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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”.

يف خط��وة ُتعد رمبا اإ�ص��ارة وا�صحة على اإغالقه الباب ب�صكل نهائي اأمام 
الع��ودة اإىل ناديه ال�صابق مان�ص�صرت يونايتد، ذك��رت تقارير �صحافية اأن 
النج��م الرتغايل كري�صتيانو رونالدو عر�ض منزله الذي كان ميلكه اأثناء 
لعب��ه ل�"ال�صياط��ني احلمر" للبيع. واأفادت �صحيفة م��رور الريطانية اأن 
النج��م الرتغ��ايل كري�صتيانو رونالدو، و�ص��ع اأخراً منزله ال��ذي ا�صرتاه 
اأثن��اء حمله قمي���ض فريق مان�ص�ص��رت يونايت��د )2003-2009( للبيع، 
م�صيف��ة اأن رونالدو اقتنى املنزل عام 2006 بقيمة 3.85 مليون جنيه 
اإ�صرتلين��ي، وعر�ص��ه للبي��ع الآن مببل��غ 3.25 ملي��ون جني��ه اإ�صرتليني. 
وتاب��ع نف���ض امل�صدر اأن املن��زل، يتكون م��ن غرفة �صباح��ة وعدة غرف 
ن��وم وجاك��وزي و�صال��ة لالألع��اب الريا�صية وغرف��ة �صينم��ا، ويقع يف 
منطقة ممتازة وقريبة من جمموعة كبرة من حمالت الت�صوق واملطاعم.
وبح�ص��ب م��رور، حاول النج��م الرتغايل بي��ع املن��زل يف 2009 وذلك 
عق��ب انتقال��ه اإىل ري��ال مدري��د الإ�صب��اين ، يف �صفقة قيا�صي��ة اآنذاك يف 
ع��امل ال�صاح��رة امل�صتديرة، بيد اأنه ق��رر يف الأخر تاأج��ره، واأ�صاف اأن 
جنم مان�ص�صرت يونايتد لوك �صاو كان من بني الأ�صخا�ض، الذين ا�صتاأجروا 
من��زل رونالدو. يف املقابل، قد ُينظ��ر اإىل عر�ض رونالدو منزله للبيع يف 
مان�ص�ص��رت اإ�ص��ارة وا�صح��ة اإىل اإغالق النج��م الرتغايل ب��اب العودة اإىل 
"ال�صياطني احلمر" ب�صكل نهائي، ل�صيما واأن جماهر النادي الإجنليزي 
العري��ق لزال��ت ُتني النف�ض بع��ودة النج��م الرتغايل، ال��ذي تاألق طيلة 
�صن��وات م��ع مان�ص�ص��رت يونايت��د وق��اده اإىل عدة األق��اب حملي��ة وقارية 
اأبرزه��ا دوري اأبط��ال اأوروب��ا يف 2008. واجلدير ذك��ره اأن كري�صتيانو 
رونال��دو يت�ص��در مع فريق��ه يوفنتو�ض ال��دوري الإيطايل لك��رة القدم، اإذ 
ت�ص��ر كل التوقع��ات اأن طريق "البيانكونري" معب��دة للحفاظ على لقب 
"الكالت�صي��و"، ف�ص��اًل عن تاأهل يوفنتو�ض اإىل ال��دور املقبل من م�صابقة 
دوري اأبط��ال اأوروبا الغائبة عن خزائن الفريق منذ �صنوات، والتي ي�صعى 

الفريق الإيطايل اإىل الفوز بها يف اأقرب وقت ممكن.

