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أعل����ن رئيس االحتاد الدولي لكرة الق����دم )فيفا( جوزيف بالتر أنه 50
سيزور البرازيل الشهر املقبل للوقوف على استعدادات البالد لتنظيم 
مونديال 2014. وقال بالتر »سأسافر إلى البرازيل في األسبوع الثالث من 
نوفمبر«. بدوره، قال سكرتير الفيفا جيروم فالكه إن الوضع في البلد 
الذي يس����تضيف املونديال املقبل »جيد«. وكان فالكه قد انتقد من قبل 
اللجنة املنظمة للمونديال البرازيلي بسبب التأخير في األعمال اجلارية 

في بعض الستادات التي تستضيف مباريات البطولة.

ناشد املدرب اإليطالي روبرتو مانشيني، املدير 
الفني لفريق مانشستر سيتي اإلجنليزي، العبيه 
االقتصاد ف����ي تناول الكحوليات. يأتي ذلك في 
أعقاب واقعة يوم االثنني املاضي عندما التقطت 
بعض الصور لكل من جاريث باري وجو هارت 
وآدم جونسون العبي الفريق، وهم يتناولون 
الكحوليات في اسكوتلندا. سافر الالعبون ال� 3 

مع حارس املرمى االيرلندي الدولي شاي جيفن 
إلى سان أندروز ملمارسة رياضة الغولف، ولكنهم 
شوهدوا في فترة راحة وكان باري يحمل زجاجة 
بها مش����روبات كحولية.وأضاف مانشيني ان 
هذه املشكلة ليست مقصورة على العبي فريقه، 
ولكنها تتعلق بكثيرين من العبي بريطانيا ألنه 

سلوك وأسلوب حياة.

مانشيني يناشد العبيه االقتصاد في تناول الكحولياتبالتر يزور البرازيل لمتابعة استعدادات مونديال 2014

بايرن ميونيخ يقسو على فرايبورغ وقمة نارية بين ماينتس ودورتموند

إنتر ميالن يتخطى عقبة جنوى ونسور التسيو تحلق في باليرمو
حقق انتر ميالن حامل اللقب 
في املواسم اخلمسة األخيرة فوزا 
صعبا على مضيفه جنوى 0-1 
أول من أمس في افتتاح املرحلة 
التاس���عة من الدوري االيطالي 
لك���رة القدم.على ملعب لويجي 
فراريس وأمام 30 ألف متفرج، 
تقدم انتر ميالن في الوقت بدل 
الضائع من الشوط األول بعدما 
تلقى الغاني سولي مونتاري كرة 
خارج املنطقة من صانع األلعاب 
الهولندي ويسلي شنايدر أطلقها 
بيس���راه قذيفة ال ترد استقرت 
في قلب مرمى احلارس الدولي 
البرتغالي ادواردو )47( فنجح 
انتر ميالن في جمع 3 نقاط ثمينة 
رفعت رصيده الى 18 نقطة في 
املركز الثاني مؤقتا على بعد نقطة 
من املتصدر التسيو الذي يحل 
ضيفا على باليرمو اليوم في ختام 
املرحلة. وتنتظر التسيو رحلة 
الى باليرمو  محفوفة باملخاطر 
ملواجهة أصحاب األرض في سعيه 
الى مواصلة انتصاراته  بدوره 
املتتالية والتي بلغت 5 في جميع 
املباريات،  املسابقات.وفي باقي 
يلعب روما مع ليتشي، وباري مع 
اودينيزي، وبريشيا مع نابولي، 
وكالياري مع بولونيا، وتشيزينا 
مع سمبدوريا، وبارما مع كييڤو، 

وكاتانيا مع فيورنتينا.

