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رئيس »فيفا« جوزيف بالتر
يبحث عن دعم انتخابي 

)أ.پ(

نجم برشلونة »المعجزة الكروية« األرجنتيني 
ليونيل ميسي يعبر عن فرحته بأحد أهدافه 

الثالثة في مرمى سرقسطة )رويترز(

اعلن الهولندي تيم ڤيربيك في بيان اذاعه امس انه سيتخلى 
عن مهام تدريب منتخب اس���تراليا لكرة القدم بعد مونديال 
2010 في جنوب افريقيا. وقال ڤيربيك الذي ينتهي عقده مع 
االحتاد االسترالي بعد املونديال مباشرة والذي لم يذكر اسم 
املنتخب او الفريق الذي سيش���رف عليه بعد ذلك »انه قرار 
صعب اتخذه بعد عامني من العمل مع املنتخب االسترالي، اال 

انه بات من الضروري البحث عن حتد آخر جديد«.

امتعض مدرب ليڤربول االس���باني رافاييل 
بنيتي���ز من تعليق مدرب مان يونايتد اليكس 
فيرغسون على ان ليڤربول لقي معاملة خاصة 
من االحتاد اإلجنليزي، بعدم معاقبة العبه ستيڤن 
جيرارد. وقال بنيتيز أعتقد أنه يتكلم كل جمعة 
فهو يكثر الكالم ليؤثر على كل شيء لكن احلكام 
محترفون للغاية وال يسقطون في هذا الفخ«.

ڤيربيك يترك أستراليا بعد المونديال بنيتيز: فيرغسون كثير الكالم

عالمية متفرقات

يأمل مدرب تشلسي اإليطالي كارلو أنشيلوتي 
في رد فعل سريع وحاسم من العبيه بعد تعادلهم مع 
بالكبيرن 1 � 1 في الدوري اإلجنليزي حيث يلتقي بعد 
غد األربعاء مع بورتسموث في اللقاء املؤجل بينهما 

من املرحلة التاسعة والعشرين من املسابقة.

عاد املدافع س��يرجيو مندوزا الى تش��كيلة منتخب 
هندوراس االول لكرة القدم الذي يستعد لدخول معسكر 
تدريبي بعد انتهاء إيقافه بسبب املنشطات والذي استمر 

ملدة عام واحد في الشهر املاضي.

أحرزت الصربية يلينا يانكوڤيتش املصنفة سادسة 
لقب بطلة دورة انديان ويلز االميركية الدولية في التنس، 

كما احرز الكرواتي ايڤان لوبيسيتش لقب الرجال.

احتفظ انديبندينتي مبركز الصدارة اثر فوزه على 
روزاريو س��نترال 2 � 0 في املرحلة العاشرة من بطولة 
االرجنتني لكرة القدم التي ش��هدت توق��ف مباراة بوكا 
جونيورز مع ريفر باليت في الدقيقة التاس��عة بس��بب 

سوء ارضية امللعب.

س���يطر العداءون الكينيون على املراكز الثالثة 
االولى في س���باق ماراثون لوس اجنيليس االميركي 
الدولي، وفي فئة الس���يدات، اح���رزت الكينية ايدنا 
كيبالغات املركز االول بقطعها املسافة ذاتها في 2.25.37 

ساعة.

عبدالواحد غاضب من إبراهيم حسن بسبب الحضري
القاهرة سامي عبدالفتاح

اكد حارس مرمى الزمالك ومنتخب 
مصر عبد الواحد السيد ان املنسق العام 
للكرة في النادي إبراهيم حسن يدفعه 
بشكل غير مباشر للرحيل عن القلعة 
البيضاء بسبب التصريحات األخيرة 
التي بدأ إبراهيم حسن يرددها في وسائل 
االعالم املختلفة وعلى الفضائيات والتي 
تش���ير إلى أنه يفاوض حارس مرمى 
املنتخب املصري واالسماعيلي عصام 
احلضري، وأنه حص���ل بالفعل على 
توقيعه لالنضمام للفريق االبيض مع 
بداية املوسم اجلديد بعدما اتفق معه 

