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 بروفة أخيرة لريال مدريد وبرشلونة قبل الـ «كالسيكو»..ومواجهة قوية بين ڤياريال وڤالنسيا

  صراع بين أرسنال وتوتنهام في «دربي» لندن.. وتشلسي للتعويض أمام برمنغهام
املقبلة لكي يحسم االمر بيده دون اي مساعدة.

  إيطاليا

   يبدو ميالن مرشحا لالحتفاظ بصدارة الدوري 
االيطالي عندما يفتتح املرحلة الثالثة عشرة اليوم 
مبواجهة ضيفه فيورنتينا مبعنويات مرتفعة جدا 
بعد الفــــوز املعنوي الكبير الذي حققه في املرحلة 
السابقة. ويأمل ميالن ان يؤكد تفوقه على فيورنتينا 
الذي استعاد شيئا من مستواه السابق في املراحل 
االخيرة بعد بداية صعبة جدا، الن الفريق اللومباردي 
خرج فائزا من املواجهات اخلمس االخيرة التي جمعته 
بـ «ال فيوال». ويفتتح روما السادس املرحلة اليوم 

في مواجهة اودينيزي.

  ألمانيا

   تشهد املرحلة الثالثة عشرة من الدوري االملاني 
مواجهتني ناريتني بني بوروسيا دورمتوند املتصدر 
ومضيفه فرايبورغ الرابع من جهة، وباير ليفركوزن 
الثاني وضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب.  ويأمل 
ماينتــــس التعويض اليوم على حســــاب مضيفه 
بوروسيا مونشنغالدباخ، وميلك دورمتوند الباحث 
عن فوزه الرابع على التوالي واحلادي عشــــر هذا 
املوسم، ٣١ نقطة من اصل ٣٦ ممكنة بعد فوزه على 
هامبورغ (٢-٠) في املرحلة السابقة.  وعلى ملعب 
«باي ارينا»، يريد ليفركوزن التأكيد بانه من املنافسني 
اجلديني على اللقب االول في تاريخه من خالل بوابة 
اكثر الفرق فوزا باللقب (٢١) ضيفه الباڤاري بايرن 
ميونيخ، وال يتفوق فريق املدرب يوب هاينكيس 
الذي اشرف سابقا على بايرن ميونيخ، سوى بفارق 
االهداف عن ماينتس فيما يحتل منافسه الباڤاري 
املركز السادس بفارق اربع نقاط عن مضيفه، وفي 
املباريات االخرى، يلعب اليوم هانوڤر مع هامبورغ، 
ونورمبرغ مع كايزرســــلوترن، وشالكه مع فيردر 

برمين، واينتراخت فرانكفورت مع هوفنهامي.

  فرنسا

   يخوض بريست املتصدر اختبارا صعبا للغاية 
اليوم النه ســــيحل ضيفا على ريــــن اخلامس في 
املرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي، ويتصدر 
بريست بفارق نقطة فقط عن ليل ومونبلييه الثاني 
والثالث بفارق االهداف واللذين يتواجهان مع موناكو 
ونيس على التوالي.  اما باريس سان جرمان الذي 
فرط االســــبوع املاضي في فرصة انتزاع الصدارة 
بعد تعادله مع لوريــــان (١-١)، فيخوض اختبارا 
سهال نســــبيا على ارضه امام كان، وبدوره يسعى 
مرسيليا حامل اللقب والذي يتخلف بدوره بفارق 
ثالث نقاط عن بريســــت، ان يعوض النقاط التي 
اهدرها في املرحلتني االخيرتني، وذلك عندما يحل 
فريق املدرب ديديه ديشان ضيفا على تولوز، وفي 
املباريات االخرى، يلعب سوشو مع لوريان، وسانت 

اتيان مع اوكسير، ونانسي مع ڤالنسيان.

