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متثال لفيرغسون في »أولد ترافورد«الرياضية
سيكشف نادي مان يونايتد االجنليزي عن متثال ملدربه احلالي السير االسكوتلندي اليكس فيرغسون 
في ملعب اولد ترافورد نهاية الشهر اجلاري، بحسب ما اعلن النادي.
واحتفل فيرغسون امس بذكرى 26 سنة على توليه مهام االشراف على يونايتد بعد فترة ناجحة مع 
ابردين، وسيضع له النادي متثاال بارتفاع 9 أقدام قام بنحته فيليب جاكسون، وسيتم الكشف عنه في 
23 اجلاري. وجاء في بيان للنادي: »سيوضع التمثال في مكان بارز بالقرب من مدرج السير اليكس 
فيرغسون الذي كان يعرف سابقا باملدرج الشمالي الذي تغير اسمه العام املاضي تكرميا الجنازاته«.

رأسية خافيير هرنانديز »تشيتشاريتو« في طريقها لهز شباك سبورتينغ براغا  )أ.ف.پ( هدف جوردي البا في مرمى سلتيك قاد برشلونة للفوز في الذهاب

يوڤنتوس يبحث عن فوز أول أمام نوردشيالند.. وتشلسي للثأر من شاختار في دوري أبطال أوروبا

سلتيك وبراغا طريق برشلونة ومان يونايتد للتأهل إلى دور الـ 16

تيري بعد انته���اء عقوبة إيقافه 
محليا ألرب���ع مباريات التهامات 
عنصرية. ولم يتعرض تشلسي 
ألي خسارة على أرضه في آخر 
27 مباراة من دور املجموعات في 

املسابقة.
وفي املجموعة السادسة، يجد 
بايرن ميوني���خ االملاني وصيف 
النسخة املاضية نفسه في معركة 
ثالثية على الصدارة، اذ ميلك 6 نقاط 
بالتساوي مع ڤالنسيا االسباني 
وباتي بوريس���وف البيالروسي 
اللذين يلتقيان على ملعب االول 
ميستايا. ويطمح بايرن ان يستعيد 
املبادرة في املجموعة، على حساب 
ليل الفرنسي اجلريح الذي مني 

بثالث خسارات حتى اآلن.
وأشاد القيصر فرانتس بكنباور 
بالفرنسي فرانك ريبيري ووصفه 
بأنه »ميلك بالتأكيد 3 رئات«، على 
اث���ر االداء الرائع الذي يقدمه في 
اآلون���ة االخي���رة، خصوصا في 
املباراة ضد مضيف���ه هامبورغ 
)3-0( في الدوري االملاني. وكان 
ريبيري الس���بت املاضي مصدر 
االهداف الثالث���ة لالعبي املدرب 
ي���وب هاينكي���س، حيث جنح 
بتموين توماس مولر وباستيان 
شفاينش���تايغر وتوني كروس. 
وسجل ريبيري )29 عاما( هدفني 
وأرب���ع متريرات حاس���مة في 6 
مباريات في الدوري هذا املوسم، 
كما مرر كرة حاس���مة في مباراة 
باتي بوريسوف البيالروسي في 
أبطال أوروبا ومتريرتني  دوري 
حاسمتني في الكأس السوبر وفي 
الدور االول من كأس أملانيا. وفاز 
باي���رن في 14 من مبارياته ال� 15 
االخيرة على أرضه في املسابقة، 
وجاءت خس���ارته الوحيدة امام 
الترجيح في  تشلس���ي بركالت 
النس���خة االخيرة، في حني فاز 
ليل مرة واحدة في مبارياته ال� 12 
االخيرة خارج أرضه في املسابقة، 

ولم يسجل أبدا في املانيا.

