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كش����ف رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 46
جوزيف بالتر أنه يجرى التحضير التفاق على 
استضافة القارة األوروبية كأس العالم 2018. 
وتتنافس اجنلترا وروسيا، واسبانيا والبرتغال 
مبلف مشترك، وبلجيكا وهولندا مبلف مشترك 
أيضا على استضافة كأس العالم 2018 أو 2022. 
وقال بالت����ر على هامش لقائه رئيس الوزراء 

االسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو: »ما 
تناقشت به مع رئيس االحتاد األوروبي ميشال 
بالتيني في موسكو في األيام األخيرة، هو ان 
الترشيح الستضافة كأس العالم عام 2018 يجب 
ان ينحصر بالقارة االوروبية فقط«. واضاف 
»لم يتقرر األمر رسميا بعد، لكنها مجرد فكرة 
لتسهيل عمل االحتاد الدولي واللجنة التنفيذية«.

وترشحت ايضا استراليا واليابان والواليات 
املتحدة لكأسي العالم 2018 أو 2022، في حني 
أعلنت قطر واندونيس����يا وكوريا اجلنوبية 
ترشحها فقط لكأس العالم 2022. وأكد بالتر 
بانه يجب على الدول املرشحة ان تتقدم مبلف 
ترش����يحها في 14 مايو قب����ل ان يقوم »فيفا« 

بدراسة هذه امللفات في يونيو.

 بالتر لحصر استضافة مونديال 2018  في أوروبا 

عالميةمتفرقات

ذكرت صحيفة »دايلي ميرور« االجنليزية في عددها 
الصادر امس ان الساعدي القذافي جنل الزعيم الليبي معمر 
القذافي قد يصبح املالك اجلديد لنادي بورتسموث االجنليزي 

الذي يعاني من ازمة مادية حادة.
أعلن خورخي أميال رئيس نادي بوكا جونيورز األرجنتيني 
رسميا استقالة كارلوس بيانكي من منصبه كمدير للنادي وأكد 

أن أبيل ألفيس املدير الفني املؤقت سيتولى قيادة الفريق.
أعلن منظمو أول دورة أوملبية صيفية للشباب والتي 
من املقرر أن جترى في سنغافورة في أغسطس املقبل أن 
ش����علة األوملبياد ستسافر إلى خمس مدن ممثلة للقارات 

اخلمس.
رفضت محكمة التحكيم الرياضية دعوى استئناف أقامها 

الدراج األملاني شتيفان شوماخر ضد عقوبة اإليقاف عامني.
بذل مايكل ش����وماخر وزميله نيكو روزبرغ مجهودا 
كبيرا، حيث كشف فريق مرسيدس جي بي عن ألوانه قبل 
انطالق املوس����م اجلديد لبطولة العالم لسباقات سيارات 

فورموال واحد.
أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت األملاني لكرة القدم فك 
االرتباط مع العب خط الوسط، مهدي ماهدافيكيا، وعودته إلى 

إيران لينضم لفريق ستيل أزين.
أكد نيلس����ون هايدو فالديز مهاجم نادي بوروس����يا 
دورمتوند األملاني أن جميع العبي منتخب پاراغواي لكرة 

القدم تقريبا »من املجانني«.
كش��فت مجلة »دير شبيغل« األملانية النقاب عن مخالفات 
مالية جديدة حلسن مصطفى رئيس االحتاد الدولي لكرة اليد. 
اعلن نادي بالكبيرن االجنليزي انه تلقى عرضا مكتوبا 
من وست هام يونايتد لضم بيني مكارثي مهاجم منتخب 

جنوب افريقيا.
يغيب نيكوال درينتشيتش العب خط وسط فريق سبارتاك 
موسكو الروسي لكرة القدم عن املالعب ملدة ستة اشهر على 

االقل بعد اصابته بكسر في ساقه.
تعرض املهاجم الباراغوياني سالفادور كاباناس الذي 
ساهم في تأهل منتخب بالده الى نهائيات مونديال جنوب 
افريقيا 2010، لطلق ناري في رأسه خالل وجوده في احدى 

حانات مكسيكو سيتي وهو في وضع حرج للغاية.
يقول وين روني مهاجم منتخب اجنلترا وجنم مان يونايتد 
انه يخشى مواجهة الهولندي كالرينس سيدورف العب خط وسط 
ميالن االيطالي اكثر من اي العب اخر في دور 16 من دوري االبطال 
االوروب��ي الى جان��ب االيطالي فابي��و كابيللو م��درب منتخب 

