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 تعرض النجم الدولـــي الكاميروني صامويل إيتو  47 
مهاجم فريق إنتر ميالن اإليطالي إلى موقف محرج، في 
أحد البرامج احلوارية، بعدما شمل البرنامج فقرة قامت 
فيها عارضة األزياء السمراء املثيرة اينيت ستيفينس 
مبحاولة إغرائه على الهواء مباشرة. ورغم أن إيتو قابل 
هذه احلركات بهدوء وابتسامة واثقة، إال أنه لم يستطع 

إخفاء إعجابه بجمال الفاتنة السمراء.

 قد يكون االرجنتيني ليونيل ميسي العب كرة القدم 
االشهر واالكثر قيمة في العالم، وافضل العب لسنتني 
متتاليتني، ومحطم كل االرقام ولكنه ايضا الالعب الذي 
يغار من البرتغالي كريستيانو رونالدو وجيرار بيكيه. 
سبب غيرة ميسي ليس بسبب املنافسة في كرة القدم، 
بل تأخره الكبير في نوع آخر من املنافسة احملتدمة حاليا 
بني جنوم الكرة، اي منافســــة «فيس بوك». فرونالدو 

وبيكيه يتباهيان امام اجلميع بانهما ميلكان اكبر رصيد 
من «االصدقاء» على صفحتيهما في املوقع االلكتروني 
االكثر شهرة في العالم، من هنا، تلقى ميسي نصيحة 
مستشاريه بالدخول الى هذا العالم واملنافسة فيه بقوة 
وافتتاح صفحة رسمية له، اال ان املهمة صعبة جدا، الن 
اصدقاء رونالدو على املوقع وصلوا الى ١٨ مليون وهو 

الرياضي الوحيد الذي دخل نادي الـ ٣٠ االوائل. 

 «الفيس بوك» سّر غيرة ميسي من رونالدو وبيكيه إيتو يتعرض للتحرش على الهواء

 مان يونايتد يسحق برمنغهام.. وڤان بيرسي يقود أرسنال لإلطاحة بويغان
 شتوتغارت يعرقل دورتموند.. وريال مدريد لمصالحة جماهيره أمام مايوركا.. وميالن يواجه تشيزينا 

(أ.ف.پ)  جنم شالكة االسباني راوول يصطدم مع حارس هانوفر رونروبرت زيلر                (ا.پ)   مهاجم ليڤربول فرناندو توريس تألق أمام ولڤرهامبتون وسجل هدفني 

 «ريال» يمهل هامبورغ ٤٨ ساعة
  لحسم موقفه من ڤان نيستلروي

  
ــاعيه لضم املهاجم  ــباني بالتراجع عن مس ــدد نادي ريال مدريد االس   ه
ــوف هامبورغ األملاني،  ــتلروي من صف ــدي املخضرم رود فان نيس الهولن
وباالنسحاب من املفاوضات بشكل نهائي إذا مت رفض عرض بقيمة مليوني 
ــهر. وذكرت صحيفة  ــتة أش ــبيل اإلعارة ملدة س يورو لضم الالعب على س
ــة الكر والفر مع النادي امللكي.  ــبانية أن هامبورغ ميارس سياس ماركا االس
ــال مدريد غضبه من رد فعل هامبورغ ومنح النادي األملاني مهلة  وأبدى ري
ــاعة للموافقة على استعارة نيستلروي أو نسيان األمر برمته. وتأتي  ٤٨ س
مساعي ريال مدريد لضم نيستلروي بعد تعرض املهاجم االرجنتيني للفريق 

غونزالو هيغوين إلصابة في الظهر ستبعده عن الفريق فترة طويلة.
 

 كلوزه غير راٍضٍ عن وجوده
  على مقاعد االحتياطيين

  
  أبلغ مهاجم منتخب أملانيا وفريق بايرن ميونيخ لكرة القدم ميروسالف 
كلوزه مدربه الهولندي لويس ڤان غال عبر الصحف الصادرة بـ «عدم 
رضاه عن وجوده على مقاعد االحتياطيني». وقال كلوزه لصحيفة «بيلد» 
أمس «أنا في مستوى جيد ومتحمس جدا للعب وأريد ان استعيد مكاني 
أساسيا». وأضاف ثاني أفضل هداف في تاريخ املنتخب االملاني برصيد 
٥٨ هدفا في ١٠٨ مباريات دولية، «مكاني ليس على مقعد االحتياطيني». 
وأضاف كلوزه الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ أواخر املوسم احلالي، 

