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51 اعلن االحتاد التركي لكرة القدم على موقعه على شبكة االنترنت انه تعاقد مع املدرب الهولندي غوس هيدينك لالشراف 
على املنتخب الوطني ملدة س���نتني مع امكانية جتديده لعامني اضافيني. وكشف االحتاد التركي ان هيدينك سيقود املنتخب 
التركي في تصفيات كأس اوروبا 2012، على ان يتس���لم منصبه في اغس���طس املقبل بعد ش���هر من نهاية عقده مع االحتاد 
الروسي. وسبق لهيدينك ان أشرف على تدريب منتخبات وطنية سابقا هي منتخب بالده هولندا، وكوريا اجلنوبية واستراليا 
قبل ان يتولى االش���راف على منتخب روس���يا. وجنح هيدينك في قيادة املنتخب الروسي الى الدور نصف النهائي من كأس 
اوروبا 2008، لكنه فش���ل في مهمته لقيادته الى نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا الصيف املقبل بخسارته في امللحق 

امام سلوڤينيا. ويعرف هيدينك الكرة التركية جيدا من خالل اشرافه على فنربغشه موسم 1990 - 1991.

هيدينك مدربًا لمنتخب تركيا

مان يونايتد »المحظوظ« يفك عقدة ميالن في »سان سيرو«

)85(. وكاد اينزاغي يدرك التعادل 
من تسديدة قوية اثر متريرة بينية 
من رونالدينيو بيد ان كرته ذهبت 
بعيدا عن اخلشبات الثالث )86(. 
وكاد بيرلو يدرك التعادل عندما 
تلقى كرة م���ن رونالدينيو امام 
املنطقة فتالعب بكاريك وسددها 
بيد ان ايفانز حولها الى ركنية 
كاد اليساندرو نيستا يسجل من 
خاللها التعادل بضربة رأس���ية 
)90(. وتلقى كاريك انذارا ثانيا 
وط���رد في الدقيق���ة الثالثة من 
الوقت بدل الضائع وسيكون اكبر 

الغائبني عن لقاء االياب.

مفاجأة ماكون

وفي الثانية، قاد املهاجم الدولي 
الكاميروني جان ماكون ليون الى 
حتقيق فوز ثمني على ريال مدريد 
معززا حظوظ فريقه في بلوغ الدور 
ربع النهائي وحرمان النادي امللكي 
النهائي  من حتقيق حلم خوض 
على ملعبه س���انتياغو برنابيو 
في 22 مايو املقبل. وانتظر ليون 
الشوط الثاني الفتتاح التسجيل 
من تس���ديدة قوية رائعة ملاكون 
بيمناه من خارج املنطقة سكنت 
الزاوية اليسرى البعيدة للحارس 
ايكر كاسياس. وهو الهدف الثاني 
ملاكون مع ليون هذا املوسم. وحاول 
مدرب ريال مدريد التشيلي مانويل 
بيلليغريني تنشيط خط الهجوم 
باش���راك مهاجم ليون الس���ابق 
الفرنس���ي كرمي بنزمي���ة مكان 
االرجنتيني غونزالو هيغواين، 
لكن دون جدوى. ولم يشكل ريال 
مدريد خطورة كبيرة على مضيفه 
باس���تثناء فرص قليلة لنجميه 
البرتغالي كريس���تيانو رونالدو 

والبرازيلي كاكا.

خ����ط����ا م����ان 
ي���ون���اي���ت���د 
االجن���ل���ي���زي 
وص��ي��ف بطل 
النسخة االخيرة 
ال��دور ربع  خطوة كبيرة نحو 
النهائي ملسابقة دوري ابطال اوروبا 
لكرة القدم بفوزه التاريخي على 
مضيفه ميالن االيطالي 3-2 اول 
من امس على ملعب سان سيرو 
في ميالنو وامام 80 الف متفرج 
في ذهاب الدور ثمن النهائي. وفي 
مباراة ثانية، فاجأ ليون الفرنسي 
ضيفه ريال مدريد االسباني بفوز 
1-0 على ستاد »جيرالن« في ليون 
وامام 40 الف متفرج. وتقام مبارتا 
االياب في العاشر من مارس املقبل 