  ووفقا لتوتوملو، قام البورتا بنفسه بإبعاده من 
تلك العملية، «ووضع كوكيل عنه» الصحافي السابق 
جوان باتسي، «الذي ابتسم له احلظ عندما أرسله 
إلى أوزبكســــتان» بدال منه.ووفقا للدعوى املقدمة، 
فإن املدير السابق للموارد البشرية بالنادي جوان 
سينتيليس وبعض أعضاء مجلس إدارة برشلونة 

قد استفادوا ماديا من العملية.
  وأضاف «أنا لست مدينا بشيء ألحد. أنا أحترك 
فقط خلف هذا الرجل. بســــببه ســــينتهي بي األمر 
للمرة األولى في احملاكم، واملسألة ال تتعلق باملال، 
بل بالشرف». واعتبر وكيل الالعبني أن البورتا كان 

«أسوأ مسؤول ناد» عرفه في عالم كرة القدم.
  وقــــال «أحضرت العبني إلــــى ميجل أنخل خيل 
(أتلتيكو مدريد). لم يوقع على أي ورقة، لكنه دفع 
لي. الشيء نفسه حدث مع مانويل رويز دي لوبيرا 
(ريال بيتيس). كما عملت مع ريال مدريد وإشبيلية 

ولم حتدث معي مشكالت قط.
  من جانبه، أدان أوريوال محامي توتوملو «النمو 
الهائل» في ثروة البورتا خالل توليه رئاسة برشلونة، 
وعالقته املفترضة بالعديد من الشركات، وبعضها 
يقع مقره في دول الفردوس املالي وأخرى تعمل في 

مجال نشر املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت».
  كما أضاف احملامي أن كل ذلك حمل نيابة مكافحة 
الفساد على «فتح حتقيق ضده بشأن مخالفات جنائية 

سابقة تتعلق بعملية غسيل أموال».

السابع على التوالي، عندما يستضيف اتلتيك بلباو 
الذي كان تلقى هزمية قاســـية في زيارته االخيرة 
الى النادي امللكـــي (١-٥)، ويتصدر فريق املدرب 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو الـــذي اصبح افضل 
مدرب يخوض موسمه االول في الدوري االسباني، 
الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة قبل 
املواجهة النارية بينهما فـــي املرحلة املقبلة على 

ملعب «كامب نو».
   وعلى ملعـــب «خوان روخـــاس»، لن يواجه 
برشلونة صعوبة تذكر في العودة بالنقاط الثالث 
من ارض مضيفه امليريا الذي يحتل املركز الثامن 
عشـــر (فوز واحد)، وحتقيق فوزه السادس على 
التوالي والعاشر هذا املوسم، امال في الوقت ذاته ان 
يقدم له اتلتيك بلباو خدمة في «سانتياغو برنابيو» 
من اجل التربع على الصدارة، واال فســـيكون على 
فريق املدرب جوسيب غوارديوال ان ينتظر املرحلة 

القدم في البالد.وقال «بعد سفره إلى أوزبكستان قام 
بشراء شقة في شارع رئيسي تبلغ قيمتها مليونني 
أو ٣ ماليني يورو. إذا كان رئيسا لبرشلونة، فمن أين 

أتى بكل تلك األموال؟».

املتصدر ومالحقه برشلونة حامل اللـقب ملوقعــــة 
الـ «كالسيكو» النارية مبواجهة اتلتيك بلباو وامليريا 

على التوالي.
   على ملعب «ال مادريغـــال»، يتقارع ڤياريال 
وڤالنسيا على مرتبة «االفضل بعد ريال وبرشلونة» 
كون االول يتقدم على الثاني بفارق ثالث نقاط فقط، 
ويســـعى فريق «الغواصة الصفراء» الى تناسي 
خسارته في املرحلة السابقة امام برشلونة (١-٣) 
من اجل البقاء قريبا من صراع الصدارة النه يتخلف 
حاليـــا بفارق ٦ نقاط عن ريال مدريد، لكن مهمته 
لن تكون سهلة في مواجهة ڤالنسيا الذي استعاد 
توازنه في املرحلة السابقة وعوض خسارته امام 

اشبيلية (٠-٢) بفوزه على خيتافي (٢-٠).
   وعلى ملعب «سانتياغو برنابيو»، يبحث ريال 
مدريد، الفريق الوحيد الذي لم يخسر هذا املوسم، 
عن مواصلة مسلسل نتائجه الرائعة وحتقيق فوزه 