«أريد ان أثبت للمدرب انه يجب عدم التخلي عني».
  لكن ڤــــان غال قطع الطريق على أي أمل لالعــــب بقوله «هذا املكان 
محجوز دائما لكلوزه و(ماريــــو) غوميز و(توماس) مولر، وكلوزه ال 

يستطيع اللعب اال في حال إصابة االثنني اآلخرين».
  وتفوق غوميز على كلوزه (٣٢ عاما) هذا املوسم وسجل ١٢ هدفا 

في الدوري، في حني لم يسجل االخير اي هدف في ٧ مباريات.

 انتقال حارس كالياري إلى جنوى
  

  أعلن نــــادي كالياري االيطالي ان حارس مرمــــاه الدولي فيديريكو 
ماركيتي الذي لم يلعب منذ بداية املوسم بسبب خالف مع رئيس النادي، 

انتقل الى مواطنه جنوى.
  وكان ماركيتي (٢٣ عامــــا) الذي دافع عن مرمى منتخب ايطاليا في 
مونديال ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا بعد إصابة احلارس االساسي جانلويجي 
بوفون، على خالف مع رئيس النادي منذ الصيف املاضي وابلغ املسؤولني 

برغبته في االنتقال الى سمبدوريا.

 سامر يرفض عرض هامبورغ
  

  أعلن االحتاد االملاني لكرة القدم ان الدولي الســــابق ماتياس سامر 
الــــذي يعمل مديرا فنيا في االحتاد منذ ٢٠٠٦، يرفض ان يصبح املدير 
الرياضي لنادي هامبورغ. وأبلغ سامر رئيس االحتاد ثيو تسفانتسيغر 
بقراره، وبرر ذلك بقوله «بعــــد تفكير عميق، ومبا انه كان لزاما علي 
ان اتخذ قرارا ســــريعا، لقد قررت البقاء في االحتاد، اهتمام هامبورغ 
بي شرف كبير لي، لكن هناك عمال كبيرا في االحتاد يجب القيام به».

  وأكد تسفانتسيغر «عمل سامر في السنوات املاضية على تطوير كرة 
القدم كثيرا، ونحن سعداء باستمراره في العمل على تأهيل منتخبات 

الفئات السنية».

١٢ هدفا في الدوري و٢٤ هدفا في ٢٧ 
مباراة في مختلف املسابقات حتى 
االن هذا املوســــم. وتشهد املرحلة 
قمة ساخنة بني سمبدوريا التاسع 
ويوڤنتوس الســــادس. وفي باقي 
املباريات، يلعب كييڤو مع جنوى، 

وفيورنتينا مع ليتشي.

  ألمانيا

  فرمل شتوتغارت مشوار مضيفه 
بوروسيا دورمتوند الساعي نحو 
لقب اول منذ ٩ سنوات بتعادله معه 
١-١، واقترب بايرن ميونيخ حامل 
اللقب من املركز الثاني بعد تغلبه 
على ضيفه كاليزرسالوترن ٥-١ 
أمس في املرحلة التاسعة عشرة من 
الدوري االملاني لكرة القدم. وخسر 
هانوڤر امام ضيفه شالكه وصيف 

البطل ٠-١.
  وســــقط ماينتس على ارضه 
امام فولفســــبورغ ٠-١. وتقاسم 
فرايبورغ وضيفه نورمبرغ نقاط 

املباراة بتعادلهما ١-١.
  وكان هامبورغ قد وضع ضيفه 
اينتراخت فرانكفورت جانبا بعد 
فــــوزه عليه ١-٠ أول من أمس في 

افتتاح مباريات املرحلة.
  وتختتم املرحلة اليوم بلقاءي 
بوروسيا مونشنغالدباخ مع باير 
ليفركوزن، وهوفنهامي مع سانت 

باولي. 

خيخون مع اتلتيكو مدريد، وخيتافي 
مع اسبانيول.

