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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.

بغداد -  اجلورنال: وجه النجم الدويل ال�صابق احمد را�صي، 
الثالثاء، ر�صالة اإىل نظره يون�ض حممود، اأو�صح فيها باأنه 
مل يق�ص��د “النتقا�ض” من ق��درات “ال�صفاح”، موؤكداً عدم 

وجود الالعب الأوحد يف قامو�صه وقامو�ض النجومية.
 وق��ال را�صي ع��ر �صفحته الر�صمية عل��ى موقع التوا�صل 
الجتماع��ي “في�صب��وك”: “�صديقي وحبيب��ي اأبو ذنون ل 
تذهب مع ما يقال من اجلمهور والإعالم واملواقع الأمر ل 
يحتاج اإىل كل هذا اجلدل فما قيل وما اأثر حوله، فحقيقته 
مل انتق�ض من��ك ومل انتقدك فاأنت �صديقي واأنت جنم �صواء 

ر�صيت اأنا اأم مل اأر�صى”.
واأو�ص��ح: “لو رجعت اإىل املقابلة واإ�رصار مقدم اللقاء نزار 
ع��د املنتخب يف زمن  الفار���ض، ان يون���ض ي�صتطيع ان ُي�صَ
الثمانين��ات اىل كاأ���ض الع��امل ارب��ع م��رات مثل م��ا قالها 
يون�ض، فكان جوابي ممكن اأن ل يكون يون�ض لعب اأ�صا�صي 
والأم��ر لي���ض انتقا���ض ب��ل هو حتلي��ل فني وذل��ك لوجود 
مهاجم��ان اندثر من جراء وجودهما يف املنتخب كثر من 

املهاجمني يف وقتهم وهما ح�صني �صعيد واحمد را�صي”.
واأ�ص��اف اأن “كلمة ممكن افرتا�صي��ه يعني ممكن اأن تكون 
لعب اأ�صا�صي وت�صتطيع اأن تناف�ض وحتل حمل احمد را�صي 
او ح�ص��ني �صعي��د و العك���ض �صحي��ح وه��ذا وارد وقارن��ت 
باأ�صم��اء مهاجم��ني رغ��م عل��و م�صتواه��م مل ي�صتطيعوا ان 
ياخذوا فر�صتهم باللعب كاأ�صا�صيني ولو رجعتم اىل اللقاء 

كامل لوجدمت احلقيقة كاملة”.
وتاب��ع اأن “الع��الم يح��اول دائم��ًا ان ين�رص اأم��ور مثرة 
للج��دل ويرتك الكالم الذي فيه اإ�صادة لأنه ل يوؤثر بروحية 
املتلق��ي فقد اأعطيت حقك يف احلوار واأ�صدت مب�صتواك ومبا 
قدمت��ه من بط��ولت وانك ون�ص��اأت اأكرم ق��د ظلمتما لعدم 

ح�صولكم الأف�صل يف ا�صيا يف �صنوات متتابعة”.
واكم��ل اأن “م��ا تف�صلت ب��ه عن الرج��وع اإىل الأرقام وعن 
وج��ود الالع��ب الأوح��د فه��ذا غ��ر موج��ود يف قامو�ص��ي 
وقامو���ض النجومية لن كل جنم ل��ه مرحلته وله جمهوره 
وع�صاق��ه ول ميك��ن ان نخت��زل النجومي��ة باأحم��د را�صي 
ويون�ض حمم��ود، هناك لعبني قدموا اف�ص��ل مني واعطوا 
اك��ر منك وهم جن��وم ولكن كل مبوقع��ه وبوقته ومرحلته 

