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47 تعرض مدافع برشلونة االسباني الدولي البرازيلي 
دانيال الڤيس الصابة في فخذه خالل املباراة التي 
خس���رها فريقه امام روبن كازان الروسي. وكان 
الڤيس خرج من ارض امللعب في الدقيقة االخيرة من 
اللقاء، وهو سيضطر الى الغياب عن املالعب ملدة 3 
اسابيع على االقل، وسيخضع الڤيس قريبا لفحص 

طبي دقيق من اجل حتديد خطورة االصابة.

اعلن جنم كرة القدم البرازيلي رونالدو انه بدأ مفاوضات من اجل متديد عقده حتى 
عام 2010 مع فريقه كورينثيانز الذي يريد ان ينهي مسيرته معه. وقال رونالدو )33 
عاما( في تصريح نش���رته الصحف البرازيلية »استطيع القول اليوم اني باق مع هذا 
الفريق. نحن نتفاوض من اجل االتفاق على تفاصيل العقد اجلديد«. وينتهي عقد رونالدو 
احلالي مع كورينثيانز آخر عام 2009. واكد رونالدو »انا العب في صفوف كورينثيانز 
واريد انهاء مسيرتي معه«، مضيفا »اللعب مع فالمينغو )الذي دافع عن الوانه رونالدو 

واعتبر نفسه من ابرز مشجعيه( كان احد احالمي، اال ان االمر انتهى«.

اإلصابة تبعد الڤيس 3 أسابيع رونالدو باق مع كورينثيانز حتى اعتزاله

عالمات احلسرة واحلزن على وجه العبي برشلونة إبراهيموڤيتش وميسي عقب اخلسارة املذلة من كازان            )أ.پ( العب ليون غونالونس يسجل الهدف األول لفريقه في مرمى حارس ليڤربول رينا         )رويترز(

عالمي تنس

تبدأ البلجيكية جوس���تني هينان الالعبة األولى 
على العالم سابقا مشوار عودتها ملالعب التنس العام 
القادم في بطولة برزبني في اطار االستعداد خلوض 
منافسات بطولة اس���تراليا املفتوحة أولى البطوالت 
االربع الكبرى في موسم 2010. وتنوي هينان املشاركة 
في بطولتني في وقت الحق من هذا العام لكنها اختارت 
بطولة برزبني كبداية رس���مية للع���ودة الى املالعب 
بعدما قررت مؤخرا العودة من االعتزال. وقالت هينان 
)27 عاما(: »بعد 15 شهرا من الغياب انا سعيدة لبدء 

مشواري الثاني في التنس ببطولة برزبني«.
بلغت البلجيكية العائدة كيم كليسترز املصنفة ثانية 
الدور الثاني من دورة لوكسمبورغ الدولية للتنس البالغة 
جوائزها 220 الف دوالر بفوزها الس��هل على االميركية 
ميغان شونيس��ي. وتلتقي كليسترز في الدور املقبل مع 
السويس��رية باتي ش��نايدر الفائزة على التشيكية بترا 
كڤيتوفا. وتسعى كليسترز الفائزة ببطولة الواليات املتحدة 
املفتوحة على مالعب فالش��ينغ ميدوز الش��هر املاضي 
بعد غياب عامني بس��بب االمومة، الحراز اول لقب لها في 

الدورات الدولية.
خرج الروماني فيكتور هانيسكو املصنف ثانيا 
من الدور االول لدورة موسكو الدولية للتنس البالغة 
جوائزها مليونا و80 الفا و500 دوالر للرجال ومليون 
دوالر للس���يدات، اثر خس���ارته امام االميركي واين 
اودسنيك. وخرج ايضا من الدور ذاته الروسي ايغور 
اندرييف املصنف رابعا اثر خسارته امام االميركي روبي 
غينبري، واالرجنتيني مارتن فاسالو ارغييو املصنف 
ثامنا اثر خسارته امام الكازاخستاني اندري غولوبيف. 
ولدى السيدات، تأهلت الروسية فيرا زفوناريفا املصنفة 
االولى الى الدور الثاني اثر فوزها على الرومانية رالوكا 
اوالرو، والصربية يلينا يانكوفيتش الثانية بفوزها 

على الكازاخستانية ياروسالفا شفيدوفا.
خرج االملاني اندرياس بيك املصنف خامس��ا مبكرا 
من دورة ستوكهولم الدولية للتنس البالغة جوائزها 600 
الف يورو اثر خسارته امام الفرنسي ارنو كليمان. وبلغ 
االيطالي اندرياس سيبي الدور الثاني بفوزه على الروماني 
فيكتور كريفوي، والفنلن��دي ياركو نيمينن بفوزه على 
البلغاري غريغور دمييتروف، واالميركي روبرت هندريك 

بفوزه على االسباني اوسكار هرنانديز.

