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رياضة

رياضة
االن ـت ـقــاالت .اإلجــابــة ال تـبــدو سهلة،
ولكن واحــدة من األمــور املهمة التي
ُ
ت ـب ـق ــي ال ــاعـ ـب ــن فـ ــي التـ ـسـ ـي ــو ،هــي
حبهم ملدينة روما ،كعاصمة من بني
أجمل العواصم األوروبية.
الصراعات بني الفريقني تمتد أيضًا
إلــى خــارج امللعب ،فـنــادي العاصمة
رومــا هــو فريق الشعب ،بينما على
الجهة املقابلة فإن التسيو هو فريق
اليمني املتطرف في إيطاليا .الفريق
الذي تطلق من مدرجاته أسوأ وأكثر
ال ـ ـع ـ ـبـ ــارات ع ـن ـص ــري ــة تـ ـج ــاه بـعــض
الالعبني أصحاب األصول األفريقية
كماريو بالوتيلي على سبيل املثال.
فـ ـنـ ـي ــا ،ل ـ ــن ي ـس ـت ـط ـي ــع ن ـ ـ ـ ــادي روم ـ ــا
مجاراة النمط املستقيم الــذي يسير
عليه ن ــادي التـسـيــو مـنــذ  11مـبــاراة
ّ
ّ
املتكون من
املميز
متتالية .الثالثي
تشيرو ايموبيلي ه ـ ّـداف الــدوريــات
األوروب ـي ــة الخمسة الـكـبــرى ،لويس
ألبرتو اإلسباني املميز ،والعب خط
الــوســط ميلينكوفيتش سافيتش.
هذا الثالثي الذي يمكن تقدير سعره
ب ـح ــوال ــى  120م ـل ـي ــون يـ ـ ــورو كــأقــل
تـقــديــر ،يمكنه الــدخــول فــي عمق أي
خط دفاع يمكن أن يواجهه .وهذا ما
ً
حــدث فعال خــال مـبــاراة يوفنتوس
التي حقق خاللها التسيو انتصارًا
كبيرًا بنتيجة  .1-3مباراة «الدربي»
دائ ـ ـمـ ــا مـ ــا تـ ـك ــون ص ـع ـب ــة ،وم ـل ـي ـئــة
باملشاعر والـنــديــة فــي الــوقــت عينه،
وال وجـ ـ ـ ـ ــود ملـ ـ ــراكـ ـ ــز تـ ـ ـح ـ ــدد ه ــوي ــة
وترتيب الناديني املتنافسني .دربي
العاصمة سيبقى كذلك ،ولن يتغير
مهما ضعف شأن الفريقني.

يوفي  xنابولي

تبدو حظوظ التسيو أكبر للفوز بالدوري (ا ف ب)

كالشيو

مواجهات كبيرة في إيطاليا

«دربي ديال كابيتالي»
ّ
يتصدر المشهد
سيكون عشاق «جنة كرة القدم»
كما كان يعرف الدوري اإلطالي سابقًا
على موعد مع مباراتين من العيار
الثقيل في نهاية األسبوع ،حيث
يستضيف نادي الجنوب نابولي في
ملعبه سان باولو متصدر الدوري
وحامل اللقب في السنوات األخيرة
الماضية يوفنتوس .في المقابل،
سيمتلئ ملعب «األولمبيكو» عن
آخره عندما يصبح مسرحًا إلحدى
أكثر المباريات حماسة في العالم ربما،
«دربي ديال كابيتالي» أو كما ُيعرف
بدربي العاصمة اإليطالية بين كل من
روما والتسيو المميز هذا الموسم
حسن رمضان
ال تـ ـ ـ ــزال دمـ ـ ـ ــوع امل ـ ــداف ـ ــع اإليـ ـط ــال ــي
السابق فيديريكو بالزاريتي في عام
 2013حــاضــرة فــي أذه ــان مشجعي
«الـ ـج ــال ــوروس ــي» .ي ــذك ــرون املـشـهــد
ب ـك ــل ت ـفــاص ـي ـلــه ،ك ـي ــف ال ي ــذك ــرون ــه

