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وودبورن يدخل تاريخ »الليڤر«

دخل بن وودبورن العب خط وسط ليڤربول تاريخ 
الريدز من أوسع أبوابه بعد أن بات أصغر العب يسجل 
هدفا عبر تاريخ الفريق األحمر في شباك ليدز يونايتد 
ليكسر الرقم القياسي لنجم ليڤربول السابق مايكل أوين.

ووفقا لصحيفة ميرور اإلجنليزية أصبح بن وودبورن 
أصغر العب يسجل هدفا بقميص الفريق األول لليڤربول 
عبر تاريخه، حيث ســجل الهدف وعمره ١7 عاما و45 
يومــا، وبهــذا يكون قد حطــم رقم مايــكل أوين الذي 
ســجل أول أهدافه مع الليڤر عام ١997 حني كان عمره 

١7 عاما و١43 يوما.
وســاهم وودبورن بشكل الفت في تأهل فريقه إلى 
املربع الذهبي، وهذا بعدما نزل إلى امللعب في الدقيقة 
68 من الشوط الثاني بدال من الالعب كيفني ستيوارت.

بيدرو يغضب »الكتالن«

دي ماريا وأوزيل يريدان »املرينغي«

اعترف االســباني بيدرو رودريغيــز مهاجم فريق 
تشلسي االجنليزي بأن قراره كان صائبا عندما رفض 
فكرة العودة لفريقه الســابق برشلونة وقرر التمسك 
بالبقاء مع البلوز خالل فترة االنتقاالت الصيفية املاضية.
وكانت العديد من التقارير الصحافية ربطت فكرة 
عودة بيدرو مرة أخرى لبرشــلونة بعد عدم حصوله 

على فرصة املشاركة مع الفريق باملوسم املاضي.
ونشــرت صحيفة االكســبريس تصريحات بيدرو 
الذي قال: أنا سعيد برفضي العودة مرة أخرى للبارسا 
واختيــار البقاء هنا مع األزرق اللندني أنا مرتاح هنا 

مع زمالئي وأستمتع حقا بكرة القدم.
وأضاف: األمور تسير على ما يرام هنا في تشلسي، 
أنا ســعيد باملشــاركة مع الفريق وعودتي مرة أخرى 
لتســجيل األهداف، أريد االستمرار على هذا النهج في 

املباريات القادمة.

قالــت تقارير صحافية إن األملاني مســعود أوزيل 
واألرجنتينــي دي ماريا يرغبان في العودة من جديد 

إلى صفوف ريال مدريد خالل الفترة املقبلة.
ولعب الرســام األملاني للملكي ملدة 3 سنوات، قبل 
أن ينتقل ألرسنال في صيف 20١3، كما لعب دي ماريا 
بصفــوف الريــال حتى 20١4، قبــل أن ينتقل إلى مان 

يونايتد، ومنه إلى سان جرمان.
وقالت صحيفة »ماركا« إن أوزيل الزال في مفاوضات 
مع إدارة أرسنال لتجديد تعاقده، الذي ينتهي في صيف 
20١8، وهذه هي فرصته للعودة من جديد إلى املرينغي.

وأضافت: »دي ماريا، ليس سعيدا في بي اس جي ولم 
يستعد مستواه املعهود، الذي كان عليه مع أنشيلوتي، 
حــني حصد الريــال دوري األبطال للمرة العاشــرة«. 
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن »املالك االرجنتيني« 
لم يتكيف مع أســلوب لعــب باريس، ومحبط منذ أن 
أنهى مســيرته مــع ريال مدريد، حيــث خاض جتربة 

فاشلة مع اليونايتد.

»الريدز« وهال
إلى نصف نهائي »كابيتال ون«

بات ليڤربول أول املتأهلني الى الدور نصف النهائي من 
مســابقة كأس احملترفني االجنليزية لكرة القدم بعد فوزه 

على ضيفه ليدز )درجة أولى( 2-0 في ربع النهائي.
ولم يفز ليدز على الريدز في ١0 من آخر ١2 مباراة، وال 
في املواجهات اخلمس االخيرة على مضيفه في انفيلد رود، 
ويعود آخر فوز له على هذا امللعب الى اياب موسم 2000-
200١ )2-١( بعد خسارته أمامه ذهابا في عقر داره )2-0(.

