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 غوارديوال يعيش «أيام العز» مع برشلونة 
 يكمل جوسيب غوارديوال، املدير الفني لبرشلونة اإلسباني 
عامه األربعني بني عبارات مديح وأرقام قاسية. فاملستقبل 
قد يحوله إلى أســـطورة، لكنه لـــم يعلن حتى إذا ما كان 

سيبقى في منصبه للموسم املقبل.
  مـــاذا ســـيفعل غوارديوال على املديـــني القصير 
والطويل؟ ذلك هو السؤال الذي يطرح نفسه في 
الدائرة احمليطة بكامب نو عندما متر كرة القدم 
وجناحات الفريق بالذهن كخاطر في حلظة ما.

  وقال النجم األرجنتيني ليونيل ميسي األسبوع 
املاضي: «احلقيقة، ال أتخيل برشلونة دون بيب 

غوارديوال».
  وإجابة السؤال تتعلق بقرار جتديد عقد املدير الفني، 

الذي ينتهي في يونيو املقبل.
  وتبدو مســـألة جتديده العقد ملوســـم آخر محسومة، كما 
اعتاد، وإن كانت هناك جهود من جانب رئيس النادي ساندرو 
روسيل للتعاقد معه لألبد، وحتويله إلى نسخة إسبانية من 

اليكس فيرغسون، املدير الفني األبدي ملان يونايتد.
  فروسيل يرغب في أن يكون غوارديوال لبرشلونة مثل فرانتس 
بكنباور لبايرن ميونيخ، وقال رئيس النادي مؤخرا: «يوما ما سيكون 

هو رئيس برشلونة».
  وفي الوقت نفسه، اليزال املدرب الشاب يعمل. ورغم أنه في موسمه 

الثالث فقط، فقد أحرز ٨ ألقاب مع الفريق حتى اآلن.
  وقــاد غوارديـوال فريق برشــلونة حتــى اآلن فــي ١٥٣ مباراة، حقق 
خاللهـــا الفوز في ١١٢ مباراة، وتعادل ٢٨ مرة وخــســـر في ١٢، أي أنه فاز 

وتعادل في ٩١٫٥٪ من الــمباريات التي خاضها.
  وخرج فريقه من آخر ٢٨ لقاء متتال له دون خسارة في مختلف البطوالت، 

في رقم تاريخي جديد للنادي.
  كما فاز في ٥ مواجهات دخلها أمام الغرمي ريال مدريد، بينها انتصاران تاريخيان 

٢-٦ عام ٢٠٠٩ في سانتياغو برنابيو، و٥-٠ العام املاضي في كامب نو.
  وقال تشاڤي، جنم برشلونة، في مقابلة مع صحيفة «ليكيب»: «غوارديوال سيبقى 
في التاريخ، مثل أريغو ساكي أو يوهان كرويف وكذلك أليكس فيرغسون. لقد تركوا 
شيئا أكثر، خلقوا طريقة لعب مختلفة عما كان موجودا، واألهم أنهم حققوا بها الفوز». 
ويقول ميسي، الفتى املدلل للمدير الفني: «إنه دائما فوقنا، يتابع كل التفاصيل، معي 
ومع كل الفريق. على املستوى الشخصي بحث لي عن أماكن أفضل في امللعب، وسمح 

لي بأن أكون قريبا من العبي الوسط وأن أحظى باتصال أكبر مع الكرة».
  لكـــن حاضر غوارديوال وفريقه يبقى مهددا، خاصة من جانب ريال مدريد بقيادة 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. وقال املدير الفني الكاتالوني في املوسم املاضي 
بعد الفوز بالدوري اإلسباني: «مازلنا ندين لكم بواحدة»، تلك هي دوري األبطال التي 

توج بها إنتر ميالن اإليطالي العام املاضي بقيادة مورينيو نفسه.

