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القناةالمباراةالتوقيت
الدوري االنجليزي

beIN SPORTS 2إيفرتون × مانشستر سيتي16:30

beIN SPORTS 2مانشستر يونايتد × ليفربول19:00

الدوري االسباني

beIN SPORTS 3فالنسيا × إسبانيول14:00

beIN SPORTS 3إشبيلية × ريال مدريد22:45

الدوري االيطالي

beIN SPORTS 4كالياري × جنوى14:30

beIN SPORTS 1التسيو × أتالنتا17:00

beIN SPORTS 5نابولي × بيسكارا17:00

beIN SPORTS 4أودينيزي × روما17:00

beIN SPORTS 4فيورنتينا × يوفنتوس22:45

الدوري الفرنسي

beIN SPORTS 6نيس × ميتز17:00

beIN SPORTS 6كان × ليون19:00

beIN SPORTS 6مارسيليا × موناكو23:00

كأس األمم األفريقية

beIN SPORTS 1الجزائر × زمبابوي19:00

beIN SPORTS 1تونس × السنغال22:00

كأس العالم لكرة اليد 2017

beIN SPORTS 8األرجنتين × السويد16:45

beIN SPORTS 7أيسلندا × تونس16:45

beIN SPORTS 7البحرين × قطر19:45

beIN SPORTS 8فرنسا × النرويج19:45

beIN SPORTS 7السعودية × روسيا البيضاء22:45

)األحد 15/ ١(

الملعبالمباراةالتوقيت

كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

صالة اتحاد السلةالمحرق × األهلي18:30

كأس االتحاد لكرة القدم

استاد مدينة خليفةالبحرين × األهلي18:00

ملعب النادي األهليالنجمة × الرفاع الشرقي18:00

ملعب نادي النجمةاالتفاق × المنامة18:00

دوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة

صالة اتحاد الطائرةالمعامير × عالي18:00

دراكسلر يقود باريس سان جيرمان للفوز على رين

فرحة دراكسلر بتسجيله هدف الفوز 

برشلونة يسحق الس بالماس بخماسية في »الليغا«
§مدريد - أ ف ب

 5 الترتيب  ثامن  بالماس  الس  ضيفه  اللقب،  حامل  برشلونة،  سحق   [
مدريد،  ريال  التقليدي  نقطتين مع غريمه  الى  مؤقتا  الفارق  - صفر وقلص 

السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدور االسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة من 18 مباراة، واستعاد المركز الثاني 
مؤقتا من اشبيلية )36 نقطة( الذي يستضيف اليوم )االحد( في قمة المرحلة 

ريال مدريد )40 نقطة( الذي لعب مباراتين أقل.
وخاض مدرب برشلونة لويس انريكي المباراة تحت الضغط، بعدما اكتفى 

بفوزين في مبارياته الست األخيرة في الدوري قبل مواجهة الس بالماس.
على  الخميس  بتغلبه   2017 للعام  األول  فوزه  تحقيق  من  الفريق  وتمكن 
ماميس  سان  في  الذهاب  خسارة  بتعويض  له  سمح  ما   ،1-3 بلباو  اتلتيك 

)1-2( والتأهل لربع نهائي مسابقة الكأس.
وأراح مدرب برشلونة المهاجم البرازيلي نيمار والعبي الوسط اندريس 

قلب  واستبعد  راكيتيتش  ايفان  والكرواتي  اينيستا 
االيمن  الظهير  حقق  فيما  بيكيه،  جيرار  الدفاع 

اليكس فيدال مشاركة نادرة.
على ملعب »كامب نو« وامام 81,480 متفرجا، 

شهد الشوط االول سيطرة برشلونية مطلقة، 
سواريز  لويس  االوروغوياني  افتتحها 
يمينية  ارضية  السبق من تسديدة  بهدف 

اندريه  البرتغالي  من  عرضية  بعد 
تمريرة  اول  وهذه   .)14( غوميش 

حاسمة لغوميش مع برشلونة.
برشلونة  العبو  ــدر  واهـ

الخطيرة  الفرص  من  سلسلة 
رافينيا  للبرازيلي  ابرزها 

بعد  األيسر  القائم  بجانب 
االرجنتيني  من  تمريرة 

ليونيل ميسي )21(.
جماعية  لعبة  وبعد 

غوميش  اهــدر  جميلة، 
صدها  قريبة  مسافة  من 

ببراعة  فاراس  خافي  الحارس 
.)25(

لعب  االول،  الشوط  نهاية  وفي 

ميسي ضربة حرة رائعة في المقص األيسر صدها الحارس ببراعة )43(، ثم 
اهدر فرصة ثمينة وهو منفرد على باب المنطقة، لكن الحارس صنع انجازا 

