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قاتل في احتـاد الفنون القـتالية اخملتـلطة دارين تيل قد  أعلنت صـحيفة الدايـلي ميل البريطـانية ان ا
إلـقاء الـقبض عـليه من قـبل الشرطـة اإلسبـانيـة. وقالت الصـحيـفة اإلجنـليزيـة إن إلقـاء القـبض على تيل
جاء بتـهمة سرقة سائق تاكسي وتدميـر غرفة أحد الفنادق هناك. وذكرت أيـضا أن عملية إلقاء القبض
على تـيل وقعت في مـنطقـة كوسـتا أديجي بـجزيـرة الكنـاري حيث  إلـقاء الـقبض على جنم  ufc مع

مع مجموعة من السياح في تينيريفي. 
ـرافق له  دخل وأضافـت الـصـحيـفـة أنه عـنـدمـا قـام سـائق الـتـاكـسي بـتـحـمـيل حـقـائب تـيل والـوفـد ا
ـقاتل تـيل وسيطـروا على الـسيـارة وتوجهـوا إلى منـطقة ال كـاليـتا. وقيل إن ا في ذلك ا شخصـان  
الـشاب البالغ من العمر 26 عامًـا واآلخرون كانوا يقـيمون في مجمع سـكني قاموا فيه بـتحطيم األثاث

وإفراغ طفايات احلريق .
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سجل كيفن دورانت 33 نقطة خالل
فـظـظظـظوز جـولـدن ستـظـظظـظيت
واريـــــــــــــــورز 105-113 عــــــــــــــــلـى
مسـتضيـفه لوس أجنـليس كلـيبرز
ـواجــهــة الـرابــعــة بــيـنــهــمـا فـي ا
باألدوار اإلقـصائـية لـلقـسم الغربي
في دوري كرة السلة األمريكي اول
امس األحـــــد. وبــــعــــد الـــــفــــوز في
مباراتـ في لوس أجنلـيس يتقدم
واريـورز 1-3 فـي الـسـلــسـلــة الـتي
حتـــسـم عـــلى أســــاس األفـــضل في
ـبـاراة سـبع مــبـاريـات وســتـقــام ا
اخلـــامــســـة يـــوم غــد األربـــعــاء في
أوكالنــد. وأحــرز كالي طــومــســون
 نــقـــطــة له في32 من إجــمــالي 27
الــشـوط األول مع واريـورز بــيـنـمـا
ســجل ســتــيــفن كــوري 12 نــقــطــة
واسـتـحـوذ على عـشـر كـرات مـرتدة
وقـدم سبع تـمريـرات حاسـمة. ومن
صـــفـــوف كـــلــــيـــبـــرز ســـجل شـــاي
جيلـجيوس-الـكسندر  25نقطة في
وسـم. واستفاد أفضل رصيـد له با
واريـــورز من دعم الـــبـــدالء أنـــدريه

ايـجوداال والـفونـزو مـكيـني وشون
لـيـفـينـجـسـتـون في الـدقائق األولى
من الـربع الـرابع لـيـتـقدم 100-91
قبل نحو سبع دقـائق على النهاية.
ومع عـودة إسهـامات كـوري أصبح
الـفـارق ست نـقـاط مع تـبقـي خمس
دقــائق و50 ثـــانـــيـــة وبـــعــدهـــا لم

يتمكن كليبرز من تقليص الفارق.
وتـأهل بــوسـطـن سـيــلـتــيـكس إلى
الدور قـبل النـهائي لـلقـسم الشرقي
في األدوار اإلقـصـائـيـة بـدوري كـرة
الـسلـة األمـريـكي لـلـمـحـتـرفـ بـعد
سـحـق إنـديــايــا بـيــسـرز (0-4) في
الـسلـسلـة التي تُـحسم عـلى أساس
األفـضل في 7 مـبــاريـات. وانـتـصـر
ســـــيـــــلـــــتـــــيـــــكس (106-110) في
ـواجهـة الـرابعـة اول امس األحد ا
ليـنتظـر الفـائز من ميـلووكي باكس
وديترويت بيسـتونز.ويتقدم باكس
تـفـائـل (0-3). ولم يـتـوقع أكـثـر ا
من جـمـاهـير سـيـلتـيـكس أن يـنهي
فــريــقـهـم الـســلــسـلــة ضــد بـيــسـرز
سريعـا.وجاء أكبر فـارق من النقاط
ـبـاراة األولى عـنـدمـا انـتـصـر فـي ا

