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مشجع أرجنتيني حاول
 ضرب ميسي على رأسه

فريدل من أستون ڤيال إلى توتنهام

حاول أحد مشجعي كرة القدم ضرب جنم نادي برشلونة، 
ليونيل ميسي على رأسه أثناء خروج النجم الشهير من أحد 
املطاعم في مس���قط رأسه مبدينة روس���اريو األرجنتينية. 
وأثارت الواقعة الكثير من اجلدل وانتشرت حولها األقاويل 
ليخرج ميسي أخيرا على معجبيه ويؤكد لهم عبر صفحته 
على موقع »فيس بوك« أنه بخير. وكتب النجم األرجنتيني 
الشهير على صفحته »لم يلمسني أحد. أنا في أفضل حال«. 
ووفقا للتقارير اإلخبارية فق���د حدثت الواقعة بعد خروج 
ميس���ي من مطعم »كلوب دي الميالنس���ا« وجتمع بعض 
معجبي نادي برشلونة حوله ليوقع لهم أوتوغرافات للذكرى، 
وفجأة ظهر ش���خص حاول ضرب ميسي على رأسه ثم فر 
هاربا داخل س���يارة أجرة. وخلصت التقارير اإلخبارية من 
العبارات التي اس���تخدمها الرجل إلى أنه من مشجعي نادي 
روزاريو سنترال وهو اخلصم اللدود لنادي نيولز أولد بويز 
الذي بدأ فيه ميسي مسيرته الكروية. وأكد ميسي انه اندهش 
بشدة للضجة الكبيرة التي أثارتها الواقعة. ويقضي ميسي 
حاليا عطلة في وطنه قبل أن يبدأ االس���تعداد مع املنتخب 

األرجنتيني لبطولة »كوبا أميركا«.

اعلن ن���ادي توتنهام خامس الدوري االجنليزي لكرة القدم 
ان حارس مرمى مواطنه اس���تون ڤيال االميركي براد فريدل 
سيدافع عن الوانه املوسم املقبل، وسبق لفريدل )40 عاما( ان 
دافع عن الوان فريقي ليڤربول وبالكبيرن روڤرز االجنليزيني. 
وقال مدرب توتنهام هاري ريدناب »براد حارس مرمى ميلك 
مؤهالت فنية رائعة وميل���ك خبرة كبيرة«. وواجه حارس 
مرمى توتنهام البرازيلي غوميش صعوبات كبيرة في نهاية 
املوسم احلالي، وتضم صفوف توتنهام ايضا حارس املرمى 
االيطالي كارلو كوديتشيني الذي مدد عقده مع النادي ملدة 

عام واحد.

متفرقات عاملية
٭ اعلن نادي اشبيلية االسباني في بيان ان العب وسطه 
الدولي العاجي ديدييه زوكورا سينتقل الى طرابزون 
سبور التركي، ولم يوضح اشبيلية قيمة الصفقة التي 

قدرتها الصحافة االسبانية بنحو 6 ماليني يورو.
٭ ذك��ر امل��درب الويلزي مارك هيوز انه س��يترك فوالم 
االجنليزي، ونفى في الوقت نفسه الشائعات التي اشارت 
الى اقترابه من التعاقد مع اس��تون ڤيال، وسرت انباء عن 
ان هيوز س��يتولى تدريب استون ڤيال قبل ان ينفي هيوز 
قائ��ال »لم نقم ال ان��ا وال ممثلي باالتصال مع اي ناد آخر، 

كما لم يتم االتصال بنا ايضا«.
٭ أبدى خوسيه لويس رونكو طبيب املنتخب البرازيلي 
لكرة القدم ثقته في قدرة املهاجم ألكس���ندر باتو على 
التعافي بشكل أسرع مما كان منتظرا، وتوقع أن يتمكن 
الالعب من املش���اركة في كأس أمم أمي���ركا اجلنوبية 

)كوبا أميركا(.
٭ قال خوسيه مانويل دي ال توري املدير الفني للمنتخب 
املكسيكي لكرة القدم ان الفريق مستعد لبدء رحلة الدفاع 
عن لقب بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية التي تستضيفها 
أمي��ركا من يوم غد حت��ى 25 اجلاري، لكنه أكد في الوقت 