ألمانيا

قس���ا بايرن ميونيخ حامل 
اللقب على ضيفه فرايبورغ عندما 
هزمه 4-2 ف���ي افتتاح املرحلة 
العاشرة من الدوري االملاني.على 
ملعبه اليانت���س ارينا إمام 69 
ألف متفرج، عجز مهاجمو الفريق 
الباڤاري الدوليني توماس مولر 
وطوني كروس وماريو غوميز 
عن هز ش���باك الضيوف الذين 
ابدوا مقاومة كبيرة حتى الدقائق 
األخيرة من الشوط األول قبل ان 
ينجح مدافعو صاحب االرض في 
التعويض ومنحه التقدم. وحصل 
بايرن ميونيخ على ركلة ركنية 
الكرواتي دانيال  نفذهاالدول���ي 
برانييتش بإتقان ووضعها على 
رأس الدولي االرجنتيني مارتن 
دمييكيليس في اجلهة اليمنى من 
منطقة اجلزاء فأكملها األخير من 
مسافة قريبة في أسفل الزاوية 
اليمنى ملرم���ى احلارس اوليفر 
باومان )39(. وفي الشوط الثاني، 
أعطى التقدم جرعة معنوية كبيرة 
ألصحاب األرض فأضاف غوميز 
الثان���ي بنفس الطريقة  الهدف 
من متابعة رأس���ية لكرة نفذها 
برانييتش من ركنية أيضا )61(. 
وقلص ستيفان رايزينغر الفارق 

بعد 3 دقائق مستثمرا متريرة من 
البيالروس���ي انطون بوتسيلو 
)64(، لك���ن األوكراني اناتولي 
تيموستش���وك اعاده الى سابق 
عهده بعدما تلقى داخل املنطقة 
كرة من برانييتش، دينامو اللقاء، 
تابعها بيمناه في اسفل الزاوية 
اليس���رى )72(. وعزز كروس 
فوز فريق���ه بالهدف الرابع بعد 
كرة خارج املنطقة من باستيان 
شفاينش���تايغر تابعه���ا قوية 
بيمناه في س���قف الش���بكة في 
الزاوية اليس���رى ملرمى باومان 
)80(. وأهدى الهولندي ايدسون 
برافهايد الضيوف هدفا مجانيا 
حني سجل خطأ في مرمى فريقه 
فقلصوا الفارق مرة ثانية )87( 
النهائية على  النتيجة  لتستقر 
فوز بايرن ميونيخ 4-2 نقطة 
ال���ى 15 نقلته  وارتفع رصيده 
الى املركز السابع موقتا بفارق 
األهداف خلف هوفنهامي وباير 
ليڤرك���وزن وهامبورغ وبفارق 

األهداف أيضا أمام فرايبورغ.
وتختتم املرحلة اليوم بلقاءين 
ب���ني املتصدر  أحدهم���ا يجمع 

ماينت���س ومطارده بوروس���يا 
دورمتون���د. ويتصدر ماينتس 
الترتيب برصي���د 24 نقطة من 
9 مباريات بف���ارق نقطتني عن 
دورمتوند صاحب أقوى هجوم 
)21 هدفا( وأفضل دفاع )7 أهداف(. 
واستعاد ماينتس الصدارة بفوزه 
الثمني على باير ليفركوزن 0-1 
في عق���ر دار األخير في املرحلة 
السابقة واستغل في الوقت ذاته 
تعثر بوروسيا دورمتوند على 
ملعبه أمام هوفنهامي 1-1. وكان 
ماينتس حقق 7 انتصارات متتالية 
)رقم قياسي بالتساوى مع بايرن 
ميونيخ وكايزرس���الوترن( ثم 
سقط للمرة األولى قبل جولتني 
على أرضه أمام هامبورغ، لكنه 
عوض هذا اإلخفاق من خالل فوزه 

على ليڤركوزن.
البرازيلي  انق���ذ  املقابل،  في 
انطونيو دا سيلفا فريقه بوروسيا 
دورمتوند من اخلسارة أمام ضيفه 
هوفنهامي بتسجيله هدف التعادل 
1-1 في الدقيقة الثالثة من الوقت 
بدل الضائع أمام 80 ألف متفرج 
على ملعب »سيغنال ايدونا بارك«. 