بــــــوســـــــطـن عــــــلـى أرضه 84-74.
وتـغــلب ســيـلــتــيـكس (91-99) في
ـواجـهة الـثـانـية و(96-104) في ا
الثالثة. وظلـت األمور متكافئة إلى
أن تقدم سيلتيكس بفارق 11 نقطة

قــبل دقـــيــقــتــ و49 ثـــانـــيـــة من
الــنـهــايـة. وجلــأ بـيــسـرز الرتــكـاب
الـعــديـد من األخــطـاء في مــحـاولـة
إليقاف الوقت لكـن أداء سيلتيكس
في الرمـيـات احلرة أنـهى آماله في
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بـربـاعـيـة عــلى يـد إيـفـرتـون. وفي
نـفس اجلـولـة تـعـثـر آرسـنـال على
مـلـعــبه بـاخلـسـارة بــنـتـيـجـة 3-2
عـــلـى يــد كـــريـــســـتــال بـــاالس في
مــبـاراة مـثــيـرة جــمـعــتـهـمــا عـلى
مــــلـــعـب االحتـــاد بــــالـــعــــاصـــمـــة

اإلنكليزية لندن. 
ــبــاراة وخــســـر آرســنــال نــقــاط ا
ــهـــمــة في ظل مــنـــافــســته عــلى ا
راكز األربعة األولى التواجد في ا
من أجل التواجـد في دوري أبطال
وسم القادم حيث جتمد أوروبا ا
رصــيـده عـنـد الــنـقـطـة رقم 66 في

ركز الرابع. ا
هــــانــــوفــــر يـــقــــتــــرب من تــــوديع

البوندسليجا
تــعــادل هــيــرتـا بــرلــ اول امس
األحد سـلبـيًا أمام ضـيفه هـانوفر
ـــبـــاراة الـــتي أقـــيــمـت عــلى في ا
لعب األولـيمبي بـبرل في إطار ا
اني األسبوع الـ 30من الدوري األ

لكرة القدم (البوندسليجا). 
وعــلى الــرغم من تــفـوق أصــحـاب
األرض بـــعض الـــشيء فـي جــانب
االســـتــحـــواذ والـــتـــســـديــد عـــلى
رمى إال أن هـذا لم يتم تـرجمته ا

عن طريق أهداف. 

ــصـــلــحــة ــبـــاراة ركــلــة جـــزاء  ا
أصــحـاب األرض فـي الـدقــيـقـة 78
انــــــبـــــــرى لــــــهـــــــا جنم الـــــــوسط
األرجنتيـني جيوفاني لـو سيلسو
لــيـــســجل هـــدف تـــذلــيل الـــفــارق
صـلحة ريال بـيتيس. ولـم يتمكن
فريق بيتيس من استثمار النقص
الـعـددي في صفـوف فـالـنسـيـا إثر
ــهــاجم الــدولي اإلســبــاني طــرد ا
رودريجـو مورينـو في الدقـيقة 82
مـن أجل إدراك الـتــعــادل لـيــخـرج
فـالــنـسـيــا بـثالث نــقـاط وال أغـلى
ركز تبـقي على آمـاله في انتـزاع ا
الرابع. وال يـزال يواصل فـالنـسيا
مـــشــــواره في بــــطـــولــــة الـــدوري
األوروبي حـــيث يـالقي أرســـنـــال
اإلنــــكـــلــــيــــزي في الــــدور نــــصف
النهائي. وجنح فالنسيا في الفوز
في آخـر 4 مــبـاريــات في ال لــيـجـا
لعبها في مدينة إشبيلية وآخر 5
في األندلـس وهي أفضل سـلسـلة
. ـوقـع انـتـصـارات لـلـفـريق في ا
وحلــســاب نــفس اجلــولــة تـغــلب
فـيـاريــال عـلى ضــيـفه لـيــجـانـيس
بـنـتـيـجـة هـدفـ مـقـابل هـدف عن