دعائــــي حصل خالله كل منهــــم على ٣٠٠ ألف يورو 
فقط، في الوقت الذي اتفق فيه البورتا مع األوزبكيني 
علــــى دفع مليون يورو لكل العب، فضال عن مليون 
آخر له شخصيا لقاء سفره إلى هناك للترويج لكرة 

 يســـعى تشلســـي حامل اللقب واملتصدر الى 
استعادة توازنه عندما يحل ضيفا على برمنغهام 
على ملعب «ســـاينت اندروز» اليوم في املرحلة 
الرابعة عشرة من الدوري االجنليزي لكرة القدم 
التي تشهد مواجهة قوية بني ارسنال الثاني وجاره 
اللندني توتنهام، وكان تشلسي مني في املرحلة 
السابقة بهزميته االولى على ملعبه «ستامفورد 
بريدج» منذ مارس املاضي بعد تلقيه خسارة قاسية 
امام سندرالند (٠-٣) الذي كان تغلب عليه فريق 
املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي ٧-٢ في مواجهتهما 
السابقة في الدوري, وكانت هزمية املرحلة السابقة 
االولى للفريق اللندني امام سندرالند منذ ١٧ مارس 

٢٠٠١ عندما خسر امامه في ملعبه ايضا ٢-٤.
   وســـيكون اخلطأ ممنوعا على تشلسي الذي 
سيفتقد خدمات مدافعيه البرازيلي اليكس وجون 
تيري بسبب اصابة االول ومعاناة الثاني من مشاكل 
عصبية، الن جاره اللندني ارسنال ال يتخلف عنه 
سوى بفارق نقطتني فقط، فيما يحتل مان يونايتد 

املركز الثالث بفارق ثالث نقاط.
   وعلى ستاد االمارات، سيكون ارسنال الثاني 
على موعد مع مواجهـــة نارية مع ضيفه وجاره 
توتنهام الذي يحتل املركز الســـابع بفارق سبع 
نقاط عن فريق «املدفعجية»، وسيسعى ارسنال 
لكي يخرج فائزا من هذه املواجهة وجتنب سيناريو 
الزيارة االخيرة لتوتنهام الى ستاد االمارات عندما 
فاز االخير ٢-١ املوسم املاضي قبل ان يرد جاره 

اعتباره في «وايت هارت الين» بفوز كبير ٤-١.
   اما بالنســـبة ملان يونايتـــد الذي يبحث عن 
اســـتعادة توازنه ونغمة االنتصارات، فهو يأمل 
ان يؤكد تفوقه التـــام على ضيفه ويغان اثلتيك 
عندما يواجهه اليوم على ملعب «اولدترافورد», 
ومن املرجح ان يستعيد فريق «الشياطني احلمر» 
نغمة الفوز على حساب ضيفه ويغان الذي يحتل 
املركز السابع عشر، خصوصا ان االول خرج فائزا 
من جميع املباريات العشر التي جمعت الطرفني 
في الدوري املمتـــاز، اضافة الى مباراة اخرى في 

كأس الرابطة.
   وعلى ملعب «انفيلد»، ستكون الفرصة متاحة 
امام ليڤربول للعودة الى ســـكة االنتصارات بعد 
تعادل مع ويغان (١-١) وهزمية امام ستوك سيتي 
(٠-٢)، وذلك النه يستقبل وست هام يونايتد متذيل 
الترتيب، ويأمل مدرب «احلمر» روي هودجسون 
ان يعـــود فريقه الى الوتيـــرة التي اختبرها منذ 
خسارته دربي املدينة امام ايڤرتون (٠-٢) عندما 
حقق ثالثة انتصارات متتالية وتعادل ما سمح له 

بشق طريقه من ذيل الترتيب الى منتصفه.

