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اأك��د م��درب الطلب��ة يحي��ى عل��وان، ت�صميم فريق��ه على 
موا�صل��ة النتائ��ج الإيجابي��ة، بع��د الف��وز عل��ى النف��ط، 
مو�صح��ا اأن مباراة اليوم اأمام ال�صم��اوة، �صتكون فر�صة 

لتح�صني موقعه يف لئحة الرتتيب.
وق��ال علوان، يف ت�رصي��ح �صحفي اإن "مب��اراة ال�صماوة 
مهم��ة ج��دا بالن�صبة لنا، نقاطه��ا الثالث �صتنق��ل الطلبة 
اإىل موق��ع جيد قبل التوقف، مع اأن فري��ق ال�صماوة عنيد 
ويلع��ب بطريقة مغلق��ة، لكننا �صنخو�ض املب��اراة ب�صعار 
موا�صل��ة النت�ص��ارات بعد الفوز املهم عل��ى فريق النفط 

يف اجلولة املا�صية".
وا�ص��اف اأن " الفري��ق �صي�صتعي��د خدم��ات القائ��د �صالم 
�صاك��ر، الذي حرم م��ن املباراة ال�صابق��ة ب�صبب الإيقاف، 
و�صتمث��ل عودته ق��وة اإ�صافية للفري��ق، واأ�صاف "ن�صعى 
لأن ن�صتغ��ل املباراة خلطف ثالث نقاط مهمة قبل توقف 

الدوري".
وتابع علوان ان "الفريق جاهز للمباراة وخ�صنا تدريبات 
مكثفة حت�ص��ًرا ملواجهة ال�صماوة، لدينا تفا�صيل دقيقة 
ع��ن الفريق املناف���ض ودر�صنا مواطن ال�صع��ف، ون�صعى 
ل�صتغاللها من خالل توظيف لعبينا بال�صكل ال�صحيح".
ي�ص��ار اإىل اأن الطلب��ة يحت��ل املرك��ز الثام��ن بر�صيد 16 
نقط��ة، فيما يحت��ل ال�صماوة املركز الثال��ث ع�رص بر�صيد 

11 نقطة.

قال قائد فريق ري��ال مدريد، �رصجيو رامو�ض، اإزاء م�صاركة "املرينغي" للمرة 
الثالث��ة عل��ى التوايل يف موندي��ال الأندية، الذي يقام يف الإم��ارات، اإن هدفنا 
دائم��ًا الفوز بباللقب، موؤك��داً اأن كاأ�ض العامل مناف�صة ق�ص��رة، ل يوجد هام�ض 
للخط��اأ فيه��ا. ويف ت�رصيحات ملوقع الحت��اد الدويل لكرة الق��دم "فيفا"، ذكر 
املداف��ع الإ�صب��اين اإن الهدف دائم��ًا الفوز، موؤك��داً اأن هذه هي عقلي��ة الفريق". 
وكان قائد الريال �صارك يف هذه البطولة للمرة الأوىل يف املغرب خالل ن�صخة 
2014، وبالإ�صاف��ة اإىل رف��ع كاأ�ض هذا املونديال، ح�صل على الكرة الذهبية 

ع��ن كاأف�ص��ل لعب يف املناف�صة. وحول ذلك، �رصح رامو�ض:  "بعي��داً 
الإجناز ال�صخ�صي، اأتذك��ر ما حدث يف هذه الن�صخة، 
اإذ متكن��ت م��ن ت�صجي��ل ه��دف يف ن�ص��ف النهائي، 
لكن��ي تعر�صت لإ�صابة، كان يبدو اأين لن اأ�صل اإىل 
النهائ��ي، لكن يف النهاية عدت و�صجلت هدفًا وفاز 
الفري��ق، احلقيق��ة متث��ل يل ذك��رى جميل��ة للغاية 

وخا�ص��ة اأي�ص��ًا". وبعدم��ا ف��از يف ن�صختي 
اليابان 2016، والإم��ارات 2017، يعود 
البطولة، لكن  "املرينغي" خلو���ض نف�ض 
يف ظل غي��اب عن�رصين مهم��ني، املدرب 
الفرن�ص��ي زي��ن الدي��ن زي��دان، واملهاج��م 

