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برشلونة يحصد جوائز مجلة ورلد سوكرالرياضية
استحوذ برشلونة بطل أوروبا على جوائز مجلة »ورلد سوكر« السنوية إذ حصل ليونيل ميسي على جائزة أفضل العب في العالم ونال 
جوسيب غوارديوال جائزة مدرب العام كما اختير الفريق الكاتالوني الفائز بالدوري اإلسباني ودوري أبطال أوروبا كأفضل فريق في العام، 
ونال ميسي أكثر من 60% من األصوات في االقتراع السنوي لقراء املجلة البريطانية من أكثر من 40 دولة وهو رقم قياسي منذ انطالق 
اجلائزة في 1982، وهذه هي ثاني مرة يحصل فيها الالعب األرجنتيني البالغ عمره 24 عاما على اجلائزة بعد عام 2009، وجاء البرتغالي 
كريستيانو رونالدو العب ريال مدريد في املركز الثاني بفارق كبير بحصوله على 9.3% من األصوات بينما احتل تشافي زميل ميسي في 
برشلونة وصاحب اجلائزة العام املاضي املركز الثالث، واختير البرازيلي الشاب نيمار العب سانتوس كأفضل العب صاعد هذا العام.

متفرقات عاملية
٭ أكد املهاجم الفرنس���ي املخضرم ديڤيد تريزيغيه أنه 
يسعى إلى نقل كل اخلبرة التي اكتسبها على مدار سنوات 
طويلة من االحت���راف باألندية األوروبية إلى األرجنتني 
خلدم���ة فريق ريفر بليت الذي طامل���ا راوده حلم اللعب 

ضمن صفوفه.
٭ أشار املدرب االسباني رافاييل بنيتيز املدير الفني 

السابق لليڤربول اإلجنليزي أن مواطنه والعبه السابق 
فيرناندو توريس جنم هجوم تشلسي اإلجنليزي واملنتخب 
االسباني سيبرهن على إمكانياته العالية من خالل مسيرته 

مع تشلسي في يناير املقبل.
٭ قال نائب وزير الداخلية الپولندي آدم راباكي إن بالده 
تس���عى لالنتهاء متاما من كافة االس���تعدادات اخلاصة 
باس���تضافة بطولة كأس األمم األوروبية القادمة )يورو 

2012( قبل مايو املقبل.
٭ أبدى رئيس نادي كورينثيانز البرازيلي أندريس 

سانشيز ثقته في إمكانية التعاقد مع املهاجم األرجنتيني 
الدولي كارلوس تيفيز، إذا قرر جنم مان سيتي اإلجنليزي 

العودة إلى أميركا اجلنوبية.
٭ اعترف املدير العام لنادي ش���الكه األملاني هورس���ت 
هيلدت بأنه يأمل باقناع مهاجمه الهولندي الدولي كالس 
ي���ان هونتالر بتجديد عقده مع الفري���ق، وإمكانية بقاء 

املخضرم راوول غونزاليز ملوسم اخر.
٭ ذكر املكسيكي خوسيه أبيد نائب رئيس االحتاد 

الدولي لسباقات السيارات )فيا( إن سباق اجلائزة الكبرى 
املكسيكي للفورموال  ـ 1 سيعود إلى العاصمة املكسيكية 

في 2013 أو 2014.

ترك املهاجم الدولي داڤيد ڤيا اليابان حيث كان يش���ارك مع 
فريقه برش���لونة في كأس العالم لألندية وعاد الى اسبانيا من 
اجل اخلضوع لعملية جراحية في ساقه اليسرى التي تعرضت 
لكس���ر امام الس���د القطري. واعلن برش���لونة الذي بلغ نهائي 
البطولة حيث يواجه سانتوس البرازيلي بطل اميركا اجلنوبية 
غدا االحد، ان ڤيا س���يصل الى برشلونة عبر مطار فرانكفورت 
االملاني وهو سيخضع للعملية اجلراحية اليوم او غدا االحد في 
عي���ادة خاصة. وأعلن ڤيا انه يأمل ان يكون متواجدا مع فريقه 
برشلونة في حال بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا في 19 مايو 
املقبل، مضيفا »افكر في خوض النهائي في ميونيخ ويورو 2012. 
سأعمل جاهدا من اجل حتقيق ذلك«. وكابوس ڤيا سيصبح اكثر 
س���وادا في حال لم يتعاف في الوقت املناسب من اجل املشاركة 
في حملة منتخب بالده في كأس أوروبا حيث يسعى »ال فوريا 
روخ���ا« لتحقيق اجناز تاريخي بفوزه بثالثة ألقاب كبرى على 
التوال���ي: كأس اوروب���ا 2008 � كأس العالم 2010 � كأس أوروبا 
2012. من جانب اخر، يحوم الشك حول مشاركة املهاجم الدولي 
التشيكي اليكسيس سانشيز مع فريقه برشلونة االسباني 
في نهائي كأس العالم لالندية امام س���انتوس البرازيلي غدا 

االحد، وذلك بسبب اصابة عضلية في ساقه اليسرى.