24 مواجهة قوية اليوم بالجولة الثالثة في »يوروبا ليغ«

سلتيك يستضيف هامبورغ وصراع بين التسيو وڤياريال
تشهد اجلولة الثالثة من دور املجموعات 
في مس����ابقة الدوري االوروب����ي لكرة القدم 
»يوروبا لي����غ« مواجهتني من العيار الثقيل 
بني سلتيك االس����كتلندي وضيفه هامبورغ 
االملاني، والتسيو االيطالي وضيفه ڤياريال 
االسباني، فيما س����يكون اياكس امستردام 
الهولندي مطالب����ا بتحقيق فوز ثأري على 

ضيفه دينامو زغرب الكرواتي.
ف����ي املجموعة الثالث����ة، يعود هامبورغ 
ال����ذي يتصدر الدوري احمللي مش����اركة مع 
باير ليفركوزن، الى ملعب »س����لتيك بارك« 
امال في ان يحقق النتيجة التي س����جلها في 
زيارته السابقة والوحيدة عندما تغلب بقيادة 
مدربه السابق فيليكس ماغاث على مضيفه 
االسكتلندي 2-0 موسم 1996-1997في الدور 
االول من املسابقة ذاتها حني كانت حتت مسمى 

كأس االحتاد االوروبي.
وفي املجموعة السابعة، يأمل ڤياريال ان 
يضع خلفه بدايته املخيبة جدا في الدوري 
احمللي حيث يقبع في ذيل الترتيب دون اي 
فوز، عندما يحل ضيفا على التسيو في امللعب 

االوملبي في روما.
وفي املجموعة االولى، س����يكون اياكس 
امس����تردام مطالبا بالفوز عندما يستضيف 
على ملعبه »امستردام ارينا« دينامو زغرب 
في مباراة ثأرية بالنسبة للفريق الهولندي 
الن منافسه الكرواتي كان اطاح به من هذه 
املسابقة بالذات خالل موسم 2008/2007 بعدما 
عوض خس����ارته ذهابا في زغرب 0-1 وفاز 
في امستردام 3-2 بعد التمديد. ويأمل املدرب 
مارتن يول ان ينجح فريقه في حتقيق ثأره 
من ضيفه لكي يس����جل ف����وزه االول بعدما 
اكتفى بالتعادل في اجلولتني السابقتني امام 
تيميش����وارا الرومان����ي )0-0( واندرخلت 
البلجيك����ي )1-1(، ما جعله يقبع في املركز 
الثالث، فيما يتصدر االخير املجموعة باربع 
نقاط، وهو مرش����ح لرفعها الى س����بع النه 

سيواجه غدا تيميشوارا متذيل الترتيب.
ويتأهل الى الدور الثاني اصحاب املركزين 
االولني ف����ي املجموعات ال� 12 تنضم اليها 8 

فرق صاحبة املركز الثالث في دوري ابطال 
اوروبا.

وفي املجموعة العاشرة، يسعى شاختار 
دونيتسك االوكراني الذي نال املوسم املالي 
شرف ان يكون اخر فريق يرفع كأس االحتاد 
االوروبي حتت املسمى القدمي، الى ان يخطو 
خطوة مهمة نحو حجز مكانه في الدور الثاني 
وحتقيق فوزه الثالث على التوالي وذلك عندما 
يستضيف تولوز الفرنسي.وفي املباراة الثانية 
ضمن هذه املجموعة يلعب كلوب بروج الثالث 

مع بارتيزان بلغراد متذيل الترتيب.
وفي املجموعة الثانية، سيكون ڤالنسيا 
االسباني مرشحال تخطي عقبة ضيفه سالفيا 
براغ التشيكي متذيل الترتيب، فيما يواجه 
ليل الفرنسي املتصدر بفارق االهداف اختبارا 

صعبا امام ضيفه جنوى االيطالي.
ويتصدر ليل املجموعة برصيد 4 نقاط 
وبفارق االهداف عن ڤالنس����يا، فيما يحتل 
جن����وى املركز الثالث برصي����د ثالث نقاط، 