  نادال: ميسي األفضل عن جدارة

  أكد العب التنس االسباني رافاييل نادال، املصنف األول عامليا امس أن العب كرة 
القدم األرجنتيني الشاب ليونيل ميسي «استحق» الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي 
حصل عليها قبل أيام بعدما حل في املركز األول في االســـتفتاء املشترك بني االحتاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفا) ومجلة «فرانس فوتبول» الفرنســـية الرياضية الختيار 

أفضل العب في العالم لعام ٢٠١٠.
  وقال نادال بعد تأهله امس إلى الدور الثاني في بطولة أســـتراليا املفتوحة: «من 
وجهة نظري، استحق ميسي الفوز باجلائزة.. إنني كأسباني، كنت أمتنى فوز أي من 

األسبانيني تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا باجلائزة وخاصة تشافي».
  وأوضح نادال: «ميســـي هو األفضل في العالم ولذلك حصل على الكرة الذهبية. 
وما يحتاج إلى توضيح هو أن اجلائزة تقدم ألفضل العب في العالم وليس لألفضل 

في املوسم».

 ميسي وتشاڤي أشادا بالمدرب.. وروسيل يعتبره رئيسًا مستقبليًا 

 رونالدو: يجب التعاقد مع ليورنتي
الـــى اقالـــة مدربه التشـــيلي 
مانويل بيليغرينـــي والتعاقد 
مع البرتغالي جوزيه مورينيو 
الذي قاد انتر ميالن الى ثالثية 
تاريخية املوســـم املاضي. من 
جهته، بـــات البرتغالي جوزيه 
مورينيو أمام خيارين ال ثالث 
النادي  لهما، من جانب رئيس 
فلورنتينو بيريز، إما استعادة 
املهاجم الهولندي املخضرم رود 
ڤان نيستلروي من هامبورغ أو 
استقدام الصاعد الفارو موراتا. 
وذكرت صحيفة «ماركا» امس 
أن مورينيو متت تلبية جميع 
طلباته دون أي تردد وأن صفقة 
أو موراتا ستكون  نيستلروي 
آخـــر طلب تتـــم املوافقة عليه 
البرتغالي حتى نهاية  للمدرب 

املوسم.
  الى ذلك، يعتزم مســـؤولو 
برشلونة متديد عقد العب خط 
الكانتارا  الشاب تياغو  وسطه 
ملدة عامني إضافيني، بعد شهرين 
مـــن التكهنات حول مســـتقبل 

الالعب. 

 غارنيت يقود بوسطن 
للفوز على أورالندو

  
العائد  ــت  غارني ــن  كيڤ   قاد 
ــطن  ــة فريقه بوس ــن االصاب م
ــلتيكس الى حتقيق فوز هام  س
ــك ١٠٩ -  ــى أورالندو ماجي عل
ــلة  ــن دوري كرة الس ١٠٦ ضم
ــني. وحقق  ــي للمحترف االميرك
فوزا  ــرز  ليك اجنيليس  ــوس  ل
اوكالهوما  ــه  ــى ضيف عل مهما 

سيتي ثاندر ١٠١ - ٩٤.
ــات، فاز  املباري ــي    وفي باق
ــى ممفيس  عل بولز  ــيكاغو  ش
ــنطن  غريزليز ٩٦ - ٨٤، وواش
ــاز ١٠٨  ــى يوتا ج ــزاردز عل وي
ــز على  ــس صن - ١٠١، وفينيك
 ،١٢١  -  ١٢٩ ــس  نيك ــورك  نيوي
سيكسرز  ــڤنتي  س وفيالدلفيا 
ــارلوت بوبكاتس ٩٦ -  على تش
٩٢ بعد التمديد، ونيو اورليانز 
ــو  تورونت ــى  عل ــس  هورنت
ــنت  ــورز ٨٥ - ٨١، وهيوس رابت
ــى ميلووكي باكس  روكتس عل
ــتونز  ٩٣ - ٨٤، وديترويت بيس
على داالس مافريكس ١٠٣ - ٨٩، 
ــتايت ووريرز على  وغولدن س
ــس ١٠٩ - ١٠٠،  ــرزي نت نيوجي
واتالنتا هوكس على ساكرامنتو 
ــد  ــز ١٠٠ - ٩٨، وبورتالن كينغ
ــوتا  ترايل باليزرز على مينيس

متبروولفز ١١٣ - ١٠٢. 

