
مل��ك  رونال��دو  كري�س��تيانو  الربتغ��ايل  اأ�س��بح 
ه��دايف الدوري��ات الأوروبي��ة اخلم�س��ة الك��ربى 
بع��د ت�س��جيله هدف��ن يف مب��اراة ري��ال مدريد 
اليوم اأمام اإ�سبيلية. و�سار ر�سيد رونالدو 366 
هدف��ًا يف الدوري��ن الإنكلي��زي والإ�س��باين م��ع 
مان�س�س��ر يونايتد وريال مدريد تواليًا، ليعادل 
رقم الالع��ب الإنكليزي ال�س��ابق جيمي غريفيز، 
وبات رونالدو هدافًا تاريخيًا بن لعبي الوقت 
احل��ايل ويحت��اج له��دف فق��ط ك��ي يك���ر رقم 

غريفيز.
مع �سبورتينغ ل�سبونة

وكان رونال��دو عن��د ت�س��جيله هدف��ًا يف مرم��ى 
فالن�س��يا اأواخ��ر ال�س��هر الفائ��ت ق��د حط��م رقم 
غريفيز نف�س��ه ولكن مع احت�ساب اأهدافه الثالثة 

مع �سبورتينغ ل�سبونة الربتغايل.
ورفع رونالدو ر�س��يده من الأهداف هذا املو�سم 
يف ال��دوري الإ�س��باين اإىل 22 هدف��ًا وه��و اأق��ل 
ر�س��يد تهديفي ي�س��ل اإليه يف مو�س��م واحد منذ 

ان�س��مامه اإىل ريال مدريد. ويف املجمل، �س��جل 
اأف�س��ل لعب يف العامل اأربع مرات 3 اأهداف مع 
�سبورتينغ ل�س��بونة الربتغايل )خارج الدوريات 
مان�س�س��ر  م��ع  هدف��ًا   84 الك��ربى(،  اخلم�س��ة 
يونايت��د و282 هدف��ًا مع ريال مدريد. و�س��جل 
غريف��ز )77 عام��ًا( 366 هدفًا يف 528 مباراة 
مع ت�سيل�س��ي، ميالن الإيطايل، توتنهام وو�س��ت 
هام ب��ن 1957 و1971. وقاد رونالدو فريقه 
ري��ال مدريد لتجاوز اإ�س��بيلية 1-4 يف املرحلة 
ال�سابعة والثالثن من م�سابقة الدوري الإ�سباين 
لكرة القدم، ليقرب خطوة اإ�سافية من احتفاظه 

باللقب.
وج��اء ه��دف رونال��دو الأول م��ن متابعته لكرة 
�س��هلة اأمام مرمى اإ�سبيلية قبل اأن ي�سيف الثاين 
من ت�سديدة مميزة م�س��تفيداً من متريرة الأملاين 

توين كرو�س )23 و78(.
فر�سة الفوز بلقب الليغا

وميل��ك ريال مدريد فر�س��ة خطف لق��ب الدوري 
الإ�س��باين يف حال ك�س��به اأربع نقاط على الأقل 
م��ن �س��لتا فيغ��و وملق��ا، حي��ث ميل��ك 87 نقطة 

رفقة بر�س��لونة مع مباراة اأكرث لالأخر. وي�س��ر 
رونال��دو يف الطريق ال�س��حيح لالحتفاظ بلقب 
اأف�س��ل لعب يف العامل اإذا متكن من حتقيق لقب 

الدوري الإ�س��باين ودوري اأبطال اأوروبا، خا�سة 
واأن ري��ال مدريد �س��يالقي يوفنتو�س يف نهائي 

كارديف. 