وزمنه”.
وزاد بالق��ول: “ل ميك��ن لالع��ب واح��د م��ن دون الآخرين 
ان ياأخ��ذ بطول��ة او اجن��از او ال�صع��ود اىل كاأ���ض الع��امل، 
لعبني كب��ار حتطموا ومل ي�صتطيعوا بل��وغ مبتغاهم �صواء 
يف ال�صع��ود او ني��ل كاأ�ض العامل واقربه��م الظاهرة مي�صي 
خر دليل وبرهان رغم امكانيته اخلارقة وتعويل اجلمهور 
العامل��ي على قدراته ولك��ن مل ي�صتطع احل�صول على كاأ�ض 
العامل مع فريق الرجنتني الذي كان موؤهل لذلك الجناز”.
ووا�ص��ل حديث��ه قائ��اًل: “م��ن اأحبن��ا واأ�صاد بن��ا فهذا من 
جمي��ل ذوقه ولطف خلقه ومن اأ�صاء و�صتم فاإنا م�صاحمون 
لن وجودن��ا هو اإ�صعاد اجلماه��ر ل ان نذهب اإىل م�صتوى 
تفكره��م اأو جمادلتهم لأنهم يحب��ون ويع�صقون كل ح�صب 
مزاج��ه وما عا�ض عليه ومعه من جن��وم زمانهم وان كان 

احلب عندهم اأعمى فعندي الواقع ب�صراً”.
واختت��م را�صي حديث��ه بالقول: “اآنت واأن��ا وكل الالعبني 
والنج��وم حم��ل حب بع�صن��ا البع�ض وحم��ل تقدير كل من 
عا���ض معنا، نح��ن واجبن��ا الن ان نر�ص��م مل�صتقبل جديد 
لك��رة الق��دم حب��ي واحرتام��ي ل��ك ول��كل النج��وم رفاقك 
وجلماهرك��م ول��كل الالعبني والنجوم م��ن رافقني ولعب 

معي يف املنتخبات والندية ولكل جمهوري احلبيب”.

صالح يتحدث عن والده.. ويكشف متاعب "رحلة الغربة"

يلتقي خالله فلسطين والصين .. المنتخب الوطني يعسكر في قطر تحضيرا 
لبطولة كاس اسيا

هبط��ت، طائرة املنتخ��ب الوطني لك��رة الق��دم، يف العا�صمة 
القطري��ة الدوحة للدخول يف مع�صكر تدريبي اخر قبل خو�ض 
بطولة كاأ���ض اآ�صيا 2019 ب المارات. وق��ال الناطق الر�صمي 
لحت��اد الكرة ح�صني اخلر�صاين اإن "طائ��رة املنتخب الوطني، 
هبط��ت يف العا�صم��ة القطري��ة الدوح��ة للدخ��ول يف مع�صكر 

تدريبي اأخر قبل خو�ض مناف�صات كاأ�ض اآ�صيا".
واأو�صح اأن "املع�صكر �صيت�صمن مباراتني وديتني اأمام ال�صني 
يف الراب��ع والع�رصين من كانون الأول اجلاري واأمام فل�صطني 
يف الثامن والع�رصين من ال�صهر ذاته"، لفتًا اإىل اأن "املنتخب 
الوطن��ي �صيتوج��ه اإىل الإم��ارات يف الرابع م��ن كانون الثاين 

املقبل".
وتخل��ف مدافع نادي اخلريطيات القطري علي فائز، الثالثاء، 
م��ن اللتح��اق بوف��د املنتخ��ب الوطن��ي العراق��ي مبع�صك��ره 

التدريب��ي يف العا�صم��ة القطري��ة الدوح��ة، ب�صب��ب تعر�ص��ه 
للت�صمم.

وق��ال م�ص��در مق��رب م��ن الالع��ب اإن حم��رتف اخلريطي��ات 
القط��ري علي فائز، تخلف ع��ن وفد املنتخب الوطني املتوجه 

اىل قطر ب�صبب تعر�صه لت�صمم الزمه الفرا�ض.
واأو�ص��ح ان فائز �صيلتحق بالوفد خالل اليومني املقبلني بعد 
تعافي��ه من املر�ض، مبينًا اأن الالع��ب تواجد يف بغداد خالل 

الفرتة املا�صية من اجل املغادرة مع وفد املنتخب. 
و�صيلع��ب منتخبنا الوطن��ي يف املجموعة الرابع��ة اإىل جانب 
منتخب��ات اي��ران واليم��ن وفيتن��ام، و�صيخو�ض لق��اءه الول 