الربتغايل كري�صتيان��و رونالدو. وحول ذلك، 
ق��ال رامو���ض: "ل اأعتق��د اأن��ه �صيك��ون هناك 

اخت��الف كبر على الأر�ض، لدينا فريق م�صابه 
للغاي��ة رغ��م غي��اب كري���ض، ال��ذي كان لعبًا 
حا�صم��ًا بالن�صبة لنا، �ص��وف نخو�ض املناف�صة 
دائم��ًا  ميتلكه��ا  كان  الت��ي  الفل�صف��ة  بنف���ض 

النادي".

ت�صع��ى الأندية يف العامل اإىل احل�صول على م�صابقاتها القارية، حتى 
ت�ص��ارك يف بطول��ة كاأ���ض الع��امل لالأندية، الت��ي تقام ب�ص��كل �صنوي 
لأبط��ال الق��ارات، ك��ي يتناف�ص��وا فيما بينه��م للح�صول عل��ى اللقب 

املونديايل، ب�صبب العوائد املالية الكبرة لأ�صحاب املراكز الأوىل.
وك�صفت �صحيفة "اآ�ض" الإ�صبانية، اأن ريال مدريد بطل دوري اأبطال 
اأوروبا، وريفر بلي��ت الأرجنتيني بطل اأمريكا الالتينية، �صيخو�صان 
مناف�صة �رص�صة من اأجل احل�صول على العائدات املالية الكبرة، ملن 

�صيظفر مبونديال الأندية املقام حاليًا يف الإمارات.
واأ�صاف��ت ال�صحيف��ة، اأن الفائز بكاأ�ض الع��امل لالأندية �صيح�صل على 
خم�صة مالي��ني يورو، والنادي الذي �صيحل ثاني��ًا �صياأخذ 4 ماليني 
ي��ورو، بينما �صيت��م اإعطاء �صاحب املركز الثال��ث 2.5 مليون يورو، 
كم��ا �صي�صتل��م من ياأت��ي يف املرتب��ة الرابعة مبلغًا وق��دره 2 مليون 
ي��ورو، يف ح��ني �صيتم توزي��ع 500 األف يورو فقط عل��ى بقية الفرق 

مل�صاركتها يف امل�صابقة العاملية.
واأوردت ال�صحيف��ة، اأن اإدارات الأندي��ة ترى يف بطول��ة كاأ�ض العامل 
لالأندي��ة، اأم��راً ي�صتح��ق قط��ع املناف�ص��ات املحلي��ة والقاري��ة الت��ي 
ي�صارك��ون فيه��ا، حتى يتواجدوا يف امل�صابق��ة التي ينظمها الحتاد 
ال��دويل لكرة الق��دم، ب�صبب العوائ��د املالية اجلي��دة، لكنهم يطالبون 

"فيفا" بتغير موعد امل�صابقة.
وختم��ت ال�صحيفة، اأن جياين اإنفانتينو رئي���ض الحتاد الدويل لكرة 
الق��دم "فيف��ا"، قد اقرتح تغي��ر �صكل بطول��ة كاأ�ض الع��امل لالأندية، 
مل�صابق��ة جتري كل اأرب��ع �صنوات، مع م�صاركة 24 فريقا فيها، حتى 
تزي��د املناف�صة فيما بينها، وت�صبح بطولة ترغب الأندية يف التواجد 

فيها، ب�صبب العوائد املالية اجليدة.