طريق كارلوس باكا وإيكامبي.
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حـقق ليـفربـول فـوزاً مهـماً لـلغـاية
عـلى حـسـاب مسـتـضـيـفه كارديف
سـيـتي بـنـتـيـجـة هـدفـ مـقـابل ال
ـباراة الـتي جـمعـتهـما شيء في ا
عـلى مـلـعب األخيـر ضـمن حـساب
اجلــولـة اخلــامـسـة والــثالثـ من

عمر الدوري اإلجنليزي. 
وحـصـد لـيـفـربـول الـثـالث الـنـقاط
ـهـمـة لـيـسـتـعـيـد صـدارة جـدول ا
ترتـيب الدوري اإلجنـليـزي مجدداً
من مـنافـسه مانـشسـتر سـيتي في
ظل الصـراع الشـرس بيـنهـما على

وسم.  لقب هذا ا
ـبـاراة بـدأت بـسرعـة لـلـغـاية من ا
جـانب الـفـريـقـ حـــــــيث كـشفت
الـــدقــائـق األولى أنــهـــا ســتـــكــون
مـــبـــاراة هــــجـــومـــيــــة من جـــانب
لــيـــفــربــول وكـــارديف وهـــــــــكــذا

كانت. 
وشـهـد الـشوط ضـيـاع الـعـديد من
الـــفــرص لــلـــتــســجـــيل من جــانب
الـفـريــقـ حتـديـداً بــأقـدام العـبي
لـــيــــفـــربـــول خــــصـــوصـــاً صالح
فـيـرمـيـنـو ومـاني الـثالثـي الـناري
الــذي وقـف أمــام بــراعــة احلـارس
الــفـــيــلـــبــيـــني إثــريـــدج. وأضــاع

الـــفــــريـــقـــ بـــبـــطـــولـــة الـــدوري
اإلسبـاني. وفاز نـادي ريال مـدريد
اول امس األحــــد عــــلى حــــســـاب
نادي أتـلتـيك بيـلباو بـنتـيجة 3-0
ضـمن اجلـولـة الـثـالـثـة والـثـالث
من بـطولـة الدوري الـدرجة األولى
اإلسـباني “الـلـيـجا”  عـلى مـلعب
سانـتياجـو برنابـيو معـقل الفريق
ــلـكي. ولـم يـشـهــد الـشـوط األول ا
أي أهـــداف من الـــفــريـــقـــ عــلى
الـرغم مـن الـســطــيـرة واخلــطـورة
الـكـبيـر من نـادي العـاصـمة
اإلســبــانــيــة ريــال مــدريــد
الـذي ظــهــر بـشــكل جــيـد
ــبــاريـات لــلــغــايــة عن ا
السابقة. وبـعد دقيقت
من الــــشــــوط الـــثــــاني
هـاجم الفـرنسي جنح ا
ــــــا من كــــــر بــــــنــــــز
تـــســـجـــيل هـــدف نــادي
ريـــال مــــدريــــد األول في
الـــلــــقــــاء ضـــد الــــنـــادي
البـاسكي أتلـتيك بيـلباو
قـــبـل أن يــحـــرز الـــهـــدف الــثـــاني

Æ90والثالث في الدقائق  76و
وبـهـذا الـفـوز يـسـتـمـر نـادي ريـال
ـركـز الـثـالث بـجـدول مــدريـد في ا
الـــدوري اإلســبـــاني بــرصـــيــد 64
نـقـطـة بيـنـما تـوقف رصـيـد نادي
أتلتـيك بيلـباو عند الـنقطة 46 في
ركـز السابع. وفي مـباراة أخرى ا
من نـفس اجلولـة ببـطولـة الدوري
اإلســبــاني تــعــادل لــيـفــانــتي مع
إسبانـيول بنـتيجة 2-2 بينـما فاز
خـيـتــافي عـلى حـسـاب إشــبـيـلـيـة