وس���قط ماينتس أمام آخن من 
الدرجة الثانية 1-2 أمس األربعاء 
وخرج من الدور الثاني ملسابقة 
كأس املانيا، كما سقط بوروسيا 
دورمتوند امام كيكرز اوفنباخ من 
الدرجة الثالثة بركالت الترجيح 
4-2 )الوقتان األصلي واالضافي 
0-0(. ويبحث ماينتس املتواضع 
والذي تبقى أفضل نتائجه حتى 
اآلن وصول���ه الى نصف نهائي 
مس���ابقة الكأس عام 2009، عن 
حتقيق فوزه الثامن وان يبتعد 
فريق املدينة املوجودة على الضفة 
الغربية لنه���ر الراين والتي ال 
يتجاوز عدد س���كانها 200 ألف 
نسمة، بفارق 5 نقاط في الصدارة 
ع���ن دورمتوند، رغ���م افتقاره 
الى األسماء املعروفة وتاريخه 
املتواضع في دوري األضواء، اذ 
انه يخوض موسمه الرابع فقط 
بني الكبار أولها كان 2005-2004 
عندما حل في املركز احلادي عشر. 
وفي مباراة قوية، سينفرد الفائز 
فيها باملركز الثالث، يستضيف 
هوفنهامي الرابع هانوڤر الثالث 
على ملع���ب »راين نيكر ارينا« 

في ختام املرحلةاليوم. وميلك 
هانوڤر 16 نقطة مقابل 15 نقطة 

لهوفنهامي.

إنجلترا

الي���وم 3 مباريات في  تقام 
الدوري  العاش���رة من  املرحلة 
االجنليزي حيث يلعب استون 
ڤيال مع برمنغهام، ونيوكاس���ل 
م���ع س���ندرالند، وبولتون مع 
املالك  اكد  ليڤربول.ومن جانبه 
اجلديد لليڤربول، االميركي جون 
هنري انه »لن يضعف الفريق« 
من خالل بيع افضل الالعبني في 
رد غير مباش���ر على الشائعات 
حول رحيل بعض النجوم منهم 
املهاجم االسباني فرناندو توريس 
ومواطنه احلارس خوسيه مانويل 
رينا.وقال رجل األعمال االميركي 
الذي اشترى النادي اإلجنليزي 
العريق قبل اسبوعني مببلغ 300 
مليون جنيه اس���ترليني )450 
مليون دوالر(، »استطيع ان اطمئن 
عش���اق النادي انه ليست لدينا 
أي نية تسمح بإضعاف الفريق. 
نريد تعزيز الفريق احلالي وليس 

تلغيمه«. وأضاف »هذه احلكايات 
حول رحيل أفضل العبينا هدامة 
وغير مبررة، لكننا واعون ان مثل 
هذه التكهنات عادية«. يذكر ان 
ليڤربول لم يحقق سوى فوزين 
في 9 مباريات في بطولة الدوري 
وهو يحتل حاليا املركز الثامن 

عشر برصيد 9 نقاط.

إسبانيا

 يلعب سبورتينغ خيخون 
مع ڤياريال في املرحلة التاسعة 
من الدوري االسباني، وراسينغ 
سانتاندر مع اوساسونا، وملقة 
مع ريال سوسييداد، وديبورتيڤو 
ال كورونيا مع اسبانيول، واتلتيك 
امليري���ا، واتلتيكو  بلباو م���ع 
مدريد مع خيتاف���ي، ومايوركا 

مع ليفانتي.

فرنسا

اليوم ف���ي املرحلة  يلتق���ي 
الدوري  احلادية عش���رة م���ن 
الفرنس���ي موناكو مع بوردو، 
وڤالنسيان مع ليل، ومونبلييه 

مع باريس سان جرمان.