جديدا وابعد الكرة )45(.
افلتها  رافينيا  من  عرضية  اثر  النتيجة  ميسي  عزز  الثاني،  الشوط  وفي 

الحارس )52(.
وقتل سواريز آمال ضيوفه عندما حقق ثنائيته بتسديدة يمينية ارضية 

في الزاوية اليمنى البعيدة )57(.
وهذا الهدف الـ14 لسواريز في الدوري، فتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي 

مع ميسي.
التي  الحارس صد كرته  ان  بيد  الثالثية وهو منفرد  وكاد سواريز يحقق 

ارتدت الى التركي اردا توران فتابعها في الشباك هدفا رابعا )59(.
وختم فيدال المهرجان بكرة مرتدة وتسديدة يمينية من داخل المنطقة اثر 

تمريرة من الجناح االيمن للبديل باكو الكاسير )80(.
وتعادل ليغانيس مع ضيفه اتلتيك بلباو صفر- صفر.

سابعاً  بلباو  واتلتيك  نقطة،   17 برصيد  عشر  سادس  ليغانيس  وبقي 
برصيد 28 نقطة. 

كالديرون«،  »فيسنتي  ملعب  وعلى 
سجل العب خط الوسط األرجنتيني 
سبع  بعد  هدفا  جايتان  نيكوالس 
به  قاد  البداية  صافرة  من  دقائق 
أتلتيكو مدريد إلى الفوز على ضيفه 

ريال بيتيس 1/صفر.
إلى  أتلتيكو  رصيد  وارتفع 
الرابع  المركز  في  نقطة   34
بينما تجمد رصيد بيتيس 
المركز  في  نقطة   21 عند 

الرابع عشر.
المرحلة  وتستكمل 
األحد بلقاءات فالنسيا 
وسلتا  اسبانيول،  مع 
ديبورتيفو  مع  فيغو 
وسبورتينغ  ــس،  ــي االف
مع  وغرناطة  ايبار،  مع  خيخون 
ريال  مع  واشبيلية  اوساسونا، 
االثنين  تختتم  ان  على  مدريد، 

بلقاء ملقة مع ريال سوسييداد.

تشلسي يعبر ليستر بثالثية ويعزز صدارته للدوري اإلنجليزي

وست  ضيفه  توتنهام  وسحق 
بروميتش البيون 4/صفر وبالنتيجة 
مضيفه  على  ارسنال  فاز  نفسها 
سوانزي سيتي. وفي باقي المباريات 
مضيفه  على  سيتي  ستوك  فــاز 
وفاز هال سيتي على   3/1 سندرالند 
كما  أيضا   3/1 بورنموث  ضيفه 

يونايتد على ضيفه  تغلب ويستهام 
كريستال باالس 3/صفر وفاز بيرنلي 
1/صفر  ساوثهامبتون  ضيفه  على 
وتعادل واتفورد مع ضيفه ميدلزبره 

سلبيا.
وعلى ملعب ووكرز ستديوم حسم 
تشلسي الفوز بنكهة إسبانية، إذ تكفل 

الونسو  ماركوس  اإلسباني  المدافع 
والثاني  األول  الهدفين  بتسجيل 
للفريق قبل أن يختتم مواطنه بيدرو 

رودريغيز التسجيل.
مرور  بعد  بهدف  تشلسي  وتقدم 
ست دقائق فقط من بداية المباراة عن 
صفوف  من  الوافد  ماركوس  طريق 
فيورنتينا اإليطالي الصيف الماضي، 
زميله  من  ذكية  تمريرة  مستغال 

البلجيكي ايدين هازارد.
النتيجة  مــاركــوس  وضــاعــف 
إثر تمريرة   51 الدقيقة  لتشلسي في 
من ويليان شتتها دفاع ليستر ناحية 
أية  يجد  لم  الذي  اإلسباني  المدافع 

صعوبة في هز الشباك.
في  التسجيل  بيدرو  واختتم 
من  رأس  ضربة  من   74 الدقيقة 
متابعته لتسديدة ويليان التي أبعدها 

الحارس كاسبر شمايكل.
ذاكـــرة  تشلسي  ــاد  ــع ــت واس
االنتصارات بعد خسارته في الجولة 
صفر/2  توتنهام  ــام  ام الماضية 
مسيرة  أوقفت  التي  الهزيمة  وهي 
للفريق.  المتتالية  الـ13  االنتصارات 
الدور  في  الفريقين  مباراة  وانتهت 