  وقال رونالدو الذي نال الكرة 
الذهبية الفضل العب عام ٢٠٠٨ 
«ما يروقني هو احراز القاب عدة 
في مسابقة دوري ابطال اوروبا 
والقاب عدة في الدوري االسباني 

 مارادونا يصف بيليه بـ «الزنجي»
  

  ال يبدو ان حروب اسطورة كرة القدم االرجنتينية دييغو مارادونا 
تقترب من النهاية، فهو جاهز دائما للرد على كل من يذكره او يشير 
اليه، اينما كان هذا الشخص، وجديد مارادونا، الهجوم القاسي الذي 
اطلقه بحق رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويســــري جوزيف 
بالتر حيث تساءل كيف ميكنه تولي أرفع منصب في كرة القدم دون 
أن يلمس الكرة ولو ملرة واحدة في حياته «اللعينة». وكالم مارادونا 
اتــــى ردا على التصريحات األخيرة التي أدلى بها بالتر وقال فيها ان 
«االختالف بني موهبة مارادونا ومواطنه ليونيل ميســــي يتمثل في 
حســــن األخالق». وحيد مارادونا مواطنه ميسي عن املشكلة، حيث 
اكد انه ال ميكن أن يتســــبب بالتر في تعكير صفو العالقة مبيســــي، 
الن «اجلميع يعرف مدى عشقي له». ولم ينس مارادونا االساءة الى 
االسطورة البرازيلية بيليه وقال: أفضل ما قاله بالتر أنه قارن بيني 
وبني ميســــي كأفضل من لعب كرة القدم دون أن يذكر «الزجني» في 

إشارة الى «اجلوهرة السوداء» اي اللقب الذي اطلق على بيليه. 

 كندا وزيمبابوي الستضافة 
مونديال السيدات

  
  أكد االحتاد الدولي لكرة القدم(فيفا) أن كندا وزميبابوي تقدمتا 
بطلبني الســـتضافة بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم عام 
٢٠١٥، وأوضح «فيفا» على موقعه اإللكتروني أنه أمام كال البلدين 
مهلة حتى ١١ فبراير املقبل لتقدمي باقي وثائق ملفي الترشيح، ومن 
املقرر أن تعلن اللجنة التنفيذية في «فيفا» خالل جلســـتها يومي 
الثاني والثالث من مارس املقبل اســـم الدولة التي ستســـتضيف 
البطولة املقبلة التي ستقام في أملانيا خالل الفترة من ٢٦ يونيو 

وحتى ١٧ يوليو من العام احلالي.

 بالوتيللي: حسدت كاسانو 
  

  يبدو أن املهاجم اإليطالي الدولي ماريو بالوتيللي، جنم مانشستر 
سيتي اإلجنليزي، بدأ التفكير في مستقبله االحترافي، حيث يتطلع 
إلى حتقيق حلم طاملا طال انتظره باالنضمام إلى أنطونيو كاسانو 
وزالتان إبراهيموڤيتش في ميالن.وقـــال بالوتيلي لصحيفة «ال 
غازيتا ديللو سبورت» امس: «هل حسدت كاسانو على االنضمام 
إلى ميالن؟ نعم بعض الشيء». وتابع: «سيلفيو برلسكوني (مالك 
ميالن) قال إن كاسانو أفضل موهبة إيطالية، إنه مخطئ أو رمبا ال 
يعرف بالوتيلي». وأوضح: « انا وإبرا وكاسانو في ميالن، إنه أمر 

سيحدث قريبا، هذا العام سأبقى مع سيتي..ولكن من يدري».

 ناڤاس مع إشبيلية
  حتى ٢٠١٥

  
  ذكر اشبيلية االسباني ان مهاجمه الدولي خيسوس ناڤاس (٢٥ 

عاما) قرر متديد عقده معه حتى ٢٠١٥.
  وأورد النـــادي االســـباني عن الالعب الذي نشـــأ فيه، «نيتي 
البقـــاء هنا مع الفريق الذي اعطاني كل شـــيء. انه خياري االول 

وانا سعيد هنا».
  واعرب النادي بدوره عن سعادته الن الالعب «قرر البقاء حتى 
الثالثني من عمره. ال ميكن تصور اشـــبيلية من دون خيســـوس 
نافاس».وســـيكلف متديد العقد اشبيلية الذي يحتل خاليا املركز 

العاشر في الدوري احمللي، ٣٥ مليون يورو.