مارادونا يضع نصب عينيه تدريب أرسنال وتشلسي
هدفاه في إنجلترا أهم 5 دقائق في حياته

أنشيلوتي: كول أفضل 
ظهير أيسر في العالم 

قرعة »الرابطة« تجنب
مان يونايتد مواجهة ارسنال

قد يكون دييغ���و مارادونا 
الع���دو الرق���م 1 لك���رة القدم 
االجنليزية، إال أن االس���طورة 
األرجنتين���ي يري���د أن تكون 
هدي���ة عيد ميالده اخلمس���ني 
الذي احتفل به امس وظيفة في 
الدوري املمتاز االجنليزي. فقد 
اعترف االسطورة االرجنتيني 
بأنه حتدث مع الالعب واملدرب 
االجنليزي السابق كيڤن كيغن 
حول احلياة ف���ي أندية القمة 
االجنليزية، ألنه تواق الى العودة 
للعمل بعد خيبة أمله عندما قاد 
بالده في نهائيات كأس العالم 
هذا العام ف���ي جنوب افريقيا. 
وقال مارادونا لشبكة »سكاي 
سبورتس«: »بالطبع أود إدارة 
ناد في الدوري االجنليزي ألن 
لديه فرقا ممتازة وعلى مستوى 
استثنائي والعبني كبار. املشكلة 
الوحيدة ه���ي أن لدى االندية 
الكبرى مدرب���ني جيدين. وإذا 
س���نحت أي وظيفة ش���اغرة 

فسأقبلها فورا«.
 واض���اف »كنت أبحث عن 
وظيف���ة تدري���ب ارس���نال أو 
تشلس���ي عندم���ا حتدثت مع 
كيغن، فكل شيء محترف هناك، 
الالعب���ون واملديرون الفنيون 
واملدربون. ويحيط بالالعبني 
كل ما يحتاجونه. وكل ش���يء 
في النادين استثنائي ومدهش«. 
واعترف أنه لن يعود إلى تدريب 
األرجنتني في وقت قريب، لكنه 
يسعى أيضا إلى وضع األمور 
في نصابها حول التقارير التي 
ربطته بعدد كبير من الوظائف 

منذ فصل الصيف.

أهم 5 دقائق

الفني  توليه منص���ب املدير 
للمنتخب األرجنتيني لكرة القدم 
أضر بش���عبيته بعض الشيء، 
لكن ال أح���د ميكنه أن ينفي عن 
مارادونا ش���رف تسجيله اثنني 
من أهم األهداف التي شهدتها كرة 
القدم عبر تاريخها. ففي غضون 
5 دقائق فقط أحرز مارادونا الذي 
أكمل امس عامه اخلمسني، هدفني 
مختلفني ونادرين: »هدف باليد« 
و»ه���دف الق���رن«. كان ذلك في 
22 يونيو عام 1986 على س���تاد 

»األزتيك« امام اجنلترا في الدور 
ربع النهائي ملونديال املكسيك بعد 
4 أعوام فقط من حرب فوكالند، 
الدقيقة 51 يتلقى مارادونا  ففي 
الكرة وميررها إلى فالدانو الذي 
تلمس كرت���ه املدافع اإلجنليزي 
ستيف هودج لتسقط الكرة بال 
صاحب في منطقة اجلزاء وتبدو 
مضمونة للح���ارس اإلجنليزي 
شيلتون. لكن شيلتون بدال من 
أن يستفيد من فارق 19 سنتيمترا 
ملصلحت���ه في الط���ول من أجل 
القض���اء على اخلط���ورة، يرى 
كيف يثب مارادونا ليحرز هدفا 
كان يبدو مستحيال. كثيرون ال 

ينتبهون إلى أن مارادونا استخدم 
يده اليسرى، وتدخل الكرة الشباك 
ويحتسبها احلكم التونسي علي 
بن ناصر. حينها ولدت قصة »يد 
اهلل«. وف���ي الدقيقة 54، يتلقى 
مارادونا الكرة قبل خط املنتصف 
بنح���و 10 أمت���ار، إث���ر متريرة 
لهيكت���ور إنريكي. ولدت حينها 
حلظة فريدة استغرقت نحو 14 
ثانية في 60 مترا، وانتهت »بهدف 
القرن« حيث مر مارادونا من أكثر 
من نصف املنتخب اإلجنليزي � 
هودل وريد وسانسوم وبوتشر 
وفينويك واحلارس شيلتون � قبل 

أن يسجل الهدف الثاني.

