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رفض االسباني رافائيل بينيتيز مدرب 46
ليڤربول االجنليزي أن يتم االستهانة بفريقه 
رغم اخلسائر األربع املتتالية، لذلك فهو يريد 
من فريقه أن يجعل من لقاء مان يونايتد اليوم 
نقطة التحول هذا املوسم. وقال بينيتيز: »أنا 
واثق أن فريقنا أفض����ل بكثير مما يعتقده 
اآلخرون، وال تستطيع أن تقول عن تشكيله 

أنه ليس قويا مبا فيه الكفاية ولديك 4 أو 5 
العبني أساسيني مصابني«. وأضاف: »أنا واثق 
أنه في حال قمت بأخذ 4 أو 5 العبني من مان 
يونايتد أو تشلسي أو ارسنال سيكون لديهم 
نفس الوضع، أنا أعتقد أن فريقنا يستطيع 
الفوز ولذلك سنتحدث عن فارق 4 نقاط في 

املؤمتر الصحافي التالي«.

بينيتيز: ليڤربول أقوى مما يظنه الناس
أكد الس����ير اليكس فيرغسون أن أي مشاعر س����لبية يظهرها جماهير 
ليڤربول جتاه مايكل أوين لن تؤثر على تركيزه أبدا، حيث أنه من املتوقع أن 
تستقبل جماهير ليڤربول العبها السابق مايكل أوين والذي يلعب خلصمهم 
اللدود اآلن بشكل سلبي جدا. وقال فيرغسون لصحيفة صن: »ال أعتقد أن 
هذا س����يزعج أوين، اجلميع يريد أن يكون محبوبا لكن أوين خبير مبا فيه 
الكفاي����ة للتعامل مع هذه الظروف«. وأض����اف: »القليل من الالعبني لعبوا 

للفريقني، أذكر أن بول اينس القى استقباال سيئا من جماهيرنا«.

فيرغسون: أوين لن يتأثر بصافرات االستهجان

تحديات جديدة أمام روغ»الجزيرة« تحصل على حقوق كأس العالم 2010 و2014
في فترة واليته الثانية للجنة األولمبية

باريرا يعود لتدريب جنوب أفريقيا

ذكر موقع »ستاد الدوحة نت« ان قناة اجلزيرة 
الرياضية نالت حقوق بث مباريات كأس العالم 2010 
في جنوب افريقيا و2014 بالبرازيل اضافة الى نقل 
جميع البطوالت االفريقية املقبلة وهي دوري األبطال 
وكأس االحتاد ونهائيات كأس األمم االفريقية التي 
تستضيفها انغوال مطلع العام املقبل. وأشار املوقع 
في خبره احلصري ان هذه اخلطوة متت باالتفاق بني 
قناة اجلزيرة الرياضية واملسؤولني في شبكة راديو 

وتلفزيون العرب )اي.آر.تي( حيث جرت مراسم توقيع 
العقد امس في باريس بحضور مدير ادارة التسويق 

في االحتاد االفريقي لكرة القدم )كاف(.
يذكر ان قناة »اجلزيرة الرياضية« متتلك حاليا 
حقوق بث مباريات الدوري االس����باني وااليطالي 
ودوري ابطال اوروبا وكأس اوروبا اضافة الى عدد 
من بطوالت كرة القدم االخرى التي تبثها باالشتراك 

مع قنوات اخرى.