اجنلترا.
تعاقد االحت����اد الدولى لكرة الق����دم )فيفا( واللجنة 
املنظم����ة لنهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا مع أحد 
املصان����ع الصيني����ة على تصني����ع 2.3 ملي����ون متيمة 

)زاكومى(.
يش��ارك مدرب االرجنتني دييغو مارادونا في محاورات 
ولقاءات مع الشباب في أوروغواي بعد املونديال، في إطار حملة 
ملكافحة املخدرات يدعمها رئيس اوروغواي خوسيه موخيكا.

اعتقد جنم الكرة الكولومبي املعتزل كارلوس فالديراما 
أن الكرة في بالده ميكنها استعادة املكانة التي فقدتها إذا مت 
تعيينه مديرا للكرة وليونيل ألفاريز مديرا فنيا للمنتخب.

بنيتيز مرشح لخالفة فيرارا 

إيقاف رونالدو مباراتين 

أبوظبي تستضيف جائزة »لوريوس« 

سنديروس ينتقل الى إيڤرتون 

مانوني يمدد مع أرسنال

ميدو في طريقه إلى هال

ڤولفسبورغ يقيل مدربه 

NBA كليڤالند يتخطى ميامي في الـ

نادال يفقد لقب تنس أستراليا 

أوشك يوڤنتوس اإليطالي على إقالة مديره الفني تشيرو فيرارا فيما 
تردد اسم األسباني رافاييل بنيتيز املدير الفني لليڤربول اإلجنليزي 
كأبرز املرش����حني خلالفته. وكتبت صحيفة »غازيتا ديللو سبورت« 
عن فيرارا »إن قدره قد حسم«. وأكدت أنه بعد الهزمية أمام روما 1-2 

يوم السبت املاضي، بات اخلالف الوحيد حول موعد رحيله.

الدمنارك���ي باتريك  يغيب 
متيلينغ���ا مدافع ن���ادي ملقه 
االسباني عن املالعب ملدة ثالثة 
أسابيع بعد إصابته بكسر في 
عظمة األنف، ج���راء تعرضه 

لضرب���ة كوع م���ن البرتغالي 
كريستيانو رونالدو العب ريال 
مدريد خالل مباراة الفريقني في 
الدوري حي���ث أوقف رونالدو 

مباراتني.

تستضيف العاصمة االماراتية أبوظبي جوائز »لوريوس« الشهيرة 
التي تكرم جنوم وجنمات الرياضة في كل عام وذلك في العاش����ر من 
مارس املقبل. ومن األسماء املتوقع حضورها حفل اجلوائز االرجنتيني 
ليونل ميسي العب برشلونة االسباني والسباح االميركي مايكل فيلبس 

وجنم التنس السويسري روجيه فيدرر.

أنهى املدافع السويس����ري فيليب سنديروس اجراءات انتقاله من 
أرسنال الى الفريق االجنليزي اآلخر ايڤرتون على سبيل االعارة حتى 
نهاية املوسم. وكان سنديروس )24 عاما( التحق بأرسنال في ديسمبر 
2002 لكنه وجد نفسه املوسم املاضي خارج حسابات املدرب الفرنسي 

ارسني فينغر، ما اضطره لالنتقال الى ميالن االيطالي.

مدد احل����ارس اإليطالي ڤيتو 
مانوني عقده مع أرسنال االجنليزي 
ل� 4 س����نوات إضافية كما اعلن 

النادي اللندني.
وكان مانون����ي )21 عاما( حل 
مكان احلارس األصلي اإلسباني 

مانويل املونيا في مطلع املوسم 
احلالي وخ����اض اول مباراة في 
صفوفه في دوري أبطال أوروبا 
البلجيكي  ضد س����تاندارد لياج 
ورفعها الى 8 قبل متاثل املونيا 

الى الشفاء من اإلصابة.

أشارت التقارير الصحافية الواردة من اجنلترا الى ان النجم املصري 
احمد حسام »ميدو« قد يلتحق مبواطنه عمرو زكي الى صفوف هال 
سيتي االجنليزي، وكشفت صحيفة »دايلي مايل« االجنليزية في عددها 
الصادر ام����س أن ميدو توجه الى اجنلترا للدخول في مفاوضات مع 
هال سيتي لالنتقال الى صفوفه ملدة 6 اشهر على سبيل اإلعارة، علما 

ان نادي ميدلزبرة اليزال ميلك توقيع النجم املصري.