ويطمح ليڤربول الى متابعة مشواره الناجح هذا املوسم 
حيث يحتل املركز الثاني في الدوري، وإحراز اللقب للمرة 
االولى منذ 20١2 والتاســع مبســيرته، وبالتالي تعويض 

اخفاقه في نهائي العام املاضي بركالت الترجيح امام مان 
سيتي ١-3 بعد تعادلهما ١-١ في الوقتني االصلي واالضافي.

وجنح الليڤر صاحب الرقم القياسي بألقاب املسابقة، في 
افتتاح التسجيل وجتنب خوض وقت إضافي عبر املهاجم 

البلجيكي ديفورك اوريجي )76(.
وعزز الشــاب الويلزي البديــل بن وودبيرن )١7 عاما( 
بالهدف الثاني بعدما تابع من مسافة قريبة كرة »طائرة« 

وصلته من فيينالدوم )8١(.
بدوره حذا هال سيتي حذو ليڤربول بفوزه على ضيفه 
نيوكاسل )اولى( بركالت الترجيح 3-١ بعد أن انتهى الوقت 

االصلي بالتعادل االيجابي ١ـ١ وشهدت الدقيقة قبل االخيرة 
طرد مهاجم هال الكونغولي مبوكاني )89(.

وفي احلصة االضافية االولى، تقدم املكبايس بواسطة 
الســنغالي محمد دياميه )98(، لكن الفريق الزائر لم يهنأ 
بتقدمــه ســوى اقل مــن دقيقة، حيــث رد صاحب األرض 
بسرعة بهدف التعادل عبر االسكتلندي سنودغراس )99(.
واحتكــم الفريقان لــركالت الترجيح، وتصدى حارس 
هال السويسري من اصل بوسني ياكوبوڤيتش للركلتني 
االولــى والرابعة وأصابت الثانيــة العارضة، بينما جنح 

زمالؤه في تنفيذ 3 ركالت متتالية.

اوريجي يفتتح باب التسجيل لفريق ليڤربول )رويترز(

تأهل تورينو وكييڤو.. وأمبولي يودع كأس إيطاليا

خطا ڤالنسيا خطوة جيدة نحو الدور ثمن النهائي من 
مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه الثمني على 

مضيفه ليغانيس 3-1 في ذهاب دور الـ 16.
وحســم فريق »اخلفافيش« نتيجة املباراة بهدفني 
مبكرين ملنير احلدادي )3( والفارو ميدران )25( قبل 
ان يقلص أصحاب األرض الفارق مطلع الشوط الثاني 
عبر الڤنزويلي ماشيس )59(، لكن الدولي البلجيكي 
املغربي األصل زكريا البقالي أعاد الفارق الى سابق 
عهده بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة االولى من 

الوقت بدل الضائع.
وحذا حذوه ايبار بفوزه على مضيفه ســبورتينغ 
خيخون بهدفني للبرتغالــي تياغو مانويل بيبي )2( 
ودافيد خونكا )89( مقابل هدف لبورخا فيغيرا )62(.
وتعادل الكوركون )درجة ثانية( مع اسبانيول بهدف 
اللفارو خيمينيز )51( مقابل هدف لألرجنتيني بابلو 

بياتي )84(.
وحقق ريال بيتيس فوزا بشق االنفس على ديبورتيڤو 
الكورونيا بهدف وحيد سجله البارغوياني سانابريا 

في الدقيقة 19.
ويختتم ذهاب دور الـ 16 اليوم بلقاءات خيمناستيك 
تارانغونا )ثانية( مع االفيس، وهويســكا )ثانية( مع 
الس باملاس، وبلد الوليد )ثانية( مع ريال سوسييداد.