في مانشستر ومدريد.
في املباراة االولى، حقق مان 
يونايتد حامل لقب املس���ابقة 3 
مرات اخره���ا العام قبل املاضي، 
فوزه االول على ميالن في س���ان 
سيرو في تاريخ املواجهات بينهما، 
كما هي االهداف االولى للشياطني 
احلمر على امللعب ذاته في تاريخ 
مواجهاته لقطب ميالنو. ويشكل 
الفريق االيطالي عقدة ملان يونايتد 
الن االخي���ر لم ينجح في جتاوز 
عقبة منافسه في اي من املواجهات 
االربع التي جمعتهما حتى االن، 
اذ تأه���ل ميالن الى النهائي على 
حساب »الش���ياطني احلمر« في 
اولها موسم 1957- 3 مناسبات 
1958 عندم���ا فاز عليه ايابا 0-4 
بعد ان خسر امام ذهابا 1-2، ثم 
موسم 1968-1969 حني فاز ذهابا 
2-0 وخس���ر ايابا 0-1، واخيرا 
2006-2007 )2-3 ذهابا و0-3 
ايابا(، اضافة الى مواجهتهما في 
الدور ثمن النهائي بالذات موسم 

الهدف الشخصي الثاني والثالث 
لفريقه اثر متريرة عرضية من 
فليتشر تابعها برأسه دون رقابة 
على ميني احل���ارس ديدا )74(. 
وهو الهدف الثاني لروني في 4 
مباريات في املسابقة هذا املوسم. 
الهاتريك من  وكاد روني يحقق 
تس���ديدة قوية م���ن ركلة حرة 
مرت بجوار القائم االيسر )83(. 
ودفع ليوناردو بفيليبو اينزاغي 
مكان هونتيالر، وجنح فريقه في 
تقليص الفارق عبر س���يدورف 
بكعب قدمه اليسرى اثر متريرة 
عرضية ذكية م���ن رونالدينيو 

ليوناردو جنم مان يونايتد السابق 
ديڤيد بيكام اساسيا منذ البداية 
واحتف���ظ بالهولن���دي كالرنس 
سيدورف وجينارو غاتوزو على 
دكة االحتياط، فيما غاب جانلوكا 
زامبروت���ا بس���بب االصابة. في 
املقابل، خاض الش���ياطني احلمر 
املباراة في غياب قائده الويلزي 
املخض���رم راين غيغ���ز واملدافع 
الصربي نيمانيا فيديتش بسبب 
االصاب���ة، فيما احتفظ الس���ير 
اليك���س فيرغس���ون بالبلغاري 
دمييتار برباتوف واالكوادوري 
انطونيو ڤالنسيا ووس براون على 

ادراك التع���ادل عندما تلقى كرة 
عرضية من دارين فليتش���ر من 
اليمنى فحاول تسديدها  اجلهة 
بيمناه لكنها ارتطمت بيس���راه 
وارتدت من القائم االمين وعانقت 
الشباك )36(. وانقذ ڤان در سار 
مرماه من هدف محقق بتصديه 
لتسديدة قوية لرونالدينيو من 
خارج املنطقة )42(. وأنقذ ڤان 
در س���ار مرماه من هدف محقق 
اثر تسديدة قوية الندريا بيرلو 
من ركلة حرة مباش���رة فحولها 
ال���ى ركنية لم تثم���ر )52(، ثم 
تدخل م���رة ثاني���ة البعاد كرة 

الى ركنية  لولبية لرونالدينيو 
)61(. واطلق روني كرة قوية من 
داخل املنطقة بيد ان ديدا كان في 
املكان املناسب وانقذ املوقف )64(. 
وجنح روني في منح التقدم ملان 
يونايتد بضربة رأسية اثر متريرة 
عرضية من ڤالنسيا في اول ملسة 
لالخير بع���د دخوله مكان ناني 
)66(. ودفع ليوناردو بسيدورف 
مكان بيكام لتنشيط خط الوسط 
)72(. وكاد روني يضيف الهدف 
الثالث من تسديدة قوية زاحفة 
مرت بجوار القائم االمين )73(. 
وعمق روني جراح ميالن باضافته 

2004-2005 حني فاز ميالن ذهابا 
وايابا بنتيجة واحدة 0-1.