بثالثية نظيفة.
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اســتـطــاع فــريق نـادي فــالــنـســيـا
حتــقــيق انــتــصـار وال أثــمن عــلى
حـســاب مـضـيــفه ريـال بــيـتـيس
على ملـعب بينتو فـيامارين ضمن
منـافـسات اجلـولة 33 من الدوري
ـبـاراة تألق اإلسـبـاني. وشـهـدت ا
الالعـب الــبــرتــغــالي جــونــســالــو
جـــيــديـش الــذي أحـــرز ثــنـــائــيــة
اخلـــفــــافـــيش في حـــ تـــعـــرض
رودريجـو موريـنو مـهاجم الـلوس
تــشي لــلــطــرد وأكــمل فــالــنــســيــا
. تــقــدم ــبــاراة بــعــشــرة العــبــ ا
ـصـلـحـة جـيـديش بـالـهـدف األول 
الفريق الـزائر في الـدقيقة 45 قبل
أن يـــضـــيف الـــهــدف الـــثـــاني في
الـــدقـــيـــقــة 49. واحـــتـــسب حـــكم
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ة اعـتـذر أولي جـونـار سـولـسـكـايـر مـدرب مـانـشـستـر يـونـايـتـد جلـمـاهـيـر الـفـريق بـعـد الـهـز
الـعريضة (0-4) أمـام إيفرتون اوا امس األحـد. وأضاف سولسـكاير "نحن بـعيدون تمـاما عما
نريـد أن نكـون.. عنـدما تخـسر في الـدوري كمـا حدث هنـا فاجلـميع يـرى أن أمامنـا الكـثير من
ا لن العـمل". وتـابع "هـذا النـادي كـان متـراجـعا من قـبل وعـليـنـا استـعـادة رباطـة جأشـنـا.. ر
يحدث ذلك بـ ليلة وضحـاها لكنه سـيحدث نعـلم أنها مهـمة كبيـرة وهناك الكـثير من العمل..
يـجب أن نـفـعل ذلك سـويا ألن هـذا لـيس كـافيـا". وواصل "مـنـذ صـافرة الـبـدايـة سار كل شيء
بــشــكل خـاطـئ أريـد االعــتــذار لـلــجــمـاهــيـر.. هـم فـقط الــذين كــانــوا يـرتــدون شــعـار الــنـادي
درب النرويجي "إيفرتون كان أفضل منا ويستحقون رفع رؤوسـهم ألننا ال نستطيع". وأردف ا
في جـميع الـنواحي هـناك الـعـديد من األشـياء الـتي يجب حتـسيـنـها لـتحـقيق نـتائج (إيـجابـية)
وهـبة ليست كـافية على اإلطالق". واستـطرد "نريد أن يـعبر الفـريق عن نفسه كنـا متواضع ا
ـكننا االخـتباء.. عـلينـا الظهور والـقول إنه يجب أن نـتطور". وأضاف "ال عند امـتالك الكرة ال 
ـكنـنا تـقد مـثل هذا األداء هـذا ال يلـيق بفـريق مانـشسـتر يـونايـتد.. عـليـنا أن نرفـع رؤوسنا
ـلك فـرصة مـثـالـية لـلـتـعـويض يوم غـد األربـعـاء (ضد رتـبـطـ بالـنـادي  ونعـتـذر جلـمـيع ا

يرليج) تبـقية في البـر مانشـستر سيـتي)". وختم "يجب علـينا الـفوز باألربع مبـاريات (ا
كن أن نتحدث عن عندئذ سنملك فرصـة.. إنها مهمة كبيـرة لكننا نستطـيع فعلها ال 