مهاجم برشلونة داڤيد ڤيا حلظة خروجه من امللعب لإلصابة )أ.ف.پ(

موسم ڤيا الواعد يتحول إلى كابوس

دل بوسكي: إصابة ڤيا مفجعة

مان يونايتد يدفع مشجعيه للموت

.. ويطلب 3 ماليني دوالر للعب ودياً

أعرب املدرب فيسنتي دل بوسكي املدير الفني للمنتخب 
االسباني عن حزنه الشديد لإلصابة اخلطيرة التي تعرض 
لها داڤيد ڤيا مهاجم برشلونة االسباني والتي قد حترمه من 
املشاركة مع منتخب بالده في )يورو 2012(. وقال دل بوسكي 
»إنها إصابة مفجعة. إنها أنباء سيئة للغاية ومفجعة بالنسبة 
له وللفريق« في إش���ارة إل���ى أن غياب الالعب عن صفوف 
املنتخب االس���باني في يورو 2012 يعني خسارة فادحة له 
وللفريق. وأكد دل بوس���كي سابقا أنه سيعلن قائمة فريقه 

للمشاركة في هذه البطولة في 15 مايو املقبل.

من املعروف أن الش���عب اإلجنليزي من أبرز املشجعني 
لرياضة كرة القدم في العالم فهم يتابعون مباريات وأخبار 
فريقهم املفضل بشكل دائم ويتفاعلون بشكل كبير مع الفريق 
عندما يربح وعندما يخسر لكن هذا احلماس قد يتحول إلى 
مرض مميت أحيانا، هذه هي حال إحدى املش���جعات لفريق 
مان يونايتد التي تعاني م���ن عوارض عصبية عدة عندما 
تشاهد مباريات فريقها سواء خس���ر أو ربح، والتي يزداد 
الضغط النفس���ي عندها ويبلغ ذروته ف���ي آخر دقائق من 
املب���اراة وخاصة عندما يواجه الش���ياطني احلمر فرقا مثل 
مان سيتي وليڤربول وتشلسي، وأكد األطباء أن حالة هذه 
املشجعة قد تدفعها للدخول في غيبوبة أو حتى إلى املوت إذا 
استمرت على هذا الشكل، وتصل حالة التوتر عندها لدرجة 
أنها ترغب في الرحيل عن امللعب لكن هذا يكون آخر شيء 
قد تفعله، وتخضع املش���جعة حاليا لعالج نفسي في احد 

املستشفيات في اجنلترا.

ي����رى احتاد كرة القدم في هونغ كونغ أن مان يونايتد بطل 
ال����دوري اإلجنليزي يبالغ في طلباته املالية، بعد أن اش����ترط 
احلصول على ثالثة ماليني دوالر خلوض مباراة ودية في هونغ 
كونغ، خالل االستعدادات للموسم اجلديد. ووفقا لبريان ليونغ 
رئيس احتاد هون����غ كونغ لكرة القدم، فإن فريق مان يونايتد 
سعى للحصول على مبلغ ضخم خلوض مباراة في املستعمرة 
البريطانية الس����ابقة، خالل اجلولة اآلس����يوية للفريق آلسيا 

الصيف املقبل. 