البداية مثالية مليالن  وكانت 
عندما بكر بالتسجيل عبر جنمه 
رونالدينيو وكان بامكانه تعزيز 
تقدمه في اكثر من مناس���بة اثر 
اخطاء فادحة خلطي الوسط والدفاع 
االجنليزيني بيد ان مان يونايتد 
استعاد توازنه تدريجيا وادرك 
التعادل قبل ان يحكم قبضته على 
مجريات املباراة في شوطها الثاني 
ويحس���م نتيجة املباراة بفضل 
ثنائية ل� »ولده الذهبي« روني. 
واش���رك مدرب ميالن البرازيلي 

مقاعد االحتياط ودفع بالبرتغالي 
لويس ناني واملدافع جوني ايفانز 

اساسيني.
ومنح رونالدينيو التقدم مليالن 
في الدقيقة الثالثة عندما استغل 
ك���رة ابعدها املدافع الفرنس���ي 
باتريس ايفرا اثر ركلة حرة انبرى 
لها ديڤيد بيكام فس���ددها على 
الطائر بيمناه من حافة املنطقة 
ارتطمت بقدم العب الوسط مايكل 
كاريك وخدعت احلارس الهولندي 
ادوين ڤان در سار. وهو الهدف 
الثالث لرونالدينيو في املسابقة 
هذا املوس���م. وجنح سكولز في 

ليون يفاجئ ريال مدريد بهدف ماكون في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

العب ليون الكاميروني جان ماكون يسدد الكرة في طريقها إلى مرمى ريال مدريد مهاجم مان يونايتد واين روني تألق أمام ميالن وسجل هدفني وتفوق على نستا وبيكام وامبروسيني          )أ.ف.پ(

تنفس السير اليكس فيرغسون الصعداء بعد أن 
اجتاز فريقه مان يونايتد االجنليزي فترة صعبة 
في الدقائق الثالثني االولى من مباراته ضد ميالن 
االيطالي. واعترف فيرغس��ون بأن فريقه اجتاز 
فترة حرجة في مطلع املباراة بقوله »كانت الدقائق 
ال� 20 االولى سيئة جدا بالنسبة الينا، وكان ميكن 

ان يدخل مرمانا عدد اكبر من االهداف«. 
وكشف: أعتقد أن هدف سكولز ساعدنا كثيرا 
ألنه جاء في وقت جيد، ومنذ تلك اللحظة حتسن 
أداؤنا بش��كل كبير. االهداف دائما ما تغير سير 
املباراة وهذا ما حصل اليوم. وأش��اد فيرغسون 
بواين روني، مؤكدا انه ال يقل شأنا عن االرجنتيني 
ليونيل ميس��ي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، 
والبرازيل��ي كاكا، كما ان��ه اضاف صفة التهديف 
الى س��جله الذي يتضمن 26 هدفا هذا املوس��م. 
وقال فيرغس��ون: قاد واين خط الهجوم مبفرده 
وببراعة في الشوط الثاني، انه في ذروة مستواه 
ف��ي الوقت احلالي، ولم يتمك��ن دفاع ميالن من 

احتوائ��ه، اعتقد انه كان رائعا. ف��ي املقابل، بدت 
اخليبة واضحة على وجه مدرب ميالن البرازيلي 
ليوناردو في مباراة تس��يد فريقه الدقائق ال� 45 
االولى وكان بإمكانه حسم النتيجة خاللها. وقال 
لين��اردو: جنح مان يونايتد في حتقيق أقصى ما 
ميكن حتقيقه في املباراة، أما نحن فقد حققنا أدنى 
ما كنا نستحقه خالل املباراة. وأضاف: قدم فريقي 
عرضا رائعا ولم يكن يستحق هذه النتيجة، لكننا 
مازلنا بقلب النتيجة في مباراة االياب. وكشف: بدأنا 
املباراة بطريقة مثالية وروح عالية، لكن لالسف لم 
نتمكن من زيادة غلتنا من االهداف، قدمنا شوطا 
أول رائعا، لكننا لم نس��تغل الفرص التي سنحت 
لنا خاللها فدفعنا الثمن غاليا في الش��وط الثاني. 
وتابع: الفترة الوحيدة التي جنح فيها مان يونايتد 
في الضغط علينا كانت على مدى ربع س��اعة في 
الشوط الثاني، وجنح في تسجيل هدفني. وختم: 
لدي أمل في قلب النتيج��ة ايابا في اولدترافورد 

قياسا على األداء الذي قدمناه.