األول بفوز تشلسي 3/صفر أيضا.
ورفع تشلسي رصيده في الصدارة 
ليستر  رصيد  وتجمد  نقطة   52 إلى 
الخامس  المركز  في  نقطة   21 عند 
هارت  وايــت  ملعب  وعلى  عشر.  
في  كبير  بفضل  توتنهام  يدين  لين، 
الفوز لمهاجمه اإلنجليزي هاري كين 
للفريق  )هاتريك(  ثالثية  سجل  الذي 
جاء  بينما  و82،  و77   12 الدقائق  في 
 26 الدقيقة  في  للفريق  اآلخر  الهدف 
وسجله العب ألبيون جاريث مكاولي 

بالخطأ في مرمى فريقه.
ويحتل كين المركز الثاني في قائمة 
بالتساوي  هدفا   13 برصيد  الهدافين 
مع نجم مانشستر يونايتد السويدي 

زالتان ابراهيموفيتش.
 45 إلى  رصيده  توتنهام  ورفع 
نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بينما 
برومويتش  ويست  رصيد  تجمد 
المركز  في  نقطة   29 عند  ألبيون 

الثامن.
وعلى استاد ليبرتي، تقدم المهاجم 
بهدف  جيرو  اوليفييه  الفرنسي 
واستفاد   .37 الدقيقة  في  الرسنال 
صديقة  نيران  من  بهدفين  ارسنال 
كورك  جاك  سوانزي  العبا  سجلهما 
في  الخطأ  بطريق  ناوتون  وكايل 
مرمى فريقهما في الدقيقتين 54 و67.

اليكسيس  التشيلي  واختتم 

الدقيقة  في  ارسنال  أهداف  سانشيز 
الهدافين  قائمة  صدارة  ليقتسم   73
14 هدفا مع مهاجم تشلسي  برصيد 

اإلسباني دييغو كوستا.
 44 إلى  رصيده  ارسنال  ورفع 
بفارق  الثالث  المركز  في  نقطة 
األهداف أمام ليفربول صاحب المركز 
عند  سوانزي  رصيد  وتجمد  الرابع 
15 نقطة ليتراجع الفريق إلى المركز 

العشرين األخير.
وحقق هال سيتي فوزه األول منذ 
)السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 
من العام الماضي( وتغلب على ضيفه 
سيتي  هال  ورفع   .1/  3 بورنموث 
إلى  ليتقدم  نقطة   16 إلى  رصيده 
رصيد  وتجمد  عشر  الثامن  المركز 
المركز  في  نقطة   25 عند  بورنموث 

الحادي عشر.

فرحة العبي تشلسي بهدف ألونسو الثاني

§لندن - د ب أ

ز فريق تشلسي موقعه في صدارة الدوري اإلنجليزي  ] عزَّ
الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ليستر سيتي حامل 
اللقب 3 / صفر أمس )السبت( في المرحلة الحادية والعشرين 

من المسابقة.
استعاد  كما  المسابقة،  وصافة  إلى  توتنهام  فريق  وصعد 
ارسنال موقعه في المركز الثالث بعد أن حقق كالهما الفوز 

أمس.

§باريس - خدمة رويترز الرياضية العربية
] أثبت العب باريس سان جيرمان يوليان دراكسلر قيمته عندما 
الدرجة  دوري  في  األول  هدفه  ألمانيا  منتخب  وسط  العب  سجل 
على  -1صفر  للفوز  اللقب  حامل  ليقود  القدم  لكرة  الفرنسي  األولى 

مضيفه استاد رين أمس )السبت(.
وهز دراكسلر - الذي انضم لباريس سان جيرمان من فولفسبورغ 
لتقارير صحافية  38 مليون يورو )40.44 مليون دوالر( وفقاً  مقابل 
اليمنى قبل ست دقائق  الشباك بتسديدة جيدة بقدمه  الشهر -  هذا 

على نهاية الشوط األول.
 20 من  نقطة   42 إلى  جيرمان  سان  باريس  رصيد  الفوز  ورفع 
مباراة بفارق األهداف خلف موناكو صاحب المركز الثاني كما يتأخر 
بنقطتين عن نيس المتصدر الذي يستضيف ميتز غداً )األحد( حين 

يحل موناكو ضيفاً على أولمبيك مرسيليا.