امام املنتخب الفيتنامي يف الثامن من ال�صهر املقبل.
 و�صيك��ون �صع��ار حافل��ة منتخبنا الوطن��ي يف نهائيات اآ�صيا 
Lions always prevail   2019.  مبعنى الأ�صود دائمًا 

ت�صود. 
وكان موق��ع الحت��اد الآ�صي��وي ق��ام بانتق��اء اأف�ص��ل ثالث��ة 

�صع��ارات ل��كل منتخ��ب وطن��ي، ليتم خ��الل املرحل��ة الثانية 
الت�صوي��ت لختي��ار ال�صع��ار املف�ص��ل ل��كل فري��ق، وا�صتم��ر 

الت�صويت حتى 1 ت�رصين الثاين املا�صي.
ومت اإطالق ال�صعرات كنوع من م�صابقة من اأجل منح اجلماهر 
فر�ص��ة التعبر عن حما�صها والقيام بدور رئي�صي يف البطولة 
القاري��ة الأهم، وق��د �صهدت اإقبال كبر ع��ر و�صائل التوا�صل 
الجتماع��ي، حي��ث �صارك يف الت�صويت اأك��ر من 105،000 

�صخ�ض.
و�صوت��ت اجلماهر العراقية على عبارة "ال�صود ت�صود دائمًا" 
ليك��ون ال�صعار الر�صمي حلافلة ا�ص��ود الرافدين يف كاأ�ض اآ�صيا 

2019 بالإمارات العربية املتحدة.
و�صيعتم��د مدرب املنتخب الوطني الولفين��ي  كاتانيت�ض على 
املهاجم مهند علي ال��ذي �صنفه موقع الحتاد ال�صيوي لكرة 
الق��دم، �صم��ن قائمة اف�صل 10 لعبني �صب��اب يف كاأ�ض اآ�صيا 

.2019

وذك��ر املوقع يف تقريره "ميتاز مهن��د بقدراته الفنية العالية 
والق��درة عل��ى اللعب بالقدم��ني اليمنى والي���رصى، اإىل جانب 

التحركات اخلطرة وقوة الت�صديد وخطورة التمريرات".
واأو�ص��ح، "�صجل الالع��ب البالغ من العمر 18 عامًا 17 هدف 
يف ال��دوري العراق��ي املو�ص��م املا�ص��ي، و�صبق ل��ه اللعب يف 
بطول��ة اآ�صيا للواعدين حتت 14 عامًا 2014 حيث �صجل �صتة 
اأهداف، وبع��د خو�ض مباراته الدولية الأوىل عام 2017 فقد 
�صارك حتى الآن يف ت�صع مباريات دولية �صجل خاللها خم�صة 

اأهداف".
واىل جانب "ميمي" تواجد 9 لعبني �صباب، يتوقع اأن ي�صعوا 
ب�صمته��م يف البطول��ة وهم: نغوي��ن كوانغ-ه��اي )فيتنام(، 
تركي العمار )ال�صعودية(، هوانغ اين بيوم )كوريا اجلنوبية(، 
ريت�ص��و دوان )الياب��ان(، ب�ص��ام ه�ص��ام )قط��ر(، عزيزج��ون 
غانيي��ف )اوزباك�صتان(، �صوبات�صاي جايدي��د )تايلند(، خلف 

مبارك )المارات(، حممد يو�صف )فل�صطني(.

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 
الرتغ��ايل )كالهم��ا ح��ل ثالثا يف جمموعت��ه يف الدور 
و�صبورتين��غ  اأوروب��ا(،  اأبط��ال  دوري  مل�صابق��ة  الأول 
الرتغايل 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.