توصل نادي أشبيلية االسباني 
إلى اتفاق مع توتنهام اإلجنليزي 
على التعاقد مع املهاجم املكسيكي 
جيوفاني دوس س����انتوس جنم 
توتنه����ام ليعود إل����ى اللعب في 
ف����ي فترة  ال����دوري االس����باني 
االنتقاالت الشتوية بشهر يناير 
املقب����ل. وذكرت صحيفة »ماركا« 
االس����بانية الرياضية انه »توجد 
موافقة مبدئية من توتنهام ولكن 
بعض األمور حتتاج إلى التفاوض 
النادي����ني والالعب.  ب����ني  واحلل 
وينتظر أن حتسم كل هذه األمور 
في األس����بوع املقب����ل«. وأضافت 
الصحيفة أن االجتماع احلاسم جرى 
في العاصمة البريطانية لندن وأن 
الصفقة قد تتم مقابل أربعة ماليني 

يورو )5.2 ماليني دوالر(

أعلن نادي لوس اجنيليس 
أن���ه اعار  غاالكس���ي االميركي 
مهاجمه الدولي الندون دونوڤان 
ال���ى ايڤرت���ون االجنليزي ملدة 
شهرين اعتبارا من مطلع يناير 
املقبل.وسبق لدونوڤان )29 عاما( 
ان لعب مع ايڤرتون قبل موسمني 
على سبيل اإلعارة ايضا. ويعاني 
ايڤرتون هذا املوسم في الدوري 
االجنليزي املمتاز ويحتل املركز 
الثاني عشر ولم يسجل سوى 15 

هدفا في 14 مباراة.

اعترف خوان رومان ريكيلمي 
املتوج حديثا بلقب مرحلة ذهاب 
ال����دوري األرجنتين����ي )أبرتورا 
2011( مع بوكا جونيورز برغبته 
في »الع����ودة للعب مع )ليونيل( 
ميس����ي ومس����اعدته على قيادة 
إل����ى مونديال  املنتخب للتأهل« 
البرازي����ل 2014. وفي تصريحات 
تلفزيونية عقد جنم بوكا مقارنة 
بني ميسي ودييغو مارادونا: »عندما 
كنت طفال كنت أرغب في أن أرى 
مارادونا وهو يلعب، واليوم ابني 
أجوستني يرغب في أن تصل الكرة 
إلى ميس����ي ألنه يعرف أن حينها 
شيئا قد يحدث«. وأبرز ريكيلمي 
»لو مضت على نحو جيد فسأرتدي 
قميص منتخب بالدي. إنني أملك 

األمل«.

س���عى املهاج���م املخض���رم 
فرانشيس���كو توتي إلى طمأنة 
جماهير ن���ادي روما اإليطالي، 
عبر التأكي���د على انه ال يعتزم 
الرحيل عن نادي العاصمة. كان 
أنه  الدولي السابق ذكر  الالعب 
يدرس الرحيل عن نادي روما، 
بس���بب االنتقادات املتكررة له 
من جانب وسائل اإلعالم بجانب 
سلوك بعض اجلماهير في الستاد 
األوملبي في االونة االخيرة. ولكن 
توتي حتدث قبل املواجهة املرتقبة 
لفريقه مع نابولي، مؤكدا أنه لن 
يرحل عن روما. كذلك استبعد 
والتر ساباتيني املدير الفني لروما 
إمكانية رحيل توتي عن النادي 

يوما ما.

املركزي���ة  اإلدارة  ذك���رت 
ملكافح���ة الفس���اد بالعاصم���ة 
الپولندي���ة وارس���و أن وزارة 
الپولندي���ة تخضع  الرياض���ة 
حاليا للتحقيقات بشأن وجود 
فساد في برنامجها إلنشاء مالعب 
كرة قدم ف���ي كل أنحاء پولندا. 
وأوضحت اإلدارة أن التحقيقات 
تأتي في أعقاب فضيحة الفساد 
التي اكتشفت مؤخرا في االحتاد 
الپولن���دي لكرة القدم. وينتظر 
أن تلقي الفضيحة والتحقيقات 
بظاللها القامتة على االستعدادات 
النهائية لپولندا قبل استضافة 
فعالي���ات بطول���ة كأس األمم 
األوروبية القادمة )يورو 2012( 
بالتنظيم املش���ترك مع جارتها 

أوكرانيا في يونيو املقبل.

