
رياضة
االربعاء ١٩ اكتوبر 2016

29
»املو«:  »الريدز« لم يكن آخر عجائب الدنيا

ســخر جوزيــه مورينيو 
املدير الفني ملان يونايتد من 
منافسه ليڤربول عقب تعادل 
الفريقــن في قمــة مباريات 
اجلولة الثامنــة من الدوري 

اإلجنليزي.
وقال »املو« في تصريحات 
أبرزتهــا صحيفــة »ميرور« 
البريطانيــة، »ليڤربــول لم 
يكــن آخــر عجائــب الدنيــا، 
كما تردد وســائل اإلعالم في 
الفترة األخيــرة، لكنه فريق 
جيد. كانت مباراة صعبة على 

املنافس أكثر منا«.
الفنــي  املديــر  وأضــاف 
االســتثنائي »بدأنــا بشــكل 
علــى  واســتحوذنا  جيــد، 
الكرة، تراجعنا في الشــوط 
الثانــي، وتصــدى دي خيــا 
لبعض الفرص، ولكننا قدمنا 
مســتوى تكتيكيــا مميزا في 
اجلانب الدفاعي، ما أدى لتفكك 

الريدز«.
وتابــع مورينيــو »كانت 
لدينا فرصة خطيرة للغاية، 
ولكــن افتقدنــا الفاعلية في 
وســط امللعب، وكنت أتوقع 
مزيــدا مــن االختراقات نحو 

مرمى ليفربول«.
وجنح البرتغالي في قيادة 
اليونايتــد القتنــاص نقطة 
التعادل من ليڤربول، ليحرمه 

من مزاحمة السيتي وأرسنال 
في صدارة البرميييرليغ.

كمــا أعــرب جوزيــه عن 
املســتوى  مــن  اســتيائه 
الباهــت للدولــي الفرنســي 
بول بوغبا العب خط وســط 
الفريق، خالل مواجهة الليفر 
بقوله: كنت أتوقع املزيد من 
االختراقــات لبوغبــا، وكنت 
أفكر فــي اللعب براشــفورد 

خلف إبراهيموڤيتش، ولكنه 
تعرض لتمزق عضلي، وقمت 
بتغيير راشفورد بواين روني 

في الدقيقة 77.

ليڤربول ليس خطيرا يا اعالم اجنلترا

.. وكلوب: احترمناهم أكثر من الالزم
أبدى يورغن كلوب، املدير الفني 

لليفربول عــدم الرضا عن أداء 
العبيه في مباراة مان يونايتد 

التي انتهت بالتعادل السلبي.
»مــان  كلــوب  وقــال 
يونايتد لم يخلق أي فرص 
خطيرة، ولكــن لم نقدم 
املســتوى املأمول، حيث 
فقدنــا التركيز والهدوء، 
واحترمنــا املنافس أكثر 
من الالزم، لذا افتقدنا الثقة 

في الشــوط األول، وكانت 
هناك عدة أخطاء في متركز 

الالعبن«.
وأشــار املدرب األملاني إلى أن 

اخلصم اعتمــد على خطــة دفاعية، 
مضيفا »هذا مقبول في كرة القدم، وما يعيبنا 
أننا لم ننجح في استغالل أخطاء املنافس«.

وانتقــد املدير الفنــي لليفربــول مهاجمه 

السنغالي ساديو ماني، مؤكدا أنه 
أضاع فرصــة مؤثرة، بســبب 
تباطوئــه فــي متريــر الكرة 

لزميله ناثانيل كالين.
السلبي  التعادل  وبات 
بن ليڤربول واليونايتد 
هو األول في كالســيكو 
الكرة اإلجنليزية منذ ١١ 

عاما.
القائد  أبــدى  بــدوره 
هندرســون إحباطه بعد 
التعادل الســلبي وقال: لم 
نلعب باملســتوى الذي كان 
يجب أن نلعب به ونخلق عديدا 
من الفرص، وكان ميكن أن نكون 

أفضل من ذلك.
وأضاف: لم نبدأ املباراة بشكل جيد، ولكن 
أداءنا تطور خالل املباراة من دون فاعلية على 

مرمى اخلصم.