حت��دث النجم امل�رصي حمم��د �صالح ع��ن تاأثر والده 
على حياته، والدور الذي لعبه يف حتديد م�صتقبله بكرة 
الق��دم، كما اأ�ص��ار اإىل م�صاعب النتق��ال من م�رص اإىل 

اأوروبا ل�صق طريقه يف عامل اللعبة.
وحت��ت عن��وان "م��و �ص��الح.. ال�صع��ود ال��ذي ل ميكن 
اإيقاف��ه"، ن�رصت جملة "جي كي��و" الأمركية بن�صختها 
اخلا�صة بال�رصق الأو�صط، مقابلة مع �صالح الذي ظهر 

مبالب�ض �صبابية من عالمات جتارية �صهرة.
وقال هداف ليفرب��ول الإجنليزي: "كنت اأتذمر من عدم 
الرغب��ة بال�صفر 4 �صاعات للذهاب للتدريب، لكن والدي 
كان يق��ول يل اإن كل النج��وم يف الع��امل م��روا به��ذه 
التجرب��ة من قب��ل". وكان �صالح ي�ص��ر اإىل رحلته من 
قريت��ه جنريج مبركز ب�صي��ون يف حمافظة الغربية، اإىل 
القاهرة حيث مقر نادي املقاولون العرب الذي ن�صاأ به.
واأك��د �ص��الح اأن وال��ده "دفع ثمن��ا باهظا م��ن اأجله"، 
معرب��ا ع��ن امتنانه مل��ا فعله وال��ده: "لن اأن�ص��ى الدور 

الذي لعبه يف م�صواري كالعب حمرتف".
وعن الحرتاف خارج م�رص، قال الالعب الأع�رص: "عند 
النتقال من دولة عربية اإىل اأوروبا، ت�صعر بفرق يف كل 
�ص��يء، من امل�صتوى املعي�ص��ي اإىل الطعام اإىل التوا�صل 
م��ع امل�صوؤولني". واأ�صاف: "وقتها ل تعرف ماذا تفعل، 

لكن��ك لحق��ا ت�صب��ح منظما ج��دا لأنك تري��د الو�صول 
لأهدافك. اإن مل حتاول فاأنك �صتبقى دائما يف املنزل".

ب��ازل  بواب��ة  اأوروب��ا ع��ر  وب��داأ �ص��الح رحلت��ه يف 
ال�صوي���رصي ع��ام 2013، حيث انتقل من��ه اإىل ت�صل�صي 
الإجنليزي ثم اإىل فيورنتينا وروما بالدوري الإيطايل، 

قبل الرحيل اإىل ليفربول العام املا�صي.
وق��دم �ص��الح مو�صم��ا اأول "ا�صتثنائيا" م��ع "احُلمر"، 
حيث ت�ص��در لئحة هدايف ال��دوري الإجنليزي املمتاز 
وح�ص��ل على لقب اأف�ص��ل لعب بامل�صابق��ة، كما يقود 

�صالح فريقه ليفربول ل�صدارة الدوري هذا املو�صم.
وبخ��الف ال�ص��ورة النمطي��ة املرتبطة مبهاج��م نادي 
ليفرب��ول حمم��د �صالح، باأن��ه �صخ�ض ل يح��ب التقاط 
ال�ص��ور، تاأل��ق النجم امل���رصي بجل�ص��ة ت�صوير جعلته 
اأ�صب��ه بعار���ض اأزي��اء، وجذبت اأنظ��ار املعجبني، ومن 
بينه��م الفنان الكومي��دي ال�صهر حممد هني��دي، الذي 

حر�ض على التعليق عليها.
وحت��ت عن��وان "م��و �ص��الح ال�صع��ود ال��ذي ل ميك��ن 
اإيقاف��ه"، ن�رصت جملة "ج��ي كيو" بن�صخته��ا اخلا�صة 
بال���رصق الأو�صط، مقابلة مع �صالح الذي ظهر مبالب�ض 

�صبابية من اأرقى العالمات التجارية.
وم��ن بني ال�صور التي لفتت انتب��اه املعجبني ب�صالح، 
ومنه��م هنيدي، �ص��ورة "جاكيت" اأ�صف��ر طويل ارتداه 
�صالح. وم��ازح هنيدي �صالح ع��ر ح�صابه يف تويرت، 

