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 جـــدد املدير الفني لفريق إييفرتون اإلجنليـــزي ديڤيد مويز، أمل  76 
الالعب اإلجنليزي الشهير ديڤيد بيكام في العودة إلى اللعب بالدوري 
اإلجنليزي، مشيرا إلى أنه لن ميانع في انضمامه إلى صفوف إيفرتون 
في يناير املقبل، وقال مويز: «اذا أراد (بيكام) العودة، فعليه االتصال 
بـــي تلفونيا»، وقال مويز إنه في حال تلقيه اتصاال هاتفيا من بيكام، 
سيدرس مع النادي اجلوانب املالية للصفقة، وأكد بيكام أنه يفكر في 

العودة للعب في أوروبا خالل فترة الشتاء احلالية.

 اليونان تكرم ريهاغل في فبراير مويز يجدد أمل بيكام في العودة النجلترا
  

  سيكرم االحتاد اليوناني لكرة القدم «امللك» 
االملاني اوتو ريهاغل في مباراة دولية ودية جتمع 
منتخب بالده بنظيره الكندي في التاســـع من 
فبراير املقبل. وستقام املباراة التكرميية للمدرب 
االملاني الذي قاد اليونان الى لقب بطلة أوروبا 
عام ٢٠٠٤، على ملعب «آي اي ال ستاديوم» الذي 

شيد حديثا ويتسع لـ ١٦١١٨ متفرجا.

 مهاجم برشلونة ليونيل ميسي يسعى للثأر من مورينيو في «الكالسيكو» وفي اإلطار رئيس الوزراء اإلسباني يدعم غوارديوال 

 مورينيو يخطط إليقاف خطورة برشلونة.. وڤيا وبيكيه واثقان من الفوز وهيغوين وكاسياس يعلنان التحدث في «كامب نو» 

 حرب نفسية وتصريحات قوية قبل «الكالسيكو» المرتقب غدًا
 لو أن هناك من يفترض انه ميلك القدرة على 
وضع حد ألربعة انتصارات متتالية لبرشلونة 
في مباريات القمة ضد غرميه األكبر ريال مدريد 
في دوري الدرجة األولى االسباني لكرة القدم 
فإنه املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو املدير 
الفني لريال مدريد. ويعرف مورينيو الكثير 
عن برشـــلونة بعدما عمل املدرب البرتغالي 
كمساعد للمدربني البريطاني بوبي روبسون 
والهولندي لويس ڤان غال في النادي الكاتالوني 
في أواخر التســـعينيات لكن سجله ضد هذا 
الفريق متباين، وأطاح مورينيو ببرشلونة من 
دوري أبطال اوروبا مرتني واحدة مع تشلسي 
واألخرى في املوســـم املاضي في الدور قبل 
النهائي مع انتر لكن السجل اإلجمالي ملواجهاته 
ضد برشـــلونة تقول إنه انتصر ثالث مرات 
وتعادل في مثلها وخسر أربع مرات كمدرب 

لتشلسي وانتر.
  وفوق كل هذا فإن مورينيو لم يذق طعم 
االنتصار أبدا في ستاد كامب نو معقل برشلونة، 
لكن املدرب الذي يصف نفسه بأنه «الشخص 
املميز» يشعر بثقة هائلة بأنه ميلك من خطط 

اللعب ما يكفي للنيل من ناديه السابق.

  تصريحات متبادلة

  وقبل ٢٤ ساعة من «الكالسيكو» املرتقب 
أعطى قائد وحارس ريال مدريد ايكر كاسياس 
الكالسيكو بعدا فلسفيا حيث خلصه مبواجهة 
بني كريستيانو وميسي حيث قال «هناك توازن 
كبير حاليا مابني الريال وبرشلونة لكن أكثر 
ما ســـيلفت األنظار هو املواجهة بني ميسي 
ورونالدو التي ستعكس حقيقة املواجهة بني 
مدريد وبرشـــلونة، فكالهما يلعب بأسلوب 
مختلف عن اآلخر لكنني واثق من الفوز في 