جولة »األنباء« 
في الصحف 

البريطانية

دي خياإكسبريس
يحرم كلوب 
من الصدارة 

حرب
كوستا مع 
كونتي

بوغبا يستبسل
امام هندرسون 
 )رويترز(

كالسيكو إجنلترا.. »خيب التوقعات«

حقق مان يونايتد ومدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو 
»انتصــارا« معنويا بعدما 
فرمال الغرمي االزلي ليڤربول 
وحرماه من فوزه اخلامس 
علــى التوالي بإجباره على 
التعادل في معقله »انفيلد« 
0-0 في ختام املرحلة الثامنة 
من الدوري االجنليزي لكرة 

القدم.
الفرصــة قائمة  وكانت 
امــام الريــدز للحــاق مبان 

ســيتي الى الصــدارة بعد 
اكتفــاء االخيــر بالتعــادل 
مع ايفرتون )١-١( الســبت 
لو متكــن من حتقيق فوزه 
اخلامس علــى التوالي في 
الدوري والسادس تواليا في 
جميع املسابقات لكن فريق 
املدرب االملاني يورغن كلوب 
عجــز عن الثأر لهزائمه في 
مواجهاته االربــع االخيرة 
مع »الشــياطن احلمر« في 
الدوري املمتاز والفوز عليه 

للمرة االولــى في »انفيلد« 
منذ سبتمبر 20١3 )١-0(.

وكانــت مواجهة االثنن 
في »انفيلد« السادســة بن 
كلوب ومورينيو وقد تعادال 
للمرة الثانيــة مقابل ثالثة 
انتصارات للمدرب االملاني 
وانتصــار واحــد لنظيــره 
البرتغالي كان غير مؤثر في 
اياب الدور نصف النهائي من 
مسابقة دوري ابطال اوروبا 
ملوسم 20١2-20١3 عندما كان 

االول مــع دورمتوند، حيث 
فاز ذهابا 4-١ قبل ان يخسر 
ايابا 0-2 دون ان يؤثر ذلك 
على تأهل الفريــق االملاني 

الى النهائي.
امــا على صعيد الدوري 
االجنليزي، فكانت مواجهة 
االثنن الثانية بن الرجلن 
واالولى كانت في 3١ اكتوبر 
20١5 حن حقق كلوب فوزه 
االول فــي »برميييــر ليغ« 
مــع ليڤربــول وجــاء على 

حساب تشلســي 3-١ حن 
كان مورينيو مدربا للنادي 
اللندني قبل ان يقال بعدها 

بخمس مباريات.

ترتيب فرق الصدارة: 
١- مان ســيتي ١٩ نقطة 

من 8 مباريات
2- ارسنال ١٩ من 8
3- توتنهام ١8 من 8
4- ليڤربول ١7 من 8
5- تشلسي ١6 من 8

ميرور

مودريتش يجدد عقده إلى 2020

مدد صانــع االلعاب الكرواتي الدولي لوكا 
مودريتش عقده مع ناديه ريال مدريد االسباني 
حتــى عــام 2020 أمــس. وأذاع الفريق امللكي 
بيانا رســميا جــاء فيه »توصــل ريال مدريد 
ولوكا مودريتش الى اتفاق يقضي بتمديد عقد 
الالعب مع النادي حتى 30 يونيو عام 2020«.
ويغيب مودريتش حاليا عن املالعب حتى 
نهاية الشــهر اجلاري بعــد خضوعه لعملية 

جراحية بسيطة في ركبته.

وكان مودريتش انتقل الى ريال مدريد عام 
20١2 قادما من توتنهام االجنليزي وبات ركيزة 
اساسية في صفوف الفريق امللكي وأحرز في 
صفوفه ســبعة القاب في اربعة مواسم بينها 
دوري ابطال اوروبا مرتن عامي 20١4 و20١6.

ومن املنتظر ان يعلن ريال مدريد عن جتديد 
عقدي جنميه البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والويلزي غاريث بيل مقابل صفقتن ضخمتن 

في األسابيع املقبلة.

ڤولفسبورغ يتخلى عن خدمات هيكينغ
قرر ڤولفسبورغ االملاني 
التخلــي عن خدمــات مدربه 
ديتر هيكينغ بعد فشــله في 
حتقيق اي فوز فــي املراحل 
الســت االخيرة مــن الدوري 
احمللي، وذلك بحسب ما اعلن 
النادي في موقعه على شبكة 

االنترنت.
واكد ڤولفسبورغ املعلومات 
التي ذكرتها ســابقا صحيفة 
»بيلد« ومحطة »سبورت ١« 
واعلــن تخليه عــن هيكينغ 
واالســتعانة مبــدرب فريق 
دون 23 عاما املدافع الفرنسي 
السابق فاليريان اسماعيل )4١ 
عاما( لالشــراف على الفريق 
بشكل موقت في مباراة السبت 

املقبل ضد دارمشتات.
وتتحدث وسائل االعالم عن 
امكانية التعاقد مع البرتغالي 
او  فياش-بــواش  اندريــه 
مدرب شالكه السابق اندريه 

برايتنرايتر.
ويبدو ان الهزمية التي مني 
بها ڤولفسبورغ االحد املاضي 

على ارضه ضد الوافد اجلديد 
اليبزيــغ )0-١( فــي املرحلة 
السابعة، كانت مبنزلة الضربة 
القاضية لهيكينغ )52 عاما( 
الذي اشرف على الفريق منذ 
20١2 وقــاده الى لقب الكأس 
احملليــة عــام 20١5 حن حل 
وصيفا لبطل الدوري ايضا، 
كما وصل معه املوسم املاضي 
والول مرة في تاريخ النادي 
الى الدور الثاني من مسابقة 

دوري ابطال اوروبا.

