقة كبيرة في النفس. 

رونالدو مدين لوالدته
يدي�ن النجم البرازيلي رونالدو  دخوله قائمة أس�اطير ك�رة القدم الى والدته التي تحدت الفقر 
والخصاصة وس�اعدته على الصمود من أجل النجاح في ميدان كرة القدم. فقد جندت نفس�ها 

لسنين طويلة في خدمته ورعايته .
وكان رونالدو مهووسا بكرة القدم منذ صغره إذ ذكرت والدته أنه كان يمارس الكرة حتى في 
نوم�ه وكان يص�رخ بصوت عال )) مرر الكرة لي دعني أس�جل الهدف (( ويركل برجله الهواء 
، لم يكن رونالدو متفوقا في مدرس�ته وكان يرغب بأن يصبح جنديا، وفي عمر الرابعة أهداه 
والده أول كرة قدم ومنذ ذلك اليوم بدأ يلعب كل يوم مع أقرانه ويتحداهم في إمكانية االحتفاظ 

بالكرة ألطول زمن حتى صار ظاهرة كروية عالمية.