اعتبر مدرب تشلسي االجنليزي االيطالي 
كارلو أنشيلوتي ان مدافعه الدولي اشلي كول 
هو »أفضل ظهير أيسر في العالم« وكان يستحق 
التواجد ضمن الئحة املرشحني جلائزة الكرة 
الذهبية املقدمة ألفضل العب في العالم. وقال 
أنشيلوتي لصحيفة »ذي غارديان« البريطانية: 
»الكل ميكنه أن يرى ان أشلي كول هو أفضل 
ظهير أيس����ر في العالم. كل ع����ام يبدو من 
الصعب أن يترشح العب جلائزة الكرة الذهبية 
ألنها تكون عادة من نصيب العبي الوس����ط 
واملهاجمني«.وتابع أنشيلوتي: »مالديني كان 
يستحق اجلائزة، لكنه لم يحرزها فقط ألنه 
كان مدافعا. قدم كول مستوى رائعا املوسم 
املاضي على الصعيدين الدفاعي والهجومي من 
خالل التمريرات احلاسمة«. وختم أنشيلوتي: 
»كول ومالديني مختلفان ألنهما ميلكان بنية 
جسدية ومهارات مختلفة، لكن على الصعيد 
االحترافي والش����خصية يشبهان بعضهما. 
ميلكان الش����غف ذاته«. وكان انشيلوتي أكد 
منذ ش����هرين ان كول لي����س للبيع باي ثمن 
وسط تقارير كانت تشير الى امكانية انتقاله 

الى ريال مدريد االسباني.

جنبت قرعة الدور ربع النهائي في كأس 
رابطة االندية االجنليزية احملترفة لكرة القدم 
مان يونايتد حامل اللقب املواجهة مع ارسنال. 
ويحل مان يونايتد بطل املوسمني املاضيني 
مبوجب القرعة التي سحبت امس، ضيفا على 
وست هام، فيما يستضيف ارسنال على ملعبه 
ويغان. ولم يقف احلظ الى جانب استون ڤيال 
الذي س����يلعب في ضيافة برمنغهام القوي، 
بينما جتمع املواجهة الرابعة ابسيوتش تاون 

مع وست بروميتش.

مارادونا راوغ 6 من العبي منتخب اجنلترا قبل تسجيله »هدف القرن« في ربع نهائي مونديال »املكسيك 1986«

العب وسط انتر ميالن كوتينيو تألق أمام جنوى وفي اإلطار فرحة صاحب هدف الفوز مونتاري يحمل زميله سنايدر  )أ.ف.پ(

عالميةمتفرقات

ذكرت صحيفة »ديلي ميل« اإلجنليزية 
أن مان يونايت����د يتباحث مع البرتغالي 
كارلوس كيروش للعودة إلى »أولد ترافورد« 
كمساعد للسير أليكس فيرغسون. كيروش 
كان قد أقيل من منصبه كمدرب للمنتخب 
البرتغالي بع����د األداء الضعيف لبرازيل 
أوروبا في مونديال جنوب افريقيا 2010. 
يذكر أن السير فيرغسون أبدى سعادته 
المكاني����ة عودة كي����روش حيث وصفه 
بصاح����ب اخلب����رة الكبيرة ف����ي مجال 