بن���رص �صورة جاكيت �صالح اإىل جانب البدلة ال�صفراء 
الت��ي ظهر فيها هنيدي يف فيلم "�صعيدي يف اجلامعة 
منه��ا  "عمل��وا  بالق��ول:  عليه��ا  معلق��ا  الأمركي��ة"، 
جواك��ت؟"   ول تعد هذه املرة الأوىل التي ميازح فيها 

هني��دي �صالح، اإذ �صب��ق اأن ن�رص �صورة له على ح�صابه 
يف في�صب��وك من فيل��م "و�ض اإجرام" م��ع تعديل اللقطة 
اإىل جان��ب �صورت��ني ل�ص��الح ورنال��دو م�صتعر�ص��ني 
ع�صالتهم��ا، وكتب: "ك��ن اأنت امللهم والق��دوة كن اأنت 

الداف��ع واحلاف��ز". ومل مت��ر �صاع��ات قليلة م��ن ت�صدر 
حمم��د �صالح جنم املنتخب امل���رصى ونادى ليفربول 
 GQ الع��دد اجلدي��د م��ن جمل��ة  الإجنلي��زى لغ��الف 
ال�صه��رة، حت��ى ظه��ر م��ن جديد فى ع��دد �صه��ر يناير 

 "Esquire" 2019 من املجل��ة الأمريكية الرجالية
ف��ى ن�صختها باململك��ة املتحدة، وارت��دى النجم بلوفر 
الكري�صما���ض  ب��روح  العاملي��ة  املارك��ة  اإح��دى  م��ن 
بالل��ون البنى، مزين باك�ص�ص��وارات من الرتتر الأخ�رص 
والأحج��ار الكرمي��ة بالأل��وان املختلف��ة، وف��ى �صورة 
اأخرى م��ن الفوتو�صي�صن التى اأخذه��ا النجم فى احلوار 
للمجل��ة، ظه��ر ببيجام��ة اأنيقة مع ال��روب اخلا�ض بها 
بالل��ون الرم��ادى الغام��ق. املجلة التى تهت��م مبو�صة 
الأزياء الرج��اىل تاأ�ص�صت ع��ام 1933، وحر�صت على 
الحتف��ال بالنجم امل���رصى فى ح��وار بعددها اجلديد 
بع��د اأ�صب��وع مل��ىء النت�ص��ارات �صهده �ص��الح، حيث 
ق��ادت اأهداف��ه ن��ادى ليفرب��ول اإىل �ص��دارة ال��دورى 
الإجنلي��زى، والتغلب على نادى ناب��وىل ل�صمان تاأهل 
ناديه اإىل الدور ال�16 فى دورى الأبطال، انتهاء بفوزه 
بجائ��زة BBC كاأف�صل لع��ب اأفريقى لل�صن��ة الثانية 
عل��ى التواىل.  يذكر اأن جملة GQ املخت�صة باملو�صة 
والثقاف��ة الرجالي��ة ن���رصت اأم���ض �ص��ور فوتو�صي�ص��ن 
جدي��دة ل�ص��الح �صم��ن حوارها معه اأظه��رت جانبا ل 
ن��راه كثراً فى حياته، حيث ب��دا �صالح كعار�ض اأزياء 
يناف�ض اأ�صهر العار�صني فى الفوتو�صي�صن التى ت�صمنت 
اأ�صه��ر املاركات التجارية حر�صت على اإبرازها املجلة 
ف��ى حواره��ا، وظهر فيه��ا �ص��الح بالل��وك الريا�صى، 

الكاجول والكال�صيك.

مدرب الطلبة : عازمون على 
مواصلة النتائج اإليجابية

احمد راضي ليونس محمود: الالعب 
األوحد غير موجود في قاموسي
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 حقق النجم الرتغايل 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 الرتغ��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 الرتغايل مو�ص��م 2003-2002. ولعب رونالدو 
خ��الل م�صرته الطويل��ة لأندية اأوروبية ك��رى، 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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