خالل هذا املواجهة».
  وأعرب املهاجم األرجنتيني غونزالو هيغوين، 
جنم فريق ريال مدريد األسباني، عن أمله في 
هز شباك برشلونة خالل (الكالسيكو)، وقال 
هيغوين «سيكون جميال أن أسجل في كامب 
نو، أخـــوض كل مباراة دائما بنفس الطريقة 
ولكن الكالسيكو يستحوذ على شيء إضافي 
ألنك ال تستطيع خوض مباراة مثل الكالسيكو 
كل يوم»، وأوضـــح هيغوين في تصريحات 
لصحيفة «آس» األســـبانية «من أجل الفوز، 
يتعني علينا اللعب مثلما نلعب دائما من اجل 

الفوز واالنفراد بالصدارة».
  من جانبه، اعتبر بيكيه أن املباراة ستكون 
أقرب لبرشلونة كونه يلعب متسلحا باألرض 
واجلمهور معترفـــا في الوقت ذاته بصعوبة 
مراقبة رونالـــدو بقوله «عقليتنا مع األرض 
واجلمهور ستساعدنا على جتاوز هذه املباراة 
الصعبة وسأسعى ملراقبة رونالدو رقابة لصيقة 
محاوال أال أترك له أي مســـاحات لكن القول 
غيـــر الفعل ولذلك أمتنـــى صراحة أال يكون 

في يومه».
  في الوقت الذي فشل فيه رونالدو في هز 
شباك برشـــلونة على مدى خمس مواجهات 
جمعته مع النادي الكاتالوني ســـواء مع مان 
يونايتد أو ريال مدريد، ال يبدو ميسي أفضل 
حاال عندما يواجه مورينيو، فميســـي واجه 
مورينيو في سبع مواجهات من قبل لم ينجح 
فيها في هز شـــباك أي فريـــق دّربه «الرجل 
اخلاص»، وهو ما يضفي حتديا آخر بني النجمني 
الشهيرين في عالم الكرة، فمن سيستمر في 
أرقامه القياســـية ضد اآلخر، مورينيو أمام 
ميسي، أم جنم البرسا املتخصص في التسجيل 

في شباك ريال مدريد؟ 

النهاية». في املقابل، اكد مهاجم برشلونة داڤيد 
ڤيا «نختلف مع الريال في أسلوب اللعب فهم 
يسلكون الطريق املباشر واألقصر إلى املرمى 
أما نحن فنقوم بتحضير أكثر واملباراة ستحسم 
مسألة أي أسلوب مع احترامنا الكامل لطريقتهم 
في اللعب وإنني ملســـرور للغاية للعب أمام 
٩٠ ألف مشجع كاتالونيا سيكونون عونا لنا 

 ثاباتيرو توقع فوز برشلونة ٤ - ٢
  

ــباني خوزيه    توقع رئيس الوزراء اإلس
ثاباتيرو فوز فريقه املفضل برشلونة على 
ريال مدريد بنتيجة ٤-٢ في الكالسيكو املنتظر 
غدا بستاد كامب نو، وقال ثاباتيرو املعروف 
بتشجيعه الدائم لبرشلونة إلذاعة «آر إيه سي 
وان» الكاتالونية «برشلونة يستطيع حتويل 
كرة القدم إلى رياضة أكثر من مجرد بدنية، 

فهي تصبح مثل الشطرجن أحيانا».
  وأبدى ثاباتيرو إعجابه بأسلوب التمريرات 
القصيرة الذي يعتمد عليه «البلوغرانا»، قبل 
أن يشيد بجوسيب غوارديوال املدير الفني 
للفريق، وما يحزن رئيس الوزراء اإلسباني 
هو أنه لن يكون قادرا على مشاهدة املباراة، 
ــة األفرو ـ  ــغاله بحضور القم «نظرا النش
أوروبية املنعقدة في ليبيا في ذلك الوقت»، 
ثاباتيرو يتوقعها ٤ - ٢ لفريقه. وأتبع «أحترم 
ــل غوارديوال على  ــي أفض ــو لكنن موريني
املستوى الشخصي خاصة في ظل اعتماده 
على شباب برشلونة»، وأشار ثاباتيرو أيضا 
إلى أنه يفضل طريقة ساحر برشلونة ليونيل 
ــي في املراوغة عن أسلوب نظيره في  ميس

البالنكو كريستيانو رونالدو.     