ذلك بل يجب أن يكون هناك فعل".
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أكـد جـيمس مـيـلنـر العب لـيفـربول أن الـصـبر كـان مـفتـاح الفـوز عـلى كارديف
ــمــتـاز. (0-2) اول امس األحــد في اجلــولــة الـ 35مـن الــدوري اإلجنــلــيــزي ا
وأحرز هـدفي ليـفـربول الـثنـائي جورجـينـيـو فيـنالـدوم بالـدقيـقة (57) وجـيمس
مــيـلــنـر ( 81 من ركـلــة جـزاء) لــيـســتـعــيـد الــصـدارة بــفـارق نــقـطــتـ أمـام
ؤجـلة مسـاء يوم غد األربـعاء أمام مانـشستـر سيتي الـذي يلعب مـباراته ا
مـضـيفه مـانـشـستـر يـونايـتـد. وقـال ميـلـنر في تـصـريـحات لـشـبكـة "سـكاي
سـبــورتس": "من الـواضـح أنـني أثق فـي الـشــبـان وأريــد مـنــهم أن يـؤدوا
ـدرجـات". وأضاف بـشـكل جيـد لـكن األمـر أصـعب عـندمـا تـراقب من ا
"أعتـقد أننـا سيطـرنا على مـعظم أحـداث اللقـاء يجب أن تبـقى صبورًا
من السـهل أن تفقـد صبـرك وتبدأ في الـلعب بطـريقـة خاطئـة". واحتفل
مـيلـنـر بـهـدفه وكـأنه عـجوز يـسـيـر عـلى عصـا وفـسـر الالعب طـريـقة
احتفاله بالـقول "الكل يغيظني حول تقدمي بالعمر". وعن سباق اللقب
مع تـبـقي 3 مـراحل عــلى نـهــايـة الـدوري قــال مـيـلــنـر "نـحــتـاج فـقط
التركيز على أنفسنا كل ما نستطيع فعله هو مواصلة الضغط للفوز
بـاريات". وأردف "يـعرفـون (مانـشسـتر سـيتي) أنه يـتوجب عـليهم با
أن يـحـقـقوا سـجـلًـا مـثـالـيـا أيـضًـا كل مـا تـسـتـطـيع فـعـله هـو الـفوز

باريات ونأمل أن يكون ذلك كافيًا".  با
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الـثالثي صالح ومـاني وفـيرمـيـنو
فــــرصـــة إنـــفـــراد صـــريح وهـــدف
مـحـقق لـكالً مـنـهـمـا حيـث وصلت
ــرمى في مــحــاوالت الــردز عــلى ا
الـشوط األول إلى 5 مـحاوالت في
الــشـــوط األول دون تــســـجــيل أى

هدف.
وتـألق الـبـرازيـلي ألـيـسـون بـيـكـر
حارس مـرمى ليفـربول من حـماية
شـبــاكه من تــسـديـدة الــنـيــجـيـري
عـــمـــر نــيـــاسي مـــهــاجـم كــارديف
لينتهي الـشوط األول سلبياً بدون
أهــــداف. األمـــور تـــغـــيـــرت وقـــدم
ليفربول شوطـاً ثاني جيداً للغاية
وجنح بتـسجيل هـدف عن طريق
الـــهــولـــنــدي جـــيــني فـــيــنـــالــدوم
واإلجنلـيزي جيـمس ميـلنر ضـمنا
ـهـمــة لـلــغـايـة. له الــثالث نـقــاط ا
ورفع ليـفربول رصـيده من الـنقاط
إلـى الــنــقــطــة رقم 88 في صــدارة
الترتيب متفوقاً بشكل مؤقت على
ـركز مـانـشـسـتـر سـيـتي صـاحب ا
الـثـاني بـرصـيـد 86 نـقـطـة والـذي
يـنتـظـره مبـاراة كبـيـرة مسـاء يوم
غــد األربـــعــاء ضـــد مــانـــشــســـتــر
ـــنــتـــظــر يـــونــايـــتـــد الــديـــربي ا
خــصــوصــاً بـعــد ســقــوط األخــيـر

u“∫ حقق فالنسيا فوزاً مهماً على ريال بيتيس في الدوري االسباني
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ـكنة إذ سجل العبو أي انتفاضة 
الــفــريق الــضـيف 27 ن  34 رمــيـة
حــرة. وقـلص بــيــســرز الــفـارق في
الـنـهـايـة بـفـضل  3 رمـيـات ثالثـيـة
مـتــتـالــيـة لـكن ذلـك لم يـكن كــافـيـا.
وتــــصـــــدر الـــــبــــديـل جــــــــــوردون
هايوارد قائمة مسجلي سيلتيكس
بـرصـيـد 20 نـقــطـة وتـبـعه كل من
ماركوس موريس وجيـسون تيتوم