وه ــو ف ــي إحـ ــدى م ـب ــاري ــات ال ــدرب ــي.
كان هدف التقدم لروما على األعداء
التسيو ،لن ينسى بالزاريتي نفسه
هذا الهدف ،الذي كان مليئًا باملشاعر
الحقيقية ،لالعب يلعب حفاظًا على
كــرامــة قميصه ،حـفــاظــا عـلــى سمعة
ن ــادي ــه ،حـفــاظــا عـلــى مــديـنـتــه روم ــا.
ه ـ ــدف ب ــال ــزاريـ ـت ــي ف ــي «درب ـ ـ ــي دي ــل
كوبولوني» تفاعلت معه الجماهير
ب ـطــري ـقــة «ه ـس ـت ـي ــري ــة» ،ف ـم ـن ـهــم مــن
ان ـ ـضـ ــم إلـ ـ ــى بـ ــالـ ــزاري ـ ـتـ ــي فـ ــي ح ــال ــة
البكاء ،ومنهم مــن ظهرت انفعاالته
ب ـش ـكــل غ ــري ــب ل ــم ي ـش ــاه ــده زمـ ــاؤه
مـ ــن ذي قـ ـب ــلّ ،
ردات ف ـع ــل مـ ــن هـنــا
وه ـنــاك ،جعلت مــن ملعب الفريقني
«األومل ـب ـي ـكــو» مـســرحــا إلح ــدى أكـثــر
الـلـحـظــات تــأث ـرًا فــي تــاريــخ الــدربــي.
ه ـكــذا تـعـيــش الـجـمــاهـيــر اإليـطــالـيــة
ح ـ ـ ــدث درب ـ ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ،الـ ــدربـ ــي
ال ــذي يعشقه ّ الـجـمـيــع مــن متابعني
وجماهير ونقاد ومحللني إيطاليني
كــانــوا أو غير إيطاليني .هــو الدربي
ال ـ ــذي ي ــدف ــع امل ـش ــاه ــدي ــن إلـ ــى حــالــة
«التنبه» خــال مشاهدتهم ألحداثه
ولـ ـلـ ـحـ ـظ ــات ــه ال ـ ـحـ ــاس ـ ـمـ ــة واملـ ـلـ ـيـ ـئ ــة
َ
ب ـعــامــلــي امل ـنــاف ـســة وال ـن ــدي ــة الـلــذيــن
يضيفان نكهة مميزة ونـ ــادرة .لكن
الــدربــي هــذه السنة سيكون مختلفًا
عن سابقيه ،كيف؟ وما هي األسباب
التي تجعل من نادي التسيو املرشح
األكبر لحسم اللقاء؟

سلسلة ّ
مميزة
 11مـبــاراة متتالية فــي «الكالشيو»
ح ـقــق خــال ـهــا ف ــري ــق املـ ـ ــدرب املـمـيــز
سيموني انزاغي  11انتصارًا .األرقام
تتحدث عن نفسها 11 ،فوزًا لالتسيو
ف ـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ت ـش ـي ــرو
ايموبيلي يمتلك في رصيده  23هدفًا
في صــدارة ّ
هدافي الــدوري اإليطالي
ه ــذا امل ــوس ــم .يـبـتـعــد ايـمــوبـيـلــي عن
أقرب مالحقيه كريستيانو رونالدو
ال ـبــرت ـغــالــي م ـهــاجــم يــوف ـن ـتــوس ب ــ7
أهـ ــداف ،إذ يملك رون ــال ــدو  16هدفًا
ف ـقــط .يـحـتــل التـسـيــو امل ــرك ــز الـثــالــث
خـ ـل ــف ك ـ ــل م ـ ــن ان ـ ـتـ ــر وي ــوفـ ـنـ ـت ــوس
بــرص ـيــد  45ن ـق ـطــة ،ي ـت ـكــون ال ـف ــارق
بني نــادي العاصمة وصاحب املركز
ال ـث ــان ــي إنـ ـت ــر م ــن ن ـق ـط ـتــن اث ـن ـتــن.
اقـ ـت ــراب الت ـس ـيــو م ــن م ــراك ــز املـقــدمــة
هــذا املــوســم يعتمد على الكثير من
العوامل ،لعل أبرزها املدرب انزاغي،
ال ــذي عـلــم مــن أي ــن تــؤكــل الـكـتــف في
ال ـ ــدوري ،كـيــف ال وه ــو مــن حـقــق 11
ان ـت ـصــارًا متتاليًا حـتــى اآلن ،وهــذه
النتائج تــدل على الـثـبــات واالل ـتــزام
الـلــذيــن يتمتع بهما ن ــادي التسيو.
في ديربي الجنوب  -نظرًا إلى موقع
العاصمة روما في النصف الجنوبي
 ال يـمـكــن أن ت ـك ــون ن ـهــايــة الـلـقــاءوديــة ،وفيها روح رياضية ،بل على
الـعـكــس ت ـمــامــا ،ف ــاألج ــواء دائ ـم ــا ما