على كل التفاصيل املالية لعقده.
 وأضاف عبد الواحد السيد أنه ال 
يعارض متاما انضمام احلضري للزمالك 
باعتبار ذلك حقا أصيال للجهاز الفني 
ومجلس اإلدارة، ولكن في الوقت نفسه 
من حقه هو ايضا أن يبحث عن مستقبله 
في م���كان آخر، طاملا هم يريدون ضم 
احلضري للدف���اع عن عرين الزمالك، 
مشيرا الى أن مثل هذه األخبار تؤثر 
عليه س���لبا ليس خوفا من انضمام 

احلضري، وإمنا بس���بب كثرة سؤال 
اجلماهير له عن هذا األمر والتأكد من 
حقيقة تصريحات إبراهيم حسن في 

أي مكان يذهب إليه.
من ناحي���ة اخري، اقتربت اللجنة 
القضائية املنوط بها إعادة فرز األصوات 
اخلاصة بانتخابات الزمالك األخيرة من 

االنتهاء من عملها بالقلعة البيضاء.
وكانت اللجنة قد رفضت الهدايا التي 
حاول مجلس إدارة الزمالك برئاس���ة 
ممدوح عباس منحها ألعضائها خالل 
القيام مبهامهم داخ���ل النادي، حيث 
عرض مجلس الزمال���ك على اللجنة 
توفير متطلباتهم من وجبات غذائية 
ومشروبات غازية ومياه معدنية، إال 
أن أعض���اء اللجنة رفضوا تناول أية 
مأكوالت على حساب إدارة النادي حتى 
املياه التي يطلبونه���ا يقومون بدفع 
حسابها وذلك منعا للشبهات واتهام 
أي جهة أخرى لهم مبجاملة أحد على 

حساب اآلخر.
وكان حكم قضائي صدر من محكمة 
القض���اء االداري بإعادة فرز األصوات 

االنتخابي���ة بالزمالك بناء على الطعن 
املق���دم من جانب املستش���ار مرتضى 
منصور رئيس النادي األسبق ببطالن 
االنتخابات، وح���ددت احملكمة يوم 18 
أبري���ل املقبل موعدا لنظر القضية من 
جديد بعد اطالعها على تقرير اللجنة 
التي مت تكليفها بإعادة فرز األصوات.

وتقوم اللجنة القضائية بعملها على 
طريقة ممنوع االقتراب أو التصوير، 
حيث يحضر أعضاؤها يوميا للنادي 
ويبقون ف���ي الغرفة املوج���ودة بها 
الصناديق االنتخابية ويرفضون دخول 
أي شخص عليهم، ثم يغلقونها بالشمع 
االحمر عن���د انصرافهم، ويكرر نفس 
األمر بشكل يومي حتى ينتهي عملهم 
الذي سيس���تغرق مدة تتراوح مابني 

أسبوع ل� 10 أيام.
وقطع بتروجي���ت ممثل مصر في 
بطول���ة كأس االحتاد االفريقي نصف 
الطريق أو أكثر في مشوار التأهل لدور 
ال���� 16 للبطولة بتغلب���ه على ضيفه 
اخلرطوم الس���وداني 3-0 في ذهاب 

دور ال� 32 للبطولة القارية.

أخبار األندية والنجوم

مانشيني يرفض تدريب يوڤنتوس

البورتا »سمسار« النتقال ڤيا

رييرا من ليڤربول إلى سسكا 

1.25 مليار إسترليني لشراء مان يونايتد

أتالنتا يتخطى سان أنطونيو 
ويتأهل إلى »بالي أوف«

رفض مدرب مانشس����تر س����يتي االيطالي روبرتو 
مانش����يني التقارير التي ربطت����ه بتدريب يوڤنتوس 

االيطالي الموسم المقبل.
وكانت صحيفة »ميرور« البريطانية نشرت أن نائب 
رئيس يوڤنتوس روبرتو بيتيغا التقى بمانشيني في 
لندن األسبوع الماضي أثناء لعب يوڤنتوس ضد فوالم، 
لكن مانش����يني أكد أن توجهه للن����دن لم يكن من أجل 

بيتيغا.