باش���ر البلجيكي جاك روغ واليته الثانية 
املقتصرة على اربع سنوات على رأس اللجنة 
االوملبي���ة الدولية، ويأمل ان ينهيها وقد اجنز 

»برنامجه االصالحي«.
ويوم تولى روغ )67 سنة( السلطة االوملبية 
)16يوليو2001(، ل���م يكن جراح العظام يدرك 
مقدار الصعوبات التي سيواجهها رغم مترسه 
في هذا املجال، وتدرجه »من الصف« حتى مقاعد 
القيادة، علما ان سلفه املاركيز االسباني خوان 
انطونيو سامارانش »اورثه« مؤسسة متينة 

ومليئة ماليا.
لكن الطبيب روغ يريد مداواتها من »غدرات 
الزمن« ومن منطلق ان »الوقاية خير عالج«. 
هكذا يس���عى منذ ان تسلم مقاليد »شاتو دي 
فيدي« في لوزان الى ترك بصمته وفرض ادائه 

»اخلاص«.
ويعترف روغ بأن التقدم بطيء »لكنه على 
الدرب الصحيح«، وهي سياسة اخلطوة خطوة 
والصمود رغم االزمة املالية العاملية، وبالتالي 

»بقيت اللجنة االوملبية متوازنة اقتصاديا«.
وفي كلمته عقب اعادة انتخابه، لفت روغ الى 
ان االحتياطي النقدي في العائلة الدولية ارتفع 
من 105 مالي���ني دوالر عام 2001 ليتخطى 400 
مليون، رغم »توزيع عائدات بارقام قياسية على 
االحتادات الدولية واللجان الوطنية والرياضيني 

من برامج الدعم وانش���طة صندوق التضامن 
االوملبي وبرامج تنموية موازية«.وخالل الوالية 
اجلديدة لروغ، ستنظم دورة االلعاب الشتوية 
في فانكوف���ر )12 - 28 فبراير2010( والدورة 
الصيفية في لندن عام 2012 فضال عن النسختني 
االوليني من االلعاب االوملبية للشباب )الصيفية 
العام املقبل في سنغافورة والشتوية عام 2012 

في انسبروك(.
والعائ���دات من حقوق النق���ل التلفزيوني 
مطمئنة جدا، فعق���ود دورتي فانكوفر ولندن 
تبل���غ 2.5 مليار ي���ورو، أي انها تفوق ب� 800 
مليون يورو قيمة عقود حقبة »تورينو 2006« 
و»بكني 2008«، والوفر في الصندوق االوملبي يبلغ 
438 مليون يورو )627 مليون دوالر(. واللجنة 
الدولية تنتظر ظرفا اقتصاديا � ماليا مناسبا 
للتفاوض في شأن عقود حقبة »سوتشي 2014« 
و»ريو 2016«، وفي اس���وأ احلاالت لن تقل عن 
املبالغ املقررة للحقبة احلالية، رغم ان احلصة 
الكبرى متأتية من شبكات التلفزة االميركية )1.5 
مليار يورو من ان بي سي( وخسارة شيكاغو 
استضافة العاب 2016 لن تؤثر كثيرا، باعتبار 
ان التوقي���ت في ري���و دي جانيرو ال يختلف 
كثي���را عنه في واليات اميركية عدة، وبالتالي 
ستكون نسبة املشاهدة االميركية مرتفعة ما 

يشجع املعلن االميركي على االنفاق.

اعلن االحتاد اجلنوب افريقي لكرة القدم انه عني 
البرازيلي كارلوس البرتو باريرا مدربا ملنتخب 
»االوالد« من اجل االش���راف علي���ه في نهائيات 
مونديال 2010. وسيخلف باريرا )66 عاما( مواطنه 
جويل سانتانا الذي اقيل من منصبه االثنني املاضي 
بعد خسارة املنتخب ثماني مباريات من مبارياته 
التسع االخيرة. وتأتي اقالة سانتانا وتعيني باريرا 
مجددا قبل اقل من 8 اشهر على استضافة جنوب 
افريقيا ملونديال 2010 من 11 يونيو الى 11 يوليو. 
ودفع سانتانا )60 عاما( الذي لم يسبق ان درب 
اي منتخب واملكلف منذ منتصف 2008 بناء فريق 
قادر على مقارعة الكبار في املونديال، ثمن ضعف 
النتائج وعدم قبول االنتقادات التي وجهت اليه. 
اما بالنسبة لباريرا الذي عني في مارس املاضي 