تكون مشحونة ،وحكم اللقاء يوزع
البطاقات الصفراء على الجميع.
فـنـيــا ،يـعـتـمــد فــريــق املـ ــدرب انــزاغــي
على صانع األلعاب اإلسباني وابن
م ــدرس ــة «الم ــاسـ ـي ــا» ال ـكــاتــالــون ـيــة،
لـ ــويـ ــس أل ـ ـبـ ــرتـ ــو ب ـص ـف ـت ــه «مـ ـح ــرك
الفريق» وأكـثــر الالعبني ملسًا للكرة
إلى جانب العب خط الوسط الكبير
الـ ـحـ ـج ــم واألداء فـ ــي ذات الـ ــوقـ ــت،
سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش.
األخير ،من بني أكثر الالعبني الذين
ي ـ ــزداد ال ـط ـلــب عـلـيـهــم م ــع ب ــداي ــة كل
ً
شتاء.
سوق لالنتقاالت صيفًا كان أم
وفــي ســوق االنتقاالت الحالي هناك
العديد من األندية املهتمة به.
ل ـك ــن ي ـب ـقــى ال ـ ـسـ ــؤال ،ك ـي ــف يـحــافــظ
ان ـ ــزاغ ـ ــي عـ ـل ــى أفـ ـض ــل العـ ـبـ ـي ــه ،مــن
دون خ ـســارة أي مـنـهــم خ ــال ســوق

ّ
حقق يوفنتوس
الفوز على ضيفه
نابولي في المواجهات
الثالث الماضية

على الجهة املقابلة ،يستقبل نــادي
ن ــاب ــول ــي ف ــي مـعـقـلــه «س ـ ــان ب ــاول ــو»
مـتـصــدر ال ـ ــدوري يــوفـنـتــوس ضمن
الـ ـج ــول ــة ال ـ ــواح ـ ــدة والـ ـعـ ـش ــري ــن مــن
ال ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي .نــابــولــي ل ــم يعد
كـمــا ك ــان ســابـقــا مـنــذ رح ـيــل امل ــدرب
مــاوريـسـيــو س ــاري .نــابــولــي مــن بني
األنــديــة الـتــي لــم تستطع االنـسـجــام
م ــع مـ ــدرب صــاحــب عـقـلـيــة مختلفة
عن تلك التي يملكها ســاري .يحتل
نــادي الجنوب اإليطالي املركز الــ11
في ترتيب الدوري ،برصيد  24نقطة
فـ ـق ــط ،بـ ــل إن ـ ــه ي ـب ـت ـعــد عـ ــن صــاحــب
املركز الـ 15ساسولو بفارق نقطتني.
ل ــم يـتــوقــع أح ــد ف ــي ال ـســابــق تــراجــع
ن ــاب ــول ــي ل ـي ـص ـبــح م ــن ب ــن األن ــدي ــة
التي ال تريد الجماهير مشاهدتها
بفعل أدائـهــا الضعيف .مــن الصعب
جدًا على رجال الجنوب تحت قيادة
مــدرب ـهــم ال ـش ــاب ج ـي ـنــارو غ ــات ــوزو،
م ـن ــاف ـس ــة زمـ ـ ــاء امل ـم ـي ــز ال ـب ــرازي ـل ــي
دوغ ـ ـ ــاس ك ــوس ـت ــا واملـ ـ ـ ــدرب س ــاري
وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم املـ ـت ــألـ ـق ــان ح ــدي ـث ــا،
ك ــل م ــن األرج ـن ـت ـي ـنــي ب ــاول ــو دي ـبــاال
والـبــرتـغــالــي كريستيانو رون ــال ــدو.
يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ي ـ ـمـ ــر ب ـ ـف ـ ـتـ ــرة ج ـ ـيـ ــدة،
نـقــاط ث ــاث ،تسجيل كــل مــن ديـبــاال
ورونالدو للكثير من األهداف ،عودة
روح التناغم لتظهر مــن جديد بعد
أن غابت املوسم املاضي تحت قيادة
املـ ـ ـ ــدرب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي مــاس ـي ـم ـي ـل ـيــانــو
الـيـغــري .كلها نـقــاط إيـجــابـيــة بــدأت
تظهر مع الوقت الــذي منحته إدارة
ال ــ«ب ـي ــان ـك ــو ن ـ ـيـ ــري» ل ـ ـسـ ــاري الـ ــذي
بـ ــدأ م ـ ـشـ ــواره هـ ــذا امل ــوس ــم بـنـتــائــج
م ـت ــواض ـع ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـع ــروض
ّ
اململة التي لم تعجب الجماهير مع
بداية املوسم الحالي .من بني النقاط
ُ
اإليجابية التي تحسب لساري ،هي
تـطــويــر امل ــداف ــع الـهــولـنــدي مــاتـيــاس
دي ليخت الــذي اختلف أداؤه كثيرًا
ّ
ّ
وقلت هفواته التي تمكن من التغلب
ّ
عليها وال ـتــي ســبـبــت لــه الـكـثـيــر من
بداية الدوري.
املشاكل مع
ّ
على ال ــورق ،حــقــق يوفنتوس الفوز
عـلــى ضيفه نــابــولــي فــي املــواجـهــات
الثالث املاضية ،وغـدًا ربما ستكون
امل ـب ــاراة الــرابـعــة تــوالـيــا الـتــي يحقق
فيها يوفنتوس الفوز على نابولي.
األخـيــر بــدأ موسمه بـصــورة كارثية
وهذه الصورة ال تزال مستمرة حتى
اليوم.