الدمناركي  يستقبل نودرشيالند 
ال���ذي كاد يتغلب علي���ه ذهابا 
لوال هدف املونتينيغري ميركو 
فوسينيتش املتأخر )1-1(. ووصف 
الدولي  العب وس���ط تشلس���ي 
االسباني خوان ماتا مباراة شاختار 
بانها »مثل النهائي«، مشددا على 
أهمي���ة النقاط الث���الث »اذا كان 
تشلسي راغبا بتصدر املجموعة 

مع نهاية الدور االول«.
ويخشى البلوز ان يصبح اول 
مدافع عن اللقب يخرج من الدور 
االول ملس���ابقة دوري االبط���ال. 
ويحوم الشك حول مشاركة املدافع 
البرازيلي دافيد لويز بعد غيابه 
عن مباراة سوانزي االخيرة )1-1( 
في الدوري.ويتوقع ان يعود قلب 
الدفاع اآلخر وقائد الفريق جون 

سراي التركي بعد تعادلهما ذهابا 
في اسطنبول.

ويواجه تشلسي االجنليزي 
امام  اللقب مهم���ة صعبة  حامل 
شاختار دانييتس���ك، باحثا عن 
الثأر من الفريق االوكراني الذي 
هزمه 2-1 في اجلولة الس���ابقة.
ويريد شاختار )7 نقاط( حتقيق 
أول فوز في تاريخه على األراضي 
االجنليزية، في حني يدرك العبو 
املدرب االيطالي روبرتو دي ماتيو، 
الذين ميلكون 4 نقاط في املركز 
الثاني، انه ال ميكنهم إهدار املزيد 
من النقاط في املجموعة اخلامسة، 
في ظل تواجد يوڤنتوس في املركز 
الثالث مع 3 نق���اط. وكان الفتا 
العجوز  الس���يدة  حتقيق فريق 
3 تع���ادالت في 3 مباريات، وهو 

تش���كيلة يونايتد العب وسطه 
االسكوتلندي دارين فليتشر على 
رغم االدوية املرهقة التي تناولها 
بس���بب مرض مزعج في أمعائه 
كاد يهدد مسيرته.من جهته، جنح 
براغا، الذي يشرف عليه جوزيه 
بيسيرو مدرب الهالل السعودي 
)2007( واملنتخ���ب الس���عودي 
)2009-2011( س���ابقا، بالتغلب 
على فرق اجنليزية في آخر أربع 
مباريات على أرضه في املسابقات 
القارية، وكان من ضحاياه ليڤربول 
وارسنال وبرمنغهام وبورتسموث، 
حيث لم تهتز شباكه أمامهم في 
السنوات اخلمس االخيرة. ويسعى 
كلوج الروماني لالستفادة وحصد 
نقطة سابعة س���تكون مفصلية 
في تأهله عندما يس���تقبل غلطة 

هزمه االخير ذهابا 1-2.
وفي املجموعة الثامنة، سيكون 
مان يونايتد قادرا على الثأر من 
خروجه مذلوال املوس���م املاضي 
ال���دور االول، عندما يحل  م���ن 
على سبورتينغ براغا البرتغالي 
ثالث الترتيب )3 نقاط(. وتعافى 
يونايتد م���ن تأخره بهدفني أمام 
براغا على ملع���ب اولد ترافورد 
قب���ل أس���بوعني ليخ���رج فائزا 
3-2، ثم حقق انتصارين هامني 
على تشلس���ي وارسنال ليرتقي 
الى ص���دارة الدوري االجنليزي.

وحذر مدافع الفريق املخضرم ريو 
فرديناند )33 عام���ا( من املزيد: 
»لم نصل بعد الى اكبر اجنازاتنا، 
لكننا نبحث عن ذلك، وس���يأتي 
الوقت، ال تقلق���وا«. ويعود الى 

االول، جاه���زا للعب بعد إصابة 
صغيرة في ركبته تعرض لها في 
مباراة فيغو، اذ قال فيالنوفا: »بداية 
تخوفنا من التواء في ركبته، لكن 

تبني الحقا انه ضربة فقط«.
من جهته، يغيب عن سلتيك عدد 
من جنومه على غرار الهندوراسي 
اميلي���و ايزاغويري والنرويجي 
توماس روني وجاميس فوريست 
واالجنليزي غاري هوبر واملهاجم 
اليوناني جيورجيوس ساماراس، 
لكنه يعول على املهاجم الڤنزويلي 
ميك���و الذي س���جل 12 هدفا مع 
خيتافي االسباني املوسم املاضي. 
وفي املجموعة عينها، يبحث بنفيكا 
البرتغالي )نقطة( عن فوزه االول 
عندما يستقبل سبارتاك موسكو 
الروسي الثالث )3 نقاط( بعدما 