أشبيلية للتعاقد
مع دوس سانتوس

إعارة دونوڤان
إلى ايڤرتون 

ريكيلمي يتمنى العودة 
للعب مع ميسي

توتي يؤكد عدم 
رحيله عن روما

التحقيق مع وزير 
في قضية فساد

أسفرت قرعة الدور الثاني 
من مسابقة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم التي سحبت امس 
في ني����ون )سويس����را( عن 
مواجهت����ني قويتني بني الكرة 
االيطالية ونظيرتها االجنليزية 
بوقوع ميالن حامل اللقب سبع 
مرات مع ارس����نال، ونابولي 
مع تشلس����ي، في حني يلتقي 
برش����لونة االس����باني حامل 
اللقب املوسم املاضي مع باير 
ليفركوزن االملاني. وكان ميالن 
وارسنال التقيا للمرة األخيرة 
في الدور ذاته موس����م 2007 � 
2008، فتعادال سلبا على ملعب 
االم����ارات ذهابا، قبل ان يفوز 
ايابا بهدفني سجلهما  ارسنال 
االس����باني سيسك فابريغاس 
والتوغولي اميانويل اديبايور. 
اما نابول����ي فيواج����ه فريقا 
إجنليزيا آخ����ر بعد لقائه مع 
مان سيتي في دور املجموعات 
حيث تعادل معه خارج ارضه 
1 � 1، وف����از علي����ه 2 � 1 على 

س���يكون ريال مدريد امام 
فرصة استعادة الصدارة عندما 
يحل ضيفا على اش���بيلية في 
اليوم  مباراة صعب���ة للغاية 
في املرحلة السابعة عشرة من 
القدم.  الدوري االسباني لكرة 
وكان النادي امللكي تخلى عن 
الصدارة بفارق األهداف ملصلحة 
غرميه التقليدي برشلونة حامل 
اللقب بعد ان س���قط امامه في 
عقر داره »سانتياغو برنابيو« 
1 � 3، إال ان بامكانه ان يستعيد 
الصدارة في ح���ال تعادله او 
فوزه على مضيفه االندلس���ي 
في مباراة الي���وم كون فريق 
املدرب جوس���يب غوارديوال 
خاض مباراة هذه املرحلة امام 
راي���و فاليكانو )4 � 0( في 29 
الشهر املاضي بسبب مشاركته 
حاليا في كأس العالم لألندية 
النهائية.  التي بلغ مباراته���ا 
ولن تكون مهمة فريق املدرب 
البرتغال���ي جوزيه مورينيو 
سهلة امام اش���بيلية الساعي 
بدوره الى تناسي خسارته في 
امام ليفانتي  السابقة  املرحلة 
)0 � 1(، رغ���م ان األرقام تظهر 
التفوق الواضح للنادي امللكي 
على غرميه االندلسي اذ خرج 
فائ���زا م���ن مبارياته اخلمس 
األخيرة مع األخير، اثنان منها 
في نصف نهائي الكأس، فيما 
انتهت املواجهة األخيرة بينهما 
بفوز كاس���ح 6 � 2 على ملعب 
»رامون سانش���يز بيزخوان« 
بفض���ل رباعي���ة للبرتغالي 
كريستيانو رونالدو. ويدخل 
ريال الى مباراة اليوم واضعا 
نصب عيني���ه إنهاء العام في 
الصدارة كون املرحلة الثامنة 
عش���رة تقام في السادس من 
املقبل بس���بب عطلة  يناي���ر 

األعياد.
وأش���رك مورينيو مواطنه 
في مباراة ال���كأس الى جانب 
االرجنتيني غونزالو هيغواين 
الى  والبرازيل���ي كاكا اضافة 
التركي نوري شاهني ومواطنه 
حميد التينتوب وخوسيه ماريا 
كاليخون القادم هذا املوسم من 
اس���بانيول واملدافع الفرنسي 
رافايل فاران واحلارس انتونيو 
ادان، فيم���ا اراح العب���ني مثل 
الفرنسي كرمي بنزمية واالملاني 
مسعود اوزيل واحلارس ايكر 

مان يونايتد في ثمن النهائي مع 
الفائز من مواجهة اتلتيك بلباو 
ولوكوموتيف موسكو. وتتجه 
االنظار ايضا الى مواجهة اتلتيكو 
اما بالنسبة  مدريد والتس����يو. 
الكبرى االخرى، فيلعب  للفرق 
ڤالنس����يا مع س����توك س����يتي 
االجنلي����زي، واتلتيك بلباو مع 
لوكوموتيف موس����كو، والكمار 
الهولندي مع اندرخلت، وشالكه 
مع بلسن التشيكي، وايندهوفن 
الهولندي مع طرابوزن سبور 
التركي، وهانوڤر االملاني مع 
بروج. ويلعب ايضا سالزبورغ 
النمساوي مع ميتساليست 
خاركي���ف، وروب���ن كازان 
الروس���ي م���ع اوملبياكوس، 
وستيوا بوخارست الروماني 
مع تونتي انشكيده الهولندي، 
وفيس���ال كراكوفي الپولندي 
مع س���تاندار لي���اج، وبراغا 
وصيف البطل مع بشكتاش، 
واودينيزي االيطالي مع باوك 

سالونيكي.