نفسه أن الفوز بالبطولة لن يكون سهال.
٭ فاجأ داالس مافريكس بطل املنطقة الغربية مضيفه 
ميامي هيت بطل املنطقة الشرقية وهزمه 95 - 93 في عقر 
داره، ليعادل سلسلة الدور النهائي من دوري كرة السلة 
االميركي للمحترفني 1 - 1، ويلحق به اخلسارة االولى 

على ارضه في عشر مباريات ضمن البالي اوف.
٭ احرز االميركي سكوت ليبس��كي واالسترالية كايسي 
ديالك��وا لقب الزوجي املختلط ف��ي بطولة روالن غاروس 
الفرنس��ية اثر فوزهم��ا على الصربي نين��اد زميونيتش 
والس��لوڤينية كاتارينا س��ريبوتنيك في املباراة النهائية، 
بينما تأهلت االيطالية فرانشيس��كا سكيافوني والصينية 
نا لي املصنفتان خامسة وسادسة على التوالي الى املباراة 

النهائية لفردي السيدات.

احلكير يسعى لشراء نادي باليرمو

أكد الرئيس التنفيذي ملجموعة احلكير ماجد احلكير أن 
املجموعة بدأت في مفاوضات جادة مع رئيس نادي باليرمو 
اإليطالي لشراء مجموعة من األسهم في النادي، وذلك خالل 
زيارته إلى إيطاليا األسبوع املاضي، وقال احلكير إن املفاوضات 
جارية وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الصفقة مع انطالقة 
املوسم املقبل، رافضا حتديد النسبة التي تسعى شركة احلكير 
إلى امتالكها وهل ستكون جزئية فقط أم حصة كبرى تقود 
شركة احلكير لتولي رئاسة مجلس اإلدارة. وكانت صحيفة 
»الغازيتا ديلو س���بورت« اإليطالية قد أشارت الى أن رجل 
األعمال السعودي عبداحملسن احلكير، رئيس مجلس إدارة 
املجموعة، يرتب حاليا لالستحواذ على نادي باليرمو، حيث 
قام ابن���ه ماجد بحضور نهائ���ي كأس إيطاليا بني باليرمو 
وانتر ميالن االثنني املاضي والذي انتهى بفوز الثاني 3 - 1، 
وتناول وجبة الغداء مع الالعبني وحتدث معهم بعد املباراة، 
وقال احلكير »نحن نود أن نتواجد في عالم الكرة اإليطالية، 
لقد اجتمعنا مع رئيس النادي زامباريني وقررنا على ضوء 
هذا االجتماع االس���تثمار في باليرمو، لذا نظمنا العديد من 
االس���تثمارات التجارية من أجل الدخول في هذا املش���روع 
الضخم، هناك العديد من رجال األعمال العرب اس���تثمروا 
في أندية عدة في إجنلترا وإس���بانيا، لكننا نود أن نستثمر 
في إيطاليا، من أجل اكتساب خبرات ومعارف جديدة ورمبا 
لفت���ح أكادمييات كروية في بالدن���ا«، وأضاف احلكير »أنا 
أعتز بهذا الفريق الذي ميلك جماهيرية كبيرة، حيث وصل 
إلى روما أكثر من 35 ألف مشجع للوقوف خلف الفريق في 
النهائي، إنه يحظى بشعبية كبيرة ليس في مدينته فقط بل 
في العديد من املدن األخرى، وهذه فرصة عظيمة بالنس���بة 

لنا ملا ميتلكه النادي من موارد كبيرة«.

عبداحملسن احلكير مع رئيس نادي باليرمو زامباريني

»األسود الثالثة« الفتراس سويسرا في تصفيات »يورو 2012«
س���قوط الروس في فخ التعادل 
الس���وفييتية  امام اجلمهورية 
السابقة )0 � 0( في مارس املاضي. 
وقال العب وسط ايفرتون دينيار 
بيلياليتدينوف: »ارمينيا فريق 
يتحرك بس���رعة ومنظم كثيرا. 
خطورتهم كبيرة عندما ينتقلون 
بالهجمات املرتدة من الدفاع الى 
الثانية  املباراة  الهجوم«. وهذه 
لروسيا على ارضها، بعد حتقيقها 
نقاطها العشر في أربع مباريات 
خارج أرضها. وف���ي املجموعة 
السادسة، ستكون مهمة اليونان 
املتصدرة وحاملة لقب 2004 سهلة 
امام مالطا األخيرة في بيرايوس، 
كما تستقبل التفيا قبل األخيرة 
إسرائيل الثالثة في ريغا. ويتأهل 
بطل كل مجموعة وأفضل وصيف 
مباشرة الى النهائيات. تخوض 
املنتخبات الثمانية األخرى التي 
حتتل املركز الثاني امللحق املؤهل 

في 11 � 12 و15 نوفمبر 2011.