 بن همام ينفي دعم آسيا لملف إسبانيا إنجلترا تعول على تاريخها الستضافة المونديال

 .. ولينيكر يأمل في مساندة بالتيني

 ألمانيا تجدد الموعد مع أوروغواي في مايو

 روسيا تعتمد على «كاريزما» بوتين

 إذا كان أعضاء اللجنة التنفيذية الـ ٢٢ في االحتاد 
الدولي لكرة القدم (فيفــــا) مينحون أصواتهم الى 
الدولة التي متلك احدث املالعب وبنية حتتية رائعة 
لالتصاالت وتاريخا مجيدا وشغفا كبيرا للعبة االكثر 
شعبية في العالم، فإن خيارهم سيقع ال محالة على 
إجنلترا، بيد ان هذه املعايير ليست أساسية أو كافية 
ملنح شرف تنظيم كأس العالم الى الدولة التي تتمتع 
بهذه املواصفات. وبالتالي فإن القرار الذي سيتخذ 
خــــالل عملية التصويت املقررة اخلميس املقبل في 
زيوريخ قد يأخذ في عني االعتبار أمورا أخرى وهو 

ما أملح إليه رئيس االحتاد الدولي جوزيف بالتر قبل 
أيام بقوله «نحن هنا ال نتعامل مع مؤسسة فيفا، بل 
مع بشر، وبالتالي فإن هؤالء البشر قد يكون لديهم 
أفكار مختلفة عما ورد في التقارير الفنية». لكن بالتر 
يقول أيضا عن امللف االجنليزي «تستطيع اجنلترا ان 
تنظم كأس العالم غدا في حال مت اختيارها». وتعول 
اجنلترا الذي يحمل شــــعار ملفها عبارة «إجنلترا 
متضامنة، والعالم بأســــره مدعو كثيرا في سعيها 
الستضافة العرس الكروي عام ٢٠١٨، على عراقتها 

وتاريخها في اللعبة. 

 نفى رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم القطري 
محمد بن همام بشدة ان يكون أدلى بأي تصريح 
لصحيفة «ماركا» االسبانية التي نقلت عنه دعم 
القارة اآلسيوية مللف اسبانيا في سعيها الستضافة 

كأس العالم ٢٠١٨.
  وكانت صحيفة «ماركا» قد أكدت ان بن همام أكد 
لها دعم آسيا مللف اسبانيا خالل عملية التصويت 
االسبوع املقبل ونقلت عنه قوله «القارة اآلسيوية 
تدعم ملف اسبانيا، هناك عالقة ممتازة بني الكرتني 
اآلســـيوية واالســـبانية، وقمنا مبشاريع كثيرة 

مشتركة لكن ذلك ال يعني وجود اتفاق بيننا».
  بيد ان بن همام نفى في اتصال هاتفي لوكالة 
الصحافة الفرنســـية جملـــة وتفصيال ما نقلته 
الصحيفة االسبانية ثم بعض الوكاالت العاملية، 
وقال «لم اصرح في أي وقت ألي صحيفة او جهة 

إعالمية عن موضوع التصويت ملونديال ٢٠١٨، ما 
ورد في هذه الصحيفة او اي جهة إعالمية أخرى، 

ال أساس له من الصحة بتاتا».
  وأضاف «خالل اجتماعـــات املكتب التنفيذي 
لالحتاد اآلسيوي وآخرها الذي عقد األربعاء املاضي 
اتفقنا على إعطاء احلرية لألعضاء اآلســـيويني 
األربعة في التصويت للملف الذي يرونه مناسبا 

وليس هناك أي قرار موحد بدعم ملف واحد».
  واعتبر ان ما نشرته الصحيفة االسبانية هو 
«نوع من احلرب اخلفية التي يتعرض لها امللف 
القطري إلفساد عالقته اجليدة مع مسؤولي امللفات 

األخرى».
  ووصف ما جرى بأنه «محاوالت للتأثير على 
حظوظ امللف القطـــري» معتبرا هذه احملاوالت 

بأنها «ضرب حتت احلزام». 