مونديال 2022: موقف قطر من الـ48 منتخبا رهن نتائج دراسة الفيفا

الدوري العراقي.. الشرطة في الصدارة والصقور يقفزون للوصافة مؤقتا والنفط 
يكتسح نفط الجنوب 

�صه��د ال�صب��وع الثال��ث ع���رص م��ن بطول��ة ال��دوري الععراقي 
املمت��از لكرة القدم، �صل�صل��ة نتائج ايجابية قب�ض من خاللها 
الر�صط��ة على ال�ص��دراة، فيما ارتق��ى فريق الق��وة اجلوية اىل 
مركز الو�صافة الدوري. وحقق فريق ال�رصطة فوزا �صعبا على 
فري��ق احلدود به��دف دون رد يف املباراة الت��ي اأقيمت  م�صاء 
الحد، يف ملع��ب ال�صعب الدويل �صمن اأفتت��اح اجلولة الثالثة 
ع���رص م��ن ال��دوري املمتاز.  وجن��ح فريق احل��دود ب�صكل كبر 
بغل��ق امل�صاحات وجمارات فري��ق ال�رصطة و�صيق امل�صاحات 
 وغاب��ت خط��ورة ال�رصط��ة رغ��م حيازت��ه عل��ى الك��رة لينجح 
احل��دود باخلروج م��ن ال�ص��وط الأول  بالتع��ادل ال�صلبي.  ويف 
ال�ص��وط الثاين بدا عبد العبا�ض اأي��اد بتهديد كرة ال�رصطة بكرة 
متكن منه��ا احلار�ض حممد حميد  وهدد مرمى احلدود الالعب 
عالء عبد الزهرة بت�صديدة اأبعدها احلار�ض، لكن نقطة التحول 

 حدث��ت بطرد الالع��ب �صيف جا�ص��م بتلقيه بطاق��ة حمراء يف 
الدقيق��ة 65 ليكمل احلدود املب��اراة  بع�رصة لعبني، ومن كرة 
عر�صي��ة هياها عمار عبد احل�صني براأ�صه اإىل عالء عبد الزهرة 
 لي�صكنه��ا داخ��ل ال�صب��اك مرجح��ا كف��ة ال�رصط��ة يف الدقيقة 
71، واأج��رى مدرب احلدود ع��ادل نعمة  تغيرات مكنته من 
املح��اولت اجلادة، واأهدر ح�صني عبد الر�صا اأنفرادة �رصيحة 
بتمري��رة ذكية  م��ن املحرتف النيج��ري رحي��م اأولبي، لكن 
ح�صني عبد الر�صا �صددها بج�صم احلار�ض ليفوت  فر�صة ثمينة 
للتعدي��ل يف الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ال�صائع، فيما 
اأه��در اأجمد وليد  فر�صة اأخ��رى لل�رصطة قبل �صف��ارة النهاية 
لتنته��ي املباراة بفوز ال�رصط��ة بهدف دون رد عزز  من خالله 
�صدارت��ه للدوري بر�صيد 30 نقط��ة فيما جتمد ر�صيد احلدود 
عن��د النقط��ة 17 يف  املركز ال�صاب��ع.   ويف مبارة ثانية ارتقى 
اجلوي��ة اىل و�صافة الدوري املمتاز لكرة القدم موؤقتًا، بتغلبه 
على الكرخ 0-1 يف املباراة التي جمعت الفريقني على ملعب 

ال�صع��ب الدويل يف اط��ار مناف�صات ال�صب��وع الثالث ع�رص من 
البطولة.

وحم��ل هدف اللق��اء الوحيد، توقيع الالع��ب عماد حم�صن يف 
الدقيقة 44 من عمر املباراة، ليوقف �صل�صلة انت�صارات نادي 
الك��رخ بعد خم�ض جولت متتالية. ورفع القوة اجلوية ر�صيده 
اىل النقط��ة 27 يف و�صاف��ة الرتيب موؤقت��ًا، وبنف�ض الر�صيد 
يقف الك��رخ يف املركز الثالث. واكت�ص��ح فريق النفط، م�صيفه 
نف��ط اجلن��وب بتغلب��ه علي��ه 1-5 يف املب��اراة الت��ي جمعت 
الفريق��ني على ملع��ب الفيح��اء يف الب�رصة �صم��ن مناف�صات 
ال�صب��وع الثال��ث ع�رص م��ن ال��دوري املمتاز. ومتك��ن مهاجم 
النف��ط حمم��د داود من ت�صجي��ل "�صوبر هاتري��ك" يف الدقائق 
6 و19 و45 و57 فيما �صجل مازن فيا�ض هدفا واحدا يف 