 شالكه يعير جونز إلى بالكبيرن
  

  وافق العب وســـط شـــالكه االملاني الدولي االميركي جرماين 
جونز على االنضمام ملدة ســـتة أشهر معارا الى بالكبيرن روفرز 

االجنليزي. 
   جونز (٢٩ عاما) ثانـــي العب يدعم صفوف بالكبيرن روفرز 
بعد انضمام املهاجم البارغوياني روكي سانتا كروز من مانشستر 

سيتي.
   وقال املدرب ســـتيف كني ملوقع النادي الرســـمي: «هذا تعاقد 
رائع لنا. كل مـــن يعرفه كالعب، يدرك قدرته على الفوز بالكرات 

واختراق املنطقة. انه ممرر جيد أيضا».

وليس الكرة الذهبية»، مضيفا 
«ال ميكن ان يبقى ريال مدريد 

دون القاب لسنة جديدة».
  ولم يحرز ريـــال مدريد اي 
لقب املوســـم املاضـــي ما ادى 

ميســـي صاحب الكرة الذهبية 
الفضل العب في عام ٢٠١٠، ان 
«اولويتي ليست التتويج بالكرة 
الذهبية لكن احراز االلقاب مع 

ريال مدريد».

 اكد مهاجم املنتخب البرتغالي 
لكرة القدم كريستيانو رونالدو 
امس حاجة فريقه ريال مدريد 
االسباني الى مهاجم ملدة ٦ أشهر 
لســـد فراغ غياب االرجنتيني 
غونزالو هيغواين عن املالعب 
الـــذي يتعافى حاليا من عملية 

جراحية في ظهره.
  وقـــال رونالـــدو في حديث 
الرياضية  لصحيفة «مـــاركا» 
«نعم، يجب التعاقد مع مهاجم 
ملدة ٦ أشهر. حتدثنا عن العبني 
كبار مثـــل رود الهولندي ڤان 
نيستلروي. انا سعيد. سيكون 
االمر جيدا لو تعاقدنا مع العبني 
يرغبون في مساعدة الفريق».

  وقال رونالدو إن «فرناندو 
ليورنتـــي العب رائـــع، ولديه 
التـــي يبحث عنها  اإلمكانيات 

املدرب».
الذي    واوضـــح رونالـــدو، 
يتصدر ترتيب الهدافني في الليغا 
حتى اآلن برصيد ٢٢ هدفا بفارق 
٤ اهداف امام مهاجم برشلونة 
الدولـــي االرجنتينـــي ليونيل 

 بيريز يخير مورينيو بين ڤان نيستلروي وموراتا

(أ.پ)  جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو يطالب مبهاجم 

 متفرقات عالمية 

    حصل أتلتيكو مدريد اإلسباني على توقيع أدريان لوبيز 
مهاجم ديبورتيڤو في صفقة انتقال حر من املوسم املقبل.

ــتون ڤيال باالستغناء عن ثنائي  ــتعد ليڤربول إلقناع أس      يس
ــلي يونغ، بعد أن أبدى املدرب  ــتيوارت داونينغ وأش الفريق س
ــرة االنتقاالت  ــه بضم الالعبني خالل فت ــي دالغليش اهتمام كين

الشتوية احلالية.
     اتهم الالعب البرازيلي رافاييل دا سيلفا، الظهير األيسر ملان 
يونايتد اإلجنليزي باإلتيان بسلوك غير الئق بعد نوبة الغضب 

التي سيطرت على الالعب عقب طرده أمام توتنهام.
ــد الياباني اجلديد  ــس أن الواف ــرت تقارير صحافية ام      ذك
ــي، يستعد لالنضمام  ــنال اإلجنليزي، ريو مياتش لصفوف ارس

إلى صفوف فينورد الهولندي على سبيل اإلعارة.
    أعلن أوساسونا اإلسباني امس عبر موقعه اإللكتروني 
تعاقده مع العب خط الوســــط الفــــارو كيغودو من صفوف 

الس باملاس.
ــادة مهاجمه  ــع الدوري االملاني اع ــتبعد هوفنهامي تاس     اس
السنغالي الفرنسي دميبا با الى صفوف الفريق بعد تعثر انتقاله 
ــله في الزيارة الطبية  ــيتي االجنليزي بسبب فش ــتوك س الى س