وسالفيا براغ املركز االخير دون نقاط.
وفي اب����رز املباريات االخرى، يحل روما 
االيطالي ضيفا على فوالم االجنليزي ضمن 
املجموع����ة اخلامس����ة، فيما يلع����ب بنفيكا 
البرتغالي مع ضيفه ايڤرتون االجنليزي في 
املجموعة التاسعة. ويتصدر فوالم وايڤرتون 
هاتني املجموعتني، االول باربع نقاط وبفارق 
نقطة عن كل من روما وبازل السويس����ري 
الذي يلعب مع سس����كا صوفي����ا البلغاري، 
والثاني بست نقاط، مقابل ثالث نقاط لكل 
من بنفيكا وايك اثينا اليوناني الذي يلعب 

مع باتي بوريسوف البيالروسي.
وفي املجموعة الثانية عشرة، يسعى ڤيردر 
برمين االملاني وصيف بطل املوسم املاضي 
الى حتقيق فوزه الثالث على التوالي عندما 
يحل ضيفا اوستريا ڤيينا النمساوي متذيل 
الترتيب، فيما يأمل اتلتيك بلباو االسباني 
)ثالث نقاط( ان يعوض خسارته في املرحلة 
السابقة امام فريق املدرب توماس شاف )1-

3(، وذلك عندما يستضيف ناسيونال ماديرا 
البرتغالي )نقطة واحدة(.

األرجنتين وإسبانيا وديًا
منتصف الشهر المقبل

اعلن الناطق باسم االحتاد االرجنتيني لكرة القدم غييرمو توفوني 
ان االرجنتني ستلتقي اسبانيا في 14 نوفمبر املقبل في مدريد في اطار 
االحتفاالت بالذكرى املئوية لتأسيس االحتاد االسباني للعبة. يذكر ان 
االرجنتني واسبانيا هما من ضمن الدول التي حجزت بطاقات التأهل الى 
نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا. واكد توفوني ان االرجنتني 
تسعى الى ان تلعب مباراة ودية اخرى في 18 منه ومن املفضل ان تكون 
امام منتخب اوروبي، مشيرا الى ان هناك عدة دول ترغب في ذلك ومن 
بينها البرازيل، اال ان املدرب دييغو مارادونا استبعد مثل هذا العرض. 
وق����ال توفوني »مارادونا ال يهاب مواجه����ة اي منتخب، اال اننا نخطط 
للمونديال والفكرة ال تتضمن اللعب امام منتخبات من اميركا اجلنوبية 
بل مواجهة منتخبات اوروبية متأهلة الى املونديال«. ويواجه مارادونا 
الذي قاد منتخب بالده بصعوبة الى نهائيات مونديال 2010، حاليا احتمال 
ان يعاقب من قبل االحتاد الدولي بسبب التصريحات االخيرة التي ادلى 
بها بعد الفوز على اوروغواي والتي تضمنت ش����تائم وكالما غير الئق 
بحق بعض الصحافيني الذين كانوا قد انتقدوه. وقد تصل هذه العقوبة 
املتوقعة ضده الى ايقافه 5 مباريات على االقل ومنعه من دخول املالعب 

وتغرميه بدفع 20 الف فرنك سويسري )نحو 13 الف يورو(.

تعادل فيليز سارس����فيلد األرجنتين����ي وضيفه ليغا دي كيتو بطل 
اإلكوادور 1-1 في بوينس آيرس ضمن ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس 
اندية اميركا اجلنوبية لكرة القدم )كوبا س����ود أميركانا(، ومتنح هذه 
النتيج����ة بطل االكوادور فرصة كبيرة قبل مباراة االياب التي س����تقام 
على ملعبه في العاصمة كيتو، يوم 5 نوفمبر املقبل على ارتفاع 2800 

متر عن سطح البحر.

اعلن نادي أمليريا االس����باني لكرة القدم تعاقده مع العب الوس����ط 
االرجنتيني ليوناردو لويس بورزاني، الذي لعب تس����عة اعوام لفريق 
روس����اريو س����نترال. وجاء انضمام بورزاني ألمليريا استجابة لطلب 
املكسيكي هوغو سانشيز املدير الفني للفريق، والذي طلب التعاقد مع 
الالعب لتدعيم صفوف����ه. واجتاز اجلناح االرجنتيني )27 عاما(، الذي 
يحمل ايضا جواز س����فر ايطاليا، الفحوص الطبية التي سبقت عملية 
التعاقد، وس����يبدأ اليوم تدريباته مع فريقه اجلديد. ووقع الالعب عقدا 
الس����تكمال املوس����م احلالي مع أمليريا الذي احتفظ بحقه في شرائه اذا 

اراد ذلك مع نهاية املوسم ملدة عامني اضافيني.