الدقيقة 35.
وبه��ذا الفوز بلغ النفط النقط��ة 20 يف املركز اخلام�ض، بينما 
توق��ف ر�صيد نف��ط اجلنوب عند النقط��ة 13 يف املركز الثاين 

ع���رص. ويف مب��اراة اخرى، تغل��ب فريق احل�صني عل��ى امليناء 
به��دف نظيف حمل توقي��ع الالعب علي كرمي يف الدقيقة 53. 
ا�صيوي��ا اعلن الحت��اد ال�صيوي لك��رة القدم، الثن��ني، ايقاف 
لعب��ني من نادي القوة اجلوية موؤقتًا م��ن جميع امل�صاركات 

املحلية والقارية والدولية.
وقال امني �رص الحتاد الدكتور �صباح ر�صا يف بيان لالحتاد 
اإن "الحت��اد ال�صي��وي لكرة الق��دم، قرر ايق��اف لعبي فريق 
الق��وة اجلوية اجمد را�صي وفهد طالب م��ن اللعب موؤقتا ومن 
جمي��ع امل�ص��اركات املحلي��ة والقارية والدولي��ة حلني اكمال 
التحقيق��ات اخلا�ص��ة باملو�ص��وع ملخالفتهما امل��ادة ٦ من 
لئح��ة الحتاد ال�صي��وي املن�صط��ات". واأو�ص��ح اأن "الحتاد 
العراق��ي وبناء على الكتاب ال�ص��ادر من الآ�صيوي وجه كتابا 
اإىل الهيئ��ة الإدارية لنادي القوة اجلوية اأ�صار فيه اإىل �رصورة 
من��ع الالعبني املذكورين من خو���ض املباريات موؤقتا حلني 

اإكمال التحقيقات يف الق�صية امل�صار اإليها اأنفًا".

قرعة "يوروبا ليغ".. مواجهات سهلة للكبار وصراع إيطالي إسباني

تب��دو الفرق الكب��رة مر�صحة بقوة لتخط��ي الدور الثاين 
من م�صابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، 
بعدم��ا اأوقعته��ا القرعة التي �صحب��ت الثنني يف مدينة 
ني��ون ال�صوي�رصي��ة، يف مواجهات �صهل��ة ن�صبيا. ويلتقي 
ت�صل�ص��ي م��ع مامل��و ال�صويدي، وج��اره اللن��دين اأر�صنال 
م��ع باتي بوري�صوف البيالرو�صي، واإنرت ميالن ونابويل 
القادم��ني م��ن م�صابق��ة دوري الأبطال م��ع رابيد فيينا 
النم�ص��اوي وزيوريخ ال�صوي���رصي على التوايل. وما يزيد 
�صهولة مهم��ة الأندية الأربعة اأنه��ا �صتخو�ض مباريات 

الإي��اب على اأر�صه��ا، ف�صال ع��ن م�صتوياتها اجليدة يف 
امل�صابق��ة بالن�صبة لت�صل�ص��ي واأر�صن��ال اللذين جمع كل 
منهم��ا 16 نقط��ة يف جمموعت��ه دون اأن يتعر���ض لأي 
خ�ص��ارة، اأو يف دوري الأبط��ال على غ��رار نابويل الذي 
خ��رج خ��ايل الوفا���ض م��ن املجموع��ة الثالث��ة بفارق 
الأه��داف خلف ليفربول و�صيف بط��ل املو�صم املا�صي، 
واإن��رت ميالن الذي اأخرجته املواجهتان املبا�رصتان مع 
توتنهام الإنكليزي من امل�صابقة. وتبقى اأبرز املواجهات 
يف الدور الثاين تلك الت��ي �صتجمع بني لت�صيو الإيطايل 
و�صي��ف بط��ل ع��ام 1998 واإ�صبيلي��ة الإ�صب��اين حامل 
الرق��م القيا�صي يف عدد الألق��اب يف امل�صابقة )5 مرات 

