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الدون »طاف« جيمي غريڤز
جنح البرتغالي كريستيانو رونالدو 
جنم هجوم ريال مدريد في أن يسجل 
الهدف األول للفريق األبيض في مرمى 

سيلتا فيغو مبلعب بااليدوس.
وبهذا الهدف يعادل ريال املدرب 
الفرنسي زيدان رقم الفريق األسبق 
الذي حققه مع أنشيلوتي كأكثر فريق 
سجل خارج ملعبه في موسم واحد 
بالليغا برصيــد 56 هدفا. كما عزز 
الفريــق امللكي ريــال مدريد رقمه 
باملباريات  التســجيل  القياسي في 
املتتالية في مختلف البطوالت. حيث 
متكن الفريق األبيض من زيارة شباك 
خصومه في 63 مباراة على التوالي 
منذ أن بدأ السلســلة يوم 30 أبريل 
2016، وقد جتاوز رقم بايرن السابق 

الذي كان بـ 61 مباراة.

حقق كريستيانو رونالدو 
مهاجم ريال مدريد إجنازا جديدا 
في مشواره الكروي أمام سلتا 

فيغو مبلعب »بااليدوس«.
وسجل الدون الهدفني األول 
والثانــي للفريق امللكي رافعا 
رصيــده إلــى ٢4 هدفا في ٢٧ 
مبــاراة خاضها في مســابقة 
الدوري اإلسباني هذا املوسم.
وذكــرت شــبكة ســكاي 
سبورتس، أن معجزة لشبونة 
بات الهداف التاريخي للدوريات 
األوروبيــة اخلمســة الكبرى 
بعدما رفع رصيــده إلى 368 
هدفا. وكسر جنم وقائد منتخب 
البرتغال بهذا اإلجناز التاريخي 
الرقم املســجل باســم جيمي 
غريڤز جنم الكرة اإلجنليزية 
في ســتينيات القرن املاضي، 

والذي تنقل بني أندية كبيرة 
مثل تشلسي وميالن وتوتنهام 
هوتســبير. كمــا كان الفــوز 
الذي حققه امللكي على ســلتا 
ذا طابع خاص للدون البرتغالي 
كريستيانو وذلك ألنه رقم ٢٠٠ 
مع الفريق األبيض في الليغا.
ويعد رونالدو هو الالعب 
بــروزا فــي أوروبــا  األكثــر 
باجلوالت األخيرة من املوسم 
في بطولتــي الدوري ودوري 
أبطال أوروبا، حيث استطاع أن 
يسجل الكثير من األهداف. ففي 
آخر 8 لقاءات متكن كريستيانو 
من تســجيل ١3 هدفا، وسجل 
هذه األهداف في ست مباريات 
وغاب عن التهديف في مباراتني 
فقط ليكــون بذلك ملك نهاية 

املوسم قاريا.
)أ.پ( كتيبة الرعب 

كبير يا معجزة لشبونة

بداية نارية جليمس في نهائي »الشرقية« إيسكو.. ورقم مميز مع امللكي
ســجل »امللــك« ليبــرون 
جيمس 38 نقطة وحقق كيفن 
لوف أفضل رصيد له في االدوار 
االقصائية )3٢ نقطة(، لينجح 
كليفالند كافالييرز حامل اللقب 
في تخطي مضيفه بوســطن 
سلتيكس بســهولة ١١٧-١٠4 
والتقدم عليه ١-٠ في افتتاح 
املنطقــة  نهائــي  مباريــات 
الشرقية في الدوري االميركي 
حملترفي كرة الســلة »ان بي 
اي«. وخاض كليفالند املباراة 
بعــد راحة لعشــرة أيام، بعد 
فوزه الساحق على تورونتو 
رابتورز 4-٠ علما بانه سحق 
ايضا فــي الدور االول انديانا 
بيســرز 4-٠. وتقام املباراة 

جنح فريق ريال مدريد في الفوز على سيلتا فيغو 4-1 في إطار 
اللقاء املؤجل بينهما من اجلولة احلادية والعشرين لبطولة الدوري. 
وذكر موقع Squawka املتخصص في رصد اإلحصائيات أن إيسكو 
العب وســط الريال جنح في تســجيل رقم مميز مع الفريق هذا 
املوسم. وأشار املوقع إلى ان إيسكو ساهم مع امللكي هذا املوسم في 
18 هدفا، سجل منها 10 أهداف وقام بصناعة 8 آخرين أكثر من أي 
العب آخر في الليغا. حتدث إيسكو العب وسط فريق ريال مدريد 
اإلســباني بعد الفوز على فريق سيلتا فيغو 4-1 في اللقاء املؤجل 
بينهما من اجلولة الـ 21 لبطولة الدوري، ونشــرت صحيفة ماركا 
تصريحات إيسكو الذي قال: فزنا مبباراة صعبة أمام سلتا فيغو، 
ومواجهة ملقة ستكون بنفس الصعوبة أو أصعب. وأضاف: العودة 
مللعب الروساليدا دائما مناسبة مميزة بالنسبة لي، وهناك ميكننا 
الفوز بالليغا وهو اللقب الذي لم أفز به في مسيرتي. وتابع إيسكو: 
من السهل جدا التفاهم واللعب مع كريستيانو رونالدو، فقط عليك 
منحه كرة قريبة من منطقة الـ 18 وسيتكفل بوضعها في الشباك.