لم ترحم الصحف االسبانية الصادرة امس ريال 
مدريد ورس��مت عالمة استفهام حول قدرته في 
تخطي عقبة ليون. وعنونت صحيفة »آس« الرياضية 
مقالها »مدريد لم يكن في املس��توى«، مضيفة ان 
ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد االلقاب 
في املسابقة )9( والذي لم ينجح في تخطي الدور 
ثم��ن النهائي منذ 5 اعوام »عاد من ليون دون اي 
مؤشر على قدرته في احراز اللقب«. وتابعت »في 
ه��ذا الدور، يحق لنا التذمر )...(. من املس��تحيل 
ايجاد عذر للنتيجة التي حققها. ريال مدريد عقد 
تأهله السهل«. من جهتها، كتبت صحيفة »ماركا« 
ان »احللم االبيض في خطر« في اشارة الى طموح 
النادي امللكي في احراز لقبه العاشر في املسابقة 
بقيادة جنومه اجلدد البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والبرازيلي ريكاردو كاكا والفرنسي كرمي بنزمية 
خصوصا ان املباراة النهائية س��تقام على ملعبه 
سانتياغو برنابيو في 22 مايو املقبل.واضافت ان 
»ريال مدريد تلقى في ليون اسوأ الدروس املمكنة: 

نتيجة مخيبة جدا واس��لوب لعب مخيب، وتلقي 
البرازيلي مارس��يلو وتش��ابي الونسو النذارين 
سيحرمانهما من خوض مباراة االياب، وفشل تام 
لنجومه«. وذكرت وس��ائل االعالم االسبانية بان 
ليون جنح في الفوز على ريال مدريد في الزيارات 
الثالث التي قام بها االخير مللعبه »جيرالن« مؤكدا 
انه »العقدة السوداء« للنادي امللكي. وعلى الرغم 
من توقعها بان ريال مدريد بإمكانه قلب النتيجة 
في مباراة االياب في العاشر من مارس املقبل في 
مدريد، فانها اثارت شكوكا حول قدرة ريال مدريد 

على مقارعة افضل الفرق في القارة العجوز. 
من جانب اخر، أكد جنم خط وس��ط ريال مدريد 
خافي ألونسو أن مباراة اإلياب مع ليون ستكون 
صعبة للغاية. وقال »مباراة اإلياب ستكون معقدة. 
نتيجة لقاء الذهاب ليست جيدة ولذلك مازال أمام 
ريال مدريد طريق طويل سيقطعه.. هذه النتيجة 
ميكن تعويضها ولك��ن من املخزي أننا لم ننجح 

في هز الشباك هنا«.

فيرغسون يتنفس الصعداء.. وليوناردو يصاب بخيبة أمل الصحف اإلسبانية: ريال مدريد لم يكن في المستوى

عالميةمتفرقات

شغل النجم الفرنسي فرانك ريبيري الصفحات 
األولى من الصحف الرياضية امس في إقليم كاتالونيا، 
وأكدت أنه بات قاب قوس����ني أو ادني من التوقيع 
لنادي برشلونة. ويجري النادي االسباني انتخابات 
رئاسية في املوسم احلالي، ويسعى مختلف املرشحني 
إلى إبرام تعاقدات كبيرة من أجل كس����ب أصوات 
األعض����اء، وبالتأكيد ميكن أن ميث����ل العب بايرن 
ميونيخ األملاني ورقة مهمة في العملية االنتخابية. 
وأكدت صحيفة »سبورت« أنه »إزاء ضرورة البحث 
عن بديل لهنري، هناك مرشح محتمل )في االنتخابات(، 
أبلغ الالعب باستعداده دفع املقابل الذي يطلبه بايرن 

ميونيخ مقابل االنتقال«.
وصل��ت كأس العالم لكرة القدم إلى ليما اول من 
أمس، في إطار اجلولة التي تقوم بها بني 83 دولة قبل 
انطالق بطولة كأس العالم 2010 إلى جنوب أفريقيا هذا 
الصيف.وكان أالن جارس��يا رئيس بيرو في استقبال 
الكأس حيث قال »إن استقبال هذا الرمز العاملي ميثل 
يوم احتفال. ان كأس العالم لكرة القدم يذكر رياضيينا 
ومس��ؤولينا كي جنتهد«، وقال مازحا للصحافيني انه 