وق��ال مدرب ري��ال مدري��رد زين الدي��ن زيدان، 
متحدًث��ا ع��ن النج��م الربتغايل: "م��اذا ميكن اأن 
اأق��ول؟ اإن��ه خمتلف، اله��دف يتحدث عن نف�س��ه، 
لق��د كان��ت متري��رة جي��دة للغاي��ة م��ن كرو�س، 
وبالإ�س��افة اإىل اله��دف، هن��اك م��ا قدمه حتى 

الآن، اإنه موجود دائًما يف اللحظات احلا�سمة".
��ا مهم  وتاب��ع زيدان قائ��اًل: "اإنه )نافا�س( اأي�سً
للغاي��ة، لق��د كان عن���ًرا اأ�سا�س��ًيا )يف الف��رة 
املا�س��ية( و�س��يظل كذلك حت��ى النهاية كما هو 
احل��ال دائًم��ا، خالل ال���15 دقيقة الت��ي عانينا 
فيه��ا، كان له دوًرا يف اأكرث من منا�س��بة لإنقاذ 
الفريق". وخا�س ريال مدري��د مباراته الأخرة 
هذا املو�س��م عل��ى ملعب��ه �س��انتياجو برنابيو، 
حي��ث �س��يلعب مباراتيه املتبقيت��ن يف الدوري 
خارج ملعبه. واأعرب زيدان عن امتنانه ملوؤازرة 
اجلماه��ر للفري��ق، وق��ال: "لقد كان��ت املباراة 
الأخرة هنا وما قامت به اجلماهر كان رائًعا، 
تتبقى لنا ثالث مباريات نهائية خارج اأر�سنا".
ويواجه ريال مدريد يف الفرة املقبلة مباريات 
م�سرية، �س��يتحدد على اإثر نتائجها ما �سيوؤول 

اإليه م�سره يف املو�سم اجلاري.
فبالإ�سافة اإىل مباراتيه احلا�سمتن يف الدوري 
الإ�س��باين، تنتظر الفريق مب��اراة اأخرى يف غاية 
الأهمية، يف الثالث م��ن حزيران/يونيو املقبل، 
عندما يواجه يوفنتو�س يف نهائي دوري اأبطال 

اأوروبا يف كارديف، عا�سمة ويلز.
ويعتم��د ري��ال مدريد على نف�س��ه يف ح�س��م لقب 
الدوري الإ�س��باين، حي��ث اأن فوزه يف املباراتن 
املتبقيتن يعن��ي تتويجه باللقب ر�س��مًيا، دون 

النظر لنتيجة مباراة بر�سلونة مع اإيبار.
وب�س��ط اإ�س��بيلية �س��يطرته على املباراة، وتفوق 
على ريال مدريد يف معظم فرات ال�س��وط الأول، 
حيث كان لكيلور نافا�س، حار�س مرمى النادي 
امللك��ي، دوًرا كبًرا يف الزود عن مرماه يف اأكرث 
م��ن منا�س��بة.  لكن زي��دان حذر م��ن الإفراط يف 
الثق��ة، واختت��م قائاًل: "اأرغ��ب يف اأن اأك��رر اأننا 
مل نفز ب�س��يء بعد، نح��ن نقوم بالأمور على نحو 
جيد، علينا اأن ننهي املو�سم ب�سكل جيد، يجب اأن 
نحاف��ظ على الركيز، نحن جي��دون من الناحية 