ولكل منهما 18 نقطة. 
وحــــقق آل هــــورفـــورد رقــــمـــــــــ
مـــزدوجـــ إذ أحــرز  14نــــقــــطــــة
واســتــحــوذ عـلى 12 كــرة مــرتـدة
فــيــمـــا اكــتــفـى كــايــري إيـــرفــيــنج

بتسجيل 14 نقطة. 
وسـجل بويـان بـوجدانـوفـيتش 22
نـقــطـة لــبـيــسـرز وأضـاف الــبـديل

تايريك إيفانز 21 نقطة.
—«Ëœ_« w  —b½UŁ vKŽ ÂbI²¹ “—eOKÐ 

WOzUB ô«

سـجل سي.جيه مـكـولوم 27 نقـطة
وأضاف دامـيـان ليالرد 24 ليـقودا
بـورتالنـد تريل بـلـيـزرز للـفـوز على
أوكالهـومـا سـيـتي ثـاندر 111-98
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ومدهش  بالنسـبة لي هو أفضل مهاجم
ا ال رقم 9 في العالم .”مضيفاً أن “بنز
ا يـفعله ومع ثـمانـية أهداف يفـاجئـني 

متتالية فهو األفضل
درب الفرنسي إلى الفرصة .” وتطرق ا
ـهـاجم الويـلـزي جاريث الـتي أضـاعهـا ا
بــيل  بــقــوله “كــنـت أتـمــنـى أن يـســجل
ــرة هــدفــاً وأتــمــنـى أن يــفــعل ذلك في ا
الـقــادمـة ولـن أخـوض في الــتـفــاصـيل.”
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ـدرب الـفرنـسي زين الدين يـعتـقد ا
زيـدان أن ريـال مـدريـد قـدم أفضل
ــقــعــد مـــبــاراة له مــنــذ عـــودته 
الــتـدريب والـتي تــكـلـلت فـوزه
عـلى أتـلـتـيك بـيلـبـاو بـثالثـية
نــــظـــــيــــفـــــة عــــلـى مــــلـــــعب
سانتياجو برنابيو  ضمن
مـنافـسـات اجلـولة  33من
الـلــيـجـا. وقـال زين الـدين
زيــــــدان في مــــــؤتــــــمـــــره
ـباراة إن الـصحـفي عـقب ا
ــا عــلـى الالعــبــ أن يــكــونــوا ســعــداء 
قـدمــوه في الــشـوط األول ولم يــنـقــصـهم
سـوى تسـجيل الـهدف مـؤكداً أن الـفريق
ركــز كــثــيـراً عــلـى اجلـوانـب الـتـي تـؤذي
اخلــصم ولـذلـك قـدم ريـال مــدريـد أفـضل
ــهــاجم الــفـرنــسي مــبــاراة له. وحــصل ا
ـباراة ـا الـذي سـجل ثالثيـة ا كـر بـنز
عـلى إشـادة كـبـيـرة من زيـدان  الـذي قال
ـرمى رائع عـنه “مــا يــقـدمه كــر أمــام ا

جيمس
ميلنر
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قبل في نهائي كأس فرنسا.  ا

وتدخـلت تقنـية الفـيديو في إلـغاء هدف
لباريس سان جيرمان في شباك موناكو
خالل مــبـــاراة الــفـــريــقـــ في بـــطــولــة

الدوري الفرنسي. 
في الـــدقــيـــقــة 54 ســجل
ـــــهـــــاجـم الـــــشـــــاب ا
مــوسى ديـابي هــدفـا
ثـــالــــثـــا في شـــبـــاك
مــونــاكـو وذلك بــعـد
تــمــريــرة من الــنـجم
الــبـــرازيــلي نـــيــمــار
جـونـيـور. إال أن حـكم
الــلــقــاء ألــغى الــهــدف
بــداعي الـــتــســـلل وذلك
بعد الـلجوء لتقـنية حكم
ـســاعـد "فـار" الـفــيـديــو ا
ليـفسد الـهدية األولى

