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الرياضية

بويول يعود إلى املالعب

املالكم مايويذر أول »فوربس«

تقاري��ر  كش��فت 
صحافية ان كارليس 
بويول املدافع السابق 
برش��لونة  لفري��ق 
اإلس��باني، قد يعود 
من جديد إلى املالعب 
بعد ان كان قد وضع 
حدا ملس��يرته نهاية 
املوسم املاضي. ووفقا 

ملا ذكرته صحيفة »موندو ديبورتيڤو« فإن بويول 
يتدرب بشكل يومي في محاولة للعودة إلى املالعب، 
وعلى حد قول نفس الصحيفة فإن أصدقاءه يرونه 
يتدرب بجدية وانه عاد مرة أخرى ألفضل مستوياته 
البدنية. ومن جانب آخر، فإن األش��خاص املقربني 
من بويول يشيرون الى انه قد يعود للعب من جديد 

بالواليات املتحدة أو الذهاب للدوري القطري.

سيصبح املالكم األميركي 
فلوي��د مايوي��ذر أكثر 
الرياضي��ني دخ��ال في 
عام واحد ف��ي التاريخ 
نتيجة نزاله املرتقب ضد 
الفيلبيني ماني باكوياو 
أك��دت مجلة  حس��بما 
»فوربس« االقتصادية. 
أن ينال  املتوق��ع  ومن 
املجلة  مايويذر بسحب 

مبلغا قدره 150 مليون دوالر على األقل من النزال املقرر 
في الثاني من مايو املقبل في الس فيغاس )نيفادا(، بينما 
يحصل منافس��ه على 100 مليون دوالر.  ولم يخس��ر 
مايويذر، بطل العالم لوزن املتوس��ط في فئتي اجلمعية 
العاملية للمالكمة واملجلس العاملي للمالكمة، في 47 مباراة، 
أما س��جل باكوياو فيتضمن 57 ف��وزا مقابل 5 هزائم 
وتعادلني. واملبلغ القياس��ي ألكثر الرياضيني دخال في 
عام واحد يعود إلى العب الغولف االميركي تايغر وودز، 
املصنف أول في العالم س��ابقا، ال��ذي جمع 125 مليون 
دوالر ف��ي 2008، وهو نال أيضا 120 مليونا في 2009.

»البارسا« يغري بوغبا باملال
بدأ نادي برشلونة يعمل جاهدا في صفقة بول بوغبا جنم يوڤنتوس، حيث وضع النادي الكتالوني 
الدولي الفرنسي كأولوية إذ يسعى الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو للتعاقد معه هذا الصيف، وقد منح 
مدرب الفريق لويس إنريكي موافقته على الصفقة. وكشفت صحيفة )سبورت( ان برشلونة بدأ يجري 
اتصاالت مع النادي اإليطالي في محاولة إلغالق صفقته في أقرب وقت ممكن، العرض األول املقدم من 
البلوغرانا يقدر بنحو 70 مليون يورو مع ترك الالعب على سبيل اإلعارة إلى البيانكونيري ملوسم آخر 
إذ سينضم للفريق الذي يدربه لويس إنريكي في صيف 2016،.

لقب ميامي بني ديوكوڤيتش وموراي 

»NBA« قطار سان أنطونيو »ماشي« في الـ

عاما( وصل الى نهائي دورة 
دبي قبل اكثر من ش���هر قبل 

ان يخسر امام فيدرر.
ويسعى ديوكوڤيتش الفائز 
باللقب في ميامي 4 مرات اعوام 
2007 و2011 و2012 و2014، الى 
ان يصب���ح اول العب يتوج 
في اول دورت���ن من دورات 
املاسترز 3 مرات )حقق ذلك 

عامي 2011 و2014(.
ومتيل الكفة في املواجهات 
ملصلح���ة  الالعب���ن  ب���ن 
ديوكوڤيتش الذي تغلب على 
موراي 17 مرة في 25 مباراة 

حتى االن.
يتطل���ع  جهت���ه،  م���ن 
اللقب  الى احراز  البريطاني 
في ميامي للمرة الثالثة بعد 

2009 و2013.
وكان م���وراي دخ���ل هذا 
االسبوع نادي الالعبن الذين 
حققوا 500 فوز على االقل في 

مسيرتهم االحترافية.