مدربا لفلوميننسي البرازيلي فقد تولى مهام االدارة 
الفنية للمنتخب اجلنوب افريقي في العام 2007 
� اي قبل تعيني س���انتانا � وبقي في منصبه 15 
شهرا بهدف اعداده لنهائيات كأس العالم، بيد ان 
مش���واره تعرض إلقصاء مخيب من الدور االول 
لبطولة امم افريقيا التي استضافتها غانا مطلع 
2008 فاس���تقال بعدها عل���ى الرغم من ان عقده 
كان ميتد ثالثة اعوام ونصف العام وذلك بسبب 
مرض زوجت���ه. ويعتبر باريرا من اكثر املدربني 
البرازيليني خبرة، وقد قاد منتخب بالده الى احراز 
لقب مونديال 1994 في الواليات املتحدة االميركية، 
لكنه فشل في مونديال 2006 في ايصال املنتخب 
الى ابعد من الدور ربع النهائي بعدما خرج االخير 

على يد فرنسا.

عالميةمتفرقات

صعد أوتريخت إلى املركز الرابع في الدوري الهولندي 
لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه رودا كيركراده 1-2 
في املرحلة احلادية عشرة من املسابقة. ورفع أوتريخت 
رصيده إلى 22 نقطة بينما جتمد رصيد كيركراده عند 

عشر نقاط في املركز اخلامس عشر.
واصل العب التنس السويدي روبني سودرلينج مشواره 
وتأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة ستوكهولم املفتوحة 
املقامة في بالده ووسط جماهيره وذلك بعدما حقق الفوز 
في مباراته بدور الثمانية. وصعد سودرلينج املصنف األول 

للبطولة على حساب االسباني جييرمو جارسيا ـ لوبيز.
تأهل���ت املصنفة الثامنة االيطالية فرانشيس���كا 
سكيافوني للدور النهائي في منافسات فردي السيدات 
في كأس الكرملني للتنس بعد فوزها على منافس���تها 

االوكرانية الونا بوندارينكو. 
من املتوقع ان يغيب االميركي النس ارمستروجن عن 
ــد اعالنه انه  ــا للدراجات في مايو املقبل بع ــباق ايطالي س
ــباق كاليفورنيا. وقال ارمستروجن في  ــارك في س سيش
صفحته مبوقع تويتر على االنترنت »قررت املشاركة في 
سباق كاليفورنيا في 2010«. وينطلق سباق كاليفورنيا في 

16 مايو بينما يبدأ سباق ايطاليا.
 اعلن نادي اتلتيكو مدريد االسباني انه عني كيكي 
فلوريس مدربا للفريق خلفا البيل ريزينو الذي اقيل 
من منصبه. وسبق لفلوريس )44 عاما( ان اشرف على 
تدريب اندية خيتافي وڤالنس���يا ثم بنفيكا البرتغالي 

والذي تركه بعد موسم واحد )2008 � 2009(.

ليڤربول تحت »مجهر« مان يونايتد في »انفيلد«

تس����تأثر قمة ليڤربول ومان 
يونايتد التي سيكون ملعب انفيلد 
مس����رحا لها في املرحلة العاشرة 
من ال����دوري االجنلي����زي املمتاز 
الشديد نظرا للعواقب  باالهتمام 
التي قد تخلفها، خصوصا في حال 
خسارة الفريق املضيف، الن ذلك 
يعني ابتعاد حلم اللقب الذي يدغدغ 
مخيلة انصاره منذ ان توج باللقب 
األخير عام 1990، ورمبا تؤدي الى 
إقالة مدرب الفريق األحمر االسباني 
رافايل بينيتيز الذي يواجه سخط 
جمهوره للمرة االولى منذ ان تولى 