 إيكليستون يتعرض للضرب 
  والسرقة في شوارع لندن

  
  أكدت الشرطة اإلجنليزية أن بيرني إيكليستون رئيس الرابطة 
املنظمة لبطولة العالم لسباقات سيارات فورموال ١ تعرض للهجوم 
والســـرقة في لندن.وتعرض إيكليســـتون للهجوم من قبل أربعة 
لصوص، وسرقوا ساعات ومجوهرات تقدر قيمتها بـ ٢٤٠ ألف يورو 
(٣٢٠ ألف دوالر) من إيكليستون وشريكه فابيانو فلوسي. وتردد 
أن إيكليستون تعرض للضرب والركل من جانب اللصوص، قبل أن 

يذهب إلى مستشفى لعالج إصابات طفيفة في الرأس.

 زوانتسيغر يترشح لخالفة
  بكنباور في تنفيذية «فيفا»

  
  ذكر االحتاد االملاني لكرة القدم ان رئيسه ثيو زوانتسيغر سيتشرح 
خلالفة القيصر فرانتس بكنباور في اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي 
«فيفا». واشـــار زاونتسيغر في بيان أصدره ان الهدف املنشود من 
ترشحه هو الدفاع عن مصالح الكرة االملانية داخل السلطة الكروية 
األهم في العالم، فيما اكد االحتاد االملاني ان رئيسه اعلم رئيس «فيفا» 
السويسري جوزيف بالتر ورئيس االحتاد االوروبي الفرنسي ميشال 
بالتيني بترشـــحه لهذا املنصب الذي سيتحدد صاحبه في ٢٢ مايو 
املقبل في باريس خالل اجلمعية العمومية اخلامسة والثالثني لالحتاد 
االوروبي. وكان القيصر بكنباور كشف مؤخرا عدم رغبته في التقدم 
مجددا لشغل هذا املنصب ألنه يريد تكريس املزيد من الوقت للبقاء 
مع عائلته. يذكر ان اي شخص من أي دولة أوروبية يستطيع الترشح 
لهذا املنصب. وبالنسبة لزاونتسيغر (٦٥ عاما) الذي انتخب الشهر 
املاضي في منصب رئيس االحتاد احمللي لوالية ثالثة على التوالي، 
فقد عمل في مكتب محاماة متخصص في الضرائب الى جانب انه كان 
ناشطا في العمل السياسي على الصعيد احمللي. ومارس زوانتسيغر 
كرة القدم كهاو ثم أصبح إداريا وتولى منصب رئيس أحد االحتادات 
الكروية االقليمية قبل ان يلتحق باللجنة التنفيذية لالحتاد االملاني 

عام ١٩٩٢، ثم أصبح رئيسا لألخير عام ٢٠٠٤.

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (المرحلة الخامسة عشرة) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٤:٣٠  نيوكاسل يونايتد ـ تشلسي 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٧  توتنهام ـ ليڤربول 

 إسبانيا (المرحلة الثالثة عشرة) 

 اجلزيرة الرياضية +٩  ٧  ريال مايوركا ـ ملقة 
 اجلزيرة الرياضية +٦  ٧  راسينغ سانتاندر ـ ديبورتيڤو الكورونا 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٧  خيخون ـ ريال سوسييداد 
 اجلزيرة الرياضية +٧  ٧  هيركوليس ـ ليڤانتي 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٩  أتلتيك بلباو ـ أوساسونا 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١  ڤالنسيا ـ امليريا 

 إيطاليا (المرحلة الرابعة عشرة) 

 اجلزيرة الرياضية +١  ٢:٣٠  إنتر ميالن ـ بارما 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٥  بولونيا ـ كييڤو 

 اجلزيرة الرياضية +١٠  ٥  بريشيا ـ جنوى 

 اجلزيرة الرياضية +٣  ٥  التسيو ـ كاتانيا 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ٥  أودينيزي ـ نابولي 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٥  باري ـ تشيزينا 

 اجلزيرة الرياضية +٨  ٥  كالياري ـ ليتشي 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  باليرمو ـ روما 

 المانيا (المرحلة الرابعة عشرة) 

 دبي الرياضية  ٥:٣٠  ڤيردر برمين ـ سانت باولي 

 دبي الرياضية  ٧:٣٠  كولن ـ ڤولفسبورغ 

 يعتزم الالعب البريطاني السابق جاري لينيكر 
التحدث إلى األسطورة الفرنسي ميشيل بالتيني 
رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) في 
محاولة إلقناعـــه بالتصويت لصالح «إجنلترا 
٢٠١٨»، يوم اخلميس املقبل. وقال املهاجم الدولي 
السابق لينيكر «أمتنى رؤيته في زيوريخ، أعرفه 
جيدا، سأحتدث اليه عبر الهاتف». وسيشارك 
لينيكر في الوفد اإلجنليزي في زيوريخ، الذي 