انحص���ر لق���ب بطل فئة 
الرجال في دورة دورة ميامي 
االميركية للتنس، ثاني دورات 
املاسترز )1000 نقطة( البالغ 
مجم���وع جوائزها نحو 5.4 
مالي���ن دوالر، بن الصربي 
نوف���اك ديوكوڤيتش االول 
والبريطان���ي ان���دي موراي 

الثالث.
ويق���دم الصربي عروضا 
قوية منذ بداية املوسم حيث 
توج بيناير املاضي في بطولة 
اس���تراليا املفتوح���ة، اولى 
بطوالت الغراند سالم االربع 
الكبرى على حساب موراي 
بالذات، ثم احرز قبل نحو 10 
اي���ام لقب دورة انديان ويلز 
االميركية، اولى دورات االلف 
نقطة، بتغلبه على السويسري 
روجيه فيدرر في النهائي بعد 
ان كان ازاح البريطان���ي في 

دور االربعة.
 كما ان ديوكوڤيتش )27 

حقق تشلسي املتصدر 
املطلوب دون ان يكون مقنعا 
وذلك بف����وزه الصعب على 
ضيفه س����توك سيتي 1-2، 
فيما واصل ارسنال مسلسل 
انتصاراته بتحقيقه فوزا مذال 
على ضيفه ليڤربول 4-1 امس 
في املرحلة احلادية والثالثن 
من الدوري االجنليزي لكرة 

القدم.
على ملعب »ستامفورد 
بريدج«، احتاج تشلسي الى 
خدمة من احلارس البوسني 
اسمير بيغوڤيتش ليخرج 
بالنق����اط الثالث في مباراة 
ش����هدت هدف����ا اس����طوريا 
للضيوف عبر االسكتلندي 

تشارلي ادم.
ولم يقدم الفريقان شيئا 
يذكر حتى الدقيقة 39 عندما 
ارتكب األملاني فيليب فولشيد 
خطأ على اإلسباني سيسك 
فابريغاس داخ����ل املنطقة 
فاحتسب احلكم ركلة جزاء 
البلجيكي  لتشلسي نفذها 
ادين هازارد بنجاح، مسجال 
الهدف ال� 100 لفريقه من نقطة 
الدوري  اجلزاء في حقب����ة 
امر لم يحققه  املمتاز وهذا 

سوى ليڤربول )102(.
لكن فرحة النادي اللندني 
لم تدم طويال الن تشارلي ادم 
قرر اختبار حظه عندما الحظ 
البلجيكي تيبو  احل����ارس 
كورت����وا متقدما عن مرماه 
النتيجة تس����جيله  وكانت 
هدفا تاريخيا سيبقى عالقا 
في األذهان طويال اذ س����دد 
الكرة من قبل منتصف امللعب 
لتس����قط من فوق حارس 
الذي ملسها بيده  ال�»بلوز« 
لكنه ل����م يتمكن من تغيير 
مسارها لتواصل طريقها الى 

الشباك )44(.
ومع بداية الشوط الثاني 
ق����دم بيغوڤيت����ش هدي����ة 
لتشلسي عندما وضع الكرة 
عن طريق اخلطأ بن قدمي 
هازارد الذي تقدم بها وحيدا 
ثم حولها الى الفرنسي لويك 
رميي الذي سجلها في الشباك 

هوڤنهامي ب� 4 اهداف مقابل 
هدف.

وعمق باير ليڤركوزن 
جراح هامبورغ وأحلق به 
الهزمية الرابعة عشرة هذا 
املوسم بعدما تغلب عليه 

باربعة اهداف نظيفة.
اينتراخ���ت  وتع���ادل 
فرانكف���ورت م���ع ضيفه 

هانوڤر 2-2.
وتعادل ڤيردر برمين 
مع ضيفه مانتيس 0-0، 
فيما حقق فرايبورغ فوزا 
مصيريا لبقائه بن الكبار 
وجاء على حساب ضيفه 

كولن بهدف وحيد. 