أول بيروفي يحمل الكأس.
تصدرت أملانيا ترتي����ب امليداليات في اليوم 
الرابع من دورة االلعاب الشتوية املقامة في مدينة 
فانكوف����ر الكندية، باحرازها ذهبيتي مس����ابقتي 
البياتلون ملس����افة 10 كلم وفردي الزحافات لدى 
الس����يدات، في حني استمر الطقس السيئ معرقال 

برنامج سباقات التزلج االلبي.
أعلن وزير الداخلية الهندي بي تش��يدامبارام انه 
سيتم توفير جميع إجراءات االمن جلميع الالعبني الزائرين 
للبالد وذلك وسط مخاوف من احتمال أن تؤدي تهديدات 
إرهابية أمنية جديدة إلى عزوف الرياضيني الدوليني عن 

االشتراك في املسابقات الرياضية بالهند.

ليڤربول في مهمة سهلة أمام أونيريا وصراع بين يوڤنتوس وأياكس
مانشستر سيتي يتعادل 

مع ستوك سيتي

عودة صامويل 
إلىتشكيلة األرجنتين

صعد مانشستر سيتي إلى املركز الرابع في بطولة 
اجنلترا لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ستوك سيتي 
1- 1 ف��ي مب��اراة مؤجلة أقيمت مس��اء أول من أمس 
على ملعب بريتانيا ستاديوم. ورفع مانشستر سيتي 
رصي��ده الى 45 نقطة مقاب��ل 44 لليڤربول، علما ان 
االول اليزال ميلك مباراة مؤجلة. وكان الفريقان تعادال 
بالنتيجة ذاتها على ملعب مانشس��تر السبت املاضي 
في مس��ابقة الكأس، وستعاد املباراة بينهما األسبوع 

املقبل على ملعب ستوك.

أعل��ن دييغ��و مارادون��ا املدير الفن��ي للمنتخب 
األرجنتيني لك��رة القدم اول من أمس قائمته خلوض 
املب��اراة الودية أمام أملانيا في الثالث من مارس املقبل، 
مش��يرا إلى أنه ق��د حدد بالفعل نص��ف القائمة التي 
تشارك في بطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. 
وق��ال مارادونا »أبلغت 50 % من الالعبني بذهابهم إلى 
كأس العالم. ويتبقى أمامي النصف اآلخر. مباراة أملانيا 
ستعني التأكيد لكثيرين. بعضهم أخبرته، وسأحتدث 
مع آخرين حول الشكوك التي لدي«. واستدعى مارادونا 
مدافع انتر ميالن االيطالي والتر صامويل الغائب عن 
صفوف املنتخ��ب منذ 4 اعوام. وفضال عن صامويل 
)31 عاما( استدعى مارادونا ايضا العبا اخر لم يشارك 
في املباريات الدولية من��ذ فترة طويلة هو نيكوالس 

بورديسو العب روما االيطالي.

حقق ايڤرت����ون االجنليزي فوزا ضئيال على 
سبورتينغ لش����بونة البرتغالي 2-1 في ذهاب 
دور ال� 16 ف����ي كأس االحتاد االوروبي »يوروبا 
ليغ« مساء اول من امس على ملعب غوديسون 
بارك. وس����جل اجلنوب افريقي س����تيفن بينار 
)35( والفرنسي س����يلفان ديستان )49( هدفي 
ايڤرتون، وميغيل فيلوزو )87 من ركلة جزاء( 

هدف سبورتينغ.
ومن جانب آخر تب����دو الفرصة مواتية امام 
ليڤربول االجنليزي ويوڤنتوس االيطالي لتعويض 
خيب����ة املهما في مس����ابقة دوري ابطال أوروبا 
لكرة الق����دم عندما يدخالن الي����وم املقبل غمار 
ذهاب الدور الثاني. وكان ليڤربول ويوڤنتوس 
خرجا خاليي الوفاض من الدور االول للمسابقة 
األوروبية العريق����ة بحلولهما في املركز الثالث 
ملجموعتيهم����ا، االول خلف فيورنتينا االيطالي 
وليون الفرنسي، والثاني خلف بوردو الفرنسي 
وبايرن ميونيخ األملاني. وميني الفريقان النفس 
مبصاحل����ة جماهيرهما بالوص����ول الى املباراة 