الفيش: »هدفنا هو الفوز وتصدر 
املجموعة. النرويج فريق قوي، 
لكننا نستعد جيدا وفي النهاية 
سنفوز«.أما مدرب النروج ميغيل 
اولسن فقال: »برأيي، البرتغال هي 
افضل منتخب في العالم حاليا.هم 
املرشحون للفوز، لكني متفائل. 
ميكننا جلب نقطة او حتى الفوز. 
البرتغال عليها ان تفوز علينا، وقد 
يصب هذا االمر في مصلحتنا«.

وفي مباراة ثانية ضمن املجموعة 
ذاتها، تلعب ايسلندا األخيرة مع 

الدمنارك الثالثة في ريكيافيك.

المجموعة الثانية

وفي املجموعة الثانية، تبدو 
املنافسة شرسة على الصدارة بني 
3 منتخبات متلك 10 نقاط، فتحل 
جمهورية ايرلندا املتصدرة على 
مقدونيا في سكوبجي، وتستقبل 
روسيا الثانية ارمينيا في سان 
الثالثة  بطرسبرغ وس���لوڤاكيا 
اندورا في براتيسالفا.ولن تكون 
املباراة سهلة على رجال املدرب 
الهولن���دي ديك ادف���وكات، بعد 

تعادلت مع قبرص 4 � 4 وخسرت 
على ارض النرويج بهدف وحيد 
اثر خطأ من حارس���ها ادواردو، 
تأمل البرتغال الثأر من األخيرة 
عندما تس���تضيفها في لشبونة 
ضمن املجموعة الثامنة. وستكون 
املب���اراة ف���ي غاي���ة الصعوبة 
لكريس���تيانو رونالدو وزمالئه 
كون النرويج تتصدر املجموعة 
بعش���ر نقاط بفارق 3 نقاط عن 
كل من البرتغال والدمنارك وهي 
الوحيدة التي لم تخسر حتى اآلن 
في املجموعة.وجنحت البرتغال 
في تصحيح مس���ارها في آخر 
الدمنارك  مباراتني بفوزها على 
ومضيفتها ايسلندا بنتيجة واحدة 
3 � 1. ويأمل البرتغاليون ان ينقل 
رونال���دو )26 عاما( جناحه من 
ناديه ريال مدريد االسباني حيث 
س���جل 53 هدفا هذا املوسم في 
54 مباراة بينها 40 في الدوري، 
الى الس���احة القارية، وذلك بعد 
غياب���ه ع���ن مواجهت���ي فنلندا 
الوديتني االخيرتني.  وتش���يلي 
وقال قلب الدفاع البرتغالي برونو 

والش���تائم من قب���ل اجلماهير 
الغاضبة من مسار املنتخب في 
التصفيات احلالية.ويتعني على 
سويسرا التي تعادلت سلبا مع 
ف���ي مباراتها األخيرة،  بلغاريا 
حتقيق الف���وز كي حتافظ على 
آمالها الضعيفة باملنافسة على 

صدارة املجموعة.