فرنسا

يس���تضيف مرسيليا 
الثالث باريس سان جرمان 
املتصدر وبطل املوسمن 
املاضي���ن عل���ى ملع���ب 
فيل���ودروم ف���ي مواجهة 
نارية في املرحلة احلادية 
الدوري  والثالث���ن م���ن 
الفرنسي. وافتتحت املرحلة 
اجلمع���ة، حي���ث ارتضى 
موناك���و الراب���ع وضيفه 
اتي���ان اخلامس  س���انت 
بالتعادل 1-1، ليرفع موناكو 
رصيده الى 54 نقطة مقابل 
53 لسانت اتيان. وتشكل 
مباراة مرسيليا و»بي أس 
جي« منعطفا مهما للفريقن 
في هذه املرحلة من الدوري، 
االول لتحقيق الفوز واشعال 
املنافسة على اللقب حتى 
النهاية، اذ قد ينهي املرحلة 
في الصدارة او في املركز 
الثاني، والثاني لقطع خطوة 
مهمة نحو لقبه الثالث على 
التوالي. واس���تعاد ليون 
توازنه بفوزه على مضيفه 

غانغان 1-3.
ورفع لي���ون رصيده 
الى 61 نقطة في الصدارة 
بفارق نقطتن عن باريس 
اللقب  سان جرمان حامل 
واربع عن مرسيليا الثالث 
وذلك قبل املوقعة املرتقبة 

اليوم.

)62(، رافعا رصيد فريقه الى 
 70 نقطة ف����ي الصدارة بفارق

7 نقاط عن ارسنال الذي اصبح 
ثانيا مؤقتا.

وعلى »ستاد االمارات«، جنح 
الفرنسي ارسن  املدرب  فريق 
فينغر في حتقيق مبتغاه وخرج 
بانتصاره السابع على التوالي 
ما سمح له باالرتقاء الى املركز 
الثاني مؤقتا على حساب مان 
سيتي حامل اللقب الذي يختتم 
املرحلة في ضيافة كريس����تال 

باالس.
افتتح اإلس����باني هيكتور 
بيليرين التسجيل ألرسنال )37( 
ثم اضاف األملاني مسعود اوزيل 
الثاني )40( قب����ل ان يخطف 
التشيلي اليكسيس سانشيس 
الهدف الثالث في الدقيقة األخيرة 

من الشوط االول.
وفي الش����وط الثاني متكن 
ليڤربول م����ن تقليص الفارق 
بركلة جزاء نفذه����ا جوردان 
هندرسون )76( وأضاف اولفييه 
جيرو الهدف الرابع ألرسنال في 

الوقت بدل الضائع.
وتضاءلت حظوظ ليڤربول 
باملش����اركة في دوري األبطال 
املوسم املقبل ألنه اصبح متخلفا 
بفارق 8 نقاط عن يونايتد الذي 

حتضر جيدا ملواجهة الدربي مع 
جاره سيتي وصعد مؤقتا الى 
املركز الثال����ث بتحقيقه فوزه 
التوالي وجاء  اخلامس عل����ى 
على حس����اب ضيفه اس����تون 

ڤيال 1-3.
ويدين يونايتد بالفوز الى 
اإلس����باني اندير هيريرا الذي 
سجل هدفن )43( و)90+2(، 
واض����اف واين رون����ي الهدف 

اآلخر )79(.
اما هدف استون ڤيال فجاء 
البلجيكي كريس����تيان  عب����ر 

بنتيكي )80(.
وهزم ايڤرتون ساوثمبتون 

بهدف سجل وحيد.
وحقق كوينز بارك رينجزر 
متذيل الترتي����ب فوزا مفاجئا 
خ����ارج قواعده على وس����ت 

بروميتش البيون 1-4.
وتغلب سوانسي سيتي على 

هال سيتي 1-3.
وتغلب ليستر سيتي على 

وست هام يونايتد 1-2.

إسبانيا

الثأر  الى  يسعى برشلونة 
وتعزي����ز صدارته عندما يحل 
ضيفا على سلتا فيغو العاشر 
في املرحلة التاسعة والعشرين 

من الدوري اإلسباني.
ف����ي املقابل، يطم����ح ريال 
مدريد الى تعويض خس����ارته 
امام برشلونة بالذات 1-2 في 
الكالسيكو واحلفاظ على فارق 
النقاط االربع التي تفصل بينهما 
ان لم يك����ن تقليصها في حال 

تعثر الفريق الكاتالوني.
في املباراة االولى، يخوض 
برشلونة رحلة محفوفة باملخاطر 
الى فيغو عندما يحل ضيفا على 
س����لتا في مهمة ثأرية يسعى 
من خالله����ا الى حتقيق الفوز 
اخلامس على التوالي والثالث 

والعشرين هذا املوسم.
 وكان س����لتا فيغ����و اطاح

ب� »البلوغرانا« على ملعب كامب 
نو 1-0 في املرحلة العاشرة.

