
15 alwasat.com.kwرياضة

يتوقع جوزيه مورينيو السير على نهج 
م���درب مانشستر يونايتد ال��س��اب��ق أليكس 
فيرغسون، من حيث االستمرار في مسيرته 
التدريبية حتى يبلغ 70 عاماً، لكنه شدد على 
أن مشواره في أول��د ترافورد لن يكون طويالً 

بنفس القدر.
وف��از مورينيو )54 ع��ام��اً( بكل ش��يء في 

اللعبة لكنه يتوق للمزيد.
وأض��اف امل��درب البرتغالي :  »أعتقد أنني 
سأستمر بالتدريب ملدة 15 عاماً إضافية على 

األقل«.
وأنهى فيرغسون مسيرة رائعة مع يونايتد 
عندما بلغ عمره 71 عاماً، وقضى 26 عاماً في 

قيادة الفريق وحصل معه على 38 لقباً كبيراً.
ويعد مدرب آرسنال آرسني فينغر )67 عاماً( 
األطول عمراً بني مدربي الكرة اإلجنليزية حالياً، 

إذ يتولى قيادة النادي اللندني منذ 1996.
لكن مورينيو يعتقد أن السير على درب 
فيرغسون وفينغر بالبقاء كل هذه املدة الطويلة 

في فريق واحد »مستحيل«.
ولم يقض مورينيو أكثر من 4 سنوات في 
فريق واح��د، وأبعد نفسه عن تكهنات تدريب 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
وتابع: »عقدي ينتهي في يونيو )حزيران( 

2019 ونحن في أكتوبر )تشرين األول( 2017، 
لذا ال أعرف ماذا أق��ول؟، أبلغت بعض املقربني 
بأمر حقيقي وه��و أنني لن أنهي مسيرتي مع 
يونايتد، فينغر آخر مدرب في الكرة احلديثة 

ميكث 15 أو 20 عاماً في نفس الفريق«.
وواصل: »إذا كانت مسيرتي ستنتهي خالل 3 
أو 4 أو 5 سنوات ألنهيتها مع يونايتد، صحيح 

أنني لم أوقع على عقد جديد لكنني ال أفكر في 
الرحيل«.

وأك��د مورينيو، الفائز ب��دوري األبطال مع 
بورتو وإنترناسيونالي، أنه يصب تركيزه على 
زيارة محفوفة باملخاطر إلى لشبونة أمام بنفيكا 
ال��ذي ل��م يحصل على أي نقطة ف��ي مباراتني 

باملجموعة األولى.

ت��ص��دى ه��وج��و ل���وري���س ح���ارس 
ت��وت��ن��ه��ام ه��وت��س��ب��ي��ر ل��س��ل��س��ل��ة من 
احمل��اوالت اخلطيرة في الشوط الثاني 
ليمنح فريقه التعادل 1-1 في عقر دار 
ري��ال م��دري��د حامل لقب دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم يوم الثالثاء.
وتساوى توتنهام وريال في صدارة 
املجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط 
وبفارق ست نقاط عن فريقي بروسيا 

دورمتوند وأبويل نيقوسيا القبرصي.
وه��ز توتنهام الشباك ألول م��رة في 
تاريخ مواجهاته أمام ريال بطل أوروبا 
12 م��رة بعدما أرس��ل سيرج أورييه 
متريرة عرضية لزميله هاري كني لكن 
رفائيل ف��اران مدافع ري��ال وضع الكرة 

باخلطأ في شباكه في الدقيقة 28.

لكن أورييه خذل فريقه قبل حلظات 
من صفارة نهاية الشوط األول بعدما 
أسقط توني كروس في املنطقة ليسجل 
كريستيانو رون���ال���دو رك��ل��ة اجل���زاء 
احملتسبة في الدقيقة 43 وهو خامس 
أه��داف��ه في دوري األب��ط��ال ه��ذا املوسم 
لينضم إل��ى ك��ني مهاجم توتنهام في 

صدارة قائمة الهدافني.
وسيطر ريال مدريد على معظم فترات 
الشوطني لكن لوريس حرم ريال مدريد 
من حتقيق فوزه الثالث على التوالي في 
املسابقة وأنقذ بقدميه محاولة خطيرة 
بضربة رأس من كرمي بنزمية من مدى 
قريب. وقال كني للصحفيني ”احلصول 
على نقطة واح��دة في برنابيو يجعلنا 
نشعر بالرضا وهذا يوضح إلى أي مدى 

وصل مستوانا كفريق“.
وأض��اف ”نحن س��ع��داء. بكل تأكيد 
صنع املنافس الفرص لكننا لعبنا بجدية 
وجعلنا امل��ب��اراة صعبة عليه. تضعنا 
النتيجة في موقف جيد وسنواجه نفس 

الفريق بعد أسبوعني“.
وق���ال كيلور ن��اف��اس ح���ارس ري��ال 
”اقتربنا من تنفيذ هدفنا لكنا ال ميكن أن 
نشعر بالرضا في النهاية. حاولنا الفوز 
ط��وال امل��ب��اراة لكن كنا نواجه منافسا 
قويا وحصل كل فريق على العديد من 