التدريب.
أكد املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
أنه ال يستطيع تخيل نفسه مستمرا مع الفريق 
امللكي لفترة أطول من أربع سنوات، حيث أكد 
في تصريح له أن األجواء ال تساعد على مثل 
هذه الدميومة. البرتغالي قال ملوقع ريال مدريد 
»البقاء هنا لفترة طويلة صعب جدا ألن ريال 
مدريد فريق عظيم والثقافة صعبة للغاية هنا«، 
وأضاف »األمور أسهل في إجنلترا حيث جتدون 
من يستمر هناك لفترة طويلة، الصعوبة في 
البق��اء هنا تكمن ف��ي أن الفريق يبحث عن 
انتصارات وألقاب دوما لذلك لو اس��تمررت 
ملدة أربع سنوات فهذا يعني أنني قمت باألمور 
بشكل صحيح وأن اجلميع سعيد وحلظتها 

سأكون مسرورا باالستمرار«.
 رفض مدرب نادي برشلونة االسباني 
جوس����يب غوارديوال التفكي����ر مبباراة 
»الكالس����يكو«، مؤكدا أنه يفضل التركيز 
على املباريات املقبلة حيث قال »اهتمامي 
بالكالسيكو حاليا هو صفر ألن تركيزي 

في املباريات املقبلة في املقام األول«.
رغم غضب االحتاد الصربي لكرة القدم 
من العقوبة الت��ي فرضها االحتاد األوروبي 
للعبة )يويفا( على بالده بسبب أعمال الشغب 
امام ايطاليا باحتس��اب نتيجة املباراة بفوز 
املنتخب اإليطالي 3-0 باإلضافة إلقامة املباراة 
التالية للمنتخب الصربي في ملعبه من دون 
جمهور كما لن يخص��ص »فيفا« أي تذاكر 
لالحتاد الصربي في جميع مبارياته املتبقية 
خارج ملعبه في التصفيات احلالية، فان تعليقات 

الصحف الصادرة في صربيا امس اتسمت 
باالرتياح، وأوضحت الصحف الصربية أن 
العقوبة »كان من املمكن أن تصبح أسوأ« وأن 
العقوبات التي فرضها »يويفا« أخف من عقوبات 

أخرى كان ميكنه فرضها.
قلص بنفيكا مؤقتا الفارق مع بورتو 
املتصدر الى 4 نقاط بعد فوزه على باسوش 
فيريرا 2 � 0، في افتتاح املرحلة التاسعة 
من الدوري البرتغالي لكرة القدم. وسجل 
األرجنتيني بابلو أميار )14( والبرازيلي 
ألن كارديك )65 م����ن ركلة جزاء( هدفي 

بنفيكا.
أهدر فريق بورصا سبور نقطتني على 
ملعبه بعدما تعادل مع ضيفه فناربخشه 1 � 
1 في املرحلة العاش��رة من الدوري التركي. 
وحصد كل من الفريقني نقطة واحدة ليرفع 
بورصا سبور رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة 
بفارق 4 نقاط أمام طرابزون سبور، مقابل 18 

نقطة لفناربخشه في املركز الرابع.
حقق ميامي هيت أبرز املرشحني للفوز 
بدوري كرة الس����لة االميركي للمحترفني 
فوزه االول على أرضه هذا املوسم بسهولة 
على حس����اب جاره وخصمه في فلوريدا 
أورالندو ماجيك 96 � 70 في املباراة التي 
أقيمت على ملعب »أميريكان ايرالينز ارينا« 
أمام 19600 متفرج. وحقق لوس اجنيليس 
ليكرز حامل اللقب فوزه الثاني على التوالي 
على حساب مضيفه فينيكس صنز 114 � 
106 على ملعب »يو أس ايروايز س����نتر« 

أمام 18422 متفرجا.
كرر رئيس رابطة ال��دوري االميركي 
للمحترفني في كرة السلة ديڤيد شتيرن توقعاته 
بإنشاء مجموعة أوروبية ملباريات الدوري في 
املستقبل مبشاركة أندية من القارة العجوز. 
وقال ش��تيرن أمام مجموعة من املسؤولني 
االقتصادي��ني في ميامي: منذ 10 أعوام كنت 
أقول »ان توسع الدوري نحو أوروبا سيصبح 
حقيقة بعد 10 أعوام« واليوم أقول الشيء ذاته. 
في إطار العوملة، سيكون هناك رغبة إلقامة 

مجموعة في أوروبا.