الثانية، تبدو  املباراة  وفي 
كف����ة الريال راجح����ة لتخطي 
عقب����ة ضيفه غرناطة صاحب 
املركز األخير التاسع عشر قبل 

األخير.
وتنتظر ڤالنسيا الثالث قمة 
نارية امام ڤياريال الس����ادس، 
وميني األول النفس مبواصلة 
ف����ي اآلونة  نتائج����ه اجليدة 
األخيرة حيث حقق 6 انتصارات 

في مبارياته السبع األخيرة.
وف����ي مب����اراة أم����س بقي 

اش����بيلية في دائ����رة الصراع 
على احد املراك����ز املؤهلة الى 
ابطال اوروبا املوس����م  دوري 
املقبل بتحقيق����ه فوزه الرابع 
على التوالي وجاء على حساب 

ضيفه اتلتيك بلباو 0-2.
 ورفع اشبيلية رصيده الى 
58 نقطة ف����ي املركز اخلامس 
بفارق اربع نقاط خلف اتلتيكو 
مدريد حامل اللقب بفوزه الثاني 
على التوالي بعد سلس����لة من 
ثالثة تعادالت وجاء على حساب 
مضيفه املتواضع قرطبة متذيل 

الترتيب 0-2.

ألمانيا

ع���وض باي���رن ميونيخ 
اللق���ب  املتص���در وحام���ل 
السابقة  هزميته في املرحلة 
امام بوروسيا مونشنغالدباخ 
الفوز  )1-2( وذلك بتحقيق 
في معقل غرميه بوروس���يا 
ايدونا  دورمتوند »سيغنال 
بارك« بنتيجة 1-0 في املرحلة 
السابعة والعشرين من الدوري 

االملاني لكرة القدم.
 ويدي���ن فري���ق املدرب 
االسباني جوسيب غوارديوال 
الذي يتوجه العتالء منصة 
الثالث���ة  التتوي���ج للم���رة 

التوالي واخلامس���ة  عل���ى 
والعش���رين في مس���يرته، 
بفوزه الى الپولندي روبرت 
ليفاندوڤسكي الذي حقق عودة 
ايدونا  الى »سيغنال  موفقة 
بارك« بتسجيله هدف املباراة 

الوحيد في الدقيقة 36.
ورف���ع الن���ادي الباڤاري 
رصي���ده ال���ى 67 نقطة في 
الصدارة بفارق 10 نقاط عن 
اقرب مالحقي���ه، فيما جتمد 
رصيد دورمتوند عند 33 نقطة 

في املركز العاشر.
وواصل فولفسبورغ الثاني 
مسلسل مبارياته دون هزمية 
وذل���ك بتغلبه عل���ى ضيفه 
اجلريح ش���توتغارت متذيل 

الترتيب 1-3.
الذي  ورفع فولفسبورغ 
ال���ذي يق���دم افض���ل ثاني 
موس���م بعد تتويجه باللقب 
في 2008-2009، رصيده الى 
57 نقطة وضمن بشكل كبير 
املرك���ز الثان���ي كونه يتقدم 
بفارق 7 نقاط عن بوروسيا 
الذي  الثالث  مونشنغالدباخ 
حاف���ظ بدوره على س���جله 
الهزائم للمرحلة  اخلالي من 
السابعة على التوالي بفوزه 
خ���ارج قواعده وج���اء على 

ملن اللقب؟

)رويترز( هازارد أنقذ »البلوز« من فخ ستوك سيتي  

واصل سان انطونيو سبيرز 
حامل اللقب انتصاراته بفوزه 
على دنفر ناغتس 123-93 ضمن 
الدوري األميركي للمحترفن في 

كرة السلة.
الفوز هو اخلمسون لسان 
انطونيو الذي كان ضمن قبل 
ايام تأهله الى البالي اوف للمرة 