الثانية في بوسطن ايضا على 
ملعــب »تي دي غاردن«، قبل 
انتقال السلسلة ملباراتني الى 
كليفالند، علما بان الفائز في 
اربع من أصل ٧ مباريات يتأهل 
الى نهائي الدوري، ملالقاة الفائز 
من سلســلة غولدن ســتيت 
ووريرز وصيف املوسم املاضي 
وسان انتونيو سبيرز )٢-٠(.
وســجل جيمــس الباحث 
عن بلوغ نهائي الدوري للمرة 
السابعة على التوالي، ١5 نقطة 
فــي الربع األخيــر في طريقه 
لتســجيل 3٠ نقطــة أو أكثر 
للمباراة السابعة على التوالي 
والتقط جنم الدوري ٩ متابعات 

)أ.ف.پ(ومرر ٧ كرات حاسمة. صج عمالق يا ليبرون 
)رويترز( موسم مثالي يا ايسكو 

ماركا:
الليغا رقم 33 

تقترب من الريال 
ويبقى ملقة

سبورت:
35 هدفًا لألرجنتيني 
تضمن له البتشيتشي

ملقة األمل األخير

آس:
تبقى نقطة فقط

كريستيانو ينهي املوسم 
بشكل انفجاري

بــات ريال مدريد على بعد نقطة واحدة من لقبه األول في 
الدوري االســباني لكرة القدم منذ ٢٠١٢ بعد فوزه الكبير على 
مضيفه سلتا فيغو 4-١ في مباراة مؤجلة من املرحلة احلادية 
والعشرين. وكانت املباراة تأجلت بسبب األضرار التي حلقت 

مبلعب »بااليدوس« من جراء األحوال املناخية السيئة.
وحقق الفريق امللكي األهم بالظفر بثالث نقاط ثمينة جدا 
رفع بها رصيده إلى ٩٠ نقطة، فاستعاد الصدارة بفارق ثالث 
نقاط أمام غرميه التقليدي برشلونة. ويحتاج الريال الى نقطة 
واحــدة من مباراته األحد فــي اجلولة االخيرة التي يحل فيها 
ضيفا على ملقة، في حني يســتضيف برشــلونة بطل املوسم 
املاضي ايبار. ويتطلع املرينغي بإشراف مدربه وجنمه السابق 
الفرنســي زين الدين زيدان الــى احراز ثنائية الدوري احمللي 

ودوري أبطــال أوروبــا للمرة االولى منــذ ١٩58، اذ يلتقي مع 
يوڤنتــوس االيطالي في الثالث من يونيو في نهائي البطولة 
القارية. من جهته، خســر ســلتا فيغو مباراته السادسة على 
التوالــي في الدوري فتجمد رصيده عنــد 44 نقطة في املركز 
الثالث عشــر. وكان سلتا فيغو بإشــراف املدرب االرجنتيني 
ادواردو بيريــزو وصــل الى نصف نهائي الــدوري األوروبي 
)يوروبا ليغ( قبل ان يخرج أمام مان يونايتد. وســبق لسلتا 
فيغو ان اقصى ريال مدريد هذا املوسم من ربع نهائي مسابقة 
كأس اســبانيا بالفوز عليه ذهابا فــي مدريد ٢-١ قبل اجباره 

على التعادل ايابا في »بااليدوس« ٢-٢.
ولم يتأخر ريال مدريد في افتتاح التســجيل بعد أن سدد 
جنمه البرتغالي كريســتيانو رونالدو كرة بيسراه من خارج 

املنطقة استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة العاشرة.
وضرب رونالدو مجددا بعد ثالث دقائق على بداية الشوط 
الثاني حني تلقى كرة داخل املنطقة من ايســكو فســددها في 
الزاوية اليسرى للمرمى. وقلص السويدي جون غيديتي الفارق 
لسلتا فيغو في الدقيقة 6٩، بعد سبع دقائق على طرد زميله 
ياغو اســباس لنيله إنذارين. يذكر ان اســباس هو أول العب 
في ســلتا فيغو يســجل ١8 هدفا في موســم واحد في الدوري 
منذ ماورو رودريغيز )٢3 هدفا( عام ١٩56، لكن الفرنسي كرمي 
بنزمية أعاد الفارق الى ما كان عليه بتســجيله الهدف الثالث 
لريــال في الدقيقة ٧٠ حني اكمل كرة من البرازيلي مارســيلو 
من زاوية ضيقة في الزاوية اليسرى للمرمى. وأضاف االملاني 
طوني كروس الهدف الرابع قبل نهاية الوقت االصلي بدقيقتني 

حني تابع كرة وصلته الى داخل املنطقة من بنزمية.

ترتيب فرق الصدارة:
١- ريال مدريد ٩٠ نقطة من 3٧ مباراة

٢- برشلونة 8٧ من 3٧
3- اتلتيكو مدريد ٧5 من 3٧

4- اشبيلية 6٩ من 3٧
5- ڤياريال 64 من 3٧

نقطة.. تفصل »املرينغي« عن لقب الليغا

»ريال زيزو« تخطى »ريال كارلو«

جولة »األنباء« 
في الصحافة 

اإلسبانية

مباراة اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا »املرحلة الـ 38«
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