كش���ف وكيل أعمال الالعبين بايران توتوملو في 
مقابلة مع صحيفة »ماركا« المدريدية ان رئيس برشلونة 
خوان البورتا كان يسعى وراء تقلد دور الوسيط في 
صفقة انتقال مهاجم ڤالنس���يا دافيد ڤيا إلى الدوري 

اإلنجليزي الصيف الماضي.
وأضاف توتوملو متحدث���ا عن الدعوة القضائية 
التي رفعها في حق البورتا بسبب عدم حصوله على 
نصيبه من بعض الصفقات قائال: »لقد سرقني ولكن 
النادي هو أكثر شيء يقوم بالنصب عليه، لقد فشلوا 
في إدخال 50 إل���ى 100 مليون يورو إلى خزينته��م، 
علي��ه أن يش�����رح لم��اذا أخ����ذ 3 ماليين يورو من 

أوزبكس�تان«.

أكدت تقارير أن العب ليڤربول االسباني البرت رييرا 
سينتقل خالل أسبوع إلى نادي سسكا موسكو، الن سوق 
االنتقاالت في روسيا مازال مفتوحا. وكان رييرا قد وصف 
ليڤربول باملركبة التي تغرق وهو ما دعا النادي إلى إيقافه، 
واآلن يبدو أن املدرب الذي تعرض للهجوم أيضا عندما 
وصفه رييرا مبن يعش في برج عاجي، قد قرر التخلص 

منه وبيعه مقابل 8 مليون جنيه استرليني.

ذكرت صحيفة »األوبسيرفر« ان 30 من أثرياء نادي 
مان يونايتد بدأوا بتحضير عرض كبير يصل إلى 1.25 
مليار جنيه استرليني لالستحواذ على النادي األحمر، 
حيث يشكل هؤالء الثالثون نواة جماعة الفرسان احلمر 

التي ترفض بقاء أسرة غليزر في ملكية الفريق.
ومن املتوقع كما تقول الصحيفة أن تتم دعوة عشاق 
النادي حول العالم ممن ميلكون القدرات املالية لشراء 
حصص من األس���هم بعد حسم الصفقة، وهو يعني أن 
مان يونايتد سيكون له نفس التركيبة املالية والتجارية 
لنادي برش���لونة االسباني حيث تذهب األرباح لصالح 

النادي وليس للبنوك والقروض.

حلق اتالنتا هوكس بركب املتأهلني الى البالي 
اوف بتغلبه على ضيفه سان انطونيو سبيرز 
119-114 بعد التمديد ضمن دوري كرة الس���لة 
االميركي للمحترف���ني. وهي املرة الثالثة على 
التوالي التي يبلغ فيها اتالنتا هوكس البالي 
اوف وبات رابع املتأهلني بعد كليفالند كافالييرز 

واورالندو ماجيك ولوس اجنيليس ليكرز.
وحذا لوس اجنيلي���س ليكرز حامل اللقب 
ح���ذو كليفالند كافاليي���رز وحقق الفوز على 
ضيفه واش���نطن ويزاردز 99-92 على ملعب 

»ستيبلز سنتر«.
وقاد كيفن مارتن فريقه هيوسنت روكتس 
الى الفوز على مضيفه نيويورك نيكس 112-116 
بتسجيله 28 نقطة، الى جانب 18 نقطة لكل من 

البديلني تشيس بودينغر وكيلي لوري.
وفي صفوف اخلاسر، كان ديڤيد لي افضل 
مسجل برصيد 27 نقطة مع 26 نقطة لكل من 

تيني دوغالس ودانيلو غاليناري.
وفي باقي املباريات، فاز ساكرامنتو كينغز 
على لوس اجنيليس كليبرز 102-89، وفينيكس 
صنز على بورتالند تراي���ل باليزرز 87-93، 
وانديانا بيس���رز على اوكالهوما سيتي ثاندر 

.101-121

استقبل ولي العهد السعودي األمير 
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في 
الري���اض رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم جوزيف بالتر. ولم 
يصدر أي شيء رسمي عن 
االجتماع الذي عقد بينهما 
والذي حض���ره رئيس 
االحتاد السعودي االمير 

سلطان بن فهد.
وعقد االمير سلطان 
الذي يرأس ايضا االحتاد 
العربي للعبة اجتماعا 
م���ع بالت���ر، وصف���ه 
باالجتماع بالناجح جدا 
بجمي���ع املقاييس متت 
خالل���ه مناقش���ة عالقات 
التعاون املستمر بني االحتادين 

السعودي والدولي.
وقال االمير س���لطان »شرحنا 
لرئيس االحتاد الدولي برامج التطوير 
القائمة اآلن في االحتاد السعودي«، مشيرا 
الى أنه لم يتطرق في اجتماعه مع بالتر عن 

انتخابات رئاسة االحتاد الدولي إطالقا.