يس���عى كل م���ن برش���لونة 
االسباني بطل 2009 و2011 ومان 
يونايتد االجنلي���زي بطل 2008 
حلجز بطاقة التأه���ل الى الدور 
الثاني، عندما يخوضان املرحلة 
الرابعة من دور املجموعات لدوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم.
وجنح العمالقان القاريان في 
حتقيق 3 انتصارات على التوالي 
حتى اآلن عب���دت طريقهما نحو 
الدور االقصائ���ي، وهما يبحثان 
عن فوز جديد يضمن لهما التأهل. 
وبعد ان أصبح أول فريق يتغلب 
على سلتيك االسكوتلندي في عقر 
داره 3-1 على ملعب »باركهيد« في 
العصر احلديث من املسابقة، وذلك 
في دور املجموع���ات عام 2004، 
يعود برشلونة الى عرين الفريق 
االخضر واالبيض، ثاني الترتيب 
مع 4 نقاط، آمال بحصد تأهل مبكر 

الى الدور الثاني.
بالغ  وحقق برش���لونة فوزا 
الصعوبة ذهابا 2-1 بهدف متأخر 
من ظهي���ره الدولي جوردي البا 
في الدقيق���ة االخيرة، في مباراة 
قدم فيها س���لتيك لعب���ا دفاعيا 
بحتا، ما دفع الكثير من اخلبراء 
الى انتقاده لقتل متعة املواجهة 
وم���ن بينهم املدرب االملاني برند 
شوس���تر. وجنح برشلونة بعد 
فوزه على سلتا فيغو 3-1 السبت 
املاضي بتحقيق أفضل انطالقة في 
تاريخه في الدوري احمللي، إذ فاز 
في 9 مباريات من أصل 10. وأعلن 
برشلونة عن تشكيلة ضمت قلب 
دفاعه الدولي جيرار بيكيه العائد 
م���ن االصابة. وكتب النادي على 
موقعه الرس���مي: »جيرار بيكيه 
من ضمن الالئحة التي ستواجه 
الالئحة  س���لتيك.. يغيب ع���ن 
)البرازيلي( ادريانو املصاب في 
مباراة س���لتا فيغو وسيرجيو 

بوسكيتس املوقوف«.
وسيكون العمالق االرجنتيني 
مهاجم تشلسي فرناندو توريس خالل إحدى الهجمات أمام مرمى شاختارليونيل ميسي الذي رزق بطفله 

بيتيس الى املركز الرابع في »الليغا«.. 
وفوز كبير لوست بروميتش

غرامات مالية قاسية ليوڤنتوس وإنتر

إقالة مدرب أسكوتلندا بسبب سوء النتائج

صعد وست بروميتش البيون الى املركز اخلامس 
بفوزه على ضيفه ساوثمبتون العائد حديثا الى دوري 
االضواء 2-0 أول من أمس في ختام املرحلة العاشرة 
من ال���دوري االجنليزي لكرة القدم.  ويدين وس���ت 
بروميتش البيون بفوزه الى مهاجمه الدولي النيجيري 
بيتر اودميوينجي الذي سجل الهدفني في الدقيقتني 
28 و60.ورفع وست بروميتش البيون رصيده الى 17 
نقطة بفارق االهداف خلف ايفرتون الرابع واملتعادل 
م���ع مضيفه فوالم 2-2 في افتت���اح املرحلة وبفارق 
االه���داف أيضا امام توتنهام اخلامس س���ابقا والذي 

كان قد خسر امام ضيفه ويغان 0-1 السبت املاضي 
ايضا، اما ساوثمبتون فبقي في املركز االخير برصيد 4 
نقاط. كما صعد ريال بيتيس الى املركز الرابع بفوزه 
الثمني على مضيف���ه خيتافي 4-2 في ختام املرحلة 
العاشرة من بطولة اسبانيا، وسجل خورخي مولينا 
)59( وبينات ايتسيبيريا )74( وروبن كاسترو )76( 
وسالفا سيفيا )90+3( اهداف ريال بيتيس، ودييغو 
كاسترو )68( وبدرو ليون )90( هدفي خيتافي. ورفع 
ريال بيتيس رصيده الى 19 نقطة. أما خيتافي فتراجع 

الى املركز العاشر برصيد 13 نقطة.

