
 االربعاء الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٢٢ ديسمبر ٢٠١٠ 

 طلب دمييتـــار برباتوڤ مهاجم مان يونايتد االجنليزي  48 
من الصحافيني التوقف عن اختياره احســـن العب كرة قدم 

بلغاري بعد حصوله على اجلائزة للمرة السابعة.
  وقال برباتوڤ البالغ مـــن العمر ٢٩ عاما بعد أن حصل 
على اجلائزة التي متنح بناء على استطالع رأي في مومتر 
صحافـــى «أفضل أن يحصل على اجلائزة العبون شـــبان. 

أرجوكم توقفوا عن منحي أصواتكم». 

 قالت صحيفة «غازيتاديللو 
اليومية  الرياضية  سبورت» 
االيطالية مبوقعها على االنترنت 
امس ان إينزو بيرزوت املدرب 
الذي قاد ايطاليا للفوز في نهائي 
كأس العالم ١٩٨٢ توفي عن ٨٣ 

عاما. 

 ذكرت صحيفة «صن» اإلجنليزية أن رجل األعمال املصري عصام 
عالم وابنه إيهاب عالم اشتريا احلصة األكبر من نادي هال االجنليزي 
بجنيه استرليني واحد لسداد ديون النادي الكبيرة لبنك «انفستيك» 
االجنليزي، وكان راسيل بارتليت املالك السابق قرر بيع حصته بهذا 
الســـعر جتنبا إلفالس النادي وحتول ملكيته للبنك. يذكر ان رجل 
االعمال املصري سيدفع مباشرة تسعة ماليني جنيه للبنك كجزء من 
الديون املترتبة على النادي مع تبقي ١٢ مليونا سيسددهما الحقا. 

» من اختياره األفضل  رجل أعمال مصري يشتري ناديًا بجنيه واحد! وفاة بيرزوت  برباتوڤ «ملَّ

(أ.پ)   مهاجم مانشستر سيتي األرجنتيني «العائد» كارلوس تيڤيز لم يسجل في مرمى إيڤرتون  

 حارس مرمى إسبانيا وريال مدريد إيكر كاسياس حامال القفاز الذهبي  (أ.پ) 

 مشاريع قطر للمونديال ستعيد االقتصاد في املنطقة اخلليجية إلى عافيته 

 متفرقات  عالمية 

أعلن االحتاد االسباني أن املنتخب االسباني، الفائز   
بلقب كأس العالم ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا، سيلعب مباراة 
ودية أمام منتخب كولومبيا في التاسع من فبراير املقبل 

في العاصمة االسبانية مدريد.
أعلن برشلونة االسباني أن مهاجمه بويان كركيتش وافق    

على متديد تعاقده مع النادي ملدة عامني حتى ٢٠١٥.
قال نادي غرمييو البرازيلي إنه يتفاوض مع صانع    
األلعاب رونالدينيو الغائب عن تشكيلة فريقه االيطالي 
ميالنو بشــــأن امكانية عودته للعب مع الفريق الذي بدأ 

معه مشواره في املالعب.
أكد املهاجم الهولندي املخضرم رود ڤان نيستلروي أنه    
ليس على علم باألحاديث حول اقترابه من الرحيل عن نادي 

هامبورغ األملاني.
اعترف ستيڤ بروس، املدير الفني لسندرالند، بأنه    
يحلم بقيادة فريقه على املستوى األوروبي املوسم املقبل، 
وأكــــد بروس ان قيادة ســــندرالند إلى الدوري األوروبي 

ستكون إجنازا كبيرا،.
ــنال  ــون، العب آرس اعترف البرازيلي نيفيس دنيلس   
اإلجنليزي، بوجود احتمال ضعيف بانتقاله من فريقه اإلجنليزي 

احلالي.
يســــتعد التســــيو اإليطالي لتقدمي عرض للمهاجم    
الدمناركي نيكالس بندتنر للرحيل عن آرسنال اإلجنليزي 
عبــــر االنضمام لنادي العاصمة اإليطالية، على ســــبيل 

اإلعارة لنهاية املوسم احلالي.
استمر داالس مافريكس في بسط هيمنته املعنوية على    
ــلة  ــت وتغلب عليه ٩٨-٩٦ ضمن دوري كرة الس ميامي هي
ــبيرز فوزه  ــان انطونيو س األميركي للمحترفني، وحقق س

