
مورينيو: أتخيل الريال بدوني أنا وكريستيانو
قال البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني لريال مدريد االسباني إنه يتخيل الفريق امللكي بدون وجوده هو 
ومواطنه جنم الفريق كريستيانو رونالدو، وأوضح مورينيو خالل مؤمتر صحافي قائال »أتخيل ريال مدريد 
بدون اي منا، النه اذا كان يعتمد على العب او مدرب فسيكون هذا امرا سيئا، ولكن الريال فوق اجلميع«، 
وتأتي تلك التصريحات وسط شائعات تفيد برغبة نادي باريس سان جرمان الفرنسي في احلصول على 
خدمات رونالدو مقابل 100 مليون يورو، ومن ثم اقناع مورينيو بتدريب نفس الفريق، وأنفق باريس سان 
جرمان منذ تولي امللياردير القطري ناصر اخلليفي مسؤوليته ما يزيد عن 250 مليون يورو للتعاقد مع 
العبني كبار.
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الرياضية

أعلن رئيس بلدية نيويورك 
الغاء س���باق  ماي���كل بلومبرغ 
املاراثون الذي كان مقررا في املدينة 
اليوم االحد بع���د اجلدل الكبير 
بسبب تداعيات االعصار ساندي 
املدمر الذي ضرب الواليات املتحدة 
وبعض ال���دول املجاورة، واوقع 
االعص���ار 95 قتيال في الواليات 
املتحدة بينه���م 41 في نيويورك 
وحدها، وادى الى انقطاع التيار 
الكهربائي في املدينة والى انتظار 
س���كانها في طوابير طويلة امام 
محطات الوقود، فقد اصر بلومبرغ 
في البداية على اقامة السباق، لكنه 
خضع في نهاية املطاف لضغوط 
احملتجني في املدينة وبعض النواب 
الذين رأوا في اس���تمرار تنظيم 
املاراثون حتديا ملشاعر متضرري 

االعصار ساندي.

انف���رد بورتو حام���ل اللقب 
الكبير على  بالصدارة بف���وزه 
ضيفه ماريتيمو فونشال 5 � 0 
في افتت���اح املرحلة الثامنة من 
بطول���ة البرتغال لك���رة القدم، 
الكولومبي جاكسون  وس���جل 
مارتينيز )4 و59( وسيلفستر 
فاريال )35( والكولومبي اآلخر 
جيمس رودريغي���ز )72 و77( 
االه���داف، ورفع بورتو رصيده 
الى 20 نقطة بفارق 3 نقاط امام 
شريكه السابق غرمه التقليدي 
بنفي���كا، فيم���ا جتم���د رصيد 
ماريتيمو فونشال عند 8 نقاط 
في املركز التاسع، وتختتم املرحلة 
اليوم بلقاءات ناسيونال ماديرا 
مع بيرا م���ار، وباكوش فيريرا 
مع اولهانينزي، وموريرنزي مع 
ريو افي، واكادمييكا كوميبرا مع 
استوريل، وڤيتوريا سيتوبال مع 

سبورتينغ لشبونة.

اعت����رف اإليطال����ي روبرتو 
مانشيني املدير الفني ملان سيتي 
بدخوله في اتصاالت املوسم املاضي 
للرحيل عن بطل الدوري اإلجنليزي 

من أجل تدريب فريق موناكو.
كان����ت صحيف����ة »غارديان« 
البريطانية قد أشارت إلى أن مدرب 
مان سيتي كان قد توصل بالفعل 
إلى اتف����اق لتدريب الفريق الذي 
يلعب ف����ي دوري الدرجة الثانية 
الفرنسي ملدة خمسة أعوام. لكن 
مع فوزه بلقب الدوري اإلجنليزي 
بنهاية املوسم، فضل املدرب البقاء 
في فريقه احلالي، موقعا في املقابل 
عقدا معهم ملدة خمسة أعوام. وقال 
املدرب »في العام املاضي كنت قريبا 
من الرحيل إلى سبعة أو ثمانية 
أندية، لكنني فضلت البقاء ألنني 
عملت هنا بشكل جيد في األعوام 
الثالثة األولى. حتى لو كان هناك 
من يعتقد بأننا لم نقم بعمل جيد، 
فإننا أحرزنا ثالثة ألقاب في عامني 
وأنا سعيد للغاية، إننا نعمل بشكل 
جيد«. وأضاف »واآلن أنا أعتقد أن 
األعوام الثالثة أو األربعة املقبلة 
ستكون مهمة جدا بالنسبة لنا«.