االشراف على الفريق عام 2004.
ومني ليڤرب����ول بأربع هزائم 
متتالية )2 في الدوري املمتاز ومثلها 
في دوري ابطال اوروبا( وهو ما 
ل����م يحصل معه منذ ع����ام 1987. 
ويزيد من صعوبة مهمة ليڤربول 
في مواجهة غرميه التقليدي على 
زعامة الك����رة االجنليزية انه قد 
يخوض املب����اراة من دون ثنائيه 
املتألق فرناندو توريس وستيفن 

جيرارد.
وغاب االثنان عن املباراة التي 
امام سندرالند  خسرها ليڤربول 
االسبوع املاضي 0-2، ثم شارك 
جيرارد ضد ليون االسبوع املاضي 
في دوري األبط����ال لكن االصابة 
عاودته بعد مرور 25 دقيقة فاضطر 
الى مغادرة امللعب. ويحوم الشك 
ايضا حول مشاركة الظهير األمين 
الذي  الدولي غل����ني جونس����ون 
انتقل الى صفوف الفريق االحمر 
مطلع املوس����م احلالي قادما من 

بورتسموث. ويدرك افراد الفريق 
األحمر ان اخلسارة او حتى التعادل 
تعني نسيان اللقب مبكرا بعد ان 
توسم انصار الفريق خيرا املوسم 
املاضي عندما بقي فريقهم ندا عنيدا 
ملان يونايتد حتى األمتار األخيرة 
وأحلق به خسارة مذلة على ارضه 
ملعب اولدتراف����ورد 4-1. بيد ان 
الفريق تع����رض ألربع هزائم في 
تس����ع مباريات هذا املوسم حتى 
اآلن أي ضعف ما خس����ره طوال 

املوسم املاضي.
في املقابل فان م����ان يونايتد 
اراح بعض العبيه االساسيني في 
مواجهته لسسكا موسكو الروسي 
في دوري االبطال وخرج فائزا عليه 
في عق����ر داره 1-0، ومن املتوقع 
عودة واين رون����ي وراين غيغز 
ودارين فليتشر والفرنسي باتريك 

ايڤرا ملواجهة ليڤربول.
بيد ان مواجه����ات الفريقني ال 
تخض����ع لالمور الفني����ة وهذا ما 
يلخصه مدافع مان يونايتد ريو 
فرديناند بقوله »اعتقد ان املستوى 
الفن����ي ال يكون دائما هو املقياس 
عندما يتعلق االمر مبباراة دربي او 
مباراة بني غرميني لدودين كما هي 
احلال بيننا وبني ليڤربول، االمر 
يتعلق مبن يقدم افضل مستوى 

يوم املباراة«.
اما القطب اآلخر في دفاع مان 
يونايتد الصربي نيمانيا ڤيديتش 
فحذر من مغبة دخول املباراة بثقة 
زائ����دة بقوله »من غي����ر املجدي 
الدخ����ول في مواجه����ة ليڤربول 

وثقتنا زائدة عن اللزوم، لكن من 
املهم خوض املباراة بعد فوزنا على 
سسكا موسكو الن هذا االمر يرفع 
من معنوياتنا«. في املقابل اعتبر 
قلب دفاع ليڤربول جيمي كاراغر 
بان الفوز على مان يونايتد سيكون 
نقطة حتول بالنس����بة الى فريقه 
وقال »آمل بالفوز على مان يونايتد، 
ونحن دائما ما ننهض من الكبوة 
واذا حتقق هذا االمر فان معنوياتنا 
سترتفع وسيكون هذا االمر مبثابة 
نقط����ة حتول في هذا املوس����م«. 
وف����ي املباريات االخ����رى، يلتقي 
بولتون مع ايڤرتون، ومانشستر 
سيتي مع فوالم، ووست هام مع 
ارس����نال. وتعادل ولڤر هامبتون 
مع اس����تون ڤيال 1 - 1 في افتتاح 

املرحلة امس.