التاسع على التوالي على حساب فينيكس صنز ١١٨-١١٠.
استبعد فيليكس ماغاث مدرب شالكه األملاني إمكانية    
بيع حارس مرمى فريقه ومنتخب أملانيا مانويل نيوير 
خالل فترة االنتقاالت الشــــتوية، مشيرا الى انه سيبقى 
على األقل حتى نهاية عقده عام ٢٠١٢ رغم االهتمام املتزايد 

لبايرن ميونيخ حامل اللقب بخدماته.
ــائق البلجيكي جيروم دامبروزيو مع فريق  تعاقد الس   
فيرجني ليكون سائقا أساسيا لديه خالل بطولة العالم للفورموال 
ــب ما ذكر موقع تلفزيون «أر تي بي  واحد العام املقبل، بحس
ــميا عن  ــالن الفريق رس ــاعات قليلة من إع ــل س اف» وقب

قدومه.
أعلن متعهد املالكم التركي ســــينام ساميل سام في    
مدينة هامبورغ األملانية أن بطل أوروبا الســــابق مرتني 
في مالكمة الوزن الثقيل يرقد حاليا بوحدة العناية املركزة 
بأحد مستشفيات اسطنبول بعد تعرضه لفشل في وظائف 

الكبد.
قدم نادي شتوتغارت الذي يعيش فترة صعبة حاليا في    
ــينجي اوكازاكي مهاجم  بطولة أملانيا عرضا لضم الياباني ش
ــيميزو بالس الياباني، بحسب ما ذكرت الصحف اليابانية  ش

الصادرة أمس. 
أصبح صانع العاب توتنهام االجنليزي الدولي الكرواتي    
لوكا مودريتش الهدف رقم واحد لتشلســــي حامل لقب 
الدوري االجنليزي، بحســــب ما ذكــــر زدرافكو ماميتش 
مدربه السابق ونائب رئيس نادي دينامو زغرب الكرواتي 

حاليا.
ــا) ان صانع العاب  ــة األنباء االيطالية (انس أعلنت وكال   
سمبدوريا ومنتخب ايطاليا لكرة القدم انطونيو كاسانو توصل 
الى اتفاق مع ميالن متصدر الدوري لالنضمام الى صفوفه. 

ل على الصين واستضافة قطر لمونديال ٢٠٢٢   «جميرا للفنادق» تعوِّ
 تتطلع مجموعة جميرا للفنادق الفاخرة 
اململوكة حلاكم دبي إلى الصني لتحقيق منو 
طويل األجل وتخطط إلنشاء فندق في قطر 
بحلول موعد كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢.

  وجدد رئيس مجلــــس اإلدارة التنفيذي 
جيرالد لولس التأكيــــد على أن املجموعة ـ 
وهي وحدة من دبي القابضة املثقلة بالديون 
وذراع االستثمار الشخصية حلاكم اإلمارةـ  
لن تباع للمساهمة في سداد الديون. وقال 
خالل مقابلة مع «رويترز»: أنا متأكد من أن 
أمامنا مستقبال مشرقا داخل دبي القابضة. 
وفي وقت سابق من هذا الشهر مددت الوحدة 
الرئيسية في دبي القابضة وهي مجموعة دبي 
القابضة للعمليات التجاريةـ  ذراع الضيافة 
والعقارات التي تتكبد خسائرـ  قرضا بقيمة 
٥٥٥ مليون دوالر، وهو ما زاد الشكوك في 

قدرة دبي على حل مشكالت الدين.
  وتشغل مجموعة جميرا فنادق ومنتجعات 
فاخرة مثل فندق برج العرب في دبي املشيد 
على شــــكل شراع. وتلحظ شركات الفنادق 
اإلماراتية بوادر انتعــــاش بعد انخفاضات 

حادة في اإليرادات في عام ٢٠٠٩.
  وقال لولس «احلجوزات املستقبلية أقوى 

مما كانت عليه قبل عام. نحن متفائلون جدا 
بأننا جتاوزنا املرحلة األسوأ».