اقال نادي ڤولفسبورغ االملاني بطل الدوري املوسم املاضي مدربه ارمني فيه 
بعد النتائج املخيبة التي حققها الفريق بإشرافه وآخرها سقوطه على ارضه امام 
كولن 2-3 في الدوري احمللي وتراجعه الى املركز العاش��ر. واعلن فولفس��بورغ 
تعيني لورنز غونتر كوستنر مدرب الفريق الرديف، لالشراف على الفريق االول 
حالي��ا بانتظار اختيار بديل فيه. ويبدو جن��م منتخب املانيا في الثمانينات برند 
شوس��تر مرشحا بقوة للحلول مكان فيه الذي كان تسلم االشراف على الفريق 

مطلع املوسم احلالي خلفا لفيليكس ماغاث املنتقل بدوره الى نادي شالكه.

حقق كليڤالند كاڤالييرز فوزا مثيرا على ميامي هيت 92-91 ضمن 
دوري كرة السلة االميركي للمحترفني رافعا رصيده الى 35 فوزا هذا 
املوس����م )افضل س����جل(. وكانت املواجهة مرتقبة بني جنم كليفالند 
ليبرون جيمس، ونظيره وصديقه في صفوف ميامي هيت دواين وايد، 
وحقق شيكاغو بولز فوزه الثالث على التوالي وكان على حساب سان 
انطونيو سبيرز 98- 93في مباراة شهدت مواجهة بني فرنسيني هما 
يواك����ني نوا جنل جنم كرة املضرب يانيك نوا الذي يلعب في صفوف 
شيكاغو، وتوني باركر جنم سان انطونيو، وسجل نوا 11 نقطة وجنح 
في 5 متابعات(، في حني سجل باركر 20 نقطة و6 متابعات و8 متريرات 
حاسمة.  وفي املباريات االخرى، فاز انديانا بيسرز على فيالدلفيا سڤنتي 
سيكس����رز 109-98، واتالنتا هوكس على هيوسنت روكتس 95-102، 
وبوس����طن سلتيكس على لوس اجنيليس كليبرز 95-89، وممفيس 
غريزليز على اورالندو ماجيك 99-94، ويوتا جاز على فينيكس صنز 
124-115، ودنفر ناغتس على تشارلوت بوبكاتس 104-93، وتشارلوت 

هورنتس على بورتالند ترايل باليزرز 97-98.

فقد االسباني رافايل نادال املصنف ثانيا لقبه في بطولة استراليا 
املفتوح����ة للتنس، بعد انس����حابه من ام����ام البريطاني اندي موراي 
اخلامس بسبب االصابة والنتيجة تشير الى تقدم االخير 6-3 و6-7 

)7-2( و3-صفر امس في ملبورن. 
وبات الكرواتي مارين سيليتش الرابع عشر اول كرواتي يبلغ نصف 
النهائي، بفوزه على االميركي اندي روديك السابع 7-6 )7-4(و3-6 

و3-6 و2-6 و6-3 امس في ملبورن في ثالث ساعات و50 دقيقة.
كما انها املرة االولى التي يصل فيها سيليتش )21 عاما( الى نصف 
نهائ����ي احدى بطوالت الغراند س����الم، ويبقى افضل اجناز له بلوغه 
ربع نهائي بطولة الواليات املفتوحة العام املاضي قبل ان يخسر امام 
االرجنتيني خوان مارتن دل بوترو ورفع الكرواتي رصيده الى عشرة 
انتصارات متتالية منذ بداية العام احلالي بعد ان توج بطال في دورة 
تشيناي الهندية. وشكلت املباراة خيبة جديدة لروديك الذي فشل في 
احراز لقب ثان في البطوالت الكبرى، اذ يعود لقبه االول فيها الى ستة 

اعوام حني توج بطال في فالشينغ ميدوز االميركية عام 2003.