الروتينية.
    استهل االسباني رافايل نادال املصنف االول عامليا مشواره 
بنجاح بفوز سهل على البرازيلي ماركوس دانيال ٦ـ  ٠ و٥ـ  ٠، 

في الدور االول من بطولة استراليا املفتوحة للتنس.
ــي التنمية بأفريقيا» محور الدورة  ــكل «دور الرياضة ف     يش
اخلامسة لالتفاقية الدولية للرياضة في أفريقيا التي ستحتضنها 
ــاركة  ــرة مابني ١٧ و١٩ مارس املقبل مبش ــة الرباط في الفت مدين

مسؤولني رياضيني وخبراء أفارقة ودوليني.
    جدد وســــت هام االجنليزي ثقتــــه في أفرام غرانت بعد 

تكهنات واسعة في وسائل االعالم حول مستقبله.
    اعلن العب وسط اتلتيكو مدريد سابع الدوري االسباني 

تياغو اعتزاله اللعب دوليا.
    تدخل أدريانو غالياني، نائب رئيس نادي ميالن اإليطالي، ملنع 

الظهير األيسر لوكا أنطونيني من االنتقال إلى يوڤنتوس.
ــؤول األول عن استعدادات أوكرانيا الستضافة      نفى املس
ــني من الدوالرات  ــورو ٢٠١٢» أن تكون عقود مبئات املالي «ي
ــا على نحو مثير  ــتاد في البالد قد مت إبرامه لتجديد أكبر س

للشبهات.
    فرضت اللجنة التأديبية باالحتاد املكســـيكي غرامة 
مالية قدرها ٩ آالف دوالر أميركي على ميشيل باور، رئيس 
نادي أميركا، بسبب اعتراضه وانتقاداته ضد حكم مباراة 

فريقه التي خسرها أمام باتشوكا ٠-٢. 

 أفضل العب بالعالم األرجنتيني ليونيل ميسي
(أ.پ)   يثني على مدربه جوسيب غوارديوال 
 

  تقدمـــت االمـــارات العربيـــة املتحدة 
بترشـــيحها الحتضان ثالث نسخات من 
كأس العالم لكرة القدم في الفئات العمرية 
وهي كأس العالم دون ١٧ عاما عام ٢٠١٣، 
وكأس العالم دون ٢٠ عاما في العام ذاته، 
وكأس العالم للسيدات دون ١٧ عاما سنة 

 .٢٠١٤

  قررت إدارة نادي غلطة ســــراي التركي تعقب بعض 
اجلماهيــــر الذين احتجوا على رئيس الوزراء رجب طيب 
أردوغان أثناء افتتاح الستاد اجلديد للنادي في اسطنبول. 
وقال رئيس النادي عدنان بوالط انه تقرر فحص الصور التي 
التقطتها ٢٠٠ كاميرا مثبتة بالستاد و٢٤ كاميرا لقوات األمن 
من اجل التوصل لهوية من قادوا اجلماهير لرفع شعارات 
مناهضة لرئيس الوزراء وحكومته، التي ال تستحق هذا 

التصرف، متهيدا ملنعهم من دخول الســــتاد مدى احلياة. 
وانتقــــد اردوغان بحدة التصرفات التي قام بها اجلمهور، 
مشيرا الى أنه لوال توجيهه تعليمات شخصية للمؤسسات 
املعنية بإنشاء الستاد لتوقف العمل به، ولفت الى أنه مت 
تخصيص مبلغ ٦٠٠ مليون ليرة «نحو ٤٠٠ مليون دوالر» 
من خزانة الدولة للســــتاد الذي سجل باسم نادي غلطة 

سراي، الذي لم يتحمل قرشا واحدا في إنشائه.