البدنية وهذا اأمر رائع".
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طال��ب ما�س��يميليانو األيجري، مدرب يوفنتو�س، لعبي��ه بعدم "التوتر" 
عق��ب اخل�س��ارة اأمام روم��ا )1-3( ، ما اأج��ل تتوي��ج "البيانكونري" 
بلقب ال��دوري الإيطايل لكرة القدم، قبل جولت��ن من النهاية. واعرف 
د  األيج��ري باأن يوفنتو���س، فقد تركيزه يف املباريات الأخ��رة، لكنه اأكَّ
اأن الأه��م، ه��و اإنه��اء املو�س��م بتحقيق الألق��اب. وقال األيج��ري، لقناة 
"�سكاي �سبورت"، عقب اللقاء: "ل ينبغي الوقوع يف فخ التوتر. يتعن 
علين��ا الركي��ز. ه��ذه الهزائم اأم��ور طبيعية حت��دث على مدار املو�س��م. 
اإذا ا�ست�س��لمنا للعا�س��فة يف كل مرة نخ�ر فيها فهذه م�س��كلة كبرة". 
واأ�س��اف اأن فريق��ه "مل يداف��ع بعقلية �س��حيحة الليلة"، م�س��ًرا اإىل اأن 
"الهزمية توؤمل"، لكنه دعا للركيز قبل مواجهة لت�سيو يف نهائي 
كاأ���س اإيطالي��ا، الأربع��اء املقبل. ورف���س األيجري، 
التط��رق لنهائي الت�س��امبيونز ليج اأمام ريال 
املقب��ل يف  يونيو/حزي��ران   3 مدري��د يف 
كاردي��ف بويل��ز، موؤك��ًدا ���رورة الركيز 
يف الوق��ت احل��ايل فق��ط. وق��ال "ما زال 
دوري  نهائ��ي  عل��ى  �س��هًرا  يتبق��ى 
باإمكانن��ا  كان  الليل��ة  الأبط��ال. 
التتوي��ج بالدوري. �س��نحاول الآن 
الفوز بكاأ�س اإيطاليا، ثم �سنواجه 
كروت��وين، يف مواجه��ة لن تكون 
�س��هلة". وبف��وز روم��ا، ا�س��تعاد 
الكالت�س��يو  و�س��افة  "الذئ��اب" 
ب�81 نقط��ة، بينما جتمد فريق "ال�س��يدة 
العجوز" عند 85 نقطة. اأكد ما�سيميليانو األيجري، 
املدي��ر الفن��ي ليوفنتو���س، مناف�س ري��ال مدريد 
بنهائ��ي دوري اأبطال اأوروب��ا، املقرر يف الثالث 
من يونيو/حزيران املقبل يف كارديف )ويلز(، 
على اأن فريقه الإيطايل ي�ستعد خلو�س نهائي 
البطول��ة الأوروبي��ة به��دف "جن��ي ثم��رة" 

جهده.

لع��ب  كوتيني��و،  فيلي��ب  الربازيل��ي  اأع��رب 
ليفرب��ول الإجنلي��زي، ع��ن �س��عادته برغب��ة 
نادي بر�س��لونة الإ�س��باين يف التعاقد معه، 
يف اأول م��رة يتح��دث فيه��ا ع��ن �س��ائعات 
انتقاله للنادي الكتالوين.  واأ�س��ارت �سحف 
كتالوني��ة اإىل اأّن بر�س��لونة اقرب من ح�س��م 
�سفقة كوتينيو يف ال�سيف املقبل، وهو الأمر 
ال��ذي دفع ع��دًدا من جمهور ليفرب��ول لتحطيم 
زج��اج �س��يارته، فيما �س��خر الأمل��اين يورجن 
كلوب م��ن الأمر، مطالًبا الن��ادي الكتالوين 
بدف��ع ال���رط اجلزائ��ي املق��در ب�400 
ملي��ون ي��ورو.  وق��ال كوتينيو، يف 
 "ESPN" ت�ريح��ات ل�س��بكة
�س��حيفة  نقلتها  الربازيلي��ة، 
الإ�س��بانية:  "�س��بورت" 
"بالطبع اأ�سعر بال�سعادة 
يف  بر�س��لونة  لرغب��ة 
مع��ي،  التعاق��د 
الأم��ر  ه��ذا  لأّن 
عل��ى  دلي��ل 
اأبذل  اأنن��ي 
ا  ًد جمهو

يف  كب��ًرا 
امللعب".   وتابع: 

"بر�سلونة اأحد اأف�سل 
الف��رق يف الع��امل، ولكني 

��ا ر�س��مًيا منهم،  مل اأتل��ق عر�سً
واأت��رك الأم��ر دائًما لوكي��ل اأعمايل 

ليبح��ث مث��ل ه��ذه الأم��ور، حتى اأ�س��ّب 
تركي��زي يف امللع��ب فقط".  و�س��اهم كوتينيو 

يف انت�س��ار ليفرب��ول على و�س��ت ه��ام برباعية 
نظيف��ة، م�س��اء اأم�س، يف اجلول��ة 37 من الدوري 
الإجنلي��زي، بت�س��جيله هدفن ليق��رب الريدز من 
امل�س��اركة الأوروبية يف املو�سم املقبل.  واأ�ساف 
كوتينيو معلًقا على املباراة: "التعر�س لالإ�سابات 
اأم��ر �س��عب لكني اأح��اول دائًم��ا م�س��اعدة فريقي.. 
علينا الآن الركيز يف اآخر مباراة بالدوري الأ�سبوع 
املقب��ل، لأّن��ه ل بديل عن النت�س��ار حلج��ز مقعد يف 

دوري اأبطال اأوروبا".