  وأضاف أن مــــن املتوقع ارتفاع معدالت 
إشــــغال الفنادق في ٢٠١١. وقال «السياحة 
الوافدة إلى املنطقة.. إلى اإلمارات وأبوظبي 
ودبي ستواصل النمو ونحن متفائلون جدا 
بعام ٢٠١١». وأضــــاف أن املجموعة تخطط 
لفنادق جديدة في دبي وأبوظبي. وتتطلع 
املجموعة أيضا إلى التوسع من خالل ستة 
مشروعات في مدن صينية مثل قوانغتشو 
ومكاو وهانغتشو. وقال لولس «جند أن كثيرا 
من الشركات الصينية تأتي إلى دبي حاليا 

وهذا أحد القطاعات األقوى منوا لدينا».
  وتتطلع املجموعة إلى أن يكون لديها ٦٠ 
عقارا حتت إدارتها أو قيد اإلنشاء بحلول ٢٠١٢ 
مع توسعها خارج اإلمارات ملنافسة شركات 
عاملية أخرى لتشغيل الفنادق. وفي ابريل 
أعلنت املجموعة عن خطط الفتتاح فنادق 
جديدة في أملانيا وجزر املالديف وشنغهاي. 
وقال لولس إن املجموعة تخطط ملشــــروع 
فندق في قطر التي فازت في ديسمبر بحق 
استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
٢٠٢٢. وقال «إنها خطوة عظيمة للمنطقة أن 

تتمكن إحدى دول مجلس التعاون اخلليجي 
فعليا من استضافة كأس العالم. وأعتقد أن 
هذا سيكون له أثر إيجابي جدا على السياحة 
واألعمال بوجه عام في هذا اجلزء من العالم». 
وأضاف «سنكون ســــعداء باحلصول على 
مشروع فندقي في الدوحة وأنا متأكد قطعا 
أن هذا سيحدث بحلول ٢٠٢٢ لكنني آمل في 

ذلك قبل هذا املوعد».
  من جانب آخر، أشــــاد الرئيس السوري 
بشار األســــد باإلجناز الذي حققته قطر في 
فوزها بتنظيم مونديال ٢٠٢٢، لتكون بذلك 
أول دولــــة عربية تقام علــــى أراضيها تلك 
البطولة الدولية. وقال األسد في مقابلة مع 
صحيفة «بيلد» األملانية الصادرة أمس إنه 
أمر غير عادي عندما تقوم دولة صغيرة مثل 
قطر بتنظيم حدث كبير كهذا. وأكد الرئيس 
السوري افتخار العرب بقطر وتعاطفهم معها 
بعد فوزها بتنظيم البطولة. وأعرب األسد 
عن اعتقاده بأن كل عربي يشعر كما لو كان 

فاز بهذه املنافسة.

  مبادرة قطرية

  من جهته، كشــــف الشــــيخ ســــعود بن 

عبدالرحمن آل ثاني امني عام اللجنة االوملبية 
القطرية عن مبادرة قطرية سيتم طرحها في 
املؤمتر الدولي التاسع للرياضة والبيئة في 
الدوحة العام املقبل. وتســــتضيف الدوحة 
املؤمتر من ٣٠ ابريل الى ٢ مايو ٢٠١١. وقال 
ســــعود بن عبدالرحمن في مؤمتر صحافي 
امس الثالثاء «ســــنقدم في املؤمتر مبادرة 
تتمحور حول دراسة أعدتها اللجنة األوملبية 
القطرية بالتعاون مع شركة بروة العقارية 
لبناء منشآت رياضية صديقة للبيئة من حيث 
الهندسة اخلارجية ومواد البناء، كما سيتم 
التركيز على وسائل النقل األقل تلويثا خالل 
استضافة البطوالت الرياضية». وشدد على أن 
«وجود قطر على اخلارطة العاملية لألحداث 
الرياضية والسياســــية والثقافية والبيئية 
يشــــكل احدى ركائز رؤية قطر ٢٠٣٠ الذي 
كان قد أطلقها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني». الى ذلك، يخوض املنتخب 
القطري اليوم مباراة ودية دولية امام منتخب 
استونيا، على ستاد خليفة الدولي بالدوحة 
في اطار االستعدادات ملنافسات بطولة كأس 
آسيا التي تستضيفها قطر خالل الفترة من 

٧ حتى ٢٩ يناير املقبل. 