أدى خروج اجلماهير عن النص إلى توقيع 
غرامات مالية قاس���ية على فريق يوڤنتوس 
متصدر جدول ترتيب الدوري اإليطالي لكرة القدم 
ووصيفه إنتر ميالن عقب املباراة الكالسيكية 
التي أقيمت بينهما يوم السبت وانتهت بفوز 
إنتر 3-1. وقرر قاض رياضي تغرمي يوڤنتوس 
50 أل���ف يورو )64 ألف دوالر( بس���بب إلقاء 
اجلماهير العشرات من الكرات الورقية داخل 

أرض امللعب خالل مواجهة إنتر. 
وطالت إح���دى هذه الك���رات رقبة مراقب 
خط املرمى، مما أسفر عن توقف اللعب بعض 
الش���يء في املب��اراة التي جرت على ملع��ب 

يوڤنتوس. 
كما قامت جماهير يوڤنتوس بإهانة املسؤولني 
طوال املباراة وعقب نهاية املباراة رفعوا الفتات 

عدائية ضد منافسهم التقليدي إنتر ميالن. 

وتلق���ى إنتر ميالن غرام���ة قدرها 35 ألف 
يورو بس���بب الالفتات العدائية التي رفعتها 
جماهير الفريق وأيضا بسبب قيام اجلماهير 
بخلع إطارات أبواب االس���تراحة داخل الستاد 
وألقوا بها على جماهير يوڤنتوس مما أس���فر 

عن إصابة مشجع بإصابات بسيطة.
وكان دربي ايطاليا قد ابتس���م النتر ميالن 
الذي اوقف سلسلة انتصارات يوڤنتوس حامل 
اللق���ب واملتصدر وهزم���ه 3-1 في عقر داره، 
واحلق انتر الهزمي���ة االولى ليوڤنتوس بعد 

49 مباراة.  
وتقدم التشيلي ارتورو فيدال بالهدف األول 
ليوڤنتوس قب���ل أن يس���جل ميليتو هدفني 
ويضيف رودريغو باالسيو الهدف الثالث في 
مرمي حارس يوڤنت���وس جانلويجي بوفون 

على ملعب يوڤنتوس ارينا.

أعلن االحتاد االسكوتلندي لكرة القدم اقالة مدرب 
منتخب بالده كريغ ليفاين من منصبه بسبب سلسلة 
من النتائج املخيبة.  وحققت اسكوتلندا 3 انتصارات 
فقط في مبارياتها ال���� 12 االخيرة وهي حتتل املركز 
االخير في مجموعتها ضمن تصفيات اوروبا املؤهلة 
الى كأس العالم املقررة في البرازيل عام 2014، علما أنها 
تغيب عن العرس العاملي منذ عام 1998 في فرنسا. 

وعقد االحتاد االسكوتلندي اجتماعا مبقره لبحث 
مصير املدرب وقرر إقالته. وعني بيلي س���تارك خلفا 
له مؤقتا وهو س���يقوده على اخلصوص في املباراة 
الدولية الودية امام لوكس���مبورغ بعد 10 ايام وهي 
املباراة التي كان متوقعا ان يعلن ليفاين تشكيلتها. 

وكان ليفاين، قلب الدفاع سابقا، عني على رأس االدارة 
الفنية السكوتلندا عام 2009، وهو سابع مدرب يقيله 
االحتاد االسكوتلندي منذ عام 2000. وعلق العب وسط 
ستوك سيتي االجنليزي الدولي االسكوتلندي تشارلي 
ادم على القرار في حسابه الشخصي تويتر: »عدت من 
التدريبات وسمعت ان كريغ ليفاين اقيل من منصبه. 
امر ال يصدق. ال اصدق ان الصحافيني االسكتلنديني 
حصلوا على ما كانوا يسعون اليه«.  وكانت لليفاين 
عالقات متوترة مع وسائل االعالم في بالده حيث كانوا 
يطالبون بإقالته. ورشحت وسائل االعالم العب الوسط 
الدولي السابق واملدرب السابق لسلتيك وكوفنتري 

وميدلزبره االجنليزيني لتسلم املنصب.