كأس إيطاليا
خرج امبولي من الدور الرابع ملســابقة كأس إيطاليا 
بخسارته امام ضيفه تشيزينا من الدرجة الثانية 2-1 

بعد التمديد )الوقت االصلي 1-1(.

وكان تشيزينا الذي هبط املوسم املاضي الى الدرجة 
الثانية، البادئ بالتســجيل عبر بانيكو في الدقيقة 
67، وأدرك الدولي الســابق جيالردينو التعادل في 

الدقيقة 79.
وخاض الفريقان وقتا اضافيا كانت الكلمة االخيرة 
فيه لتشــيزينا الذي خطف هدف الفوز في الدقيقة 

102 عبر االسباني رودريغيز.
وتأهل كييڤو بســهولة اثر فوزه الكبير على ضيفه 
نوفارا من الدرجة الثانية بثالثية نظيفة تناوب على 
تسجيلها اينغليزي )27 و30 من ركلة جزاء( والسلوڤيني 

سيزار )49(.
فــي املقابل، عانى تورينو بقيــادة املدرب الصربي 
ميهايلوڤيتش لتخطي عقبة بيزا من الدرجة الثانية 
واحتاج الى التمديد للفوز عليه برباعية نظيفة تناوب 
على تسجيلها الصربي لياييتش )92( واالرجنتينيان 
لوبيز )111( ولوكاس بوييه )113( واندريا بيلوتي )117(.

20 صحافياً رياضياً في عداد قتلى حتطم الطائرة

تبني أن 20 صحافيا رياضيا برازيليا 
كانوا من عداد الذين قتلوا في حادث حتطم 
طائرة في كولومبيا كانت تقل أيضا فريق 
تشابيكوينسي البرازيلي للمشاركة بنهائي 
مسابقة كأس »سوداميريكانا« لكرة القدم، 
كما أفادت الوسائل االعالمية التي يعملون 
فيها. وقالت شبكة »فوكس سبورت التني 
اميركا« التي متتلك حقوق النقل احلصرية 
لهذه البطولة ان ســتة من موظفيها قتلوا 
في احلادث الذي حصد أرواح 71 شخصا. 
وأحد هؤالء القتلى هو املعلق اإلذاعي الشهير 
والالعب الدولي الســابق ماريو سيرجيو 
)66 عاما و8 مباريات دولية( الذي احترف 
اللعب من 1969 حتى 1987 ومر باندية مثل 

فالمنغو وفلوميننسي وانترناسيونال وساو 
باولو وبامليراس ثم انتقل الى التدريب من 

1987 حتى 2010.
أما مجموعة غلوبو البرازيلية لالعالم 
املرئي واملسموع فأعلنت من جهتها مقتل 
أربعة مــن صحافييها في احلادث ومقتل 
أربعــة آخرين يعملون فــي قناة »ار بي 
اس« التابعة لها. كما قتل في احلادث ستة 
صحافيني يراسلون محطات إذاعية محلية 
في تشابينكو معقل فريق تشابيكوينسي 

في والية سانتا كاترينا )جنوب(.
الناجني الســتة من احلادث  ومن بني 
الرياضي  املعلق  رافاييل هنزل فاملوربيدا 
في اذاعة اويستي كابيتال، وذلك الى جانب 

ثالثة العبني في الفريق البرازيلي هم احلارس 
جاكسون فوملان )24 عاما( واملدافعان الن 
روشل وهرميتو زامبيير نيتو ومضيفة 
اســمها خيمينا سواريس وعامل فني في 
الطائرة هو ايروين توميري. ونقل املصابون 

جميعا الى مستشفيات املنطقة للعالج.
كما كتبت النجاة لصحافي آخر ولكن 
بطريقة اخرى، إذ ان ايفان كارلوس اغنوليتو 
املذيع في »راديو ســوبر كوندا« كان احد 
الركاب األربعة الذين وردت أسماؤهم في 

قائمة ركاب الطائرة لكنهم فوتوا الرحلة.
الثالثاء  الكولومبية  السلطات  وأعلنت 
أن »عمليات البحث واإلنقاذ أتاحت العثور 

على 71 ضحية وستة ناجني«.