إسبانيا

يسعى برشلونة بطل اوروبا 
واسبانيا للخروج سريعا من مطب 
االبتعاد ع����ن االنتصارات عندما 
يستضيف ريال سرقسطة اليوم 
في املرحلة الثامن����ة من الدوري 
االسباني.وسقط برشلونة في فخ 
التعادل السلبي امام ڤالنسيا في 
املرحلة السابقة، ثم عانى خسارته 
ابطال اوروبا  ف����ي دوري  األولى 
وبشكل مفاجئ أمام روبني كازان 
الروسي 1-2. وكانت اخلسارة امام 
الكاتالوني  كازان األولى للفريق 
منذ نهاية مايو املاضي على أرضه 
امام اوساس����ونا 0-1، وحينذاك 
كان برش����لونة قد ضم����ن احراز 

لقب الدوري. ويتصدر برشلونة 
الترتي����ب برصيد 19 نقطة مقابل 
التقليدي ريال مدريد  18 لغرميه 
و15 ألشبيلية الثالث. وقال مدرب 
برشلونة جوسيب غوارديوال بعد 
خسارة فريقه في دوري االبطال: 
بالهزائم اإليجابية، وال  »ال أؤمن 
حتى بواقعيتها«. وميلك برشلونة 
أقوى دفاع في الدوري )3 أهداف(، 
لكنه سيخوض اللقاء بدون ظهيره 
الغائب  الفيس  البرازيلي دان����ي 
لثالثة أس����ابيع بسبب اصابة في 
فخذه تعرض لها في مواجهة كازان، 
وميكن ان يحل بدال منه على املمر 
األمين القائد كارليس بويول. وفي 
باقي املباريات، يلعب بلد الوليد مع 
ديبورتيڤو الكورونا، وخيتافي مع 
اتلتيك بلباو وتينيريفي مع خيريز 
وراسينغ سانتاندر مع أوساسونا 

وأمليريا مع ڤالنسيا.

إيطاليا

تخوض فرق الصدارة مباريات 
س����هلة في املرحلة التاس����عة من 
بطول����ة ايطاليا »س����يري أ« بعد 
أسبوع رائع لها في مسابقة دوري 
ابطال أوروبا، حققت خالله أندية 
ميالن، يوڤنت����وس وفيورنتينا 
انتصارات هامة للغاية. ويسعى 
ميالن الثامن الى مواصلة صحوته 
عندما يحل عل����ى كييڤو فيرونا 
العاش����ر اليوم على ملعب »مارك 
انطونيو بينتيغودي«، وذلك بعد 
اسقاطه ريال مدريد االسباني 2-3 
في عق����ر دار االخير. وكان مدرب 

الفريق البرازيلي ليوناردو توقع 
االسبوع املاضي ان تشكل مباراتا 
روما وريال االطار املناسب لعودة 
فريقه ال����ى مس����تواه الطبيعي، 
وبالفعل متكن ميالن من الفوز على 
روما 2-1 ثم ريال في مباراة تألق 
فيها مهاجمه الشاب البرازيلي باتو 
صاحب هدفني. لكن يجب أال يغرق 
ميالن في األوهام، خصوصا ان روما 
كان األفضل أمامه في الشوط االول 
في »سان سيرو« وكان يستحق 
التقدم أكثر من 1 � 0، قبل ان تنقذ 
ركلة جزاء مش����كوك في صحتها 

الفريق اللومباردي.
وفي مدريد، ساعد حارس ريال 
ايكر كاسياس الهولندي سيدورف 
وزمالءه، ليخرج ميالن بانتصاره 

الثاني في الدور االول.
ويحل يوڤنتوس الثالث على 
سيينا قبل األخير، وهو عجز عن 
الفوز في مبارياته االربع االخيرة 
في الدوري، علما انه فاز في اول 
4 مباريات له هذا املوس����م. وكان 
يوڤنتوس تخط����ى ماكابي حيفا 
االسرائيلي 1 � 0 في دوري االبطال، 
في مباراة تألق فيها حارسه الدولي 

جانلويجي بوفون.
وف����ي باقي املباري����ات، يلعب 
أتالنتا مع بارما، وباري مع التسيو، 
وكالياري مع جنوى، وفيورنتينا 
مع نابولي، وباليرمو مع أودينيزي 

وروما مع ليڤورنو.