فوز ثالث على التوالي

السلبية حيث  وبعد بدايتها 

تس���عى اجنلترا ال���ى تكرار 
فوزها على سويسرا واحملافظة 
على ص���دارة مجموعتها ضمن 
تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم 
»يورو 2012« في پولندا واوكرانيا، 
اليوم على وميبلي في العاصمة 
لندن.وكانت اجنلترا فازت على 
سويسرا 3 � 1 في سبتمبر املاضي 
في ب���ال، لكنها تلقى منافس���ة 
ش���ديدة في املجموعة السابعة، 
التي تتصدره���ا بفارق االهداف 
عن مونتينيغرو التي تستضيف 
بلغاريا في بودغوريكا. وسيغيب 
عن تشكيلة املدرب االيطالي فابيو 
كابيللو مهاجم مان يونايتد بطل 
الدوري واين روني بسبب االيقاف 
وجنم وس���ط ليڤربول ستيفن 
جيرارد والعب وس���ط يونايتد 
مايكل كاريك.وفي ظل غياب روني، 
يتوقع ان يزج االيطالي بجناح 
ارسنال ثيو والكوت في اجلهة 
اليمنى من خط الهجوم، إلى جانب 
املتألق حاليا دارين بنت وأشلي 
يونغ زميل االخير في استون ڤيال 
في اجلهة اليمنى. كما يتوقع ان 
يكون خط الوسط مماثال للمباراة 
التي فازت فيها اجنلترا على ويلز، 
مع س���كوت باركر خلف فرانك 
المبارد وجاك ويلش���ير، أما في 
الدفاع فيبرز وجود ريو فرديناند 
مع جون تيري للمرة االولى منذ 
عودة ش���ارة القائد الى األخير 
على حس���اب فرديناند. وّحذر 
جو هارت حارس مرمى »األسود 
الثالثة« زمالءه من االستخفاف 
بسويسرا التي حتتل املركز الثالث 
في املجموعة بفارق 6 نقاط عن 
اجنلترا ومونتينيغرو: »ال اعلم 
اذا كان الفوز عليهم ذهابا مينحنا 
أفضلية معنوية. ندرك ان الفرق 
املقبلة ال���ى وميبلي تبحث عن 
املفاجأة دائما مهما كان  حتقيق 
الثمن«.وتابع حارس مانشستر 
س���يتي: »يتوقع م���ن إجنلترا 
الف���وز ف���ي كل املباريات، حتى 
لو واجهنا فريقا من 500 العب، 
تص���ب التوقعات في مصلحتنا 
على ملعب وميبلي«. من جهتها، 
افتقرت سويسرا منذ خسارتها 
ذهابا امام إجنلترا، الى املهاجمني 
املعتزلني الكسندر فراي وماركو 
ستريلر. وكان فراي قائد الفريق 
حتت اشراف املدرب األملاني اومتار 
هيتسفلد، قد سجل 42 هدفا )رقم 
قياسي( لسويسرا في 84 مباراة 
دولية، لذا سيكون غيابه مؤثرا 
عن الفريق الذي هزم اس���بانيا 
بطلة العالم في مونديال جنوب 
افريقيا 2012. وعزا فراي )31 عاما( 
اعتزاله الى صفير االس���تهجان 

)أ.ف.پ( مدرب اجنلترا فابيو كابيللو يسعى لقيادة اجنلترا لإلطاحة بسويسرا والتقدم خطوة نحو التأهل ل�»يورو 2012«  

»املاتادور« يأمل في إنهاء صراعات الكبار أمام أميركا

البرازيل ترفض الثأر وتواجه هولندا بشعار »رد االعتبار«
داڤيد ڤيا الذي سجل لبرشلونة 
في شباك مان يونايتد اإلجنليزي 
ف����ي نهائي دوري أبطال أوروبا 
التي ت����وج الفريق االس����باني 
بلقبها قبل أيام، »نحن بحاجة 
إلى أن نطوي الصفحة ومنضي 
قدما«. وأض����اف فيا الذي دخل 
ف����ي خالف����ات حادة م����ع ريال 
مدريد واملدافع االسباني ألفارو 
أربيلوا خالل لقاءات الكالسيكو 
»جرى منح أهمية كبيرة للغاية 
لهذا األمر. هذه اخلالفات دائما 
ما حتدث خ����الل مباريات ريال 
وبرشلونة. واآلن نحن جميعا 
معا من أجل اسبانيا«، وسيلعب 
ڤيا في هجوم املنتخب االسباني 
إلى جانب ديڤيد س����يلفا زميله 
السابق في ڤالنس����يا، وألفارو 
نيغريدو العب اشبيلية. ويشعر 
نيغريدو بالسعادة لعودته إلى 
صف����وف املنتخب بع����د غيابه 
عن منافسات كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا، وقال نيغريدو 
»األجواء هنا رائعة، كانت األحوال 
رائعة قبل عامني وقد عاد ذلك 
اآلن، ليست هناك أي مشكالت 
رغم كل ما قيل عن ريال مدريد 
وبرشلونة.. فهم جميعا )العبو 
الفارق بني  الفريقني( يعرفون 
املش���اركة مع األندية ومتثيل 
املنتخب الوطني«، وس���يفتقد 
املنتخب االسباني، في ثالث جولة 
له عبر احمليط األطلس���ي منذ 
تتويجه بلقب كأس العالم 2010، 
جهود كارلس بويول وتشافي 
العبي برش���لونة املخضرمني، 
خضع بويول لعملية جراحية 
في الركبة، بينما يحتاج تشافي 
للراحة للتعافي من اإلصابة في 
وتر أخيل، وسيسعى دل بوسكي 
م���ن خالل املباراة ل���رد اعتبار 
املنتخب االسباني بعد هزميته 
املفاجئة أمام نظيره األميركي، 
الذي يدرب���ه املدير الفني بوب 
برادلي، 0 � 2 في كأس القارات 
2009 بجنوب أفريقيا. وسيكون 
الوجه اجلديد الوحيد في صفوف 
املنتخب االس���باني هو مانو دا 
مورال املنضم حديثا إلى اشبيلية 
قادما من خيتافي، وقال مانو »لقد 
رحبوا جميعهم بي وفتحوا لي 
أذرعه���م، رغم أنني وافد جديد 
لكنني أشعر بأنني في بيتي«.