موقعة عاصفة بين اللدودين مان يونايتد ومانشستر سيتي في »الرابطة« 

يتواجه م����ان يونايتد وجاره 
مانشس����تر سيتي في اياب الدور 
النهائ����ي من مس����ابقة  نص����ف 
كأس رابط����ة االندية االجنليزية 
احملترفة اليوم في مباراة حامية 
الوطيس سيكون مسرحها ملعب 
»اولدترافورد« لتحديد هوية الفريق 
الذي يواجه استون ڤيال في النهائي 

املقرر في 28 فبراير املقبل.
وكان مانشستر سيتي فاز ذهابا 
2-1 االس����بوع املاضي في مباراة 
مثيرة تقدم فيها مان يونايتد بهدف 
الويلزي املخضرم راين  جلناحه 
غيغز، قبل ان يقلب سيتي النتيجة 
في مصلحته بثنائي����ة للمهاجم 
االرجنتيني كارلوس تيفيز العب 

مان يونايتد السابق.
وما زاد من قوة املباراة ان تيفيز 
احتفل على طريقته اخلاصة موجها 
حركات باجتاه جمهور مان يونايتد 
واملدرب السير اليكس فيرغسون 
فرد عليه قائد مان يونايتد غاري 
نيفي����ل بحرك����ة م����ن اصبع يده 
االوسط، ما يرشح مباراة اليوم الى 
املزيد من التوتر، علما بأن شرطة 
مانشستر واالحتاد االجنليزي حذرا 

والويل����زي كري����غ بيالمي وقال 
»منلك الالعبني الذين يستطيعون 
احلاق االذى مبان يونايتد، ونحن 
مصممون على بلوغ النهائي لنرد 
اجلميل النصار النادي املتعطشني 
لاللقاب«. كما عاد املهاجم التوغولي 
إميانويل أديبايور بعد ثالثة أسابيع 
بسبب كأس أفريقيا. وسيعتمد مان 
يونايتد بشكل كبير على مهاجمه 
املتألق وين روني صاحب رباعية 
في مرمى هال سيتي السبت املاضي 
والذي رف����ع رصيده الى 20 هدفا 
هذا املوسم في مختلف املسابقات، 
البرتغالي لويس  واشاد اجلناح 
ناني بروني وقال »ستكون املباراة 
ضد مانشستر سيتي صعبة للغاية، 
لكن بوجود العب رائع مثل روني 
نشعر بالثقة على قدرتنا في قلب 

نتيجة الذهاب«.
واوضح »ستكون االجواء رائعة 
في امللعب في مواجهة سيتي نظرا 
للعداوة الكبيرة بني الفريقني ونامل 
ان تكون الكلم����ة االخيرة لنا في 
املب����اراة«. وعلى جبه����ة الدوري 
االجنليزي يخوض ارسنال الثاني 
وتشلسي الثالث مباراتني صعبتني 

بعد خروج منتخب بالده من ربع 
نهائي امم افريقيا في انغوال، اكثر 
جهوزية من ارسنال خصوصا في 
خط الهجوم، لكنه يحسب حسابا 
الذي لم يعرف  كبيرا لبرمنغهام 
طع����م الهزمية ف����ي 15 مباراة في 

مختلف املسابقات.
ويلعب بالكبيرن مع ويغان، 
وايڤرتون مع سندرالند.وتأجلت 
مباراة ستوك سيتي مع مانشستر 
سيتي الى 14 فبراير املقبل الرتباط 
االخير باياب نصف نهائي كأس 
الرابطة م����ع مضيفه وجاره مان 

يونايتد.

كأس إيطاليا

يواجه ميالن أودينيزي اليوم 
في الدور رب����ع النهائي في كأس 
إيطاليا، ورغم الهزمية أمام انتر، 
سيكون ميالن هو املرشح األقوى 
للفوز في املواجهة مع أودينيزي 
الذي يجاهد حاليا من أجل االبتعاد 
عن شبح الهبوط لدوري الدرجة 
إيطالي����ا رغم بدايته  الثانية في 
اجليدة للموسم احلالي. ويحاول 
الفني  املدير  البرازيلي ليوناردو 

جمهور الفريقني من مغبة ارتكاب 
حوادث شغب.