  إنجلترا

  قاد البلغاري دمييتار برباتوف 
فريقه مــــان يونايتد املتصدر الى 
فوز كبير علــــى ضيفه برمنغهام 
٥-٠ بتســــجيله ثالثيــــة، وحــــذا 
حذوه الهولندي روبن ڤان بيرسي 
بتسجيله اهداف املباراة التي فاز 
فيها ارســــنال على ضيفه ويغان 
اتلتيك ٣-٠ أمس في افتتاح املرحلة 
الدوري  مــــن  الرابعــــة والثالثني 

االجنليزي لكرة القدم. 
  ورفع فريق «الشياطني احلمر» 
رصيده الى ٤٨ نقطة في الصدارة 
بفارق نقطتني عن ارســــنال الذي 

اصبح ثانيا مؤقتا.
  وعلى ملعب «ساينت جيمس»، 
انقــــذ ارون لينون فريقه توتنهام 
اخلامس من السقوط امام مضيفه 
املنتعش منذ وصول  نيوكاســــل 
املدرب الن بارديو، بتسجيله هدف 
التعادل فــــي الدقيقة االخيرة من 

اللقاء.
  واستفاد مفاجأة املوسم سندرالند 
من تعــــادل توتنهام ليصبح على 
بعد نقطة من فريق املدرب هاري 
ريدناب وذلك بعدما تغلب بدوره 

على مضيفه بالكبول ٢-١.
  وعلى ملعــــب «مولينيوكس»، 
حقق ليڤربول فوزه االول بقيادة 

اودينيزي ٤-٤ ومضيفه ليتشي ١-١ 
ما ادى الى خسارته ٤ نقاط كانت 
ستوسع الفارق بينه وبني مطارديه 
الى ٩ نقاط. ويدخل ميالن املباراة 
مبعنويات عالية بعد فوزه الكبير 
على ضيفه بــــاري صاحب املركز 
االخير بثالثية نظيفة في ختام الدور 
ثمن النهائي ملسابقة الكأس، بيد ان 
ذلك ال يعني ان مهمة رجال املدرب 
ماسيميليانو اليغري ستكون سهلة 
امام تشيزينا. ويدرك ميالن جيدا 
ان اي تعثر جديد ســــيكلفه غاليا 
ناحية مطارديه املباشرين التسيو 
ونابولي اللذين تنتظرهما مواجهتان 
ســــهلتان امام مضيفيهما بولونيا 
وباري علــــى التوالي. لكن ميالن 
ينظر بجدية الى غرميه التقليدي 
وجاره انتر ميــــالن الصاعد بقوة 
نحو املقدمة بقيادة مدربه اجلديد 
البرازيلي ليوناردو خليفة االسباني 
رافايل بنيتيــــز املقال من منصبه 

اواخر العام املاضي.
   لكــــن مهمــــة انتر ميــــالن في 
املرحلــــة لــــن تكون ســــهلة النه 
ســــيواجه اودينيزي العنيد الذي 
ارغم ميالن على التعادل ٤-٤ في 
املرحلــــة قبل االخيرة، ثم خســــر 
امام سمبدوريا  الترجيح  بركالت 
في ثمن نهائي مسابقة الكأس. اال 
ان انتــــر ميالن يعــــول على قوته 
الضاربة فــــي خط الهجوم بقيادة 
الكاميروني صامويل ايتو صاحب 

على دوري االضواء اليوم في املرحلة 
احلادية والعشرين. وتكتسي املباراة 
اهمية كبيرة بالنســــبة الى ميالن 
الساعي الى استعادة لقب الكالشيو 
الغائب عن خزائنه منذ عام ٢٠٠٤ 
عندما ظفر به للمرة السابعة عشرة 
في تاريخه. وميني ميالن النفس 
بالثأر من تشيزينا الذي احلق به 
اخلســــارة االولى في الدوري هذا 
املوســــم عندما تغلــــب عليه ٢-٠ 
في املرحلــــة الثانية فــــي املباراة 
التي اهدر خاللها النجم السويدي 
زالتان ابراهيموفيتش ركلة جزاء 
كما ان ميالن يطمح الى استعادة 
نغمة االنتصارات في الدوري والتي 
غابت عنه في املرحلني االخيرتني 
بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه 

مدربه اجلديد-القدمي االسكتلندي 
كيني دالغليش بعدما تغلب على 

مضيفه ولفرهامبتون ٣-٠.
  وحرم البلجيكي مروان فياليني 
وست هام يونايتد متذيل الترتيب 
من فوز مصيري بعدما ادرك هدف 
التعادل ٢-٢ لفريقه ايڤرتون في 

الدقيقة االخيرة من اللقاء.
  وتغلب فوالم على ضيفه ستوك 

سيتي ٢-٠.
  ويلعب اليوم بالكبيرن مع وست 

بروميتش البيون.

