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An tseachtain seo d’imir 
Maigh Eo i gcoinne Baile 
Átha i gcluiche ceannais uile 
na hÉireann. Bhuaigh Baile 
Átha Cliath trí phointe. Buail 
Aidan Ó Sé Dean Rock ina 
aghaidh agus tugadh cárta 
dearg dó. Tá sé seo anois an 
seachtú bua i sraith le 
haghaidh Baile Átha Cliath.

Inné bhuaigh liverpool i 
gcoinne Man United i 
‘Champions League’ na mBean 
ag Old Trafford. Scóráil Niamh 
Fahey (captaen liverpool) 
penalty a bhuaigh an cluiche 
dóibh. Anois tá siad tríd chuig 
an leath cluiche ceannais.

Faigheann Christian Eriksen 
téim-chroí i lár an 
cluiche.Deanann an captaen 
cpr agus sábhálann sé saol 
Christian. Tá sé san ospidéal 
anois agus dúirt sé go bhfuil sé 
an buíoch as gach rud a rinne 
gach duine do.



Is beag nár bhuaigh 
foireann na mban Maigh Eo 
inniu i gcluiche ceannais 
na hÉireann. D’imir Baile 
Átha Cliath go han-mhaith 
le Sarah Deegan ag 
scóráil cúl amháin agus 
naoi bpointe. Fuair sí 
bean an chluiche.

Bhuaigh na Lakers ag an 
deireadh seachtaine in 
aghaidh na Chicago Bulls. 
Fuair LeBron James scór 
iontach í an nóiméad 
deireanach. dá 
cheiliúradh chuaigh sé 
síos ar a ghlúine agus 
rinne sé paidir chun meas 
a thaispeáint don imreoir 
a fuair bás anuraidh, 
Kobe Bryant.

Caill ‘The Undertaker’  
in aghaidh John Cena i 
WWE. Fuair John an 
Undertaker i nglas ceann 
agus b’éigean don 
Undertaker ‘tap out’ 
sular chrom sé. Beidh 
John Cena ag troid in 
aghaidh Dwayne (The 
Rock) Johnson.

Cluiche Ceannais 
Na mBan

Lakers vs Chicago 
Bulls

Nuacht i WWE



Bhuaigh Loch Garman in aghaidh Luimneach sa leath 
cluiche ceannais iománaíochta le dhá cúl agus dó dheag 
pointe. Fuair Cian Lynch cárta dearg, mar sin, ní bheidh 
sé ag imirt go dtí an bhliain seo chugainn.

Seo deireadh den maratón! Féach cé chomh tapaidh is 
atá Aoibhinn agus Sadhbh ag dul. Níl cuma tuirseach 
orthu. Rinne siad an maratón seo in uair amháin!

Tar éis an maratón, bhí Aoibhinn ag iarraidh haca a 
imirt le na buachaillí.

Iománaíocht le Loch 
Garman agus Luimneach

Rásaí

Haca