و7 و13 و14 مارس املقبلني.

يوروبا ليغ

ستكون املواجهة االبرز في 
الدور الثاني من الدوري االوروبي 
»يوروبا ليغ« الذي سحبت قرعته 
امس في نيون السويسرية، بني 
مان سيتي االجنليزي وبورتو 
اللقب، في  البرتغال����ي حام����ل 
حني لن تق����ل املواجهة االخرى 
بني اياكس امستردام الهولندي 
ومان يونايت����د اثارة. كما تبرز 
املواجهة بني مان يونايتد واياكس 
القادمني ايضا من دوري ابطال 
اوروبا. ومن املؤكد ان مدرب املان 
االسكتلندي اليكس فيرغسون لن 
يستخف اآلن باملسابقة االوروبية 
الثانية بوجود خصم من عيار 
اياكس الذي تواجه مع »الشياطني 
احلمر« مرة واحدة خالل موسم 
1976-1977 في الدور االول من 
كأس االحت����اد االوروبي حيث 
فاز الفريق الهولندي 1-0 ذهابا 
قبل ان يخسر 0-2 ايابا. ويلتقي 

ملعبه، عندما يلتقي تشلسي 
الساعي الى إحراز لقبه االول في 
املسابقة بعد ان كان قاب قوسني 
او ادنى من التتويج عام 2008 
قبل ان يخسر بركالت الترجيح 
امام مان يونايتد. في املقابل، 
يواجه ريال مدريد الوحيد الذي 
حقق ستة انتصارات في الدور 
االول في ست مباريات سسكا 
موس����كو في مباراة تبدو في 
متناوله، واألمر ذاته ينطبق 
على بايرن ميونيخ األملاني الذي 
يواجه جاره بازل السويسري 
الذي أقص����ى مان يونايتد في 
الدور األول. اما ابويل القبرصي 
مفاجأة املوسم احلالي فيواجه 
لي����ون الفرنس����ي، ف����ي حني 
الفرنسي مع  يلتقي مرسيليا 
انترميالن االيطالي، وزينيت 
سان بطرس����برغ الروسي مع 
بنفيكا البرتغالي في املباراتني 
األخيرت����ني. وتق����ام مباريات 
الذهاب ف����ي 14 و15 و21 و22 
فبراير، ومباريات االياب في 6 

)أ.ف.پ( نتيجة قرعة دور ال� 16 في دوري أبطال أوروبا  

كريستيانو رونالدو قاد ريال مدريد للفوز على اشبيلية 6 � 2 في مباراة سابقة

جانب من إجراء القرعة في نيون بسويسرا

مان سيتي - بورتو ومان يونايتد - أياكس أبرز املواجهات في قرعة »يوروبا ليغ«

تشلسي ملواصلة صحوته أمام ويغان.. وميالن يستضيف سيينا

صراع إجنليزي - إيطالي في الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتربص بالقمة في غياب برشلونة أمام إشبيلية

كاس���ياس وتش���ابي الونسو 
واالرجنتيني انخيل دي ماريا. 
الثالثاء من  لق���اء  وكان هدفا 
نصيب كاليخ���ون ورونالدو 
الذي رفع رصيده الى 22 هدفا 
في 22 مباراة خاضها في جميع 
املسابقات هذا املوسم، بينها 17 
هدفا في الدوري.وفي املباريات 
األخرى، يلعب ريال مايوركا مع 
خيتافي، وسبورتينغ خيخون 
مع اسبانيول، واتلتيك بلباو 

مع ريال سرقسطة.

إنجلترا

يأمل تشلسي في مواصلة 
صحوته في االسابيع األخيرة 
عندما يحل ضيفا على ويغان 
املتواضع في املرحلة السادسة 
عشرة من الدوري االجنليزي.
وفي املباريات األخرى، يلعب 
بالكبي���رن روفرز مع وس���ت 
البيون، وايفرتون  بروميتش 
مع نوريتش سيتي، وفوالم مع 
بولتون، ونيوكاسل يونايتد مع 
سوانسي سيتي، وولفرهامبتون 

مع ستوك سيتي.