 األسد لـ «بيلد»: العالم العربي فخور بقطر .. ومبادرة في المؤتمر الدولي للرياضة والبيئة بالدوحة

 كاسياس : َحزِْنت لرحيل
  راوول وغوتي.. وألمانيا قوية  

 تيڤيز يتراجع عن الرحيل  

 هناك العبون يضعون إجنازا بعينه يسعون لتحقيقه والعيش 
علـــى ذكراه طوال مســـيرتهم الكروية، وآخرون ال يوجد ســـقفًا 
لطموحاتهم، فهم يحققون لقبا تلـــو األخر، غير أنهم ال يكتفون 
باحلديث عن املاضي، بل يســـعون لكتابة أســـمائهم بأحرف من 
نور في تاريخ كرة القدم، وإيكر كاســـياس حارس مرمى املنتخب 

األسباني وريال مدريد واحد من هؤالء.
  إيكر كاسياس هو أحد األسماء التي سيقف التاريخ عندها طويال، 
فهو واحد من القليلني الذين حققوا كل شيء على املستويني احمللي 
والدولي. وجاء عام ٢٠١٠ ليزين تاج إجنازاته عبر الفوز مع منتخب 
املاتادور بلقب مونديال جنوب أفريقيا ٢٠١٠، بعد عامني فقط من 

إحراز لقب كأس األمم األوروبية (يورو٢٠٠٨).
  وحول جائزة أفضل العب في العالم التي سيعلن عنها قريبا، 
قال كاســـياس للموقع الرسمي لالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
«أعتقد أنها يجب أن تكون من نصيب العب أســـباني، ســـيكون 
ذلك في غاية العدل واإلنصاف، فقد بات الالعب األســـباني يشكل 
مثاال يحتذى في العامني األخيرين. جرت العادة دائما على تتويج 
الالعبني بحســـب مردودهم في املونديـــال، وإذا لم متنح اجلائزة 

لالعب أسباني هذا العام، فماذا عساي أن أقول».
  وفيما يتعلق بعدم فوزه من قبل بجائزة أفضل العب في العالم 
رغم دخوله إلى قائمة املرشـــحني النهائية، أوضح حارس مرمى 
املنتخب األســـباني «ستبقى األمور كما هي عليه دائما، وسيتوج 

الالعبون بدال من حراس املرمى.
  وشدد كاســـياس على أن حمل شارة قيادة املنتخب األسباني 
«مبثابة فخر واعتزاز»، مشـــيرا «إنه شعور ال يقاوم. إنه لشرف 
عظيـــم أن أقود هذا املنتخب الذي يزخر بنجوم كبار والعبني من 
الطراز العاملي. إنني فخور بانتمائي إلى هذا اجليل الذي كتب له 

أن يعيش حلظة مجيدة كهذه التي نعيشها.
  وعن مستوى املنتخب الهولندي في مونديال جنوب أفريقيا، 
أوضـــح حارس مرمى ريـــال مدريد «لقد ظهـــر الفريق الهولندي 

مبستوى رائع في البطولة، ولعبوا كرة قدم جميلة».
  أملح كاســـياس إلى إعجابه باملنتخب األملاني حيث قال «أعتقد 
أنه منتخب قوي للغاية. بفضل املواهب الشـــابة التي يزخر بها 
والطريقة التي خاض بها البطولة، ناهيك عن الكيفية التي فاز بها 
على خصوم من العيار الثقيل مثل إجنلترا واألرجنتني. أعتقد أنه 

سيكون املنتخب األكثر جناحا بعد سنتني من اآلن».
  وأوضح انه ليس هناك شك في أن رحيل راوول وغوتي أثر فيه 
بشكل شخصي.».أحسســـت بشيء من احلزن ألنهما قدما الشيء 
الكثير لريال مدريد، وقد لعبت إلى جانبهما أكثر من عشر سنوات. 
لكنهما اختارا طريقا آخـــر ويجب أن نحترم قرارهما وأن نتمنى 
لهمـــا حظا موفقا. إنهما يعرفان أن ريال مدريد يعد بيتهما الثاني 

وستظل أبوابه دائما مفتوحة أمامهما». 