  إسبانيا 

   تتجه االنظار في املرحلة الثانية عشـــرة من 
الدوري االســـباني الى مباراة القمة بني ڤياريال 
الثالث وڤالنسيا الرابع، فيما يتحضر ريال مدريد 

 اتهــــم وكيل الالعبني االيرانــــي بايرام توتوملو 
الرئيس السابق لنادي برشلونة األسباني لكرة القدم 
جوان البورتا بســــرقة ٢٫٨ مليون يورو من أموال 
النادي، و«االحتيال على العبيه أنفسهم» بحصوله 
على مبالغ خاصة بهم. وأكد توتوملو، وكيل أعمال 
السويدي زالتان إبراهيموڤيتش، أن الرئيس السابق 
للنــــادي الكاتالوني قام بعملية الســــرقة في أبريل 
عام ٢٠٠٨ في أوزبكســــتان. ووفقا لتوتوملو، كان 
هو شــــخصيا الذي قام بترتيب اتصال بني البورتا 
مع ثري أوزبكي يدعى ميرالدليل ديااللوف، أمت معه 
اتفاقا بقيمة ٥ ماليني يورو يقضي بخوض برشلونة 
مباراتني وديتني مع نادي بوديونكور، مع إرســــال 
عدد من العبي الفريق إلى البلد اآلسيوي للمشاركة 
في حدث دعائي.وأدان توتوملو في مؤمتر صحافي 
بحضور محاميه جوسيب أوريوال «حصول البورتا 
على عمولة بقيمة ٣ ماليني يورو، عبر حوالة مالية 
مرسلة إلى حساب مكتب احملاماة الذي ميتلكه (البورتا 
آند أربوس) من أحد بنوك سويســــرا». وقدم وكيل 
الالعبني دعوى ضد البورتا، يطالب فيها بـ ١٠٪ من 
قيمة األعمال التي يفترض أن رئيس برشلونة قد أمتها 
في أوزبكستان، حيث أكد أنه كان الوسيط املسؤول 
عن جناحها. وذهب توتوملو إلى ما هو أبعد من ذلك، 
عندما أدان ســــفر العبي النادي الكاتالوني في ذلك 
احلني صامويل إيتو وليونيل ميسي وكارلس بويول 
وأندريس إنييســــتا إلى أوزبكستان للقيام بحدث 

 روبينيو: الخطأ ممنوع أمام فيورنتينا
  

  أكد املهاجم البرازيلي روبينيو أن فريقه ميالن يحتاج إلى مواصلة 
طريق االنتصـــارات عندما يالقي فيورنتينا اليوم. ويدرك جيدا أن 
السبيل الوحيد لبقاء ميالن على قمة الدوري اإليطالي، هو مواصلة 
طريق االنتصارات.وأوضـــح روبينيو للمحطة التلفزيونية لنادي 
ميالن: «الفوز بالدربي دائما ما يكون أمرا رائعا، وجنحنا أخيرا في 
حتقيق ذلك». وقال: «نحن نتصدر ترتيب املسابقة اآلن وال ميكننا 
أن نرتكب املزيد من األخطاء، املباراة أمام فيورنتينا اليوم ستكون 

في منتهى الصعوبة ولكن نأمل أن نحرز النقاط الثالث».

 مهاجم ارسنال روبن ڤان بيرسي تألق أمام توتنهام في مباراة سابقة 

 صفقة انتقال السويدي إبراهيموڤيتش أثارت اتهامات لرئيس برشلونة السابق جوان البورتا

 رئيس برشلونة السابق احتال على الالعبين.. وشارك في عملية غسيل أموال

  وكيل أعمال إبراهيموڤيتش يتهم البورتا بسرقة ٢٫٨ مليون يورو
 دي ماريا: «الكالسيكو» بين  رونالدو وميسي 

  
  أعــــرب اجلناح األرجنتيني لفريق ريال مدريد، أنخيل دي ماريا عن 
اعتقاده بإمكانية حسم نتيجة مباراة كالسيكو الدوري اإلسباني التي 
تقام في ٢٩ نوفمبر اجلاري، من خالل مســــتوى البرتغالي كريستيانو 
رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي، ومن املرجح أن يشارك العب بنفيكا 
السابق في مباراة الكالسيكو للمرة األولى في تاريخه. وأوضح دي ماريا 
لصحيفة آس اإلسبانية ان ميسي ورونالدو سيحددان نتيجة املباراة. 
وأشار الى «إنها مباراة مثيرة،  وأضاف «ميسي ورونالدو هما األفضل 

على مستوى العالم وسيكون لهما دور محوري في الكالسيكو».