تعادل ليغا دي كيتو وسارسفيلد

بورزاني يوقّع أللميريا

ڤينغر: خطأ وحيد كلفنا المباراة العبو برشلونة: لم نكن نستحق الخسارةبينيتيز: فرصتنا في التأهل قائمة
أعرب مدرب أرسنال آرسني ڤينغر عن شعوره بخيبة 
أمل كبيرة بعد فشل فريقه في احلفاظ على تقدمهم بهدف 
لفابريغاس، وصرح ڤينغر لس���كاي سبورتس: »أشعر 
باإلحباط، ألننا كنا الطرف األفضل باملباراة، لقد قدمنا 
أداء جيدا، ولكننا لم نس���تغل الفرص التي سنحت لنا، 
فدخل مرمانا هدف في آخر دقيقة«. واضاف: »ولكن هذا 
هو دوري األبطال، يج���ب أن تركز طوال ال� 93 دقيقة، 

وخطأ وحيد كلفنا املباراة«.

يعيش ليڤربول أس����وأ فترة ف����ي تاريخه منذ 22 عاما 
عندما هزم في أربع مباري����ات متتالية، والهزمية من مان 
يونايتد في الدوري اإلجنليزي األحد املقبل ستزيد بالطبع 
استياء اجلماهير. واعترف بينيتيز بصعوبة موقف فريقه 
اآلن في دوري األبطال حيث يحتل املركز الثالث بعد ليون 
وفيورنتينا على التوالي، حيث قال: »الترشح للدور التالي 
سيكون أصعب، ولكننا فعلناها من قبل ومطالبون بالفوز في 

املباريات الثالث املتبقية وهذا ما يجب أن نفعله اآلن«.

يرى الكثير من العبي برشلونة أن فريقهم 
لم يكن يستحق اخلسارة أمام كازان، حيث 
اكد حارس مرمى برشلونة فيكتور فالديز 
أنه فوجئ بتس���ديدة الهدف االول، ونقلت 
عنه صحيف���ة اآلس قوله »تفاجئت ألنه ال 
يوجد أحد يحاول التسديد من هذه املسافة«. 
واضاف فالديز إن املجموعة متساوية تقريبا 
وأن كل شيء يعتمد على الفوز في املباريات 

املتبقية كما أكد أن فريقه لعب جيدا، وحاول 
بشتى الطرق لكنه افتقد التوفيق أمام املرمى. 
على نفس النهج، ولكن بنبرة حزينة خرج 
تش���ابي هرنانديز ليؤكد أن فريقه لم يكن 
يستحق الهزمية. تشافي أرجع سبب اخلسارة 
إلى خطورة الهجمة املرتدة للفريق الروسي 
وإلى افتقاد برشلونة إلنهاء اللمسة األخيرة 
بشكل صحيح. وقال املدير الفني لبرشلونة 

جويسب غوارديوال إن فريقه فعل كل شيء 
ليف���وز وأنه قدم مب���اراة جيدة لكن تبقى 
النتيجة هي األهم. وأضاف في تصريحات 
لصحيفة سبورت »نش���عر بالضيق ألنه 
كان بإمكاننا أن نتقدم خطوة مهمة للدور 
التالي. اآلن البد أن نفوز خارج أرضنا. اآلن 
كل احلظوظ متساوية وسنحاول أن نخرج 

بنتيجة جيدة في روسيا«.

ليلة القبض على الكبار في أوروبا

حفلت اجلولة الثالثة من مس����ابقة دوري 
ابطال اوروبا اول م����ن امس بأهداف باجلملة 
ومفاجآت كان ابرز ضحاياها برشلونة االسباني 
حامل اللقب وليڤربول االجنليزي وانتر ميالن 
االيطالي ورينجرز االسكوتلندي. ولم تبتسم 
االرض الصحابها في سبع مباريات من اصل 
ثمان، وكانت اخلسارة االبرز لبرشلونة امام 
روبن كازان الروسي 1 - 2، وليڤربول امام ليون 
الفرنسي بالنتيجة ذاتها، وسقوط انتر ميالن 
في فخ التعادل مع دينام����و كييڤ االوكراني 