لــنـيــمـار بــعـد
عــودته من
إصــــابــــة
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أنهـى كيـلـيـان مبـابي مـهـاجم بـاريس سان جـيـرمـان صـيامه عن
الــتــهــديف في الــدوري الــفــرنــسي وكــســر عـقــدة الزمــته خالل
مـواجـهات الـنـادي البـاريـسي أمام مـونـاكو. وسـجل مـبابي اول
امس األحد هدفـي تقدم "بي إس جي" في شبـاك موناكو خالل
الدقـيـقـت (1538© ورفض االحـتـفـال بـالـهـدفـ تـقـديـرًا لـنادي
اإلمارة الـذي تـربى بـ جدرانـه. وقص مبـابي بـالـهـدفي شريط
ـبـاشـرة بـ الـفـريـقـ سـواء بـقـمـيص ـواجـهـات ا أهـدافه في ا
سـان جيرمان أو مـوناكو كمـا عاد بهمـا لهز الشـباك في بطولة
ـاضي عــنــدمـا ســجل في الــدوري الــفـرنــسي مــنـذ  31آذار ا
تـولوز. ورفع كـيـلـيان مـبـابي رصـيده إلى  29هـدفًـا في الدوري
الفـرنسي منها  18هدفًا في مـلعب حديقة األمـراء معقل الفريق

الباريسي وذلك بنسبة 60%.
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عــاد الــنــجم نــيـــمــار دا ســيــلــفــا العب
بـاريـس سـان جــيــرمــان لــلــمــســتـطــيل
األخـــضـــر خالل مـــبـــاراة فـــريــقـه أمــام
مــــونـــــــــــاكــــو اول امس األحــــــــد في

اجلولة 33 من الدوري الفرنسي. 
وحل نيمـار بديال لزميـله ليف كورزاوا
مع بدايـة الشوط الـثاني لـلقاء لـيسجل
ظـهـوره األول بـعـد غـياب دام  88 يـومًا
لإلصابة. وتعـافى الالعب البرازيلي من
إصابة في كاحل القدم تعرض لها خالل
مـبـاراة سـتـراسبـورج في كـأس فـرنـسا
ــاضي. يــوم  23يــنـــايــر كــانـــون ثــان ا
وبـسبب هـذه اإلصابـة ابـتعـد نيـمار عن
العـب مـا يــقــرب من 3 أشــهــر تــلــقى ا
خاللـها الـعالج في بـرشلـونة والـبرازيل
والـعـاصـمـة الـفـرنـسـيـة بـاريس. وأغرى
تقدم "بي إس جي" على موناكو بثالثية
اني سـجـلـها كـيـلـيان مـبـابي مـدربه األ
توماس توخيل بإقحام نيمار لتجهيزه
فــنـيــا وبـدنــيـا لــلـقــاء رين يـوم الــسـبت

زين الدين
زيدان

بـهــذا الـتــعـادل رفع هــرتـا بــرلـ
رصــيـــده من الــنـــقــاط إلى 36 في
ـــركـــز الـ11  وهـــانـــوفـــر الـــذي ا
اقترب من أن يـكون أول الهـابط
للدرجة الثانيـة بنسبة كبيرة إلى