الفرص“.
وأشرك ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
توتنهام املهاجم فرناندو يورينتي إلى 
جوار كني ألول مرة هذا املوسم رغم أن 
الفريق اللندني جلأ إلى الدفاع معظم 

ف��ت��رات اللقاء واعتمد على الهجمات 
امل��رت��دة. وسيطر ري��ال مبكرا وأرس��ل 
مارسيلو كرة نحو الظهير األمين املغربي 
أشرف حكيمي )18 عاما( الذي حولها 
إلى رونالدو لكن القائم رد ضربة رأس 
من ال��ه��داف البرتغالي وتابع بنزمية 

الكرة وسددها خارج امللعب.
وكاد توتنهام أن يسجل هدف التقدم 
بعدما نفذ كريستيان إريكسن ركلة 
ركنية نحو كني لكن احل��ارس نافاس 
أنقذ م��رم��اه كما طالب الفريق الزائر 
باحلصول على ركلة ج��زاء بعد تدخل 

كاسيميرو ضد يورينتي.
وأه����در ري���ال ع���دة ف���رص للتعادل 
قبل أن يسجل رونالدو من ركلة جزاء 
وي��واص��ل صاحب األرض الضغط في 

الشوط الثاني لكن احل��ارس لوريس 
تصدى لعدة فرص من رونالدو وإيسكو 

وضربة رأس من بنزمية.
وانتهج توتنهام أسلوبا ح��ذرا في 
ال��ش��وط الثاني لكنه حصل على عدة 
فرص متتالية في غضون ثالث دقائق 
بينما أنقذ نافاس مرماه من محاوالت 

كني وزميله العب الوسط إريكسن.

دورمتوند يواجه خطر اخلروج
ويواجه بروسيا دورمتوند متصدر 
دوري ال��درج��ة األول���ى األمل��ان��ي خطر 
اخلروج من دور املجموعات بعد تعادله 
املفاجئ 1-1 مع مضيفه أبويل نيقوسيا 
ما تركه في املركز الثالث في املجموعة 

الثامنة. وك��ان م��ن املتوقع أن يتفوق 
فريق امل��درب بيتر ب��وش على منافسه 
القبرصي األضعف لكنه ب��ات اآلن في 
موقف ال يحسد عليه حيث لم يحقق أي 
انتصار حتى االن في املجموعة التي 
يتصدرها ريال مدريد وتوتنهام بسبع 

نقاط لكل منهما.
ودب��ت احلياة في املباراة اململة بعد 
م���رور س��اع��ة عندما ت��ق��دم أب��وي��ل عبر 
البديل ميكائيل بوت مستفيدا من خطأ 

حلارس املرمى.
وعادل سقراطيس باباستاثوبولوس 
النتيجة ل��دورمت��ون��د بعدها بخمس 
دقائق لكن الفريق األملاني أخفق في هز 

الشباك ثانية.
ويتساوى دورمتوند مع أبويل بنقطة 

في املجموعة الثامنة.
افتتح أبويل التسجيل في الدقيقة 61 
بعدما استفاد بوت من خطأ من الدفاع 

واحلارس رومان بوركي.
وتعادل دورمتوند بعدما ارسل ماريو 
جوتسه ك��رة عرضية ليضعها املدافع 

اليوناني سقراطيس برأسه في الشباك.
واستفاق دورمتوند بعد هذا الهدف 
وبعد دقيقة واحدة سدد شينجي كاجاوا 
من على حافة منطقة اجلزاء كرة أنقذها 

احلارس البديل راؤول جودينو.
وكاد الفريق االملاني ان يخطف الفوز 
في الرمق االخير لكن رأسية بيير اميريك 
اوبامياجن تصدى لها جودينو قبل أن 
يتابع جوتسه الكرة ويسددها بعيدا عن 

املرمى في احملاولة األخيرة في املباراة.

لقطة من املباراة

مورينيو

مورينيو يسعى للسير على خطى فيرغسون مع مانشستر يونايتد

ق��دم ليفربول ع��رض��ا هجوميا كاسحا لينعش 
مشواره املتعثر في دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم 
بسباعية دون رد في مرمى مضيفه ماريبور السلوفيني 

في املجموعة اخلامسة الثالثاء.
وبعد تعادله في أول مباراتني في املجموعة بدأ 
ليفربول مباراة الثالثاء بشكل رائع عندما توغل محمد 
صالح في املنطقة قبل أن ميرر إلى البرازيلي روبرتو 

فيرمينو ليسجل في الدقيقة الرابعة.
وبعد تسع دق��ائ��ق أخ��رى ح��ول فيليب كوتينيو 
م��واط��ن فيرمينو مت��ري��رة جيمس ميلنر الذكية في 
الشباك ليضاعف الغلة قبل أن ينهي صالح محاولة 
بنجاح في الشباك حيث صال ليفربول وجال في أول 

19 دقيقة.
وواص��ل ثالثي املقدمة في ليفربول تألقهم وكلل 
صالح املتألق جهود الفريق في الشوط األول بتسجيل 
الهدف الرابع مستفيدا من متريرة البرتو مورينو 

العرضية املنخفضة في الدقيقة 39.
ولم تتراجع قوة ليفربول في الشوط الثاني واضاف 
فيرمينو هدفا شخصيا ثانيا مستحقا من متريرة 

لكوتينيو بضربة رأس في الدقيقة 54.
وهز البديل اليكس اوكسليد تشامبرلني الشباك 
ألول مرة مع ليفربول وأكمل ترينت الكسندر ارنولد 

السباعية في الدقائق االخيرة ليحقق الفريق الزائر 
أكبر انتصار له حتت قيادة املدرب يورجن كلوب.