فرنسا

تتص����در مب����اراة مرس����يليا 

وباريس س����ان جرمان مباريات 
املرحلة العاشرة من بطولة فرنسا 
»ليغ 1«، رغم ابتعاد الفريقني عن 
الفريقان  ثالثي الصدارة. وميلك 
رصيدا هائال في فرنسا، اذ يعتبر 
مرسيليا من أكثر األندية شعبية 
في البالد، والثاني الفريق الوحيد 
الذي ميثل العاصم����ة في دوري 
الدرجة االولى، كما ان مواجهاتهما 
تتسم بالندية واحلماس. ويأمل 
جنم باريس سان جرمان التركي 
مفلوت أردينغ العودة الى صفوف 
فريقه بعد عودت����ه من اإلصابة، 
ومس����اعدة فريق املدرب أنطوان 
كومبواريه في رحلته الى ملعب 
»فيلودروم« اليوم. وكانت انطالقة 
الدولي التركي املقبل من سوشو 
مقابل 11 مليون يورو، مميزة مع 
فريق العاصمة، اذ سجل مرتني في 
اول 4 مباريات وساهم في صعود 
فريق����ه الى املرك����ز الثاني. ومنذ 
إصابة العب الوس����ط املهاجم في 
كتفه بداية سبتمبر املاضي، تراجع 
س����ان جرمان الى املركز التاسع، 
وحقق فوزا واح����دا في مبارياته 

الست االخيرة.
أردينغ عل����ى وضع  وعل����ق 
فريق����ه: »عندما كنت مصابا، قال 
لي مشجعون كثر انهم يعتمدون 
علي، وال أريد تخييب آمالهم. أملك 
اآلن دافعا إضافيا للعودة وأقوى 
من قبل، ومباراة مرسيليا يحلم 
بخوضها أي العب من باريس سان 
جرمان«. وف������ي باق��ي مباريات 
الي����وم يلع��ب أوكس����ير مع ليل 

ولنس مع تولوز.

ألمانيا

انفرد باير ليڤركوزن الباحث 
عن الظفر باللق����ب للمرة االولى 
بالص����دارة مؤقتا رغ����م اكتفائه 
بالتع����ادل مع ضيفه بوروس����يا 
دورمتوند 1 � 1 أول من امس على 
ملعب »ب����اي ارينا« ف����ي افتتاح 
املرحلة العاشرة من الدوري األملاني 
لكرة الق����دم. ووجد فريق املدرب 
يوب هاينكيس نفسه متخلفا منذ 
الدقيقة 9 بهدف سجله االرجنتيني 
لوكاس باريوس برأسه اثر عرضية 
من الپاراغوياني نيلسون هايدو 
فالدي����ز. وانتظر ليڤركوزن الذي 
حل وصيفا في 4 مناسبات خالل 
مش����واره في ال� »بوندس����ليغا« 
آخرها موس����م 2002/2001، حتى 
الدقيقة 65 ليدرك التعادل ويتجنب 
تلقي هزميته االولى هذا املوس����م 
بفضل كرة رأس����ية م����ن مانويل 
فريدريخ جاءت بعد ركلة ركنية 
نفذه����ا السويس����ري ترانكي����و 
بارنيتا. ورفع ليڤركوزن رصيده 
الى 22 نقط����ة وابتعد بالصدارة 
مؤقتا بفارق نقطة عن هامبورغ. 
وتتصدر مباراة هامبورغ الوصيف 
ومضيفه شالكة الثالث مواجهات 
املرحل����ة. وعلى ملعبه »فيلتنس 
الى متابعة  أرينا« يسعى شالكة 
نتائجه اجلي����دة وحتقيق فوزه 
الرابع عل����ى التوالي بعد تخطيه 
شتوتغارت خارج أرضه 2 � 1 في 
املرحلة السابقة، عندما يستضيف 