القدم )املاتادور( ومديره  لكرة 
الفني فيسنتي دل بوسكي إلى 
إنهاء اخلالفات بني قطبي الكرة 
االسبانية برشلونة وريال مدريد، 
من خالل مباراتيه الوديتني أمام 
منتخبي أميركا وڤنزويال. ويحل 
املنتخب االس����باني بطل العالم 
ضيفا على نظيره األميركي في 
بوسطن اليوم ثم يلتقي منتخب 
ڤنزويال في بويرتو ال كروز يوم 
الثالثاء املقبل، ومن بني األهداف 
التي يسعى دل بوسكي لتحقيقها 
من خ����الل املبارات����ني، توحيد 
صفوف العبي برشلونة وريال 
مدريد، بعد اخلالفات التي نشبت 
بينهما على هامش مباريات القمة 
)الكالسيكو( األربع التي جمعت 
بينهما خالل الربيع. وقال املهاجم 

خط الوسط ويسلي سنايدر جنم 
انتر ميالن اإليطالي والذي كان 
أفضل العب���ي هولندا في كأس 
العالم حيث يعان���ي حاليا من 
أن  اإلصابة، وأكد تياغو سيلفا 
غياب سنايدر لن يؤثر على قوة 
املنتخب الهولندي رغم اإلمكانيات 
العالية لهذا الالعب، وقال تياغو 
»سنايدر العب رائع ولكنه ليس 
الالعب الوحيد املتميز في صفوف 
الفائز بلقب  الهولندي  املنتخب 
الوصيف في كأس العالم املاضية، 
الفريق يضم مجموعة كبيرة من 
الالعبني املتميزين جتعله منافسا 

قويا للغاية«.

إنهاء الخالف في إسبانيا

يتطلع املنتخب االس����باني 

قبل ارتباطاتنا الرسمية املقبلة 
وال نسعى للثأر، الالعبون الذين 
العالم  شاركوا في مباراة كأس 
لن يكون���وا بأكملهم في مباراة 
اليوم سواء من العبي البرازيل 
أو هولندا«، وقال تياغو سيلفا 
»الهزمية أمام املنتخب الهولندي 
في كأس العالم أصبحت ماضيا، 
يتعني علينا التفكير في املستقبل 
والتركيز في املباراة القادمة ألنها 
اس���تعداد لكوبا أميركا وليست 
ثأرا«. ويغيب عن صفوف املنتخب 
الهولندي في هذه املباراة العب 