 ڤينغر وجينوال يكيالن االنتقادات لإلنجليز
  

  كّيل املدير الفني لفريق ارسنال ارسني ڤينغر وجنم توتنهام السابق 
ديڤيد جينوال، االنتقادات الداء العبي املنتخب االجنليزي خالل الهزمية 
امام فرنســــا. ويعتقد ڤينغر ان املنتخب االجنليزي خاض املباراة «من 
دون روح قتالية». وقال: «هذا من شأنه ان يؤذي املنتخب االجنليزي، 
خاصــــة الطريقة التي جاءت بها الهزميــــة». واضاف: «العبون جيدون 
للغاية من دون مدرب جيد للغاية ال يكفي، ومدرب جيد للغاية من دون 
العبني جيدين للغاية ال يكفي». وتابع «إنه امر يدعو لليأس، الفريق من 
دون روح، انهم كانوا يخوضون مباراة ودية حقا». ويعتقد جينوال أن 

املنتخب االجنليزي يحتاج الى تعلم «أسس اللعبة من أول وجديد». 

 ڤالدانو يدافع عن مورينيو
  

  انتقد املديــــر العام لنادي ريال مدريد خورخي ڤالدانو قرار االحتاد 
االســــباني لكرة القدم «التخاذ التدابيــــر املالئمة ضد التصريحات التي 
صدرت عن البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني للنادي امللكي ضد 
مانويل بريســــيادو مدرب ســــبورتينغ خيخون». وابدى ريال مدريد 
دهشــــته من أن تقارن تلك التصريحات التي عوقب عليها مورينيو مع 
التعليقات التي صدرت عن مانويل بريسيادو مدرب خيخون الذي أهان 
وشــــوه بشكل علني ســــمعة مورينيو. من جانب اخر، أوصى املجلس 
األعلى للرياضة في إســــبانيا مبعاقبة مورينيو وبريســــيادو بســــبب 

املشادة الكالمية «العنيفة». 

 باالك يعترف بأن انشيلوتي عارض رحيله
  

  كشف النجم األملاني املخضرم مايكل باالك بأن املدرب اإليطالي كارلو 
أنشيلوتي كان يعارض رحيله عن صفوف تشلسي اإلجنليزي. وكان 
باالك من بني خمســــة العبني رحلوا عن تشلســــي في فترة االنتقاالت 
الصيفية املاضية، بجانب جو كول وريكاردو كارفالو وجوليانو بيليتي 
وديكو. وأوضح باالك «لقد شــــعرت من خالل احلديث اليه بأنه يرغب 
في اإلبقاء علي» وأضاف «لقــــد تناولنا الغذاء معا، كان ذلك في الوقت 
الذي أخبرني النادي بانني لن أوقع عقدا جديدا، لقد شعرت بأنه تفاجأ 

بعض الشيء».

 سحب قرعة ثمن النهائي لكأس إسبانيا
  

  اوقعت قرعة الدور ثمن النهائي ملســــابقة كأس اسبانيا لكرة القدم 
فريقي برشلونة وريال مدريد في مواجهة اتلتيك بلباو وليفانتي، واسفرت 
القرعة عن مباراتي دربي ساخنتني، االولى بني ڤالنسيا وڤياريال، والثانية 
بني اشــــبيلية حامل اللقب وملقة.  وال تختلف املواجهتان بني مايوركا 
وامليريا، وبني اتلتيكو مدريد وصيف بطل املوســــم املاضي واسبانيول 
عن سابقاتها، وتقام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي في ٢٢ ديسمبر 

املقبل، واالياب في ٥ يناير املقبل. 