رونالدو يتربع على عرش أوروبا بعد هدفيه في مرمى إشبيلية

البريميرليغ: مانشستر سيتي يستقبل ويست بروميتش وآرسنال يضيف سندرالند في صراع المربع الذهبي
 ي�س��تقبل فريق مان�س�سر �سيتي �سيفه وي�ست بروميت�س 
البيون على ملعب الحتاد، فيما يواجه اآر�س��نال �س��يفه 
�س��ندرلند على ملعب الم��ارات يف لقائن موؤجلن من 
ال�س��بوع ال���34 م��ن ال��دوري النكليزي املمت��از لكرة 

القدم.
ويطم��ح غوارديول بتحقيق املرك��ز الثالث يف البطولة، 
بعدما خ�ر ر�س��ميًا التناف���س على املركز الول والثاين 
اللذان �س��منهما ت�سيل�س��ي وتوتنهام، وهذا المر �سلطت 
عليه ال�سحافة الملانية، والتي لفتت اإىل اأن جوارديول 
بذل��ك ي�س��قط لأول مرة من دائ��رة اأول فريق��ن بجدول 
الدوريات التي عمل بها على مدار 8 موا�سم، حيث ح�سد 
لقب الدوري الإ�سباين مع بر�سلونة 3 مرات متتالية، قبل 

اأن يحل و�سيًفا لريال مدريد مو�سم 2011 / 2012.
وف��از ال�س��يتي يف اأول ع���ر مباري��ات ل��ه بال��دوري 
الإجنلي��زي املمت��از، لكن��ه اأخف��ق يف موا�س��لة القت��ال 
عل��ى اللقب، وخرج كذلك من الدور قب��ل النهائي لكاأ�س 
الحت��اد الإجنليزي، وم��ن دور ال���16 يف دوري اأبطال 

اأوروبا.
ويحتل الفريق املركز الرابع يف الدوري، لكنه �سي�س��من 
اإنه��اء املو�س��م يف املرك��ز الثال��ث اإذا ف��از على و�س��ت 
بروميت���س، الي��وم الأربعاء، وواتف��ورد يف اليوم الأخر 
م��ن املو�س��م. ويف اجلانب الخ��ر يحاول الر�س��نال ان 
يحج��ز مقعداً يف املرب��ع الذهبي اي�س��ًا، ونقاط مباراة 
اليوم امام �سندرلند "الهابط" من ال�روري ان حت�سد 

لالبقاء على امل التاأهل للت�سامبيونز ليغ.
وقال اأر�س��ن فينجر، مدرب نادي اأر�سنال، اإن األيك�سي�س 
لياقت��ه  م��دى  لتحدي��د  لختب��ار،  �سيخ�س��ع  �سان�س��يز 
للم�س��اركة يف مواجهة �س��ندرلند، بينما ا�س��تبعد لعب 
الو�س��ط ت�س��امربلن.  وخرج �سان�سيز ب�س��بب اإ�سابة يف 
الفخذ خالل فوز اأر�سنال 1-4 على �ستوك �سيتي، ال�سبت 
املا�سي، والذي اأبقى على حظوظ اجلانرز يف املناف�سة 
عل��ى اإنهاء املو�س��م بالدوري الإجنليزي املمتاز �س��من 
املرب��ع الذهب��ي. وحتوم �س��كوك اأي�س��ا حول م�س��اركة 

املدافع لوران كو�سيلني، ب�سبب م�سكلة يف ربلة ال�ساق.
 واأو�س��ح فينج��ر، خالل موؤمتر �س��حفي "لدينا م�س��كلة 
ب�س��يطة م��ع كو�س��يلني، لك��ن يج��ب اأن يك��ون اجلمي��ع 