الثامنة عشرة على التوالي.
وكان س����ان انطونيو بدأ 
املوسم بشكل متواضع قبل ان 
يتحسن مستواه تدريجيا حيث 

حقق الفوز في 16 من املباريات 
ال� 19 األخي����رة، كما انه الفوز 
الس����ادس على التوالي لسان 

انطونيو على دنفر ناغتس.
وأحرز سان انطونيو اللقب 
بتغلب����ه على ميامي في الدور 
الب����الي اوف في  النهائي من 

املوسم املاضي.
الفائز داني غرين  برز من 
)21 نقط����ة( وكاوهي ليونارد 
)20 نقط����ة( وارون باينز )18 
نقطة(، ومن اخلاس����ر دانيلو 

غاليناري )20 نقطة(.
ولقي اوكالهوما سيتي ثاندر 
صاحب املركز الثامن واألخير 
في املنطقة الغربية املؤهل الى 
البالي اوف خس����ارة قد تعقد 
موقف����ه وكانت ام����ام ممفيس 
غريزليز ثال����ث املنطقة ذاتها 

.100-92
وميلك اوكالهوما 42 فوزا 
مقابل 34 خس����ارة، ويتنافس 
بقوة مع نيو اورليانز بيليكانز 
التاسع على بطاقة التأهل اذ رفع 

األخي����ر رص���يده الى 41 فوزا 
مقابل 34 خسارة بت�غلبه على 

ساكرامنتو كينغز 95-101.
وسجل جف غرين 22 نقطة 
مع 5 متابعات ومارك غاسول 19 
نقطة مع 6 متابعات و5 متريرات 
حاسمة ملمفيس، وإينس كانتر 
24 نقطة مع 17 متابعة وراسل 
وس����تبروك 18 نقط����ة م����ع 7 
متابعات و7 متريرات حاسمة 
الوكالهوم����ا. وفي مباراة نيو 
اورليانز وساكرامنتو، سجل 

لالول اريك غوردون )21 نقطة( 
وانطوني ديفيس )20 نقطة مع 
10 متابعات( وتايركي ايفانز )19 
نقطة مع 12 متابعة و9 متريرات 
حاسمة( وكوينسي بوندكستر 
)18(، وللثاني دمياركوس كازنز 
)24 نقطة مع 20 متابعة و13 
متري����رة حاس����مة( وكل من 
اومري كاسبي وبن ماكليمور 

17 نقطة.
وفي املباريات األخرى، فاز 
انديانا بيسرز على تشارلوت 

هورنتس 93-74، وواشنطن 
ويزاردز على نيويورك نيكس 
101-87، وميلووكي باكس على 
بوسطن س����لتيكس 101-110، 
وبروكلن نتس على تورونتو 
رابتورز 114-109، وش����يكاغو 
بولز على ديترويت بيستونز 
88-82، واورالندو ماجيك على 
مينيسوتا متبروولفز 84-97، 
وبورتالند ترايل باليزرز على 
ل����وس اجنيليس ليكرز 107-
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مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة 31(

3.30beIN SPORTS 1HDبيرنلي – توتنهام

6beIN SPORTS 1HDسندرالند – نيوكاسل
املانيا )املرحلة 27(

4.30beIN SPORTS 4HDأوغسبورغ – شالكه

6.30beIN SPORTS 4HDهيرتا برلن – بادربون
فرنسا )املرحلة 31(

3beIN SPORTS 5HDبوردو – لنس

6beIN SPORTS 5HDنانت – كان

10beIN SPORTS 5HDمرسيليا – سان جيرمان

إسبانيا )املرحلة 29(
1beIN SPORTS 2HDريال مدريد � غرناطة

6beIN SPORTS 2HDڤالنسيا � ڤياريال

8beIN SPORTS 7HDخيتافي � ديبورتيڤو

10beIN SPORTS 2HDسلتافيغو � برشلونة

قمة بني »بي أس جي« ومرسيليا.. و»البلوغرانا« لتعزيز صدارته.. و»امللكي« لتعويض خسارة الكالسيكو

بايرن ميونخ 
يهزم بوروسيا 

دورمتوند 
في »سيغنال
ايدونا بارك«