غراند سالم

أبرز مباريات نهاية األسبوع

أوساكا وسيرينا خارج بطولة أستراليا
ت ـن ــازل ــت ال ـي ــاب ــان ـي ــة ن ــاوم ــي أوس ــاك ــا
املصنفة ثالثة عن لقب بطولة أستراليا
املـ ـفـ ـت ــوح ــة ،أول ـ ــى الـ ـبـ ـط ــوالت األرب ـ ــع
الـكـبــرى فــي ك ــرة امل ـضــرب ،بخروجها
من الــدور الثالث بعد خسارتها أمام
األمـيــركـيــة املــراه ـقــة اب ـنــة ال ـ ــ 15ربيعًا
كوكو غوف بنتيجة  6-3و.6-4
وثـ ـ ــأرت غـ ــوف ال ـت ــي ت ـخ ــوض بـطــولــة
أستراليا للمرة األول ــى فــي مسيرتها
الـ ـش ــاب ــة ،م ــن م ـنــاف ـس ـت ـهــا ال ـيــابــان ـيــة
ال ـت ــي أق ـص ـت ـهــا ال ـص ـيــف امل ــاض ــي من
ال ــدور ذات ــه لبطولة فالشينغ مـيــدوز
األميركية باكتساحها  6-3وصفر،6-
وبلغت الدور الرابع للمرة الثانية في
ال ـغــرانــد س ــام بـعــد ويـمـبـلــدون الـعــام
املاضي.
وت ــواص ـل ــت ع ـق ــدة س ـيــري ـنــا ويـلـيــامــز
فــي الـبـطــوالت الـكـبــرى منذ تتويجها
األخير عام  2017في أستراليا بالذات،
ب ـخ ــروج ـه ــا مـ ــن الـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــال ــث بـعــد
خ ـســارت ـهــا امل ـفــاج ـئــة أم ـ ــام الـصـيـنـيــة
كيانغ وانغ  6-4و )2-7( 6-7و .7-5وبعد
أن غــابــت عــن أرب ــع ب ـطــوالت متتالية
بسبب الحمل ثــم وضعها مولودتها
األولى ،عجزت املصنفة ابنة الـ 38عامًا
املصنفة ثامنة في أستراليا ،عن إحراز
ّ
أي لـقــب كـبـيــر وسـقـطــت فــي النهائي
أربــع مــرات فــي ويمبلدون وفالشينغ