)أ.پ( أهالي الصحافيني يبكون بعد الكارثة  

 ناني وكرة مشتركة مع العب ليغانيس 

عمليات تفتيش في سويسرا
على خلفية فضيحة مونديال 2006

كشفت النيابة العامة السويسرية أمس عن تفتيش 
بعض األماكن االســبوع املاضي في إطار التوســع في 
التحقيق مبزاعم الفساد املتعلقة مبنح حق استضافة 
مونديال 2006 ألملانيا. ويستهدف التحقيق أعضاء من 
اللجنة املنظمة ملونديال أملانيا 2006، بينهم أسطورة 

الكرة األملانية »القيصر« فرانتس بكنباور.
ومت التوســع فــي التحقيق ليطال اورس لينســي 
الذي كان يشغل من ١999 حتى 2007 منصب أمني عام 
االحتاد الدولــي لكرة القدم »فيفا«، وذلك بحســب ما 
اعلن مكتب النائب العام السويســري في بيان كشف 
فيه عن ان السلطات السويسرية قامت في 23 الشهر 
اجلاري بتفتيش »أماكن مختلفة من املناطق السويسرية 
الناطقــة باألملانية« وبعض هــذه االماكن »على عالقة 
باورس لينسي« الذي يتولى حاليا منصب رئيس احد 

املصارف السويسرية.
وكانت أملانيا فازت بشرف استضافة مونديال 2006 
بحصولهــا على ١2 صوتا مقابل ١١ ملنافســتها جنوب 

افريقيا. 

ألونسو: نريد رونالدو 
جديداً في بايرن

أعرب متوسط ميدان بايرن ميونخ تشابي ألونسو عن أمله 
في رؤية جنم بحجم زميله السابق كريستيانو رونالدو بألوان 

العمالق الباڤاري، وذلك حلاجة الفريق خلدمات هداف قدير 
مثل صاروخ ماديرا، بإمكانه تسجيل 50 هدفا أو أكثر 
في املوسم الواحد. ولم يظهر الدون مبستواه املعروف 
عنه في بداية املوسم، إال أنه عاد مؤخرا ملمارسة هوايته 
املفضلة بتســجيل األهداف، حيث وقع على خمسة 
أهداف دفعة واحدة في آخر مباراتني، ما ساعد بطل 
أوروبا على اعتالء صدارة الليغا بفارق ســت نقاط 

عن أقرب املالحقني.
وقال ألونسو في حديثه ألوندا سيرو: »كريستيانو 
تكيف على مركزه اجلديد داخل أرض امللعب، إنه ليس 
مهاجما كالسيكيا، دائما يحب اللعب على األطراف 

وبالقرب من منطقة اجلزاء. إنه يعرف إين ســتذهب 
الكرة داخل منطقة اجلزاء، وتالحظ أن أغلب أهدافه 

تأتي من ملسة واحدة«.
وأضاف: »أعتقد أن رونالدو العب جيد جدا، لقد 
جنح في تطوير نفسه داخل منطقة اجلزاء، ومادام 
بإمكانه تسجيل 50 هدفا في املوسم، فالتأكيد نتمنى 
أن يكون لدينا العب مثله في بايرن ميونيخ. إن 

أرقام كريستيانو مدهشة، وال جدال في ذلك«.
وعن جناح الفرنســي زين الدين زيدان مع 
الريال كمدرب بعد توليه القيادة الفنية خلفا لرافا 
بينيتيز مطلع هذا العام، قال »بالطبع فوجئت 
بنجــاح زيدان مع الفريق، لم أكن أعرف أنه 
سيقوم بهذا العمل اجليد. اجلميع في النادي 
يعرف أن زيدان كان مهما في موسم كأس 
دوري األبطال العاشرة )عام2014 كمساعد 
ألنشــيلوتي(. لقد فاز مع الريال باحلادية 
عشــرة، واآلن يتصدر الليغا بفارق ست 

نقاط«.

»اخلفافيش« تقترب من ثمن نهائي »كوبا ديل ري«

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
كأس إسبانيا )دور الـ 32(
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