وأضاف »دائما النقاش العلمي اجليد بني 
االحتادين الس���عودي والدولي ينتج عنه 
أشياء كثيرة جدا من خالل اإلطالع الدائم 
على أنظم���ة الفيفا اجلديدة وما ينوي أن 
يفعله االحتاد الدولي في املستقبل سواء 
في تنظيم كأس العالم أو عدد من البطوالت 

التي يشرف عليها«.
م���ن جهته، قال بالت���ر عقب االجتماع 
»تناقشنا في عدة أمور من ضمنها نهائيات 
كأس العالم 2022 وأحقية الدول العربية 
في االستضافة وحتديدا الطلب املقدم من 
دول���ة قطر وهذا ش���يء منطقي أن يكون 
هناك دولة من بني 22 دولة عربية تتقدم 

لالستضافة«.
الى ذل���ك، وصل بالتر ال���ى العاصمة 
االردنية عمان امس قادما من الس���عودية 
وذلك في اطار جولت���ه في املنطقة.وذكر 
بيان صادر عن االحتاد االردني لكرة القدم 
ان بالتر س���يلتقي رئيس االحتاد االردني 
لكرة القدم االمير علي بن احلسني يتبعه 
مؤمتر صحافي للحدي���ث عن العديد من 
االمور التي تهم كرة القدم في العالم عامة 

واالردن خاصة.

ميسي »خيال وإبداع وسحر« بان سرّه في سرقسطة
تابع املهاجم الدولي األرجنتيني ليونيل 
ميسي تألقه بتسجيله ثالثية جديدة قاد 
بها فريقه برشلونة حامل اللقب الى الفوز 
على مضيفه سرقسطة 4-2 في ختام املرحلة 
السابعة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة 
القدم. وسجل ميسي اهدافه الثالثة في الدقائق 
5 بضربة رأسية و66 مبجهود فردي رائع راوغ 
من خالله دفاع سرقس����طة بأكمله و78 بعدما 
تالعب مبدافعني وسدد كرة داخل املرمى، وكان 
وراء ركلة اجلزاء التي سجل منها الدولي 
السويدي زالتان ابراهيموڤيتش الهدف 
الرابع للفريق الكاتالوني، فيما 
سجل ادريان هدفي سرقسطة 
في الدقيقتني 85 و89. وهي 
الثالثة مليسي هذا  الثالثية 
املوسم بعد األولى في مرمى 
تينيريفي )5-0( في العاشر 
من يناير املاضي ضمن املرحلة 
الس����ابعة عشرة، والثانية في 
مرمى ڤالنسيا )3-0( في املرحلة 

السابعة والعشرين.
وعزز ميسي موقعه في صدارة الئحة 
الهدافني برصيد 25 هدفا علما بانه رفع رصيده 
الى 34 هدفا في مختلف املس����ابقات هذا املوسم، 
وبقي برشلونة بالصدارة بفارق املواجهات املباشرة 
أمام ريال مدريد الثاني الذي كان تغلب على س����بورتينغ 
خيخون 3-1، وعزز ڤالنس����يا موقعه في املركز الثالث بتغلبه 
على امليريا بهدفني نظيفني س����جلهما خ����وان مانويل ماتا )63( 
وداڤيد سيلفا )70(، ورفع ڤالنسيا رصيده الى 50 نقطة مقابل 33 
المليريا احلادي عشر. وانتزع مايوركا املركز الرابع بفوزه الساحق 
على اتلتيكو مدريد 4-1، ومني اتلتيكو مدريد بخسارته االولى في 
مباريات����ه االربع األخيرة في الدوري فتجمد رصيده عند 34 نقطة 
في املركز العاشر. وأنعش راسينغ سانتاندر آماله في البقاء بفوزه 
الثمني على مضيفه اوساسونا 3-1. وفاز ملقة على ڤياريال 0-2. 
الى ذلك، تفتتح اليوم املرحلة الثامنة والعشرون ويلعب خيخون 

مع ديبورتيڤو الكورونا واشبيلية مع خيريز.