البرازيلي  املنتخب  يس���عى 
لكرة القدم إلى رد اعتباره عندما 
يس���تضيف نظي���ره الهولندي 
اليوم في مباراة ودية من العيار 
الثقيل على ستاد »سيرا دوارادا« 
مبدينة جويانيا البرازيلية ضمن 
الفري���ق لبطولة  اس���تعدادات 
كأس أمم أميركا اجلنوبية التي 
تس���تضيفها األرجنتني الشهر 
املقبل، وقبل 11 شهرا فقط، سقط 
أمام نظيره  البرازيلي  املنتخب 
الهولندي 1 � 2 في مباراة مثيرة 
بدور الثمانية لبطولة كأس العالم 
2010 بجن���وب أفريقي���ا لتكمل 
الطاحونة الهولندية طريقها نحو 
نهائي البطولة ويخرج راقصو 
السامبا البرازيلية صفر اليدين. 
ولم تكن الشهور املاضية كافية 
لتنسى جماهير السامبا الهزمية 
املريرة لفريقها وخروجه املبكر 
من البطولة بعدما كان مرشحا 
بقوة للفوز باللقب، ولذلك، تتطلع 
جماهير املنتخب البرازيلي إلى 
الثأر م���ن الطاحونة الهولندية 
حتت قيادة املدير الفني اجلديد 
للفريق مانو مينزيس الذي تولى 
تدريب املنتخب البرازيلي خلفا 
ملواطن���ه كارل���وس دونغا بعد 
اخلروج املبكر من كأس العالم، 
ورغم ذلك، أجمع العبو املنتخب 
القليلة  األي���ام  البرازيل���ي في 
املاضية على أن املباراة ال متثل 
لهم فرصة للثأر وإمنا وس���يلة 
لإلعداد القوي قبل بطولة كوبا 
أميركا التي يسعى الفريق فيها 

للدفاع عن لقبه.
ورغ���م ذلك ل���م ينف العبو 
البرازيل رغبتهم في »رد االعتبار« 
أمام الطاحونة الهولندية من خالل 
حتقيق الفوز الذي سيرفع أيضا 
الفريق قبل كوبا  من معنويات 
أميركا، وقال داني ألفيس ظهير 
أمين فريق برشلونة االسباني 
البرازيلي »ال يتعني  واملنتخب 
علينا التفكير في الثأر الختالف 
طبيع���ة املواجهتني حيث كانت 
مباراتنا في كأس العالم مواجهة 
رسمية بينما ستكون املواجهة هذه 
املرة ودية وفي إطار استعدادات 
الفريق لكوبا أميركا«. وقال زميله 
مايكون، الذي ش���ارك أيضا في 
مباراة الفريق���ني بكأس العالم، 
»نخوض هذه املباراة كاختبار مهم 

هدف الهولندي ويسلي سنايدر في مرمى البرازيل في ربع نهائي مونديال »جنوب افريقيا 2010«

رونالدو يتمنى
الفوز لقضاء

عطلة »هادئة«
وعد النجم البرتغالي الدولي 

كريستيانو رونالدو العب ريال 
مدريد االسباني، اجلماهير في 
بالده بتقدمي مباراة جيدة أمام 
املنتخب النرويجي اليوم وبذل 
قصارى اجلهد من أجل حتقيق 
الفوز. وقال رونالدو في مؤمتر 

صحافي عقد في أوبيدوس 
إن املنتخب البرتغالي يتمتع 

بحال جيدة. وأضاف رونالدو 
الذي غاب بسبب اإلصابة عن 
صفوف املنتخب في مباراتيه 
الوديتني أمام شيلي وفنلندا 

في أواخر مارس إنه ال يتحدث 
عن مشكالت املاضي خاصة 

فيما يتعلق بفترة املدير الفني 
السابق كارلوس كيروش. وأكد 
أنه ال يريد احلديث عن املاضي 

وأن العبي املنتخب يشعرون 
بالسعادة اآلن ويرغبون في 

املضي قدما خاصة أن الفريق 
يتمتع بكل اإلمكانيات التي تؤهله 

لتحقيق النجاح. وقال رونالدو 
خالل املؤمتر »أرغب في حتقيق 

الفوز على النرويج كي أقضي 
عطلة هادئة.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
9بيرو � التشيك

اجلزيرة الرياضية +10:104البرازيل � هولندا
اجلزيرة الرياضية +11:302أميركا � إسبانيا

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
املجموعة الثانية

6روسيا � أرمينيا
 9:15سلوڤاكيا � أندورا
اجلزيرة الرياضية 10:30HD1مقدونيا � إيرلندا

املجموعة السادسة
اجلزيرة الرياضية +9:301اليونان � مالطا

املجموعة السابعة
اجلزيرة الرياضية 6:45HD1إجنلترا � سويسرا

اجلزيرة الرياضية +9:307اجلبل األسود � بلغاريا
املجموعة الثامنة

اجلزيرة الرياضية +9:458آيسلندا � الدمنارك
اجلزيرة الرياضية +116البرتغال � النرويج

البرتغال تواجه 
النرويج بهدف حتقيق 

الفوز الثالث