 عالمية  متفرقات 

  زعمــــت صحيفة كوريــــر ديللو ســــبورت اإليطالية أن 
جيوســــيبي ماروتا مدير نادي يوڤنتوس اإليطالي لكرة القدم 
قد يضطر إلى تخصيص مبلغ مالي ضخم إليجاد بديل ألماوري 
املصاب، ويبدو أن الفرنســــي كرمي بنزمية سيكون على رأس 
أولوياته.وقد يلجأ يوڤنتوس خليار انطونيو كاســــانو، الذي 
يبدو رحيله وشــــيكا عن سمبدوريا بعد احلرب الكالمية التي 

جمعته برئيس النادي.
   يتردد في األوساط الكروية حاليا أن ناديي ارسنال وليڤربول 
اإلجنليزيني يجريان محاوالت لضم السلوفيني أرمني باسينوفيتش 
العب خط وسط باليرمو اإليطالي. وأوضح موقع «سبورتال» االلكتروني 
ــتعدان لدفع قيمة الشرط اجلزائي في  أن الناديني اإلجنليزيني مس
عقد الالعب والذي مت توقيعه في بداية املوسم، وتبلغ قيمة الشرط 

اجلزائي ١٢ مليون يورو.
   أكد املدافع البرازيلي تياجو ســــيلڤا أنه رفض االنضمام 
إلى ريال مدريد وإنتر ميالن وفضل االنضمام إلى ميالن، بعد أن 
أقنعه قدوته باولو مالديني بهذه اخلطوة، وقال سيلڤا لصحيفة 
«ال كورير ديللو سبورت» اإليطالية: «ريال مدريد؟، نعم، كانت 

زوجتي هي من رفض مدريد، لقد فضلت ميالنو عن مدريد».
   سيتولى الدولي النيجيري السابق مايكل اميينالو مهام مساعد 
املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي في تشلسي بطل الدوري االجنليزي 
ــبوع  لكرة القدم، وذلك خلفا لراي ويلكينز الذي ترك منصبه االس

املاضي بسبب عدم جتديد عقده.
   أظهر النجم الصربي ديان ستانكوفيتش العب خط وسط 
إنتر ميالن حامل لقب الدوري اإليطالي لكرة القدم، مســــاندته 
ملدربه االسباني رافاييل بنيتيز، مطالبا اجلماهير بالوقوف خلف 
الفريق في هذه الفترة العصيبة.ويرى ستانكوفيتش أن احلكم 

على الفريق ميكن أن يتم فقط في نهاية املوسم.
   ذكر نادي سرقسطة صاحب املركز االخير في الدوري االسباني 
لكرة القدم انه تخلى عن مدربه خوسيه اوريليو غاي بسبب النتائج 

السيئة وعني مكانه املكسيكي خافيير اغويري.
   قرر العداء االثيوبي هايله جبريسيالسي الذي سبق له 
ان كشــــف قبل اســــبوعني عن اعتزاله منافسات اجلري نهائيا 
مواصلة مسيرته الرياضية وسيشارك بالتالي مباراثون طوكيو 

الياباني الدولي في ٢٧ فبراير املقبل.

 ســـيعود النجم الدولي البرازيلي السابق ريڤالدو الى 
مالعـــب كرة القدم في ٢٠١١ للدفاع عن الوان موجي ميرمي 
الذي ينافس في دوري والية ساو باولو، بعد ان كان دون 
فريق منـــذ رحيله عن بونيوكور االوزبكســـتاني. وقال 
ريڤالدو (٢٨ عاما) على موقع تويتر «بعد معاجلتي بعض 
املشاكل، قررت ان العب عام ٢٠١١ مع موجي ميرمي، الفريق 

الذي اتولى فيه منصب الرئيس».

 أكد املدير الفني للمنتخب األميركي لكرة القدم بوب برادلي أن الزعيم اجلنوب افريقي 
نيلسون مانديال هو أحد أبرز زعماء العصر احلالي، معربا عن فخره الشديد بقضائه بعض 
الوقت مع مانديال بصحبة فريقه.وأوضح برادلي ملوقع «كيك اوف» «إننا نتحدث عن الفخر 
خلوض مباراة حتمل أســــمه، فما بالك بلقائه شــــخصيا، إنها فرصة العمر». وجلس قائد 
املنتخب األميركي براد جوزان ونظيره في منتخب جنوب أفريقيا ستيفن بينار مع مانديال، 
وارتدى برادلي قميص املنتخب األميركي يحمل اســــم ماديبا ورقم ١٠ على ظهره، ثم قدم 

للزعيم اجلنوب أفريقي الالعبني واجلهاز الفني قبل التقاط صورة جماعية معه.