الم للبقاء مع البايرن

.. وديميكيليس يتطلع للرحيل

أعلن قائد منتخب أملانيا لكرة القدم فيليب الم نيته البقاء مع ناديه 
بايرن ميونيخ بعد انتهاء عقده عام 2012. وقال الم: »ال أرى أي س����بب 
لترك بايرن ميونيخ. ال توجد مفاوضات حاليا مع ادارة النادي، ال نزال 
منلك الوقت، فعقدي ينتهي عام 2012«.ويعتبر الم الذي س����يبلغ ال� 27 
ف����ي 11 نوفمبر املقبل من أكثر الالعبني تتويجا في الكرة األملانية. وكان 
برشلونة االسباني أعرب عن اهتمامه بخدمات الم الذي لم يبد اي حماس 

خلوض جتارب خارج الدوري األملاني.

يتطلع املدافع األرجنتيني مارتني دمييكيليس إلى الرحيل عن صفوف 
بايرن ميونيخ األملاني رغم تسجيله أحد أهداف الفريق امام فرايبورغ، 
وفقد دمييكيليس مكانه في التشكيل األساسي لبايرن هذا املوسم. وقال 
دمييكيليس � الذي افتتح التسجيل لبايرن بهدف في الدقيقة 39 � »كانت 
مباراتي األولى التي أخوضها منذ البداية ورمبا تكون األخيرة. إذا استمر 
وضعي كالعب احتياطي، سيكون من األفضل لبايرن ولي أن جند حال«. 
وقال دمييكيليس إنه عشق فريق بايرن، ولكنه ليس مستعدا لقبول دور 
الالعب االحتياطي وسيكون من األفضل له أن يرحل عن صفوف الفريق، 
أن ينتظر إصابة أو تراجع مستوى أحد زمالئه ليجد فرصة للمشاركة.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة العاشرة(

أبوظبي الرياضية 3HD3استون ڤيال � برمنغهام
أبوظبي الرياضية 4:30HD4نيوكاسل � سندرالند
أبوظبي الرياضية 7HD3بولتون � ليڤربول

اسبانيا )المرحلة التاسعة(
اجلزيرة الرياضية +77سبورتينغ خيخون � ڤياريال
7راسينغ سانتاندر � أوساسونا

اجلزيرة الرياضية +75ملقة � ريال سوسييداد
اجلزيرة الرياضية +79ديبورتيڤو ال كورونا � اسبانيول

اجلزيرة الرياضية +92اتلتيك بلباو � امليريا
اجلزيرة الرياضية +112اتلتيكو مدريد � خيتافي

ايطاليا )المرحلة التاسعة(
اجلزيرة الرياضية +2:301باليرمو � التسيو
5باري � اودينيزي
اجلزيرة الرياضية +51بريشيا � نابولي
اجلزيرة الرياضية +55كالياري � بولونيا

اجلزيرة الرياضية +54تشيزينا � سمبدوريا
اجلزيرة الرياضية +57بارما � كييڤو

اجلزيرة الرياضية +10:4510كاتانيا � فيورنتينا
ألمانيا )المرحلة العاشرة(

دبي الرياضية 5:302ماينتس � بوروسيا دورمتوند
دبي الرياضية 7:302هوفنهامي � هانوڤر

فرنسا )المرحلة الحادية عشرة(
اجلزيرة الرياضية +74موناكو � بوردو
7ڤالنسيان � ليل

اجلزيرة الرياضية +114مونبلييه � باريس سان جرمان