ســـيضم أيضا رئيس الوزراء ديڤيد كاميرون، 
والقائد الســـابق ملنتخب األسود الثالثة ديڤيد 
بيكام واألمير ويليام.وسيتوجه كاميرون إلى 
سويسرا يوم الثالثاء املقبل، أي قبل ٤٨ ساعة 
من بدء عملية تصويـــت االحتاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا). ومـــن املرجح أن يعود كاميرون 
إلى لندن في اليوم التالـــي، ثم يتوجه مجددا 

إلى زيوريخ. 

 أعلن االحتاد االملاني لكرة القدم ان «املانشافت» 
سيلتقي نظيره االوروغوياني في ٢٩ مايو املقبل في 
سينشامي (جنوب-غرب البالد) في مباراة دولية ودية 
يعود ريعها ملنظمات خيرية. وسيجدد املنتخبان 
املوعد بعد ان تواجها في مباراة حتديد املركز الثالث 

خالل مونديال جنوب افريقيا ٢٠١٠ حني حسم األملان 
النتيجة ملصلحتهم ٣-٢.  وسيكون برنامج املنتخب 
االملاني لعام ٢٠١١ حافال اذ يتضمن ١١ مباراة، بينها 
املواجهة الودية مع ايطاليا في فبراير املقبل، اضافة 
الى ست مباريات في تصفيات كأس أوروبا ٢٠١٢.

 تعتبر روسيا الدولة الكروية الكبرى الوحيدة 
التي لم تنل شـــرف تنظيـــم كأس العالم حتى 
اآلن، لكنها تريد ان تغير هذه املعادلة من خالل 
ان تصبح أول دولة من أوروبا الشـــرقية ايضا 
تنظم النهائيات. ويحظى امللف الروســـي بدعم 
مطلق مـــن احلكومة بشـــخص رئيس وزرائها 
فالدميير بوتني الـــذي كان حلضوره اجلمعية 
العمومية للجنة االوملبية الدولية في غواتيماال 
قبل ثالث سنوات عندما كان رئيسا للبالد، اثر 
كبير في ترجيح كفة مدينة سوتشي الروسية 
على البحر االسود في نيل شرف استضافة دورة 

االلعاب االوملبية الشـــتوية عام ٢٠١٤. واعتبر 
بوتني ان الســـلطات الروســـية ستكون جاهزة 
بحال االســـتضافة لوضعها حيز التنفيذ نظام 
دخول دون تأشيرات للمشاركني والضيوف في 
احلدث العاملي. وقال الرجل القوي في روسيا انه 
سيقوم بكل ما في وسعه الستضافة روسيا هذا 
احلدث العاملي: «اذا منحنا الفيفا شرف استضافة 
كأس العالـــم، فإننا نتعهد بتأمني كل الضمانات 
احلكومية املمكنة... وهذا يعني اننا مستعدون 
لتطبيق نظام دخول دون تأشيرات للمشاركني 

والضيوف في كأس العالم». 

 مان يونايتد «دمر» بالكبيرن..وهوفنهايم يتعادل مع ليڤركوزن
مع ڤولفسبورغ في ختام املرحلة.

  إسبانيا

  يلتقي اليوم في املرحلة الثالثة عشرة 
للدوري االسباني ريال مايوركا مع ملقة، 
وراسينغ سانتاندر مع ديبورتيفو ال 
كورونيا، وسبورتينغ خيخون مع ريال 
سوسييداد، وهيركوليس مع ليفانتي، 
واتلتيك بلباو مع اوساسونا، وڤالنسيا 

مع امليريا.

  إيطاليا

  يعتبر انترميالن في حاجة ماســــة 
الــــى الفوز اذا اما اراد انعاش اماله في 
احراز اللقب وذلك عندما يستضيف بارما 
اليوم في املرحلة الرابعة عشرة للدوري 
االيطالي.  وفي املباريات االخرى، يلتقي 
بولونيا مع كييڤو، وبريشيا مع جنوى، 
والتســــيو مع كاتانيا، واودينيزي مع 
نابولي، وباري مع تشيزينا، وكالياري 

مع ليتشي، وباليرمو مع روما.