 مانديال يستقبل بينار وجوزان  ريڤالدو يعود إلى المالعب البرازيلية

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 انجلترا (المرحلة الرابعة عشرة) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٣:٤٥  أرسنال ـ توتنهام 
 أبوظبي الرياضية HD٥  ٦  برمنغهام سيتي ـ تشلسي 

 أبوظبي الرياضية HD٤  ٦  وست بروميتش ـ ستوك سيتي 
 أبوظبي الرياضية HD٦  ٦  بولتون ـ نيوكاسل يونايتد 

 أبوظبي الرياضية HD٧  ٦  بالكبول ـ ولڤرهامبتون 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ٦  مان يونايتد ـ ويغان  
 أبوظبي الرياضية HD٣  ٨:٣٠  ليڤربول ـ وست هام 

 إسبانيا (المرحلة الثانية عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ٨  ڤياريال ـ ڤالنسيا 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  امليريا ـ برشلونة 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  ريال مدريد ـ اتلتيك بلباو 

 إيطاليا (المرحلة الثالثة عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٨  روما ـ اودينيزي 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  ميالن ـ فيورنتينا 

 ألمانيا (المرحلة الثالثة عشرة) 
 ٥:٣٠  فرانكفورت ـ هوفنهامي 
 ٥:٣٠  شالكة ـ ڤيردر برمين 

 ٥:٣٠  مونشنغالدباخ ـ ماينتس 
 دبي الرياضية ٢  ٥:٣٠  فرايبورغ ـ بوروسيا دورمتوند 

 ٥:٣٠  نورمبرغ ـ كايزرسلوترن 
 ٥:٣٠  هانوڤر ـ هامبورغ 

 دبي الرياضية ٢  ٨:٣٠  باير ليڤركوزن ـ بايرن ميونيخ 

 فرنسا (المرحلة الرابعة عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ٩  تولوز ـ مرسيليا 
 ٩  سوشو ـ لوريان 

 ٩  سانت ايتيان ـ اوكسير 
 ٩  رين ـ بريست 

 ٩  باريس سان جرمان ـ كان 
 ٩  نانسي ـ ڤالينسيان 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ١١   نيس ـ مونبلييه 

 اإلصابة تبعد جيرارد ٤ أسابيع
  

  ازدادت محن ليڤربول االجنليزي الذي يعاني االمرين هذا املوســــم، 
النه ســــيفتقد قائده ستيفن جيرارد اربعة اسابيع بسبب االصابة التي 
تعرض لها في فخذه خالل املباراة الودية التي خســــرتها اجنلترا امام 
ضيفتها فرنسا ١ ـ ٢، وتسببت هذه االصابة في غضب اداريي ليڤربول 
الذين كانوا قد طلبوا من مدرب اجنلترا االيطالي فابيو كابيللو اال يشرك 
جيرارد الكثر من ساعة على اقصى تقدير، لكن املدرب االيطالي لم يلب 
رغبتهم الن قائد «احلمر» اصيب في الدقيقة ٨٤ من اللقاء، وســــيخضع 
جيرارد (٣٠ عاما) لفحوصات اضافيــــة من اجل حتديد حجم االصابة 
لكن طبيب ليڤربول بيتر براكنر اشار الى ان االمر املؤكد حتى اآلن هو 
ان االصابة ليست خفيفة على االطالق. ودافع كابيللو عن قراره بابقاء 
جيرارد داخا امللعب ألكثر من ســــاعة، قائال: «ال ميكنهم (ليفربول) ان 
يقرروا الوقت الذي ســــيلعبه الالعب مع املنتخب، ولو كان األمر ممكنا 

للعب ملدة ساعة. أتفهم سبب غضبهم، وأنا غاضب أيضا».
 