و2016(،  و2015  و2014  و2007   2006 اأع��وام 
اإ�صاف��ة اإىل مواجه��ة غلط��ة ���رصاي الرتكي م��ع بنفيكا 
الربتغ��ايل )كالهم��ا ح��ل ثالثا يف جمموعت��ه يف الدور 
و�صبورتين��غ  اأوروب��ا(،  اأبط��ال  دوري  مل�صابق��ة  الأول 
الربتغايل م��ع فياريال الإ�صباين، و�صلتي��ك الأ�صكتلندي 
م��ع فالن�صيا الإ�صباين.  وبالن�صبة للفرق الثالثة املتبقية 
من الثمانية التي خرجت من امل�صابقة القارية العريقة، 
وه��ي فيكتوريا بلزن الت�صيكي وكل��وب بروج البلجيكي 
و�صاخت��ار دانييت�ص��ك الأوك��راين، فاأوقعته��ا القرعة يف 
مواجه��ة دينامو زغرب الكرواتي وري��د بول �صالزبورغ 
النم�صاوي واإينرتاخت فرانكفورت الأملاين على التوايل.

اكد ح�صن الذوادي، المني العام للجنة العليا للم�صاريع 
والرث ، املنظم��ة لكاأ�ض الع��امل يف كرة القدم 2022، 
اأن موق��ف قط��ر من زيادة ع��دد املنتخب��ات امل�صاركة 
م��ن/ 32 / اىل / 48/ ، ره��ن نتائ��ج درا�صة اجلدوى 

التي يجريها الحتاد الدويل للعبة / فيفا / .
وق��ال ال��ذوادي يف ت�رصي��ح �صحف��ي من مق��ر اللجنة 
بالدوحة، ردا على �ص��وؤال عن جاهزية قطر ل�صت�صافة 
مونديال ب��� " 48 "منتخبا : "اىل اأن ن�صتكمل الدرا�صة، 

�صعب اأن اأجيب على هذا ال�صوؤال".
واأو�ص��ح " اأن الحت��اد ال��دويل يق��وم باج��راء درا�ص��ة 
ج��دوى متكامل��ة، م��ا ه��ي الحتياج��ات، ك��م ع��دد 
املالعب، احتياجات ال�صك��ن والحتياجات اللوج�صتية 
الت��ي حتت��اج اليها البطول��ة ب�صكل ع��ام ، وهذه المور 
�صتحدد املعطيات التي على �صوئها �صيتم اتخاذ القرار 

بالن�صبة اىل/ 48/ بلدا ".
وب�ص��ان اذا كان��ت الدرا�ص��ة ت�صم��ل اإقام��ة منتخب��ات 
اأو مباري��ات يف دول اأخ��رى ، ق��ال ال��ذوادي: "درا�ص��ة 
متكامل��ة، درا�صة احتياجات ا�صت�صافة /48 / منتخبا 

."
وكان الفيف��ا ق��رر زي��ادة ع��دد املنتخب��ات م��ن/ 32 
/ حالي��ا اىل/ 48/ ب��دءا م��ن موندي��ال 2026 الذي 

�صت�صت�صيف��ه الولي��ات املتح��دة واملك�صي��ك وكندا ، ال 
اأن��ه يدر�ض تطبيق الزيادة ب��دءا من الن�صخة املقبلة يف 
قط��ر بدل م��ن النتظار حت��ى 2026، يف اقرتاح يلقى 
دعم رئي�ض الفيفا جاين اإنفانتينو ". وكان اإنفانتينو قد 
اأ�صار يف موؤمتر �صحفي يف العا�صمة القطرية اخلمي�ض، 
اىل اأن "غالبي��ة" الحت��ادات الوطني��ة توؤي��د الزي��ادة ، 
م�صيف��ا حتى الآن بالطب��ع اأن الغالبية ترحب بالفكرة 
لأنه��ا تعن��ي م�صارك��ة/ 16 / منتخبا ا�صافي��ا و هذا 
الأمر ل يعني باأن حمى كاأ�ض العامل �صتكون حم�صورة 
ب��� 16 بل��دا اإ�صافي��ا ، بل يعن��ي اأي�صا ب��اأن 15 اأو 16 
بل��دا ا�صافي��ا �صيح�صلون عل��ى فر�صة احلل��م بالتاأهل 
اىل كاأ���ض الع��امل ". واأ�ص��اف ال��ذوادي :"ه��ل ميك��ن 
حتقي��ق ذلك اأم ل، ه��ذا هو ال�صوؤال؟"، علم��ا اأن الحتاد 
اأ�ص��ار �صابقا اىل ان اتخاذ قرار بهذا ال�صاأن �صيتم خالل 