والتق����ى الفريق����ان ايضا في 
ال����دوري احملل����ي عل����ى ملع����ب 
اولدترافورد في سبتمبر املاضي 
وانتهت املب����اراة بفوز مثير ملان 
يونايتد 4-3 وجاء هدف الترجيح 
بواسطة مايكل اوين في الدقيقة 
السادسة من الوقت بدل الضائع. 
ويأمل مانشستر سيتي الى بلوغ 
اول مب����اراة نهائية منذ عام 1981 
عندما خسر نهائي كأس اجنلترا امام 
توتنهام في مباراة معادة، في حني 
يحمل يونايتد لقب املسابقة بعد 
فوزه على توتنهام بركالت الترجيح 
املوسم املاضي، ويقود سيتي مدربه 
اجلديد روبرتو مانشيني الذي حل 
بدال من مارك هي����وز. وقد حقق 
الفريق باشرافه ستة انتصارات 
في مختلف املس����ابقات وتعرض 
خلسارة واحدة كانت امام ايڤرتون 
في الدوري، واعتبر مدافع سيتي 
البرازيلي س����يلفينيو ان اسلوب 
فريقه يتناس����ب متاما مع اللعب 
خارج ارضه النه يجيد الهجمات 
الس����ريعة بقيادة تيفيز  املرتدة 

في املرحلة ال� 23 حيث يحل االول 
ضيفا على استون ڤيال، ويستضيف 
الثاني برمنغه����ام، ويتعني على 
ارسنال وتشلسي معا ان يتخطيا 
منافسيهما من اجل انتزاع الصدارة 
من مان يونايتد حامل اللقب الذي 
افتتح املرحلة بانتصار كبير على 
هال سيتي 4-0 سجلها وين روني، 
في املباراة االولى، لن تكون رحلة 
رجال املدرب الفرنسي ارسني فينغر 
بعد سقوطهم امام ستوك سيتي 
1-3 وخروجه����م من الدور الرابع 
في مسابقة كأس اجنلترا، مجرد 
نزهة الى ملعب فيال بارك رغم انهم 
يتفاءلون باللعب على هذا امللعب 
حيث لم يخسروا اي مباراة منذ 
1998 )5 انتصارات و5 تعادالت(.وال 
يقف تفكير فينغر عند حدود مباراة 
اليوم فهو اضافة الى النقص في 
صفوف فريقه، سيخوض مباريات 
صعبة في املراحل الالحقة حيث 
سيواجه على التوالي مان يونايتد 

وتشلسي وليڤربول.
وف����ي املباراة الثاني����ة، يبدو 
تشلسي رغم استمرار غياب مهاجمه 
العاجي وهداف����ه ديدييه دروغبا 

مليالن النظر إلى اجلانب املشرق 
ق����ال »املس����تقبل إيجابي  حيث 
ألننا الثان����ي )في جدول الدوري 
اإليطالي بفارق تسع نقاط خلف 
انتر( ومتقدما عن روما بنقطتني 
وتبقى لنا مباراة مؤجلة كما ننافس 
في كأس إيطاليا وفي دوري أبطال 

أوروبا«.
وانضم كالوديو ماركيس����يو 
العب خط وس����ط يوڤنتوس الى 
لوكا طوني مهاجم روما في قائمة 
املصاب����ني بعد مب����اراة الفريقني 
القوية التي اقيمت في تورينو في 
الدوري، وقال يوڤنتوس في بيان 
إن ماركيسيو سيغيب عن املباريات 
ملدة 20 يوما بس����بب مشكلة في 
اوتار باطن الركبة عانى منها خالل 
املباراة التي خسرها الفريق أمام 

روما 1-2. 
من جهته قال روما مبوقعه على 
االنترنت إن مهاجمه طوني عانى من 
اصابة في ربلة الساق قبل استبداله 
بالعب اخر في بداية املباراة. ولدى 
أنتر ميالن أوقف ويسلي سنايدر 
مباراتني بس����بب استهزائه بقرار 

احلكم في »دربي« ميالنو .

مواجهتان صعبتان ألرسنال وتشلسي في الدوري..وميالن يتحدى أودينيزي في الكأس 

)ا.پ(رود ڤان نيستلروي حامال فانيلته »22« مع رئيس هامبورغ برند هوفمان 

مواجهة نارية بني مان يونايتد الساعي للثأر أمام مانشستر سيتي

 نيستلروي إلظهار قدراته مع هامبورغ 
أك���د املهاج���م الهولن���دي 
املخضرم، رود ڤان نيستلروي، 
أنه يهدف إلى إظهار قدرته على 
اللعب سنوات عديدة مبستوى 
مرتفع خالل جتربته اجلديدة 
مع هامبورغ األملاني لكرة القدم، 
القميص  ويرتدي نيستلروي 
رقم 22 عندما مت تقدميه رسميا 
من قبل هامبورغ عقب انتقاله، 
في اطار صفقة انتقال حر، قادما 