 انجلترا

ف����از ارس����نال على جاره وس����ت هام 0-2، 
وأسدى بالكبيرن روفرز خدمة الى مان يونايتد 
وارسنال عندما اسقط تشلسي في فخ التعادل 
1-1. ويعتبر التعادل بطعم اخلسارة بالنسبة 

لتشلسي ألنه أهدر نقطتني ثمينتني في سعيه الى احراز اللقب حيث 
بات ثالثا يتخلف بفارق 4 نقاط عن الشياطني احلمر وبفارق نقطتني 
خلف ارس����نال. الى ذلك، يلعب اليوم وست هام مع ولڤرهامبتون 

في مباراة مؤجلة من املرحلة الواحدة والعشرين.

 إيطاليا

أهدر ميالن فرصة ذهبية النت����زاع الصدارة من جاره وغرميه 
التقليدي انتر ميالن بعد سقوطه في فخ التعادل امام ضيفه نابولي 
1-1 في ختام املرحلة التاسعة والعشرين من بطولة ايطاليا. وفشل 
ميالن في استغالل تعثر جاره االنتر امام مضيفه باليرمو 1-1، ولم 
يكن حاله افضل منه واكتفى بنقطة واحدة أبقى الفارق بني قطبي 
مدينة ميالنو نقطة واحدة. ورفع ميالن رصيده الى 59 نقطة مقابل 
60 النتر ميالن. وأزاح سمبدوريا يوڤنتوس من املركز اخلامس عندما 

تغلب عليه بهدف وحيد سجله انطونيو كاسانو في الدقيقة 77.
وارتقى س����مبدوريا الى املركز اخلامس برصيد 47 نقطة بفارق 
االه����داف خلف باليرمو الرابع، فيما تراج����ع يوڤنتوس الى املركز 

السادس بعدما جتمد رصيده عند 45 نقطة.
وتخلص كل من سيينا واتاالنتا من املركز االخير، االول بفوزه 
على ضيفه بولونيا 1-0، والثاني على ضيفه ليفورنو 3-0، وأنعش 
التس����يو آماله في البقاء ضمن اندي����ة الدرجة االولى بفوزه الثمني 
على مضيفه كالياري 2-0. وتعادل باري مع بارما 1-1.وكييڤو مع 

كاتانيا1-1.

 ألمانيا

حرم هامبورغ ضيفه شالكه من انتزاع الصدارة بتعادله معه 2-2 
في ختام املرحلة السابعة والعشرين من الدوري األملاني. وأنعش 
هرتا برلني صاحب املركز األخير آماله في البقاء ضمن الدرجة االولى 

بفوزه الكبير على ڤولفسبورغ حامل اللقب 1-5.
وفي مس����ابقة كأس أملانيا، يخوض ڤي����ردر برمين حامل اللقب 
اختبارا سهال اليوم عندما يستضيف اوغسبورغ من الدرجة الثانية 

في الدور نصف النهائي ملسابقة كأس أملانيا.
ويأم����ل ڤيردر برمين في االحتفاظ باللقب إلنقاذ موس����مه بعد 
خروج����ه خالي الوفاض من مس����ابقة يوروبا لي����غ )كأس االحتاد 
األوروبي( والدوري احمللي حيث يحتل املركز اخلامس برصيد 45 

نقطة بفارق 11 نقطة خلف بايرن ميونيخ املتصدر.
وهي املرة السادس����ة التي يبلغ فيها ڤيردر برمين الدور نصف 
النهائي للمسابقة منذ عام 1999 عندما توج بطال للمرة الرابعة في 
تاريخه علما بانه نال الكأس 6 مرات اعوام 1961 و1991 و1994 و1999 
و2004 و2009. وقال حارس مرمى ڤيردر برمين تيم فيس����ه الذي 
دخل مرم����اه 8 أهداف في املباريات األربع األخيرة »اجلميع ينتظر 
بلوغنا املباراة النهائية، لكن الدور نصف النهائي لن يكون شكليا 

وال يجب االستهانة باوغسبورغ«.