اجتماع له يف ميامي الأمركية يف اآذار 2019.
ويتوق��ع اأن تفر�ض زيادة ع��دد املنتخبات - يف حال 
اعتماده��ا - حتدي��ات جديدة على �صعي��د ال�صت�صافة 
الإ�صافي��ة  الأع��داد  وا�صتيع��اب  املنتخب��ات  واإقام��ة 
للم�صجع��ني، نظ��را لأن قطر التي اخت��رت لال�صت�صافة 
عام 2010، بنت ا�صتعداداتها منذ ذلك احلني ملونديال 

من/ 32 / منتخبا ".
و�صدد ال��ذوادي "على اأن مو�صوع ال� 48 فريقا هو قيد 
الدرا�ص��ة، مو�صوع ندر�صه و�صت�ص��در النتائج يف ال�صهر 

الثال��ث من العام املقب��ل ، م�صيفا ردا عل��ى �صوؤال عن 
املوق��ف القطري "لت�صدر الدرا�ص��ة وبعدها ان �صاء اهلل 
ل��كل حادث حدي��ث". وتابع "نحن واثق��ون وفخورون 

ج��دا بالجن��ازات الت��ي قمنا به��ا، ل زالت لدين��ا اأربع 
�صنوات قادمة ولننجز بطولة يفتخر بها الوطن العربي 
وي�صارك بها الوطن العربي، يف اجنازاتها ومكا�صبها".

و�صتق��ام مباري��ات مونديال قطر على م��دى 28 يوما 
عو�ص��ا عن 32 / بني ت�رصين الث��اين وكانون الأول/، 
وق��د اأك��د اإنفانتين��و اأن رفع ع��دد املنتخب��ات اىل 48 

ل��ن يوؤث��ر على عدد اأي��ام النهائيات، م��ا يعني احتمال 
ال�صطرار لقامة بع�ض املباريات يف الدول املجاورة 

."
وكرر الذوادي التاأكيد اأن الأزمة اخلليجية مل توؤثر على 
ال�صتعدادات لال�صت�صاف��ة، ل�صيما جلهة بناء املالعب 
التي اأو�صح اأن كلفتها ت�صل اىل 24 مليار ريال / نحو 

�صبعة مليارات دولر / ".
وتاب��ع :"رب �صارة نافع��ة، اأتى احل�ص��ار وتعلمنا من 
احل�ص��ار"، م�صيفا "ب�صكل ع��ام مل يوؤثر يف �صر العمل 
ومل ترتف��ع التكاليف"، م�صددا على اأن البطولة بالن�صبة 
اىل قطر "لي�صت ا�صتثمارا �صيا�صيا، هي ا�صتثمار ان�صاين 

بالدرجة الأوىل".
واأك��د ال��ذوادي" رغب��ة قط��ر يف ال�صتفادة م��ن جتربة 
رو�صي��ا يف موندي��ال 2018، ل�صيم��ا جله��ة "هوي��ة 
امل�صج��ع" الت��ي منح��ت حلامل��ي تذاك��ر املباري��ات، 
ووف��رت له��وؤلء فر�صة دخول الب��الد دون احلاجة اىل 

تاأ�صرة، والتنقل بني املدن وغرها من الت�صهيالت ".
واأو�صح "تعلمنا اأ�صياء كثرة من رو�صيا و احد ال�صياء 
كانت جتربة ج��دا ناجحة هي مب��داأ +هوية امل�صجع"، 
م�صيفا "هذه جتربة �صنطورها با�صتغالل التكنولوجيا 

�صننظر يف اآلية تطويرها بطريقة فعالة اأكرث".
وتوق��ع امل�ص��وؤول القط��ري" ح�ص��ور "م��ا ب��ني مليون 

و200 األف، ومليون و700 األف م�صجع".