  إيطاليا

  يخوض ميالن املتصدر اختبارا 
ال يخلو مــــن صعوبة امام ضيفه 
تشيزينا السابع عشر والوافد اجلديد 

 لن يكون االختبار الذي يخوضه 
النــــادي امللكي اليوم امام مايوركا 
الدوري  العشرين من  في املرحلة 
القدم سهال على  االســــباني لكرة 
االطــــالق، لكن النجــــم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو وضع لفريقه 
هدفا وحيدا وهو الفوز باملباريات الـ 
١٩ املتبقية له هذا املوسم من اجل 

ازاحة برشلونة عن العرش.
  ويسعى ريال مدريد الى اقناع 
هامبورغ االملاني بالتخلي عن مهاجم 
الهولندي  الســــابق  امللكي  النادي 
املخضرم رود فان نيســــتلروي، 
وهو االمر الذي اكده امس فالدانو 
في مؤمتر صحافي نفى خالله توتر 
عالقته مبورينيو. ويأمل ريال أال 
يخرج اليوم بنتيجة مماثلة لتلك 
التي سجلها في مستهل املوسم امام 
الذي يشرف عليه جنمه  مايوركا 
السابق الدمناركي مايكل الودروب، 
عندما تعادل مع مايوركا ٠-٠، لكن 
االخير يعاني كثيرا خارج قواعده 
حيث لم يحقق سوى فوزين هذا 
املوسم، كما اكتفى بتسجيل ٨ اهداف 

فقط بعيدا عن ملعبه.
  اما ڤياريال الثالث فيسعى الى 
تضميد جراحه وتناسي اخلروج 
من الكأس عندما يستضيف اليوم 
ريال سوسييداد احلادي عشر. وفي 
املباريات االخرى، يلعب اليوم ريال 
سرقسطة مع ديبورتيفو الكورونا، 
وامليريا مع اوساسونا، وسبورتينغ 

 يوڤنتوس يرفض المغاالة بتجديد عقد دل بييرو  ريدناب يلّمح إلى إمكانية رحيل كرانيكار

 سكوالري باقٍ مع بالميراس حتى ٢٠١٢

 العداء دياغانا يتعرض إلصابة خطرة في حادث

 كشف املدير الفني لفريق توتنهام اإلجنليزي هاري 
ريدناب عن تطلع ناديه إلى دراسة العروض املقدمة 
لالعب خط الوسط الكرواتي نيكو كرانيكار. وعقد 
كرانيكار، الذي ندرت مشاركاته في املوسم احلالي، 
حيث ســــجل حضوره في ١٢ مباراة فقط، محادثات 
مع ريدناب تتعلق مبستقبله الكروي، وأكد رغبته 
فــــي الرحيل عن وايت هارت لــــني. وأرجع ريدناب 
املستوى احلالي آلرون لينون وجاريث بال بجانب 
التعاقد مع ســــتيفني بناير مــــن صفوف ايفرتون، 

كسبب مقنع لتراجع مشاركات كرانيكار.

  من جانب آخر، أكد ريدناب انه تعرض لهجوم من 
ستة أشخاص مجهولني قاموا بسرقة أمواله وبطاقاته 
املصرفية في ارجاء ملعب «فيسنتي كالديرون» في 
العاصمة االسبانية مدريد، قبل اياب ربع نهائي كأس 
اســــبانيا بني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. وروى 
ريدناب الذي كان برفقة مساعده كيفن بوند: «كنت 
أمشي حول امللعب حيث كانت األجواء الرائعة. ثم 
تقدم مجهوالن وركعا على ركبتيهما وسحبا سروالي، 
وشعرت بانهما قاما بسحب ردائي أيضا. لقد أخذوا 

كل شيء: األموال وبطاقات االئتمان. 