مورينيو ُيطرد للمرة الثالثة

تحديد موعد انطالق منافسات الجولة الثانية لدوري الدرجة األولى

تنطل��ق مناف�ص��ات دوري الدرجة الوىل حل�ص��اب الدور الثاين 
للمو�ص��م ٢٠١٨-٢٠١٩ يف يوم��ي اجلمع��ة وال�صب��ت ، حي��ث 
�صيتب��ارى، �صم��ن مناف�ص��ات املجموع��ة الوىل، فريق ج�رص 
دي��اىل وامل�صايف يف ملع��ب الول، واخلط��وط يواجه الن�رص 
وال�صالم يف ملعب العامرية، وملعب العرا�ض �صيكون م�رصحا 
ملب��اراة فريق��ي ال�صياحة وب��در العراق ، بينم��ا �صيكون فريق 
احلري��ة يف النتظار، علم��ا ان املباريات �صتق��ام يف ال�صاعة 

الثانية ظهرا من يوم اجلمعة املقبل.

 املجموعة الثانية
امل��رور  فريق��ا  ها�ص��م  ناط��ق  املرح��وم  ملع��ب  يف  يلتق��ي 
واملهند�ص��ني، والكاظمية ي�صيف ال�صكك يف ملعبه، والإ�صالح 
يلتق��ي فري��ق التاج��ي يف ملع��ب ف��وزي، فيما �صيبق��ى فريق 
اجلي���ض بالنتظ��ار ، علم��ا ان املباري��ات �صتق��ام يف ال�صاعة 

الثانية ظهرا من يوم اجلمعة.
املجموعة الثالثة

يواج��ه فريق اآليات ال�رصط��ة فريق الت�صالت يف ملعب ج�رص 
دي��اىل عن��د ال�صاع��ة الثانية ظهرا م��ن يوم ال�صب��ت ، ويالعب 
فري��ق حيف��ا يف ملعبه فري��ق الإ�صكان اأي�صا ي��وم ال�صبت. اما 

مب��اراة فريقي ال�صعل��ة والفتح ف�صيحت�صنه��ا ملعب الول من 
يوم اجلمعة، وبالتوقيت نف�صه اأعاله.

املجموعة الرابعة
يلتق��ي ع���رص ي��وم اجلمع��ة املقب��ل يف ملع��ب ال�ص��كك فريقا 
املحمودي��ة و�صب��اب الع��دل، ويحت�ص��ن ملعب جامع��ة بغداد 
مب��اراة الأث��ر م��ع ب��الدي، وتختت��م املباريات بلق��اء فريق 
ال�صح��ة والبيئة مع فريق اجلن�صية يف ملع��ب فل�صطني، بينما 
�صيبق��ى فريق العدالة يف النتظار ، علما ان املباريات �صتقام 

يف ال�صاعة الثانية ظهرا من يوم اجلمعة.
ام��ا يف بطول��ة كا�ض الع��راق، لوحت ثالثة اندي��ة من الدوري 

العراق��ي املمت��از لك��رة الق��دم، بالن�صحاب من بطول��ة كاأ�ض 
العراق يف حال مل توؤجل مبارياتهم يف البطولة.

وق��ال م�ص��در اإن "اأندي��ة ال�رصط��ة وال��زوراء والنف��ط، �صتعقد 
اجتماع��ًا طارئ��ًا، اليوم، ب�صاأن مبارياته��م يف دور ال�16 من 

بطولة كاأ�ض العراق".
واأ�ص��اف اأن "الأندي��ة �صتقدم طلب��ًا اإىل جلن��ة امل�صابقات يف 
احت��اد الك��رة م��ن اج��ل تاأجي��ل مبارياته��م، ب�صب��ب التحاق 

لعبيهم ب�صفوف املنتخب الوطني يف مع�صكر الدوحة".
وتاب��ع اأن��ه "يف ح��ال مل توافق جلنة امل�صابق��ات على طلبهم 

بالتاأجيل، فاإن الأندية �صتقرر الن�صحاب من البطولة".

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.