واصبــح هيكينــغ ثالــث 
مدرب يقــال من منصبه منذ 
انطالق املوســم اجلديد بعد 
االوكراني فيكتور سكريبنيك 
)ڤيردر برمين( وبرونو الباديا 

)هامبورغ(.

ديتر هيكينغ

»فيفا« يوقف التايلندي ماكودي خمس سنوات

ملياردير أميركي يشتري مرسيليا

قررت الغرفة القضائية التابعة للجنة االخالقيات في 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ايقاف ووراوي ماكودي 
الرئيس السابق لالحتاد التايالندي والعضو السابق في 
اللجنة التنفيذية للفيفا خلمس سنوات عن كل االنشطة 

ذات الصلة باللعبة على املستوين احمللي والدولي.
وكانــت التحقيقات بحق ماكــودي بدأت في 23 يوليو 

املاضي.
وجاء علــى موقع االحتاد الدولي الرســمي ان الغرفة 
القضائية اعتبرت ان ماكودي اجرى تعديالت على لوائح 
االحتاد التايلنــدي دون موافقة كونغرس االحتاد احمللي 
للعبــة، وبالتالي اعتبرته مذنبا بالتزوير والتزييف بناء 
علــى املادة ١7 من قانون اخالقيــات فيفا. وبناء عليه، مت 
ايقافه خلمس سنوات عن ممارسة أي انشطة تتعلق بكرة 
القدم )ادارية كانت أو رياضية او غير ذلك( على املستوين 
احمللــي والدولي، كما فرضت عليــه غرامة قدرها ١0 آالف 

فرنك سويسري.

اكتملت وبشكل رسمي 
ملكيــة  انتقــال  صفقــة 
الفرنسي  نادي مرســيليا 
لكرة القــدم الى امللياردير 
االميركــي فرانك ماكورت، 
وذلك بحسب ما اعلن املكتب 

االعالمي للمالك اجلديد.
ووقــع املالــك الســابق 
لفريــق لــوس اجنيليــس 
دودجرز للبايسبول الوثائق 
الالزمة االثنن في العاصمة 
باريس من اجل انهاء عملية 
البيع التي بدأت املفاوضات 
احلصرية بشأنها مع املالكة 
السابقة مارغاريتا لويس-
دريفوس في 2٩ اغسطس 

املاضي.
وبــدأ مفعــول ملكيــة 
ماكورت منذ أول من أمس 
ووصــل الرئيــس اجلديد 
ملرسيليا جاك-هنري ايرود 
الى ملعــب »فيلــودروم« 
ليعلن بداية حقبة جديدة 
وانتهاء عهد عائلة لويس-

دريفوس التي سيطرت على 
النادي طوال 20 عاما.

وستكون املباراة االولى 
ملرسيليا في حقبة ماكورت 
ناريــة األحــد املقبــل ضد 
الغــرمي التقليــدي باريس 
ســان جرمان فــي الدوري 

احمللي.
وانضــم مرســيليا الى 
العديد من االندية األوروبية 
التي ميلكها اميركيون مثل 

الثالثــي االجنليــزي مان 
يونايتد وارسنال وليڤربول 
اضافة الى روما االيطالي.

وكان وصـــــول ايرود 
الــى رئاســة النــادي من 
التــي  ضمــن الصــــفقة 
وقعــت فــي باريــس قبل 
ان ينتقل مباشــرة جنوبا 
الى مرســيليا حيث التقى 
الفريق  الالعبون وطواقم 

في مركز التمارين.
ويأمل الثنائي ماكورت-
ايــرود اعادة بطــل دوري 
ابطال اوروبا لعام ١٩٩3 الى 
امجاده السابقة بعدما انهى 
املوسم املاضي من الدوري 
احمللــي في املركــز الثالث 
عشــر، وهي اســوأ نتيجة 

له منذ ١5 عاما.
ويعــود اللقــب االخير 

الــدوري  فــي  ملرســيليا 
الفرنسي الى عام 20١0 فيما 
كان تتويجــه االخير على 
كل االصعدة عام 20١2 في 
مسابقة كأس رابطة االندية 

احمللية احملترفة.
ويعاني مرســيليا هذا 
املوسم ايضا بقيادة املدرب 
فرانك باسي اذ يحتل املركز 

الثاني عشر في الدوري.

ووراوي ماكودي

مرسيليا يبحث عن العودة ملنصات التتويج