 دخل نادي يوڤنتوس اإليطالي في محادثات مع 
قائده اليساندرو دل بييرو حول جتديد عقده، ولكن 
األمور املادية جاءت في مقدمة احملادثات. وذكرت 
محطة تيليلومبارديا االيطالية، أن دل بييرو بدأ 
احملادثات حول جتديد العقد، حيث التقى مع رئيس 
النـــادي اندريا اجنيلي في مقر النادي بتورينو. 
وحتـــدث الرجالن على انفراد دون وجود أي من 
وكالء األعمـــال أو املديرين، حول جتديد عقد دل 
بييرو الذي ينتهي في نهاية املوسم. ولكن يبدو 
أن يوڤنتوس لن يرضى بالرضوخ ملطالب الالعب 
التي تتمثل في احلصول على ثالثة ماليني يورو 

سنويا، وقد يعرض عليه نصف هذه القيمة.
  من جانب آخر أكد جنم وسط يوڤنتوس كالوديو 
ماركيزيو أنه ســـيرفض االنضمام ألكبر األندية 
األوروبية من أجل البقاء مع «السيدة العجوز». 
ولدى سؤاله حول إمكانية رحيله إلى تشلسي أو 
ريال مدريد أو برشـــلونة، أوضح ماركيزيو «إذا 
جاء لي عرض سأرد على الهاتف ولكن سأجيب 
بكلمة واحدة، ال..أشـــكركم». وأوضح ماركيزيو 
ملوقع توتو سبورت «االهتمام من جانب األندية 
الكبـــرى يجعلك فخورا، ولكنـــي أريد البقاء مع 

يوڤنتوس».

 أكد الرئيس اجلديد لنادي بامليراس البرازيلي 
لكرة القدم أرنالدو تيروني أن املدير الفني للفريق 
لويس فيليبي ســـكوالري سيبقى في منصبه 
حتى نهاية عقده عـــام ٢٠١٢ وأكد تيروني في 
تصريحات نشرتها اليوم صحيفة «فوليا دي 
ســـاو باولو»: «إنه واحد من أفضل املدربني في 
تاريخ بامليراس، لديه عقد حتى ٢٠١٢ وسيبقى 
في املنصب». ونفى تيروني، الذي تولى رئاسة 

النادي، بذلك الشائعات التي أوحت بأن سكوالري 
قد يترك منصبه لعدة أسباب من بينها احتمالية 
تقليل راتبه.وأضاف رئيس النادي أن بامليراس، 
الذي لم يحصد أي لقب منذ عام ٢٠٠٨ عندما فاز 
بدوري والية ساو باولو، سيسعى إلى تعزيز 
صفوفه بالعبني جدد ســـيختارهم سكوالري، 
الذي قـــاد البرازيل إلى لقـــب كأس العالم في 

مونديال ٢٠٠٢. 

 ذكرت مصادر الدرك الفرنسي في مدينة فنس 
ان اول بطل عالم فرنسي في العاب القوى ستيفان 
دياغانا تعرض الصابة خطرة في حادث ســـير. 
واكد رئيس االحتاد الفرنســـي اللعـــاب القوى 
برنار امســـالم الذي على اتصال مستمر باقرباء 
دياغانا (٤١ عاما)، ان بطل العالم في سباق ٤٠٠ 
م حواجـــز عام ١٩٩٧ في اثينا «اصيب في الرأس 
واماكن عديدة من جســـمه». واوضح «انه سقط 

عن الدراجة، وســـيجرى له تصوير مقطعي في 
مستشـــفى سان روش في مدينة نيس التي نقل 
اليها بواسطة مروحية». وافادت شرطة املدينة 
الحقا بأن دياغانا مصاب بكدمات خطرة في الوجه 
واجلمجمة، حالته خطرة، لكنه لم يفقد الوعي». 
ووقع احلادث بعد ظهر امس في ظروف لم تعرف 
بعد، لكن االخبار االولية اشارت الى اصطدام مع 

احدى املركبات. 