 غلطة سراي يمنع جماهيره بسبب أردوغان اإلمارات تترشح لـ ٣ موندياالت

 تبدو الفرصة مواتية أمام إنتر 
ميالن حامل اللقب في األعوام الـ 
٥ االخيرة لالنقضاض على املركز 
الرابع عندما يستضيف تشيزينا 
الـ ١٧ اليوم في مباراة مؤجلة من 
املرحلة الـ ١٦ من الدوري االيطالي 
لكرة القدم «الكالتشيو». ويدخل 
إنتر ميالن املباراة مبعنويات عالية 
بقيادة مدربــــه اجلديد البرازيلي 
ليوناردو خليفة االسباني رافايل 
بنيتيــــز املقال من منصبه أواخر 
العام املاضي بسبب تصريحاته 
املدوية ضد رئيس النادي ماسيمو 
موراتي. وميني ليوناردو النفس 
مبواصلــــة انتصاراته وحتقيق 
الفــــوز الرابع علــــى التوالي في 
الدوري واخلامــــس في مختلف 
املسابقات من أجل تذويب فارق 
النقاط التســــع التي تفصله عن 
جاره ميالن املتصدر الى ٦ نقاط 
مؤقتا ألن إنتر ميالن ميلك مباراة 
مؤجلة اخرى (املرحلة الـ ١٧) أمام 
مضيفه فيورنتينا ستقام في ١٦ 

فبراير املقبل.
  واســــتعاد انتر ميالن توازنه 
بعد تتويجه ببطولة العالم لألندية 
فــــي أبوظبي بفضل عودة العبيه 
األساسيني من اإلصابة، وهو ميلك 
اآلن األسلحة الالزمة لكسب نقاط 
املباراة في مقدمتها خط هجومه 
القوي بقيادة الكاميروني صامويل 
ايتو العائد من عقوبة اإليقاف ٣ 
مباريات وصاحب ثنائية في مرمى 
بولونيا الســــبت املاضي رفع بها 
رصيده الى ١١ هدفا في الدوري هذا 
املوسم في املركز الثاني على الئحة 

الهدافني الى جانب مهاجم بولونيا 
ماركو دي فايو وبفارق هدفني خلف 
املتصدريــــن انطونيو دي ناتالي 
(اودينيــــزي) واالوروغويانــــي 

ادينسون كافاني (نابولي).
  كمــــا رفع ايتو رصيده الى ٢٣ 
هدفا في ٢٦ مبــــاراة في مختلف 

املسابقات حتى اآلن هذا املوسم.
  ويعول ليونــــاردو ايضا على 
صحوة املهاجم الدولي األرجنتيني 
دييغــــو ميليتو الى جانب صانع 
الهولندي ويسلي  الدولي  ألعابه 
سنايدر. وفي مسابقة الكأس، يلعب 
ســــمبدوريا مع اودينيزي وروما 

يواجه التسيو في الدور الـ ١٦.

  إسبانيا

املركز  أتلتيكو مدريد    استعاد 
السادس بفوزه على ضيفه مايوركا 
٣ ـ ٠ فــــي ختام املرحلة الـ ١٩ من 
الدوري االسباني. ورفع أتلتيكو 
مدريد رصيده الى ٣٠ نقطة بفارق 

نقطة واحدة أمام أتلتيك بلباو.
  في املقابل تراجع مايوركا الى 
املركز التاسع بعدما جتمد رصيده 
عند ٢٧ نقطة. وفي مسابقة الكأس، 
يلعــــب ديبورتيڤو امــــام امليريا 
وبيتيس يستضيف برشلونة في 

الدور ربع النهائي.
  وفــــي إجنلترا، يواجــــه ليدز 
اخلصم الكبير أرسنال في الدور 
الـــــ ٣٢ لكأس االحتاد االجنليزي. 
وفي أملانيــــا، يلعب أوفينباخ مع 
نورميرغ ويلتقي غوبلنز مع كايزر 
سلوترن في مباراينت مؤجلتني من 

كأس أملانيا. 

 إنتر ميالن للفتك بتشيزينا وروما يواجه التسيو
 أتلتيكو سادسًا.. وليدز يتحدى أرسنال في كأس االتحاد

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 

 إيطاليا (مباراة مؤجلة) 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ١٠:٤٥     إنتر ميالن ـ تشيرينيا 

 كأس إيطاليا (دو ر الـ ١٦) 

 اجلزيرة الرياضية +١  ٧:٣٠  سمبدوريا – اودينيزي 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  روما – التسيو 

 كأس ألمانيا 

 اجلزيرة الرياضية+٥  ٩  اوفينياخ – نورمبرغ 

 ٩  غوبلنز – كايزرسلوترن 

 كأس اسبانيا (ربع النهائي) 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  ديبورتيفو – أمليريا 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  بيتيس – برشلونة 

 كأس االتحاد االنجليزي (دور الـ ٣٢) 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ١١  ليدز – ارسنال 