م ـ ـيـ ــدوز ع ــام ــي  2018و ،2019فـيـمــا
خــرجــت م ــن ال ــدوري ــن ال ــراب ــع ()2018
وال ـثــالــث ( )2019فــي روالن غ ــاروس،
وربع نهائي أستراليا (.)2019
وانـتـهــت أيـضــا مـسـيــرة الدنماركية
ك ــاروالي ــن فــوزن ـيــاكــي ف ــي الـبـطــولــة
بعد سقوطها أمــام التونسية أنس
ج ــاب ــر ب ـن ـت ـي ـجــة  5-7و 6-3و.5-7
وتعتبر هذه آخر مباراة لفوزنياكي

السبت 2020/1/25
■ الدوري اإلسباني
اسبانيول  xاتلتيكو بلباو
14:00
فالنسيا  xبرشلونة
17:00
ديبورتيفو آالفيس  xفياريال
19:30
إشبيلية  xغرناطة
22:00

إيـكــاتـيــريـنــا أل ـك ـس ـنــدروفــا  1-6و،2-6
لتواجه اليونانية ماريا ساكاري التي
أقصت وصيفة فالشينغ ميدوز لعام
 2017األم ـيــرك ـيــة أل ـي ـســون مــاديـســون
كيز العاشرة بالفوز عليها  4-6و.4-6

التي قررت ترك املالعب.
ّ
وخ ــاف ــا ل ـل ـثــاثــي الـ ـخ ــاس ــر ،تــأه ـلــت
األسترالية آلي بارتي بفوزها السهل
ج ـ ـ ـدًا عـ ـل ــى ال ـك ــازخ ـس ـت ــان ـي ــة إي ـل ـي ـنــا
ريباكينا  3-6و 2-6في غضون ساعة
ّ
و 18دقيقة فقط .وتأهلت أيضًا وصيفة
 2019وبـ ـطـ ـل ــة وي ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــدون ل ـع ــام ــي
 2011و 2014التشيكية بترا كفيتوفا
السابعة ،وذلك بفوزها على الروسية

ديوكوفيتش يقترب من
اللقب الثامن
واص ــل الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش
املصنف ثانيًا عامليًا زحفه نحو لقب
ثان تواليًا وثامن في تاريخ مشاركاته
ٍ
فــي بـطــولــة أسـتــرالـيــا املـفـتــوحــة لـكــرة
امل ـض ــرب ،بـبـلــوغــه ال ـ ــدور ال ــراب ــع بعد
فـ ـ ـ ــوزه عـ ـل ــى الـ ـي ــاب ــان ــي يــوش ـي ـه ـي ـتــو
نيشيوكا بثالث مجموعات.
وعلى غــرار مباراة الــدور الثاني حني
سحق الياباني اآلخــر تاتسوما ايتو
 1-6و 4-6و ،2-6لم يجد ديوكوفيتش
ّ
أي صعوبة تذكر في تخطي نيشيوكا
 3-6و 2-6و 2-6فــي مواجهة حسمها
بغضون  85دقيقة فقط .وسيخوض
ال ـص ــرب ــي ال ـ ــذي ح ـقــق ف ـ ــوزه ال ـح ــادي
والـ ـسـ ـبـ ـع ــن ف ـ ــي م ـ ـل ـ ـبـ ــورن مـ ـق ــاب ــل 8
خـ ـس ــارات ف ـق ــط ،ال ـ ــدور ال ــراب ــع لـلـمــرة
الخمسني في بطوالت الغراند سالم،
ّ
معززًا مركزه الثاني خلف السويسري
روجيه فيدرر (وصل  67مرة إلى الدور
الرابع).