 اعلن مانشستر سيتي االجنليزي ان مهاجمه الدولي االرجنتيني 
كارلوس تيڤيز تراجع عن رغبته في ترك النادي بعدما كان اعلن 
قبل اسبوع ان عالقاته مع بعض املسؤولني واالشخاص في النادي 

«ساءت جدا لدرجة انه لم يعد في االمكان اصالحها».
  واكد مانشستر سيتي في بيان له ان مهاجمه االرجنتيني سحب 

طلبه بالرحيل والذي كان النادي رفضه على الفور.
  وتابـــع البيان «اعرب تيڤيز عن التزامه املطلق مع النادي ولم 

يطرأ اي تغيير على عقده».
  ورفض البريطاني من اصل ايراني كيا جورابجيان، وكيل اعمال 
تيڤيز هذا «االدعاء»، ونفى ان يكون ذلك ضمن تكتيك يهدف الى 
حتســـني الشروط املالية في عقده اجلديد، مشيرا الى ان االسباب 
احلقيقية تكمن في ابتعاده عن ابنتيه اللتني تعيشان في االرجنتني، 
وعدم حتسن وضع الفريق على الصعيد الرياضي، فضال عن عدم 

رضاه عن املقترحات التي قدمت اليه بشأن جتديد عقده. 

 سقوط مانشستر سيتي أمام إيڤرتون.. وليل يسعى للقب الذهاب 

 شتوتغارت للثأر من بايرن ميونيخ
  وريال مدريد يواجه ليڤانتي في الكأس

ضمن الدوري احمللي وآلت نتيجته 
للفريـــق الباڤاري ٥ - ٣. وعلى 
الرغم من الفـــوز الكبير ٥ - ٣ 
بفضل ثالثية ملهاجم شتوتغارت 
الســـابق الدولي ماريو غوميز، 
اال ان مـــدرب الفريـــق الباڤاري 
الهولنـــدي لويس ڤان غال حذر 
العبيه من االفراط في الثقة، وقال 
«انها مباراة اخرى في مســـابقة 
اخرى، مباراة مصيرية بالنسبة 
الـــى الفريقني.ســـنلعب مباراة 
جديدة وستكون اكثر صعوبة من 
سابقتها». ويدخل بايرن ميونيخ 
املباراة مبعنويـــات عالية وهو 
سيستعيد خدمات العب وسطه 
الدولي باستيان شفاينشتايغر 
الذي غاب بسبب املرض. ويلتقي 
ڤولفسبورغ مع اينرجي كوتبوس 
من الدرجـــة الثانية. وفي باقي 
املباريـــات، يلعـــب كولـــن مع 
دويســـبورغ (ثانيـــة)، وآخن 
(ثانية) مع اينتراخت فرانكفورت. 
وتأجلت مباراة اوفنباخ (ثالثة) 
الذي اطاح ببوروسيا دورمتوند 
من الدور االول، ونورمبرغ الى 
١٨ او ١٩ يناير املقبل بسبب سوء 

االحوال اجلوية.

  فرنسا

  يســـعى ليل الى ضمان لقب 
الذهاب عندما يســـتقبل سانت 
اتيـــان الســـادس فـــي املرحلة 
التاسعة عشرة من بطولة فرنسا. 
ويحل باريس سان جرمان على 
نانسي اخلامس عشر على ملعب 
«مارسيل بيكو». وسيكون رينـ  
الرأس الثالث على منصة الترتيب 
ـ علـــى موعد مع زيـــارة لكاين 
الثامن. ويواجه ليون الرابع (٣٠ 
نقطة) أوكسير. ويحل مرسيليا 
اخلامس (٢٨ نقطة) على بريست 
الســـابع. ويلعب ڤالنسيان مع 
تولوز، وموناكو مع سوشـــو، 
وارل افينيون مع نيس، وبوردو 

مع لنس. 

راسينغ سانتاندر مع هيركوليس 
اليكانتي ٠ - ٠ في ختام املرحلة 

السادسة عشرة.