.2 - 2
فعلى ملعب نوكامب، حقق روبن كازان الذي 
يش����ارك في املسابقة للمرة االولى في تاريخه 
مفاجأة مدوية باحلاقه الهزمية االولى منذ 10 
اشهر في هذه املسابقة ببرشلونة بطل اوروبا 
الذي كان تكبد خسارته االخيرة امام شاختار 
دونتسك االوكراني في ديسمبر املاضي، وفاجأ 
كازان مضيفه »الكاتالوني« باحرازه هدف التقدم 
مبكرا بواسطة الكسندر ريازانتسيف بعد مرور 
70 ثاني����ة فقط بتس����ديدة رائعة بعيدة املدى 

ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك. وادرك 
السويدي زالتان ايبراهيموڤيتش التعادل لبطل 
اسبانيا بعد ان سيطر على الكرة ببراعة على 
صدره قبل ان يطلقها في الزاوية البعيدة قبل 
ث����الث دقائق على انتهاء الش����وط االول، لكن 
العب الوسط التركي غوكدينيز كارادينيز منح 
الفوز التاريخ����ي لروبن كازان في الدقيقة 73 
اثر هجم����ة مرتدة خاطفة ليطبق صمت كبير 

في املدرجات.
وعلى ملعب انفيلد، واصل ليڤربول سلسلة 
هزائمه، اذ تعرض خلسارته الرابعة على التوالي 
)اثنت����ان في الدوري احملل����ي ومثلها في هذه 
املسابقة( بسقوطه امام ليون الفرنسي 1 - 2، 
وبات وضع ليڤربول حرجا من اجل بلوغ الدور 
الثاني بعد س����قوطه في اجلولة الثانية امام 
فيورنتينا. وخاض ليڤربول مباراته من دون 
مهاجمه االسباني فرناندو توريس هداف الدوري 
االجنليزي برصيد 9 اهداف، كما اصيب غلني 
جونسون خالل فترة االحماء، فاضطر املدرب 
رافايل بينيتيز الى اشراك الصاعد مارتن كيلي. 

بدا الفريق »االحمر« مهاجما وظن ليڤربول انه 
س����جل هدفا بواسطة مهاجمه الهولندي ديرك 
كويت لكن احلكم لم يحتس����به بداعي التسلل 
)15(.وتلق����ى ليڤربول ضربة موجعة باصابة 
جيرارد مجددا واضطراره الى مغادرة امللعب 
في الدقيقة 25 فحل مكانه فابيو اوريليو. وجاء 
اخلالص لليڤربول اثر هجمة مرتدة س����ريعة 
بداها بنعيون ووصلت فيها الكرة الى اربيلوا 
على اجلهة اليسرى فأطلقها قوية داخل املنطقة 
فشل في تشتيتها دفاع ليون بأكمله فعادت الى 
بنعيون الذي تابعها في س����قف الشبكة )41(. 
واصيب مدافع ليون البرازيلي كريس في رأسه 
ومت نقله الى املستش����فى وحل مكانه الناشئ 
ماكسيم غونالونس في الدقيقة )43(. واضاع 
نغوغ فرصة ال ته����در عندما امتص كرة على 
صدره داخ����ل املنطقة وهو في وضعية جيدة 
الطالق رصاصة الرحمة لكنه سدد برعونة فأخطأ 
املرم����ى )58(. وحاول مدرب ليون كلود بويل 
تعزيز اجلبهة الهجومية، فأشرك املهاجم الدولي 
بافيتيمبي غوميس بدال من البرازيلي ادرسون. 

وبالفع����ل ضغط ليون عل����ى مرمى ليڤربول، 
وبعد ان اهدر فرصا عدة جنح البديل الصاعد 
غونالونس في ادراك التعادل بتسديدة رأسية 
من مسافة قريبة بعد ان تصدى رينا حملاولتني 
ببراعة لس����يدني غوفو ثم لتيم كالش����تروم. 
وعندما كانت املباراة تلفظ انفاس����ها االخيرة 
متكن ليون بعد هجمة منسقة رائعة من تسجيل 
هدف الفوز عندما تلقى البديل دلغادو كرة على 
القائم االيس����ر فتابعها بعيدا عن متناول رينا 

ليسقط ليڤربول بالضربة القاضية.
وعلى ملعب »سان سيرو« حقق انتر ميالن 
االيطالي بقيادة مدربه القدير جوزيه مورينيو 
نتيجة مخيبة بسقوطه في فخ التعادل 2 - 2 
امام ضيفه دينامو كييڤ بقيادة النجم اندريه 
شڤتشنكو. واضطر انتر ميالن الى قلب تخلفه 
مرتني حيث تقدم دينامو اوال بواسطة تاراس 
ميخالي����ك )5( ومدافع انترمي����الن البرازيلي 
لوسيو )40 خطأ في مرمى فريقه(، قبل ان يدرك 
الفريق االيطالي التعادل كل مرة عبر الصربي 
ديان ستانكوڤيتش )35( واالرجنتيني والتر 