مدرب الطلبة : عازمون على 
مواصلة النتائج اإليجابية

راموس: ال يوجد هامش للخطأ 
في مونديال األندية

تعرف إلى القيمة المالية للفائز 
بمونديال األندية
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 حقق النجم الربتغايل لعب يوفنتو�ض اليطايل كر�صتيانو 
رونال��دو  5 ارقام قيا�صي��ة منذ انتقال��ه ال�صيف املا�صي 
للن��ادي. و مل ي�ص��ارك كري�صتيان��و رونال��دو �صوى يف 21 
مب��اراة م��ع يوفنتو�ض من��ذ انتقاله ال�صاع��ق اإىل العمالق 
الإيط��ايل ال�صي��ف املا�صي، لكن الربتغ��ايل املوهوب بداأ، 
�رصيع��ا جدا، يح�صد ثمار ال�صفقة الت��ي �صغلت اأن�صار كرة 
الق��دم حول العامل.  ودخل رونال��دو تاريخ ال�صيدة العجوز 
بعدم��ا اأحرز هدف املباراة الوحيد اأمام تورينو يف اجلولة 
16 من الدوري الإيطايل، اإذ كان هذا الهدف رقم 5000 

ليوفنتو���ض يف دوري الدرج��ة الأوىل. لك��ن اإجن��از ليل��ة 
ال�صب��ت مل يك��ن الوحي��د من نوع��ه لرونال��دو، اإذ �صبقته 4 
اأرقام قيا�صية اأخرى، وكل ذلك يف 21 مباراة خا�صها مع 
ال�صي��دة العجوز بواق��ع 16 يف الدوري و5 ب��دوري اأبطال 
اأوروب��ا. ورغ��م اأن رونالدو عجز عن اإح��راز اأي اأهداف يف 
مباريات��ه الأرب��ع الأوىل بقمي���ض يوفنتو���ض يف بطول��ة 
ال��دوري، اإل اأن ح�صيلت��ه بات��ت رائع��ة بعد ذل��ك، اإذ �صجل 
10 اأهداف يف املباريات ال�10 التالية، لي�صبح اأ�رصع من 
ي�صجل ذلك العدد يف تاريخ يوفنتو�ض بالكالت�صيو، معادل 
رقم الويل��زي جون ت�صارلز، الذي حقق ه��ذا الإجناز اأي�صا 
يف 14 مب��اراة، لكن ذلك الرق��م كان منذ فرتة بعيدة جدا، 

وحتدي��دا مو�ص��م 1958-1957. وبف��وز يوفنتو���ض على 
فالن�صي��ا يف املب��اراة قب��ل الأخ��رة باملجموع��ة الثامنة 
ل��دوري اأبطال اأوروبا، بات رونالدو اأول لعب يف التاريخ 
يحق��ق النت�ص��ار يف 100 مباراة بدوري اأبط��ال اأوروبا، 
علم��ا باأن م�صرته يف البطولة الأ�صهر بداأت مع �صبورتينغ 
ل�صبونة الربتغايل مو�ص��م 2003-2002. ولعب رونالدو 
خ��الل م�صرته الطويل��ة لأندية اأوروبية ك��ربى، فبعد عام 
واحد م��ع �صبورتين��غ ل�صبونة التح��ق مبان�ص�ص��رت يونايتد 
الإنكلي��زي، ومن بع��ده ريال مدريد الإ�صب��اين، ثم العمالق 
الإيط��ايل يوفنتو���ض، وق��د متكن خ��الل تلك الأع��وام من 

حتقيق اإجناز فريد.

في 21 مباراة مع يوفنتوس.. رونالدو يحقق 5 ارقام قياسية
خاص
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