 ماركيزيو يفضل البقاء مع «السيدة العجوز» تعرض للسرقة من ٦ أشخاص مجهولين قبل «دربي» مدريد

 عالمية  متفرقات 

   مدد نادي اينتراخت فرانكفورت األملاني 
عقد مدربه ميكايل سكيبيه حتى عام ٢٠١٢ 
بحسب ما أعلن النادي امس. وقال رئيس 
مجلس الرقابة في النادي فيلهلم بندر: «لم 
يكن هناك أدنى شـــك ان ميكايل سكيبيه 
هو املدرب املثالي الينتراخت فرانكفورت». 
وأشـــرف ســـكيبيه (٤٥ عامـــا) على باير 

ليڤركوزن وغلطة سراي التركي.
ــد  ــي محم ــري الدول ــم املص ــد النج     أك
ــيا دورمتوند أنه غاب  ــدان مهاجم بوروس زي
ــتوتغارت بالدوري  ــن مباراة فريقه أمام ش ع
األملاني. بسبب تعرضه لنزلة معوية في املعدة 
ــبوع  مما أبعده عن تدريبات فريقه طيلة األس

املاضي.
    نفى اإليطالي كارلو أنشيلوتي املدير 
الفني لتشلسي اإلجنليزي، أن يكون فريقه 
دخل في محادثات مـــع رئيس أودينيزي 
اإليطالي حول ضم صانع األلعاب الشيلي 

الدولي اليكسيس سانشيز.
ــيتي االجنليزي على      وافق برمنغهام س
ــاك غيرفيس إلى  ــاب ج ــل مهاجمه الش رحي
فريق هيريفورد على سبيل اإلعارة ملدة شهر 

واحد. وكان غيرفيس (١٩ عاما) رحل في فترة 
ــجل معه  ــتريت، حيث س إعارة إلى ايدغار س

هدفني في سبع مباريات.
    انضم اجلزائري الدولي رفيق جبور إلى 
نادي أوملبياكوس متصدر الدوري اليوناني 
حتى نهاية املوسم اجلاري، قادما إليه من آيك 
أثينا. وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية 
في موقعها على اإلنترنت أن جبور ميكنه 

البقاء مع أوملبياكوس ملوسمني إضافيني.
ــز املنافس في  ــال رئيس فريق ويليام     ق
ــوال ـ ١ أدم بار ان  ــيارات فورم ــباقات س س
ــوق األوراق  ــوض س ــر في خ ــق يفك الفري
ــي البورصة لضمان  ــهمه ف املالية وطرح أس
مستقبله في الرياضة. وأضاف بار «سيكون 
صحيحا أن نقول ان فريق ويليامز لسباقات

فورموال ـ ١ يفكر في خوض البورصة».
    ثأر ســـان انطونيو ســـبيرز متصدر 
الترتيـــب من نيويـــورك نيكس وأحلق به 
اخلسارة اخلامسة على التوالي ١٠١-٩٢ ضمن 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. وحقق 
بوسطن سلتيكس وصيف املوسم املاضي 

فوزا سهال على ضيفه يوتا جاز ١١٠-٨٦. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 اسبانيا (المرحلة العشرون) 

 اجلزيرة الرياضية + ٥  ٧  سرقسطة ـ ديبورتيڤو 
 اجلزيرة الرياضية + ٩  ٧  امليريا ـ اوساسونا 

 اجلزيرة الرياضية + ٤  ٧  خيخون ـ اتلتيكو مدريد 
 اجلزيرة الرياضية + ٦  ٧  خيتافي ـ اسبانيول 

 اجلزيرة الرياضية + ٢  ٩  ريال مدريد ــ ريال مايوركا 
 اجلزيرة الرياضية + ٢  ١١  ڤياريال ـ ريال سوسييداد 

 انجلترا (المرحلة الرابعة والعشرون) 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ٧  بالكبيرن ـ وست بروميتش 

 ايطاليا (المرحلة الحادية والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية + ١  ٢:٣٠  اودينيزي ـ انتر ميالن 

 اجلزيرة الرياضية + ٨  ٥  بولونيا ـ التسيو 
 اجلزيرة الرياضية + ٤  ٥  كييفو ـ جنوى 

 اجلزيرة الرياضية + ١  ٥  سمبدوريا ـ يوڤنتوس 
 اجلزيرة الرياضية + ٩  ٥  باري ـ نابولي 

 اجلزيرة الرياضية + ٧  ٥  فيورنتينا ـ ليتشي 
 اجلزيرة الرياضية + ١  ١٠:٤٥  ميالن ـ تشيزينا 

 ألمانيا (المرحلة التاسعة عشرة) 
 دبي الرياضية ١  ٥:٣٠  مونشنغالدباخ ـ ليڤركوزن 

 دبي الرياضية ١  ٧:٣٠  هوفنهامي ـ سانت باولي 