صاموي����ل )47(. وانتهت مباريات انتر ميالن 
الثالث بالتعادل حتى اآلن في هذه املسابقة، اذ 
فشل بالفوز على ارضه على برشلونة )0 - 0(، 

او على روبن كازان خارج قواعده )1 - 1(.
وعل����ى ملعب ايبروك����س، افتتح رينجرز 
التس����جيل مبكرا ضد اونيريا اورزيتش����يني 
الروماني بواسطة مهاجمه بدرو منديس الذي 
اطلق كرة قوية اصطدمت بأحد املدافعني وتابعت 
طريقها داخل مرمى احلارس دانيال تودور )2(. 
بيد ان اونيريا سرعان ما ادرك التعادل بواسطة 
ماريوس بيالس����كو في الدقيقة 32. وسنحت 
امام رينجرز فرصة ذهبية للتقدم مجددا عندما 
احتسب له احلكم ركلة جزاء انبرى لها ستيڤن 
ديڤيس وتصدى لها احلارس االرجنتيني الدولي 
سيرخيو روميرو )38(. وسجل برونو )48( 
ولي ماكالو )59 خطأ في مرمى فريقه( وبابلو 

براندان )65( اهداف اونيريا االخرى.
وخطف الكمار الهولندي نقطة ثمينة امام 
ارسنال االجنليزي عندما ادرك له داڤيد مينديس 
دا سيلڤا التعادل في الوقت بدل الضائع بعد ان 

تقدم الفريق اللندني بواسطة االسباني سيسك 
فابريغاس )35(.

وفي شتوتغارت، سقط افريق االملاني على 
ارضه امام اش����بيلية االسباني 1 - 3، وسجل 
البرازيلي ايلسون )73( هدف املضيف، والفرنسي 
سيباستيان سكيالتشي )23 و72( وخيسوس 

نافاس )53( اهداف افريق االندلسي.
وتواصل سقوط الفرق املضيفة في بودابست 
حيث خسر ديبريشن املجري امام فيورنتينا 
االيطالي 3 - 4 ضمن مباريات املجموعة اخلامسة. 
وس����جل بيتر زفيتكوفيتش )2( وغيرغيلي 
رودول����ف )28( وادامو كوليبالي )88( اهداف 
ديبريش����ن، والروماني ادريان موتو )6 و20( 
والبرتو جيالردينو )10( وماريو سانتانا )37( 
اهداف فيورنتينا. وكان اوملبياكوس اليوناني 
الوحيد الذي فاز على ارضه وذلك على حساب 
ستاندار لياج البلجيكي بنتيجة 2 - 1. وسجل 
كونستناتينوس ميتروغلو )43( وستولتيديس 
)90( هدفي اوملبياكوس، وايغور دي كامارغو 

هدف ستاندار لياج )37(.

»كازان« انفجر في برشلونة.. وليون »افترس« ليڤربول.. وفيورنتينا »برش« ديبريشن.. وإنتر واصل عثراته وسقوط شتوتغارت ورينجرز

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
8التسيو � ڤياريال

8ايندهوڤن � كوبنهاغن

8اتلتيك بلباو � ناسيونال ماديرا

8كلوج بروج � بارتيزان

8سبارتا براغ � كلوج

8تيراسبول � تفينتي انشخيده

8بوريسوڤ � ايك اثينا

8ستيوا بوخارست � فنربخشة

8شاختار � تولوز

8بنفيكا � ايفرتون 

8اوستريا ڤيينا � ڤيردربرمين

8ريد بول سالزبورغ � صوفيا

10:05فوالم � روما

10:05اياكس امستردام � دينامو زغرب

10:05ڤالنسيا � سالڤيا براغ

10:05هرتا برلني � هيرينڤني

10:05ليل � جنوى

10:05غلطة سراي � دينامو بوخارست

10:05سيلتيك � هامبورغ

10:05هابويل تل أبيب � رابيد ڤيينا 

10:05فنتسبيلز � سبورتينغ لشبونة

10:05سسكا صوفيا � بازل

10:05تيميشوارا � اندرخلت

10:05باناثينايكوس � شتورم غراتس