جاهزا".
 وتابع "�سيخ�س��ع �سان�سيز لختبار طبي اليوم. ل تبدو 
الأم��ور مب�رة لكنه يحر���س دائما عل��ى اللعب. كران 

جيب�س �سيكون جاهزا لكن ت�سامربلن �سيغيب".
 ويحت��ل اأر�س��نال حاليا املرك��ز اخلام���س يف الرتيب، 
متاأخرا بثالث نقاط عن الرابع مان�س�س��ر �سيتي، واأربع 

نقاط عن ليفربول الثالث الذي لعب مباراة اأكرث.
 ويحتاج اأر�س��نال، اإىل تعرث اأحد مناف�س��يه ليح�سل على 
فر�س��ة التاأه��ل ل��دوري الأبطال املو�س��م املقب��ل، لكن 
فينجر اأبدى اإعجابه باأداء فريقه يف الأ�س��ابيع الأخرة، 
حيث كان النت�سار على �ستوك الثالث لهم على التوايل 

يف الدوري.

كوتينيو يغازل برشلونة

دوري الـNBA: ووريرز يحسم مباراته األولى أمام سبيرز

هاميلتون يتوج بجائزة إسبانيا الكبرى للفورموال 1

ع��اد غولدن �س��تايت ووريرز و�س��يف 
بعي��د  م��ن  املا�س��ي  املو�س��م  بط��ل 
وح�س��م مبارات��ه الأوىل اأمام �س��يفه 
�س��ان اأنطوني��و �س��برز 113-111 
يف الدور ن�س��ف النهائي )نهائ��ي املنطقة الغربية( 
ل��دوري كرة ال�س��لة الأمركي للمحرف��ن. يف قاعة 
"اأوراكل اأرين��ا" واأم��ام 19596 متفرج��ًا، عو���س 
غولدن �ستايت مت�س��در املنطقة الغربية يف الدوري 
املنتظ��م تخلفه اأمام �س��يفه �س��ان اأنطوينو �س��برز 
و�س��يف املنطق��ة بف��ارق ع�ري��ن نقط��ة يف نهاية 
ال�س��وط الأول وحقق فوزه التا�سع النظيف يف الدور 
الإق�س��ائي "البالي اأوف". وا�س��تفاد غولدن �ستايت 

بط��ل املو�س��م قبل املا�س��ي من خروج هداف �س��ان 
اأنطوني��و كاوي ليون��ارد م�س��ابًا يف كاحل��ه قب��ل 
ثماين دقائق من نهاية الربع الثالث، اإثر ا�س��طدامه 
بزازا با�س��وليا. وكان اأف�س��ل م�س��جل للفائز �ستيفن 
ك��وري 40 نقط��ة )رقم قيا�س��ي �سخ�س��ي جديد يف 
الب��الي اأوف( م��ع �س��بع متابعات، وكيف��ن دورانت 
34 نقطة، وبا�س��وليا 11 نقطة مع ت�سع متابعات، 
فيما كان اأف�س��ل م�سجل ل�س��ان اأنطونيو لماركو�س 
األدري��دج بر�س��يد 28 نقط��ة وليونارد �س��احب 26 
نقطة مع ثماين متابعات لكل منهما، والحتياطيان 
الأرجنتين��ي مانو جينوبيلي )17 نقطة( وجوناثان 
�س��يمونز )12 نقطة(. وعانى غولدن �ستايت يف هذه 

املب��اراة اإذ تخلف بفارق 25 نقط��ة )44-19( يف 
الربع الثاين و�سط ذهول منا�ريه، على رغم افتقاد 
�سيفه ل�سانع األعابه الفرن�سي طوين باركر امل�ساب 
والذي انتهى مو�س��مه. و�س��جل ك��وري 19 نقطة يف 
الرب��ع الثالث ليقل���س فريقه الف��ارق اإىل 11 نقطة. 
وكان��ت نقطة التح��ول يف املباراة اإ�س��ابة ليونارد 
يف كاح��ل قدمه الي�رى، وهي الإ�س��ابة ذاتها التي 
عانى منها يف ال�سل�س��ة التي جمعت فريقه بهيو�سنت 
روكت���س، فغاب مباراة وع��اد بعدها. ومنح دورانت 
فريق��ه التقدم 100-101 بعد كرة �س��احقة "دنك" 
قب��ل النهاية ب� 4:09 دقائق، وذلك للمرة الأوىل منذ 

تقدمه يف بداية املباراة 8-7.