هامبورغ الوصيف بفارق االهداف 
عن ليڤركوزن  والذي لم يخس����ر 
بعد. ويتألق في صفوف هامبورغ 
صاحب أقوى هجوم في الدوري )20 
هدفا(، ثنائي الوسط البرازيلي زي 
روبرتو والتشيكي داڤيد ياروليم، 
في حني يبرز في صفوف الفريق 
األزرق الكرواتي ايفان راكيتيتش، 
كيفن كوراني والبرازيلي رافينيا. 
ويغيب عن صفوف هامبورغ العب 
وسطه الهولندي روميو كاستيلني 
الذي تعرض خالل مباراة للفريق 
االحتياط����ي إلصاب����ة جديدة في 
ركبته، ستحتاج الى جراحة تبعده 
عن املالعب أس����ابيع عدة. ويحل 
ڤولفسبورغ حامل اللقب وصاحب 
املركز اخلام����س على هرتا برلني 
االخير اليوم على امللعب االوملبي 
في برلني. ووعد أرمني فيه مدرب 
الفريق األخضر ان يوجه حديثا 
صارما لهداف����ه البرازيلي املتعثر 
غرافيت����ي واملطرود م����ن مباراة 
فريقه االخيرة أمام بشيكتاش )0 
� 0( في دوري أبطال اوروبا. وقال 
»فيه« عقب ضرب غرافيتي هداف 
املوسم املاضي العبا منافسا على 
وجهه: »كان الطرد عادال ويستحقه، 
سأحتدث معه في هذا املوضوع، 
ال ينبغ����ي ان يح����دث ذلك«. من 
جهته، قال البوسني أدين دزيكو 
عن رفيقه: »لم أر ماذا حدث، لكن 
في حال ضرب اخلصم على وجهه، 
يكون قد ارتكب حماقة«. ويلعب 
الي����وم ايضا بوخ����وم مع ڤيردر 

برمين.

كييڤو يستضيف ميالن »المنتشي«.. وصراع بين شالكه وهامبورغ.. وقمة بين مرسيليا وسان جرمان.. وبرشلونة يستدرج سرقسطة

صراع بني فيرغسون وبينيتيز في دربي ليڤربول ومان يونايتد وغيغز يقود الشياطني اليوم في الدوري االجنليزي

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة العاشرة(

شو كوميدي اكسترا4:30بولتون � إيڤرتون

شو سبورت 51ليڤربول � مان يونايتد

شو سبورت 64مانشستر سيتي � فوالم

شو سبورت 7:151وست هام � أرسنال

إسبانيا )المرحلة الثامنة(
7راسينغ سانتاندر � اوساسونا

7بلد الوليد � ديبورتيڤو الكورونا

7ڤياريال � ملقة

7خيتافي � اتلتيك بلباو

7تينيريفي � خيريز

اجلزيرة الرياضية + 92امليريا � ڤالنسيا

اجلزيرة الرياضية + 112برشلونة � ريال سرقسطة

إيطاليا )المرحلة التاسعة(
5اتاالنتا � بارما

اجلزيرة الرياضية + 55روما � ليڤورنو

اجلزيرة الرياضية + 51سيينا � يوڤنتوس

5باري � التسيو

اجلزيرة الرياضية + 54باليرمو � أودينيزي 

اجلزيرة الرياضية + 57كالياري � جنوى

اجلزيرة الرياضية + 52فيورنتينا � نابولي

اجلزيرة الرياضية + 10:451كييڤو � ميالن

ألمانيا )المرحلة العاشرة(
5:30هرتا برلني � ڤولفسبورغ

دبي الرياضية7:30شالكه � هامبورغ

7:30بوخوم � ڤيردر برمين

فرنسا )المرحلة العاشرة(
7اوكسير � ليل

7لنس � تولوز

الكويت الرياضية11مرسيليا � بارس سان جرمان