وميلك ليفربول خمس نقاط بعد ث��الث مباريات 
ليتصدر املجموعة اخلامسة ب��ف��ارق االه���داف عن 
سبارتاك موسكو بينما يتأخر اشبيلية االسباني 

بنقطة في املركز الثالث.
وميلك ماريبور نقطة وحيدة.

سبارتاك ُيفجر املفاجأة في األندلس
وف��ي إسبانيا سقط الفريق األن��دل��س��ي إشبيلية 
بعنف عندما تلقى هزمية مذلة من سبارتاك موسكو 
الروسي )1-5(، في مواجهة مثيرة انتهى شوطها 
األول بالتعادل )1-1( حيث افتتح كوينسي بروميس 
التسجيل لسبارتاك ف��ي الدقيقة 18 قبل أن ي��درك 

سيمون كاير التعادل ألصحاب األرض في الدقيقة 30.
وفي الشوط الثاني انهار متاماً إشبيلية خامس 
الدوري اإلسباني حالياً، إذ تلقت شباكه أربعة أهداف 
تناوب على تسجيلها كل من لورينزو ميلغاريغو 
في الدقيقة 58 ودينيس غلوشاكوف في الدقيقة 67 
ولويس أدري��ان��و في الدقيقة 74، وأخ��ي��راً كوينسي 

بروميس في الدقيقة 90.

ليفربول ميطر شباك ماريبور بسباعية ويعتلي صدارة املجموعة اخلامسة

فرحة العبي ليفربول

أع��ل��ن��ت ن��ي��اب��ة ال��ع��اص��م��ة 
اإلسبانية مدريد الثالثاء، أن 
ه��ن��اك اح��ت��م��االت ح���ول قيام 
الالعب البرازيلي مارسيلو، جنم 
ري��ال م��دري��د، بارتكاب جرمية 
ضريبية تتعلق مببلغ مالي 
يصل إل��ى نصف مليون ي��ورو 

تقريباً.
وات��ه��م��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 
ف��ي م��دري��د ال��الع��ب البرازيلي 
بالتهرب من تسديد 490 ألف 
70ر917 ي���ورو )577 ال��ف 
و443 دوالر( كضرائب مستحقة 
على دخل األشخاص الطبيعيني 

في 2013.
وأف���ادت اجل��ه��ات القضائية 
أن الالعب أخفى أرب��اح حقوق 
الصورة اخلاصة به من خالل 
ع����دة ش���رك���ات أن��ش��ئ��ت ل��ه��ذا 

الغرض.
وق��ال��ت النيابة ال��ع��ام��ة في 
نص اتهامها لالعب البرازيلي: 
»ك��ل ه��ذه املنشآت االعتبارية 
مت استخدامها م��ن قبل املمول 

الضريبي من أجل إخفاء األرباح 
ال��ن��اجت��ة ع��ن ح��ق��وق ال��ص��ورة 

اخلاصة به«.
وأش��ارت النيابة العامة في 
إسبانيا إل��ى أن مارسيلو قدم 
إقراراً ضريبياً عن نشاطاته في 
2011 و2012 و2013 بدون أن 
يذكر شيئاً عن أرباحه من حقوق 
ال��ص��ورة بهدف حتقيق منفعة 

مالية غير قانونية.
وانضم مارسيلو )29 عاماً( 
إل���ى ري����ال م��دري��د ف��ي 2006 
ليصبح مع مرور الوقت أحد أهم 

الالعبني في صفوف الفريق.
وع��ل��ى ض���وء ه���ذا االت��ه��ام 
األخ��ي��ر، أصبح اس��م مارسيلو 
ضمن قائمة العبي ريال مدريد 
احل��ال��ي��ني وال��س��اب��ق��ني ال��ذي��ن 
ارت��ب��ط��ت أس��م��اؤه��م باجلرائم 
الضريبية مثل البرتغاليني 
كريستسانو رون��ال��دو وبيبي 
وريكاردو كافاليو وكوينتراو 
واإلس��ب��ان��ي ت��ش��اب��ي ألونسو 

مارسيلوواألرجنتيني أنخيل دي ماريا.

النيابة العامة اإلسبانية تعود ملالحقة العبي امللكي
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دورمتوند يواجه خطر اخلروج بعد التعادل مع أبويل في دوري أبطال أوروبا

تعادل ريال مدريد وتوتنهام يبقي الصدارة على حالها في املجموعة الثامنة