  فرنسا

  تبرز مباراة القمة بني ليون وباريس 
سان جرمان في املرحلة اخلامسة عشرة 
من بطولة فرنسا لكرة القدم على ملعب 

جيرالن. 
  ويلعب اوكسير مع تولوز، وكاين 

مع سوشو. 

كايزرسالوترن بخماسية نظيفة تناوب 
على تسجيلها الكرواتي سرديان الكيتش 
(٨ و٥٥) ومارتن اميديك (٣٩) والكرواتي 
ايفو ايليسيفيتش (٧٦ من ركلة جزاء) 

والتشيكي يان مورافيك (٨٨). 
  وواصل ماينتــــس صحوته بعدما 
تغلب على ضيفه نورمبرغ ٣-٠ على 
«شتاديون ام بروشــــفيغ» في افتتاح 
املرحلــــة. وتقام اليــــوم مباراتان بني 
فيردر برمين وســــانت باولي وكولن 

ســــكة االنتصارات بعد هزميتني على 
التوالي وعمق جراح ضيفه شتوتغارت 
بالفوز عليه ٤-٢، مستفيدا من النقص 
العددي في صفــــوف االخير بعد طرد 
الروماني سيبريان ماريكا في الدقيقة 

١٦ حلصوله على انذارين.
  ولم تكن حال شالكه افضل بكثير 
من شــــتوتغارت اذ تلقى فريق املدرب 
فيليكس ماغاث هزمية مذلة هي السابعة 
له هذا املوسم وجاءت على يد مضيفه 

ثمينتني الستمراره في دائرة الصراع 
على الصدارة بعدما تقدم على مضيفه 
هوفنهامي بهدفني نظيفني قبل ان يكتفي 
بتعــــادل قاتل ٢-٢ أمــــس في املرحلة 
الرابعة عشرة من الدوري االملاني التي 
شهدت فوز بايرن ميونيخ حامل اللقب 
على ضيفه اينتراخت فرانكفورت ٤-١ 

وصعوده الى املركز اخلامس.
  وعلــــى ملعب «ايتــــش اس ايتش 
الى  ارينا»، عــــاد هامبورغ  نوردبانك 

البلغــــاري دمييتار  املهاجم   فرض 
برباتوف نفسه جنما مطلقا ملباراة فريقه 
مان يونايتد في مواجهة بالكبيرن وقاده 
الى فوز ساحق ٧-١ بتسجيله خماسية 
تاريخية والــــى املركز االول مؤقتا في 
املرحلة اخلامسة عشــــرة من الدوري 

االجنليزي املمتاز التي اقيمت امس.
  ورفع مــــان يونايتد رصيده الى ٣١ 
نقطة مقابل ٢٨ لتشلســــي الذي يلعب 
اليوم ضد نيوكاسل على ملعب االخير 
ســــانت جيمس بارك، في حني يحتل 
ارسنال املركز الثاني وله ٢٩ نقطة بعد 
أن عاد الى سكة االنتصارات بعدما تغلب 
على مضيفه استون ڤيال ٤-٢ على ملعب 
«فيال بارك». وأهدر مانشســــتر سيتي 
فوزا كان في متناوله عندما تقدم على 
مضيفه ستوك سيتي بهدف سجله مايكا 
ريتشاردز في الدقيقة ٨١، قبل ان يرد 
عليه مايك ايثرينغتون (٩٠). وسقط 
ايڤرتون سقوطا كبيرا على ارضه امام 
وست بروميتش البيون ١-٤. وتعادل 
بولتون مع بالكبول ٢-٢. وتعادل فولهام 
وبرمنغهام ١-١.   وتغلب وســــت هام 
على ويغان ٣-١.  وفاز ولڤرهامبتون 
على سندرالند ٣-٢. ويلعب اليوم ايضا 

توتنهام مع ليڤربول.

  ألمانيا

  فرط باير ليڤركــــوزن في نقطتني 

(أ.ف.پ)   تداخل قوي بني جنم مان يونايتد واين روني ومدافع بالكبيرن باسكال تشيمبوندا 