النهائية على اقل تقدير.
ويخوض ليڤربول اختبارا سهال امام اونيريا 
اورزيتشيني الروماني، فيما ينتظر يوڤنتوس 
مهمة صعبة امام اياكس امستردام الهولندي بطل 
املسابقة عام 1992. ويعاني ليڤربول ويوڤنتوس 
االمرين في املوس����م احلالي عل����ى الرغم من ان 
صفوفهما تزخر بالنجوم امثال ستيڤن جيرارد 
واالسباني فرناندو توريس والهولندي ديرك كويت 
)ليڤربول( والبرازيلي دييغو ريباس واليساندرو 

دل بييرو وماورو كامورانيزي )يوڤنتوس(.
وفي ذه����اب الدور الثاني يواصل ش����اختار 

دانييتس����ك االوكران����ي حملة الدف����اع عن لقبه 
مبواجهة مضيفه ف����والم املمثل الثالث الجنلترا 
في الدور الثاني. ويش����هد الدور الثاني حضورا 
قويا ألملانيا صاحبة 6 ألقاب في املسابقة أحرزها 
بوروسيا مونشنغالدباخ ) 1975و1979( واينتراخت 
فرانكف����ورت )1980( وباي����ر ليڤركوزن )1988( 
وبايرن ميونيخ األملاني )1996( وشالكه األملاني 
)1997(. وتتمثل املش����اركة األملانية في 4 اندية 
هي ڤولفس����بورغ بطل الدوري واخلاسر األكبر 
في مسابقة دوري ابطال أوروبا، وڤيردر برمين 
وصيف بطل النسخة االخيرة وهامبورغ وهرتا 
برلني. ويحل ڤولفس����بورغ ضيفا على ڤياريال 
االسباني، وڤيردر برمين على تونتي انشكيده 
الهولندي، فيما يلعب هامبورغ مع ضيفه ايندهوڤن 
الهولندي حامل اللقب ع����ام 1978، وهرتا برلني 
صاحب املركز االخير في الدوري احمللي مع ضيفه 
بنفيكا البرتغالي. ويخوض روما حامل اللقب عام 
1961 وصاحب املركز الثاني في الدوري االيطالي، 
اختبارا صعبا امام مضيفه باناثينايكوس اليوناني، 
واالمر ذاته بالنسبة الى ڤالنسيا بطل 1962 و1963 

و2004، امام مضيفه كلوب بروج البلجيكي.
وفي باق����ي املباريات يلعب س����تاندار لياج 
البلجيكي مع س����الزبورغ النمساوي، واتلتيكو 
مدريد االس����باني مع غلطة سراي التركي بطل 
2000، وليل الفرنس����ي مع فنربغش����ه التركي، 
واتلتيك بلباو االسباني مع اندرخلت البلجيكي 
بطل 1983، وكوبنهاغن الدمناركي مع مرس����يليا 
الفرنسي، وروبن كازان الروسي مع هابويل تل 
ابيب االسرائيلي. وتقام مباريات االياب في 25 

فبراير اجلاري.

فوز صعب اليڤرتون على سبورتينغ لشبونة.. وهامبورغ يواجه إيندهوڤن في »يوروبا ليغ«

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي

يوروبا ليغ

اجلزيرة الرياضية +94اياكس � يوڤنتوس

اجلزيرة الرياضية +91كلوب بروج � ڤالنسيا

اجلزيرة الرياضية +92ڤياريال � ڤولفسبورغ

اجلزيرة الرياضية +96تونتي � ڤيردر برمين

اجلزيرة الرياضية +95ليل � فنربخشة

اجلزيرة الرياضية +97اتلتيك بلباو � اندرخلت

اجلزيرة الرياضية +11:051باناثينايكوس � روما

اجلزيرة الرياضية +11:052اتلتيكومدريد � غلطة سراي

اجلزيرة الرياضية +11:056فوالم � شاختار

اجلزيرة الرياضية +11:053ليڤربول � اونيريا

اجلزيرة الرياضية +11:054هامبورغ � ايندهوڤن