■ الدوري اإليطالي
سبال  xبولونيا
16:00
فيورنتينا  xجنوى
19:00
تورينو  xآتاالنتا
21:45
■ الدوري األملاني
آينتراخت فرانكفورت  xاليبزغ
16:30
فرايبورغ  xباديربون
16:30
فولفسبورغ  xهيرتا برلني
16:30
بروسيا مونشغالدباخ  xماينز
16:30
يونيون برلني  xأوغسبورغ
16:30
بايرن ميونيخ  xشالكه
19:30
■ الدوري الفرنسي
مارسيليا  xانجيه
18:30
موناكو  xستراسبورغ
21:00
مونبوليه  xديجون 21:00
سانت إيتيان  Xنيم
21:00
ستاد ريمس  Xاميان
21:00
ستاد ريمس  Xميتز
21:00

استراحة
3363 sudoku
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أفقيا

 -1شاعر لبناني راحــل – مــادة قاتلة –  -2فنان كوميدي مصري راحــل –  -3وخز
باإلبرة باللغة العامية – والد – قنديل مع فتيلة –  -4قادم – نظام ألعاب فيديو قديم
إكتسب شعبية كبيرة –  -5عائلة موسيقي إيطالي راحل – من الحروف األبجدية –
 -6متشابهان – سقي النبات – لإلستفهام –  -7يجري في عروقي – إسم أطلق على
فرسان الباب العالي من املرتزقة وهم أقــدم فرق الجيش العثماني املنظمة أوائل
القرن السابع عشر –  -8جنس ّ
حيات ضخم جدًا – حال دون حصول عراك –  -9فنان
لبناني من ألبوماته « الجرح لي بعدو « – هرب من السجن –  -10أغنية للفنانة
اللبنانية ماجدة الرومي

عموديًا

ّ
ّ
الغربية عــام  – 1937جنون –  -2حاجة
 -1خــط دفــاع أقامته أملانيا على حدودها
ّ
ّ
ملحة – من ضواحي لندن ومقر األلعاب األوملبية لعام  -3 – 1948عملة آسيوية –
أصل البناء – يجمع الدول تحت دولة واحدة –  -4قوانني الدول – غير متعلم ومن
ال يعرف الكتابة والقراءة –  -5كأل رطب – مدينة فرنسية – ال التعريف باألجنبية
–  -6نــدر وجــوده – للتفسير – خــاف كريم –  -7إرتــدت ثيابها – ضمير متصل –
عكسها دق الجرس –  -8يكاتبهم ويبعث إليهم بالرسائل –  -9عسل – ُينكر وجود
الشخص –  -10خط دفــاع أقامته فرنسا للدفاع عن الحدود الشرقية عام – 1927
زفاف أو حفلة زواج

أفقيا

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

 -1لوائح الشطب –  -2جل – جرو –  -3يا – اإلصرار –  -4سالم – ُرب – ّ
بص –  -5بر – رآه –
ّ
سلة –  -6اغره – أنتسب –  -7سيف – أبهر –  -8تف – عن – حر –  -9اكابولكو –  -10رأس املال
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مشاهير 3363
1

 -1لويس باستور –  -2الرغيف – ّ -3
أج – رف – اس –  -4أمره – عكا –  -5حجل – أنال –  -6اإلرهاب
صب – نهبوا –  -8شجر – ستر – ل ل –  -9طرابلس – ّ
– بم – ّ -7
حك –  -10بورصة بيروت

عموديًا

حل الشبكة 3362

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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11

فنان وممثل من كوريا الجنوبية وقائد فرقة ومغني الراب الرئيسي فيها .فاز
عام  2009بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز سيول الدولي للدراما
إعداد
نعوم
مسعود

11

 = 9+7+6+3+2+1لباس اليابان التقليدي ■  = 4+5+10+8عملة مصرية ■
 = 2+7+11خالف فقير

حل الشبكة الماضية :سارية السواس

األحد 2020/1/26
■ الدوري اإلسباني
اتليتيكو مدريد  Xليغانيس
13:00
سيلتا فيغو  Xايبار
15:00
خيتافي  xريال بيتيس
17:00
ريال سوسيداد  xريال مايوركا
19:30
بلد الوليد  xريال مدريد
22:00
■ الدوري اإليطالي
انتر ميالنو  xكالياري
13:30
بارما  xاودينيزي
16:00
هيالس فيرونا  xليتشي
16:00
سامبدوريا  xساسولو
16:00
روما  xالتسيو
19:00
نابولي  xيوفنتوس
21:45
■ الدوري األملاني
فيردير بريمن  xهوفنهايم
16:30
باير ليفركوزن  xدوسلدورف
19:00
■ الدوري الفرنسي
ليون  xتولوز
16:00
نانت  xبوردو
18:00
ليل  xباريس سان جيرمان
22:00