إيطاليا

يخوض ميالن الثاني وحامل 
اللقب اليوم اختبارا سهال على 
ارضه امام سيينا في املرحلة 
السادسة عش���رة من الدوري 

االيطالي.ويس���عى ميالن الى 
مواصلة مسلسل نتائجه املميزة 
امام ضيفه سيينا، اذ ان فريق 
اليغري  املدرب ماسيميليانو 
حقق 7 انتصارات وتعادلني في 
التسع األخيرة بعد  مبارياته 
ان استهل املوسم بفوز وحيد 
من خم���س مباريات.ويلعب 
اليوم ايضا كييڤو مع كالياري، 

وفيورنتينا مع اتاالنتا.

ألمانيا

يطمح بوروسيا دورمتوند 
الى استعادة نغمة االنتصارات 
التي غابت عنه في املرحلتني 
األخيرت���ني عندم���ا يخوض 
امام مضيفه  اختبارا س���هال 
فرايبورغ صاحب املركز االخير. 
ويحل بوروس���يا دورمتوند 
ضيفا على فرايبورغ الذي حقق 
3 انتصارات فقط هذا املوسم 
آخرها على حس���اب مضيفه 
نورمبرغ في املرحلة الثانية 
عشرة. وعلى الرغم من سهولة 
املهمة، فان مدرب بوروس���يا 
دورمتوند يورغن كلوب حذر 
العبيه من االستخفاف بالعبي 
فرايبورغ. وتتجه االنظار الى 
مباراة القمة بني شالكه وضيفه 
فيردر برمين. ويدخل االول 
اللقاء مبعنويات عالية يرصد 
فيها الفوز الثالث على التوالي 
للبقاء قريبا من فرق املقدمة 
لكن املهمة لن تكون سهلة امام 
الطامح بدوره  فيردر برمين 
الى املنافسة على لقب املوسم 
املباريات،  احلالي.وفي باقي 
يلع���ب باير ليفرك���وزن مع 
نورمب���رغ، وهامب���ورغ مع 
اوغس���بورغ، وهوفنهامي مع 
هرتا برلني، وڤولفسبورغ مع 

شتوتغارت.

فرنسا

 يخوض مونبلييه مباراة 
قوية اليوم في املرحلة الثامنة 
عش���رة من الدوري الفرنسي 
في مواجهة تولوز الس���ادس 
وال���ذي يتمتع بدف���اع صلب.
وفي املباريات االخرى، يلتقي 
مرس���يليا مع لوريان، ونيس 
مع ڤالنس���يان، وبريست مع 
اوكسير، وديجون مع سانت 
اتيان، وكاين مع نانسي، وليون 

مع ايفيان.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة السادسة عشرة(

أبوظبي الرياضية 6HD5بالكبيرن � وست بروميتش
أبوظبي الرياضية 6HD4ايڤرتون � نوريتش سيتي

أبوظبي الرياضية 6HD7فوالم � بولتون
أبوظبي الرياضية 6HD3نيوكاسل يونايتد � سوانسي
أبوظبي الرياضية 6HD6ولڤرهامبتون � ستوك سيتي

أبوظبي الرياضية 8:30HD3ويغان اثلتيك � تشلسي
اسبانيا )املرحلة السابعة عشرة(

اجلزيرة الرياضية +82ريال مايوركا � خيتافي
اجلزيرة الرياضية +105سبورتينغ خيخون � اسبانيول
اجلزيرة الرياضية +105اتلتيك بلباو � ريال سرقسطة

اجلزيرة الرياضية +122اشبيلية � ريال مدريد
ايطاليا )املرحلة السادسة عشرة(

اجلزيرة الرياضية +81كييڤو � كالياري
اجلزيرة الرياضية +10:451ميالن � سيينا

اجلزيرة الرياضية +10:4510فيورنتينا � اتاالنتا
املانيا )املرحلة السابعة عشرة(

5:30باير ليڤركوزن � نورمبرغ
5:30هامبورغ � اوغسبورغ

دبي الرياضية 5:302فرايبورغ � بوروسيا دورمتوند
5:30هوفنهامي � هرتا برلني

5:30ڤولفسبورغ � شتوتغارت
دبي الرياضي 8:302 شالكه � ڤيردر برمين

فرنسا )املرحلة الثامنة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +96 مرسيليا � لوريان
اجلزيرة الرياضية +94 مونبلييه � تولوز
9 نيس � ڤالنسيان
اجلزيرة الرياضية +97 بريست � اوكسير

اجلزيرة الرياضية +98 ديجون � سانت اتيان
9 كاين � نانسي
اجلزيرة الرياضية +116 ليون � ايفيان