  كأس المانيا

  سيكون ملعب «مرسيدس بنز 
ـ ارينا» في شـــتوتغارت اليوم 
مســـرحا للديربي النـــاري بني 
شتوتغارت وبايرن ميونيخ حامل 
اللقب ضمن الدور ثمن النهائي 
ملسابقة كأس املانيا، وهي املواجهة 
الثانية بني الفريقني في مدى ٤ 
ايام بعدما التقيا على امللعب ذاته 

العاصمة ليڤانتي في الدور ثمن 
النهائي من مسابقة كأس اسبانيا. 
وخـــرج ريال الـــذي يبحث عن 
لقبه االول في هذه املسابقة منذ 
١٩٩٣، من النسخة االخيرة أمام 
الكوركون من الدرجة الثالثة بعد 
أن ســـحقه االخير ذهابا ٤ - ٠، 
قبل ان يحقق الفريق امللكي فوزا 
متواضعا ايابا ١ - ٠. كما يلعب 
اتلتيكو مدريد وصيف النسخة 
املاضية مع اسبانيول وامليريا مع 

مايوركا وبيتيس مع خيتافي.
   وفي مسابقة الدوري، تعادل 

 فشــــل مانشستر ســــيتي في 
امام  انتزاع الصدارة بخســــارته 
ضيفه ايڤرتــــون ١ - ٢ في ختام 
املرحلة الثامنة عشرة من الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
  وفاجأ ايڤرتون اصحاب االرض 
بهدفني مبكرين من هجمتني مرتدتني 
هما الوحيدتان له طيلة املباراة التي 
شهدت ضغطا قويا ملانشستر سيتي 
الذي سنحت امام مهاجميه العديد 
من الفرص احلقيقية للتسجيل بيد 
ان استماتة دفاع ايڤرتون وتألق 
حارس مرماه االميركي تيم هوارد 
حاال دون ذلك، علما ان الضيوف 
لعبوا بعشرة العبني منذ الدقيقة ٦٠ 
اثر طرد املهاجم النيجيري ڤيكتور 

انتشيبي.
  وجتمد رصيد مانشستر سيتي 
عند ٣٢ نقطة فــــي املركز الثالث 
بفارق نقطتني خلف مان يونايتد 
الذي حافظ علــــى الصدارة دون 
ان يلعــــب، فيما حقــــق ايڤرتون 
الثماني  فوزه االول في مبارياته 
االخيرة والرابع هذا املوسم فرفع 
رصيده الى ٢١ نقطــــة في املركز 

الرابع عشر.
  ومنح االســــترالي تيم كاهيل 
التقدم اليڤرتون في الدقيقة الرابعة 
اثر تلقيه كرة عرضية من داخل 
املنطقة من سيموس كوملان فتابعها 
برأسه من مسافة قريبة على يسار 
احلارس جو هــــارت (٤)، وعزز 
ايڤرتون تقدمه بهــــدف ثان عبر 
ليتون باينز اثر تلقيه كرة داخل 
املنطقة من كاهيل فسددها بيمناه 

على يسار احلارس هارت (١٩).
  وجنح العاجي يايا توريه في 
القوي  الهجومي  ترجمة الضغط 
ملانشستر سيتي عندما تلقى كرة 
امام املرمى فسددها بقوة ارتطمت 
بقدم املدافع فيل جاغييلكا وعانقت 

شباك احلارس هوارد (٧٢).

  كأس إسبانيا

  يســـتقبل ريـــال مدريد في 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 كأس إسبانيا 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  اتلتيكو مدريد ـ اسبانيول 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ١٠  بيتيس ـ خيتافي 
 اجلزيرة الرياضية +١٠  ١٠  اشبيلية ـ ملقة 
 ١٠  امليريا ـ مايوركا 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  ريال مدريد ـ ليڤانتي 

 كأس ألمانيا 
 ٩  ڤولفسبورغ ـ كوتبوس 

 ٩  كولن ـ دويسبورغ 
 اجلزيرة الرياضية +٨  ١٠:٣٠  شتوتغارت ـ بايرن ميونيخ 

 ١٠:٣٠  آخن ـ فرانكفورت 

 فرنسا المرحلة الـ ١٩ 
 ٩  آرليس ـ نيس 

 اجلزيرة الرياضية +١  ٩  كان ـ رين 
 ٩  بريست ـ مرسيليا 
 اجلزيرة الرياضية +٦  ٩  ليل ـ سانت اتيان 
 ٩  ليون ـ اوكسير 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ٩  نانسي ـ سان جرمان 
 ٩  موناكو ـ سوشو 
 ٩  ڤالنسيان ـ تولوز 

 ١١  بوردو ـ لنس 