بع��د اخل�ص��ارة القا�صية اأم��ام ليفربول بثالث��ة اأهداٍف 
مقابل هدف يف اجلولة ال�صابقة من الدوري الإنكليزي 
يونايت��د  مان�ص�ص��رت  ن��ادي  اإدارة  اأعلن��ت  املمت��از، 
الإنكلي��زي ط��رد امل��درب الرتغايل جوزي��ه مورينيو 
 »special one«�من القيادة الفنية للفريق، ليقال ال
يف كل حقبات��ه يف اإنكلرتا، والتي ق�صاها بني ناديي 

ت�صيل�صي ومان�ص�صرت يونايتد على فرتاٍت متقّطعة
 عّين��ت اإدارة مان�ص�صرت يونايت��د عام 2016 مورينيو 
مدربًا للفري��ق خلفًا للهولندي لوي���ض فان غال. مّنت 
الإدارة نف�صه��ا مبدّربه��ا اجلدي��د لإع��ادة اأي��ام املجد 
الغائب��ة من��ذ اعت��زال ال�ص��ر األيك���ض فرغ�ص��ون عامل 
التدري��ب، غ��ر اأن ذل��ك مل يح��دث. ميزانّي��ة �صخم��ة 
و�صعت جلوزيه خالل ثالث �صنوات، تكن يف خاللها 
م��ن ا�صتقطاب العديد من جنوم الك��رة العامليني على 
غرار الفرن�صي بول بوغبا، والبلجيكي روميلو لوكاكو، 
وال�رصب��ي نيماني��ا ماتيت�ض ولعب��ني اآخرين، لت�صل 
قيم��ة النفق��ات عل��ى ال�صفق��ات اإىل قراب��ة ال��� 364 
ملي��ون ي��ورو. وبالرغ��م من الرق��م ال�صخ��م، مل تتّوج 
املنظوم��ة اجلدي��دة التي بناها امل��درب الرتغايل اإّل 
بلقبي ال��دوري الأوروب��ي وكاأ�ض الحت��اد الإنكليزي 
كاأ���ض  بلق��ب  التتوي��ج  رافقهم��ا  الأول،  مو�صم��ه  يف 

ال��درع اخلرّي��ة. يف مو�صمه الث��اين، خ��رج مان�ص�صرت 
يونايت��د خايل الوفا�ض، بعدما احتل و�صافة الدوري 
الإنكلي��زي املمت��از، مبتعداً ع��ن املت�ص��در مان�ص�صرت 
�صيتي ب� 19 نقطة كاملة. تفاقمت امل�صاكل يف املو�صم 
احلايل. �رصاعاٌت فردية ب��ني جوزيه وبقّية الالعبني 
عفت العالقة  على خلفّية املبالغة باللعب الدفاعي، �صَ
ب��ني امل��درب ولعبي��ه، م��ا انعك���ض �صلب��ًا عل��ى اأداء 
املنظوم��ة. م�صت��وى �صّي��ئ ونتائ��ج متذبذب��ة و�صعت 
الفري��ق يف املرك��ز ال�صاد�ض، مبتعداً ب��� 11 نقطة عن 
املقاعد املوؤهلة لدوري اأبطال اأوروبا، و19 نقطة عن 
ليفربول املت�صّدر. رغم تاأهله ال�صعب اإىل دور ال� 16، 
�رّصع��ت قرع��ة دوري اأبطال اأوروبا الت��ي اأقيمت نهار 
الثنني م��ن عملية الإقال��ة، وذلك بعدم��ا اأ�صفرت عن 
مواجه��ة مان�ص�ص��رت يونايت��د لبطل ال��دوري الفرن�صي 
باري�ض �ص��ان جرمان. حقق مان�ص�ص��رت يونايتد فوزاً 
وحي��داً من اآخ��ر 6 مباري��ات يف ال��دوري الإنكليزي، 
ورغ��م ت�صنيفه كفريق دفاعي، ا�صتقبلت �صباك الفريق 
29 هدفًا حتى الآن، اأكرث بهدف مما ا�صتقبلته �صباك 
النادي يف كامل املو�ص��م املا�صي، كما �صجل النادي 

29 هدفًا فقط لي�صبح الفارق )�صفر(.
حق��ق مان�ص�ص��رت يونايت��د ف��وزاً واح��داً م��ن اآخ��ر 6 

مباريات يف الدوري الإنكليزي
فور تعيين��ه مدّربًا ملان�ص�صرت يونايت��د، اأعرب جوزيه 