أعلن النجم البرازيلي ريڤالدو، الفائز من قبل بجائزة 
أفضل العب في العالم وكذلك كأس العالم مع املنتخب 
البرازيلي، نهاية مش���واره مع فريق كابوسكورب 
بنهاية موس���م الدوري األنغولي لكرة القدم. وكتب 
ريڤالدو )40 عاما( في حسابه مبوقع شبكة التواصل 

االجتماعي »تويتر« على 
اإلنترنت »يوم الوداع هنا 
في أنغوال.. أنغوال ستظل 
بيتا ل���ي لألبد«. وأحرز 
كابوسكورب املركز الرابع 
في ال���دوري األنغولي. 
وشارك ريڤالدو في 21 
مباراة س���جل خاللها 11 
هدفا وحاز جائزة أفضل 
العب أجنبي في الدوري. 
ووصف ريڤالدو الفترة 
التي قضاها مع الفريق 
األنغولي الذي انضم إليه 

في يناير املاضي، قائال: »إنه عام جيد في مسيرتي«. 
كذلك قال ريڤالدو إن »أنغوال كانت عالمة فارقة في 
حياتي«، مضيفا أنه يعتزم ش���راء منزل في أنغوال 
ليقضي فيه اإلجازات بشكل منتظم في املستقبل. ولم 
يكشف ريڤالدو عما إذا كانت هذه هي نهاية مسيرته 
كالعب كرة قدم أم ال.وتوج العب خط الوسط ريڤالدو 
ضمن صفوف املنتخب البرازيلي بكأس العالم 2002 
وكذلك كأس أمم أميركا اجلنوبية )كوبا أميركا( عام 
1999، كما فاز مع ميالن اإليطالي بلقب دوري أبطال 
أوروبا وحاز جائزة أفضل العب في العالم لعام 1999 

عندما كان ضمن صفوف برشلونة االسباني.

ريڤالدو

ريڤالدو يعلن نهاية مشواره 
مع كابوسكورب األنغولي

متفرقات عاملية
٭ قال املهاجم األملاني ماريو غوميز 

العب بايرن ميونيخ في حوار بثته القناة 
الفضائية للنادي إنه استعاد لياقته من جديد 

ويأمل في العودة سريعا للمشاركة ضمن 
صفوف الفريق املتصدر بالدوري األملاني 

لكرة القدم )بوندسليغا(.
٭ قال الدراج السابق األميركي تايلر 

هاميلتون في تصريحات نقلتها تقارير 
إخبارية بالدمنارك إن أطباء بفريق »سي.

إس.سي« لسباقات الدراجات ساعدوا على 
إمداد الدراجني مبواد محظورة.

٭ ذكر االحتاد الدولي أللعاب القوى أن 
القائمة النهائية للمتنافسني على جائزة 

أفضل العب قوى في العالم لهذا العام 
ضمت العداء اجلامايكي أوسني بولت 

واألميركي آرييس ميريت محترف سباقات 
احلواجز والكيني ديڤيد روديشا محترف 

سباقات املسافات املتوسطة.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

املجموعة اخلامسة

اجلزيرة الرياضية+10:458يوڤنتوس � نوردشيالند

اجلزيرة الرياضية+10:455تشلسي � شاختار دانييتسك

املجموعة السادسة

اجلزيرة الرياضية+10:452ڤالنسيا � باتي بوريسوف

اجلزيرة الرياضية+10:457بايرن ميونيخ � ليل

املجموعة السابعة

اجلزيرة الرياضية+10:456بنفيكا � سبارتاك موسكو

اجلزيرة الرياضية+10:454سلتيك � برشلونة

املجموعة الثامنة

اجلزيرة الرياضية+10:459كلوج � غلطة سراي

اجلزيرة الرياضية+10:451سبورتينغ براغا � مان يونايتد