نقطة في ذيل الترتيب. 15
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فـاز أيــنــدهـوفن عــلى ضــيـفه ادو
دين هــاج (1-3) اول امس األحــد
ــــرحــــلــــة الـ 31من الــــدوري في ا
الـهـولــنـدي لـكـرة الــقــــــــدم الـتي
شـــــهـــــــــــــدت أيـــــضًـــــا تـــــعـــــادل
إكـسـيـلـسيـور مع فـيـليم تـيـلـبورج
(1-1) وفوز فـورتانـا سيـتارد على
بـــــريـــــدا (1-2). ســـــجـل أهـــــداف
أيــنـدهــوفن ديـنـزل دومــفـريس في
الـــدقــيـــقــة (20)  ولـــوك دي يــاجن
بـالـدقـيـقـة (83)  ودونـيـايل مـال
بـــالــدقـــيــقـــة األخــيـــرة من الــوقت
األصــلي لــلــمـبــاراة فــيــمــا سـجل
هـــــدف ادو دين هـــــاج تـــــومـــــاس
نـيـتـسـيـد في الـدقـيـقة (88). ورفع
أيندهـوفن رصيده لـ77 نقطة في
ــركــز الــثــاني بــفــارق األهــداف ا
خــلـف أيـاكـس وتـــــــوقف رصــيـد
أدو دين هــاج عــنـد 36 نــقــطـة في

ركز الـ12. ا

وحتدثت صحيفة ماركا ”اإلسبانية عقب
باراة عن اقتراب رحيل جاريث بيل من ا
الـرحـيل  مضـيـفاً أن هــــــــنـالك إشارات
تـــــدل عـــــلـى ذلك أبــــــرزهـــــا صـــــافـــــرات
االستـهجـان من اجلمـاهيـر وعدم اعـتماد

زيزو عليه“
مباراة مع 39وكان بيل قد خاض  .”

ــــوســـــــم احلــــالي ريــــال مــــدريـــــد في ا
. وسجل 15  هدفاً

أبــعـدته مـا يـقـرب من ثالثـة أشـهـر. لـكن
بـعــدهـا بـثـوان قــلـيـلـة ضـاعـف كـيـلـيـان
مـبـابي تـفـوق أصـحـاب األرض مـسـجال
الــهـدف الــثــالث له ولــفـريــقه لــتـنــطـلق
الــفــرحــة مــجـددا بــ اجلــمــاهــيـر
الـبـاريـسـيــة في مـدرجـات حـديـقـة
األمـــــــراء. وضــــــمـن بـي إس جي
الــتـــتــويج بــلـــقب الــدوري قــبل
مواجـهة مـوناكو مـستـفيدا من
تعـادل وصيـفه ليل مـع تولوز
بــدون أهــداف عــصــر الــيــوم
ضمن مـنافـسات اجلـولة 33

سابقة.  من ا

جانب من منافسات سلة احملترف

والـــــــــتــــــــقــــــــدم 1-3 في
الـســلــسـلــة الــتي حتـسم
عــــلى أســـاس األفـــضل في
سبـع مبـاريات بـالدور األول
في األدوار االقـصائـيـة للـقسم
الغربي بدوري الـسلة األمريكي
اضية.  للمحترف الليلة قبل ا

وأمـــام بـــورتالنـــد فـــرصـــة حلـــسم
الــســلــســـلــة لــصــاحله عــلى أرضه
الـيوم الـثالثـاء. وللـمبـاراة الـثانـية
على التوالي قـدم ليالرد أداء كبيرا
في الـربـع الـثــالث. ويــوم اجلـمــعـة
ــــبـــاراة الــــثـــالــــثـــة ــــاضي في ا ا
بالـسلسلـة لم يكن هـذا األداء كافيا
حــيث عــاد ثـــانــدر في الــنـــتــيــجــة
ـباراة بـتحـقيق انـتصـار. لكن في ا
الرابـعة سـجل ليالرد 15 نقـطة في
الـربع الثـالث ليـساعـد بليـزرز على

بسط هيمنته. 
وكـان ثانـدر يتـقدم بـسبع نـقاط في
أواخـــر الــربـع الــثـــــــــاني قـــبل أن
يسجل بليزرز آخر 11 نـــــقطة في
الشوط األول منهـــا خمس أحرزها

ليالرد.

نيمار دا سيلفا
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تألق كر هاجم الفرنسي ا قاد ا
ــا العب نـادي ريــال مـدريـد بــنـز
فـريـقه لــلـفـوز عــلى حـسـاب نـادي
أتــلــتــيك بــيـلــبــاو بــفـضـل إبـداعه

وأهدافه احلاسمة في
ـبـاراة الـتي ا

جـمـعت