بالكبيرن يوقف تشلسي.. ويوڤنتوس »يترنّح« أمام كاسانو.. وبريمن يلتقي أوغسبورغ في الكأس

إشادات واسعة بموهبة
ميسي الخارق والقادم من كوكب آخر

علَّق حارس املنتخب األس����باني 
املعتزل سانتياغو كانيزاريس على 
أداء ميس����ي »عندم����ا كان����ت الكرة 
تصل إلى املهاجم الس����ويدي زالتان 
إبراهيموڤيتش، كان احلارس يشعر 
بالراح����ة. أم����ا عندم����ا كانت تصل 
مليسي... احلقيقة أن ميسي اآلن أصبح 

شيطانا«.
وق����ال خوليو مالدونادو أش����هر 
املعلقني بقناة »كانال بلوس« وأحد 
أكث����ر عش����اق املدير الفن����ي احلالي 
ملنتخب األرجنتني: »ل����م أكن أعتقد 
أنني قد أقولها في حياتي، لكنني بدأت 
أتساءل عما إذا كان ميسي أفضل من 

مارادونا«.
أما خوان البورتا رئيس برشلونة 
فلم يعد يسأل نفس����ه هذا السؤال، 
رغم أن نادي����ه تألق في صفوفه من 
قبل اجلناح الهولندي يوهان كرويف 
ومارادونا نفس����ه »أعتقد أن ميسي 
هو أفضل العب في تاريخ كرة القدم 

العاملية«.
بدوره، غامر الظهير البرازيلي داني 
ألفيش الذي يتقاسم مع األرجنتيني 
الهجومية  اليمن����ى  قيادة اجلبه����ة 
بالقول »إنني ال تساورني أي شكوك 
في إمكانية مقارنته مبارادونا، وليو 
اليزال لديه الوقت لتقدمي املزيد، ألنه 
صغير السن. بالتأكيد سيكون أعظم 

من مارادونا«.
م����ن جانبه، ق����ال املدي����ر الفني 
لسرقسطة خوسيه أوريليو جاي »لم 
يعد لدي صفات. ال أعرف ما إذا كان 
العب����ا من كوكب آخر أو ماذا، لكنني 
عدت إلى مشاهدة مارادونا في أفضل 

صوره«.

م����ن جهته����ا، أش����ادت الصحف 
االسبانية الصادرة امس بأداء ميسي 
فابتع����دت عن تل����ك املقارنة لتصب 
اهتمامها على ازدهار »عصر ميسي«. 
وقالت صحيفة »املوندو ديبورتيفو«: 
»عندما مير بعض الوقت، سيتم تذكر 
كل ذلك على أنه عصر ميسي. وسيكون 
وقتها من املميز أن يقول املرء لقد عشت 
عصر ميسي. برشلونة لديه أفضل 
العالم، وجماهير برش����لونة  العبي 

تستمتع بذلك«.
ولم تخجل صحيفة »س����بورت« 
من إغداق املزيد من املديح على جنم 
التانغو »إنه األفضل في كرة القدم على 
مستوى العالم حاليا، كائن أرقى مينحه 
لعبه تألقا أكثر م����ن اآلخرين، وهو 
الصانع األول وراء أفضل برشلونة 
على م����ر التاريخ. قادر على الظهور 
في كل مكان وتقدمي كل املهارات. كل 
ذلك وأكثر هو ميسي، املبدع واملنقذ 
في برشلونة«. حتى صحافة مدريد 
لم يكن مبقدورها س����وى االعتراف 
باملهارات الكبيرة مليسي، حيث قالت 
صحيفة »إس«: »إننا أمام العب خارق، 
وعندما يكون العب من هذه النوعية في 
حالته، فإنه قادر على الفوز باملباريات 

وحده«.
أما صحيفة »الباييس« فقالت »إن 
الذاكرة ال تستدعي مهاجما آخر يتمتع 
بهذه الرؤي����ة املتميزة للملعب دون 
النظر إلى زمالئه مثل ميسي وال يوجد 
من هو قادر على اللعب بس����رعته. 
إنه يعدو أسرع من الكرة، ومير من 
املنافس����ني دون أن يهتم إذا ما كانوا 
العبي وسط أو مدافعني ويسدد كرات 

كرصاصات القناصني احملترفني«.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )مؤجلة(

شو سبورت 111 وست هام � ولڤر هامبتون

إسبانيا )المرحلة 28(
اجلزيرة الرياضية + 102خيخون � ديبورتيڤو

اجلزيرة الرياضية + 122إشبيلية � خيريز

كأس ألمانيا
اجلزيرة الرياضية + 10:3010ڤيردر برمين � أوغسبورغ

كأس فرنسا
8كويڤيي � بولونيي 

اجلزيرة الرياضية 10:451أوكسير � سان جرمان

بالتر أنهى جولته في السعودية ووصل إلى األردن