الدوري اإلنكليزي الممتاز

بطولة أوروبا تحت 17 سنة
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21:45
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13:00
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مفكرة
    الجورنال 

اأح��رز �س��ائق مر�س��يد�س الربيط��اين لوي���س 
هاميلت��ون الأح��د جائ��زة اإ�س��بانيا الكربى 
على حلبة كاتالونيا، املرحلة اخلام�س��ة من 
بطول��ة العامل ل�س��باقات الفورمول وان، بعد 
مناف�س��ة �ر�سة مع �س��ائق فراري الملاين 
�سيبا�س��تيان فيتل. وانطلق هاميلتون، بطل 
الع��امل ثالث مرات اآخره��ا عام 2015، من 
املرك��ز الأول ليتّوج هيمنت��ه على التجارب 
احل��رة اجلمع��ة والر�س��مية املوؤهلة ال�س��بت.  
اأرب��ع م��رات،  اأّن الأمل��اين بط��ل الع��امل  اإل 
حق��ق انطالقة اأف�س��ل وجتاوز خ�س��مه عند 
املنعطف الأول الذي �سهد �سل�سلة احتكاكات 
كان �سائق فراري الفنلندي كيمي رايكونن 
اأب��رز �س��حاياها. وجل��اأ مر�س��يد�س يف ظ��ل 

ه��ذا التفوق لفيتل، اإىل ا�س��راتيجية ناجحة 
هاميلت��ون  اإدخ��ال  توقي��ت  ب��ن  مزج��ت 
اإىل احلظ��رة ونوعي��ة الإط��ارات الت��ي جلاأ 
اإليه��ا للبق��اء م��دة اأط��ول عل��ى احللبة، يف 
خط��ة اأثبتت جناعته��ا يف املراحل الأخرة 
م��ن ال�س��باق، ل�س��يما بع��د اللف��ة 44 )م��ن 
اأ�س��ل 66( الت��ي ع��اد فيه��ا الربيط��اين اإىل 
ال�س��دارة ومل يتخ��ل عنه��ا حت��ى النهاي��ة. 
واأنه��ى هاميلتون ال�س��باق بفارق نحو 3،5 
ثوان، ليحقق الفوز اخلام�س واخلم�س��ن يف 
م�س��رته، علم��ًا اأنه انطلق م��ن املركز الأول 
للمرة ال� 64. وبه��ذا الفوز، متكن هاميلتون 
ترتي��ب  الف��ارق يف �س��دارة  تقلي���س  م��ن 
ال�سائقن مع فيتل الذي اأحرز اأي�سًا �سباقن 

هذا املو�سم، اإىل �ست نقاط فقط )104 نقاط 
لفيتل مقابل 98 لهاميلتون(. وحل �سائق 

ريد بول الأ�س��رايل داني��ال ريكياردو 
ثالثًا يف ال�س��باق الذي �س��هد خروج 

�سائق مر�سيد�س الفنلندي فالتري 
بوتا�س ب�س��بب عط��ل يف املحرك، 

ومواطن��ه رايكون��ن بع��د ت�رر 
يف  الأمام��ي  التعلي��ق  جه��از 
�س��يارته عن��د املنعطف الأول 
اأّدى  اإذ  الأوىل،  اللف��ة  م��ن 
اإىل  بوتا���س  م��ع  احت��كاك 
ا�س��طدام �س��يارته ب�س��يارة 
فر�ستابن  ماك�س  الهولندي 

�سائق فريق ريد بول.

مدرب اليوفنتوس 
يطالب العبيه بالهدوء