من ريال مدريد االسباني.
ومت اصطحاب نيستلروي 
)33 عام���ا( مباش���رة مللعب 
هامبورغ بعد وصوله للمطار 
قادما م���ن مدريد، حيث تلقى 
عبارات الوداع في ستاد برنابيو، 
قبل انطالق مباراة ريال مدريد 
أمام ملقه.وأوضح نيستلروي 
»أعتق���د أني بإمكان���ي اللعب 
مبستوى مرتفع لعدة أعوام«.

واجتاز الفحوصات الطبية وأكد 
أن ركبته في »حالة رائعة«.

ورحب يواكيم لوف، املدير 
الفن���ي للمنتخ���ب األملان���ي، 
بخط���وة انتقال نيس���تلروي 
إلى البوندسليغا.وقال لوف في 
شتوتغارت ان نيستلروي كان 
أحد أفضل املهاجمني في أوروبا 
خالل العقد األخير.وأكد لوف، 
أنه يحظى بدعم أندية الدوري 
االملاني )البوندسليغا( جتاه 
املنتخب، وذلك قبل انطالق كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

وتعرض جتم���ع املنتخب 
األملاني هذا األسبوع من أجل 
االستعداد لكأس العالم بجانب 
بعض األغراض التس���ويقية، 
لالنتق���اد من جان���ب لويس 
فان غال املدي���ر الفني لبايرن 

ميونيخ.
وأع���رب ي���وب هاينكس 

م���درب باير ليڤرك���وزن، عن 
مس���اندته للوف حيث قال ان 
مدربي البوندسليغا يتحملون 
مسؤولية دعم املنتخب الوطني، 
وأضاف »من املهم إجراء العديد 
من االتصاالت، خاصة في العام 
الذي تق���ام فيه نهائيات كأس 

العالم«.

انتهاء عقوبة مدربو الـ »بوندسليغا« يدعمون لوف 
إيقاف مارادونا

بدأ دييغو مارادونا مدرب 
األرجنتني امس االستعداد ملهمة 
شاقة تتمثل في تقليص عدد 
الالعبني الذين يعتمد عليهم 
في املباريات بأكثر من الثلثني 
قبل نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم التي ستقام في جنوب 

أفريقيا هذا العام.
اكثر  واستدعى مارادونا 
من 90 العبا خلوض 15 مباراة 
مع األرجنتني من بينها ثماني 
مباريات في تصفيات كأس 
العالم من���ذ بداية مهمته في 
تدري���ب األرجنت���ني والتي 
انطلقت مبب���اراة ودية أمام 
اس���كوتلندا في غالس���غو 
ف���ي نوفمب���ر ع���ام 2008. 
وق���ال مارادونا في إش���ارة 
التي اقتصرت  لتش���كيالته 
عل���ى العب���ني محليني فقط 
ملباري���ات األرجنتني الودية 
على أرضه���ا »يقولون انني 
استدعيت الكثير من الالعبني 
لكني أتساءل من فعلها قبلي 

من املدربني؟ ال أحد«.
واضاف في مؤمتر صحافي 
في مدينة سان خوان بغرب 
البالد والتي س���يلتقي فيها 
منتخب األرجنتني بتشكيلة 
م���ن الالعب���ني احملليني مع 
كوستاريكا في مباراة ودية 
»بالطبع اس���تدعيت الكثير 
من الالعبني لكني ارغب في 

مشاهدتهم كلهم«.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الثالثة والعشرون(

شوسبورت10:451استون ڤيال � أرسنال

11بالكبيرن � ويغان

شو شاشة10:45تشلسي � برمنغهام

11ايڤرتون � سندرالند

كأس الرابطة اإلنجليزية
اجلزيرة الرياضية +115مان يونايتد � مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
اجلزيرة الرياضية +111ميالن � أودينيزي

كأس إسبانيا
اجلزيرة الرياضية +101أوساسونا � راسينغ

اجلزيرة الرياضية +122اشبيلية � ديبورتيڤو

كأس االتحاد الفرنسي
7لوريان � ليون

8:45غانغان � تولوز 

10:45مرسيليا � ليل

كأس فرنسا
8كوملار � بولونيه

9نانسي � بالبينيك