مورينيو عن رغبته بقيادة الفريق ل� 15 عامًا كاملًة، 
غ��ر اأن الأداء ال�صي��ئ للفري��ق حت��ت اإمرت��ه، اإ�صاف��ًة 
اإىل اخل�صائ��ر املادّي��ة الكبرة التي اأحلقه��ا بالنادي، 
جعل��ت امل��درب يعّمر قرابة عام��ني ون�صف عام فقط 

داخ��ل اأ�صوار م�رصح الأح��الم. بالرغم من ف�صل كّل من 
ال�صكتلن��دي ديفيد موي�ض والهولندي لوي�ض فان غال 
يف احلف��اظ عل��ى اإرث ال�صر األيك���ض فرغي�صون، �صّكل 
ف�ص��ل جوزيه موريني��و اخليبة الأك��ر لإدارة النادي، 

نظراً اإىل ا�صم املدرب الكبر يف عامل التدريب.
يف ظّل تطور كرة الق��دم اأخراً، ظّل مورينيو متع�صّبًا 
لأ�صلوب��ه يف ع��امل التدري��ب. الأ�صل��وب الدفاعي الذي 
جل��ب ل��ه املجد م��ع بورت��و الرتغ��ايل، اإن��رت ميالنو 

الإيط��ايل وت�صيل�ص��ي الإنكلي��زي، ب��داأ ينعك���ض علي��ه 
تدريجّيًا منذ اإقالت��ه الأوىل من تدريب البلوز. بالرغم 
من جناح��ه اجلزئي مع ري��ال مدريد، واإع��ادة هيكلة 
الفري��ق ليحق��ق الألق��اب املحلي��ة م��ن جدي��د، خ��رج 
املدرب بغر اإرادته من الريال، بعد تو�صله اإىل ت�صوية 
مع رئي���ض النادي فلورنتينو بري��ز )جتنبًا لالإقالة(. 
بعد عودت��ه اإىل ت�صيل�صي يف حقبت��ه الثانية، مل ي�صفع 
لق��ب ال��دوري الذي حقق��ه املدرب مع الن��ادي، ليقال 
م��ّرة اأخرى يف منت�صف مو�صم��ه الثالث، بعدما و�صل 

الفريق اإىل املركز ال�صاد�ض ع�رص.
الآن اأعلن نادي مان�ص�صرت يونايتد يف بياٍن ر�صمي له، 
رحيل امل��درب الرتغايل عن الأولد ترافورد، �صاكرين 
اإي��اه على م��ا قدمه للن��ادي خالل مو�صم��ني ون�صف 
مو�ص��م، كم��ا اأعل��ن الن��ادي تعي��ني الالع��ب ال�صاب��ق 
اأويل �صول�صكاي��ر مدرب��ًا موؤقت��ًا لنهاي��ة املو�صم، ومن 
ث��م التفك��ر مب�صتقب��ل الإدارة الفنية للفري��ق ال�صيف 
الق��ادم. يف ظل ذلك، يبدو زين الدي��ن زيدان، املدرب 
الأ�صب��ق لري��ال مدري��د، الأق��رب اإىل خالف��ة امل��درب 
الرتغ��ايل عل��ى الأم��د الطوي��ل، وخا�ص��ة اأّن املدرب 
الفرن�ص��ي ل ي�رصف على اأي ن��اد حالّيًا، منذ ا�صتقالته 
م��ن قلعة املرينغ��ي. بدرج��ٍة اأقل، قد يك��ون املدرب 
الإيط��ايل اأنطونيو كونتي مر�صح��ًا لتدريب اليونايتد، 

بعد اإقالته من تدريب ت�صيل�صي يف املو�صم املا�صي.

مدرب الطلبة : عازمون على 
مواصلة النتائج اإليجابية

احمد راضي ليونس محمود: الالعب 
األوحد غير موجود في قاموسي

رونالدو يعرض منزله للبيع

بغداد -  الجورنال

بغداد - الجورنال

 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 تكن خ��الل تلك الأع��وام من 

حتقيق اإجناز فريد.

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