بل���غ االس���باني دافيد فيرر 
ال���دور نصف  املصن���ف رابعا 
النهائي لدورة باريس بيرس���ي 
الدولية للتن���س، آخر الدورات 
التسع الكبرى والبالغة جوائزها 
2.427.975 مليون يورو، بفوزه 
الفرنس���ي ج���و ويلفريد  على 
تسونغا السادس ووصيف بطل 
النسخة األخيرة 6-2 و7-5 في 
ال���دور ربع النهائ���ي. فيرر هو 
ب���ني املصنفني  الوحيد  الالعب 
العشرة األوائل بقي في املنافسة 
على لقب الدورة. ويلعب فيرر في 
الدور املقبل مع الفرنسي اآلخر 
مايكل لودرا املش���ارك ببطاقة 
دعوة والفائز على األميركي سام 
كويري 7-6 )7-4( و6-3 في 
ساعة و19 دقيقة. وبلغ الفرنسي 
جيل سيمون الدور نصف النهائي 
بفوزه على التش���يكي توماس 
برديتش املصنف خامسا 4-6 

و6-4 في ساعة و51 دقيقة.

اإلعصار ساندي 
يتسبب في إلغاء 
ماراثون نيويورك

بورتو ينفرد 
بالصدارة مؤقتًا

مانشيني يعترف 
مبفاوضات موناكو

فيرر وسيمون إلى 
نصف نهائي باريس

فرانكفورت يواصل نزيف النقاط.. وصراع بني برمين وماينتس

 انتصار ثمني ليونايتد على أرسنال.. وعقدة »2006« مازالت مستمرة 
تصدر مان يونايتد الترتيب 
مؤقتا بعد ف���وزه الثمني على 
ضيف���ه ارس���نال 2-1 ام���س 
في افتتاح املرحلة العاش���رة 
من ال���دوري االجنليزي لكرة 

القدم.
وس���جل الهولن���دي روبن 
بيرسي )3( والفرنسي باتريس 
ايڤ���را )67( هدف���ي يونايتد، 
واالسباني سانتي كازورال )94( 

هدف ارسنال.
ورفع يونايتد، حامل اللقب 
19 مرة )رقم قياسي(، رصيده 
الى 24 نقطة من 10 مباريات، 
وتصدر مؤقتا بانتظار مباراة 
تشلسي )22 نقطة( املتصدر 

السابق مع سوانزي سيتي.
ولم ينجح ارسنال بالفوز 
اولد ترافورد منذ  على ملعب 
2006، عندما فاز بهدف وحيد 
للتوغولي اميانويل اديبايور، 
اذ خس���ر 8 مرات وتعادل مرة 

واحدة في جميع املسابقات.
ويستقبل ليڤربول املترنح 
في املركز الثاني عشر نيوكاسل 
العاشر على ملعب »انفيلد رود« 
العاشرة للدوري  في املرحلة 
االجنليزي، كما يلتقي كوينز 

بارك رينجرز مع ريدينغ.

ايطاليا

يواجه نابولي الثالث على 
ملعبه »سان باولو« تورينو 
اليوم ف���ي املرحل���ة احلادية 
عش���رة من الدوري االيطالي، 
نابولي خسر مرتني في آخر 3 

الدوري الفرنسي.
وارتقى بريس���ت الى املركز 
الثالث عشر برصيد 13 نقطة، 
فيم���ا بقي لوريان ف���ي املركز 

التاسع برصيد 15 نقطة.
ويطمح تولوز مفاجأة املوسم 
للمحافظة عل���ى مركزه الثاني 
املؤقت، بعد تأجيل مباراة ليون 
ومرسيليا، عندما يحل اليوم على 
بوردو الثامن الذي عانى خسارته 
األولى في املرحلة املاضية بعد 
3 انتصارات و6 تعادالت. وعلى 
مس���افة مائية قريبة في البحر 
الى  املتوسط، ينتقل مرسيليا 
جزيرة كورسيكا ملقابلة اجاكسيو 
وهو مثقل باجلراح بعد خسارة 
س���ان جرمان في كأس الرابطة 
وفقدان���ه بالتالي لقب البطولة 
التي أحرزها في السنوات الثالث 
األخيرة، وانتكاسته في الدوري 
بعد فوزه في 6 مباريات مطلع 
املوسم. وزادت مصاعب فريق 
امل���درب ايلي بوب بعد تعرض 
العب وسطه الغاني اندري ايوو 
لكس���ر في قدمه يشبه الكسر 
الذي تعرض له املهاجم اندريه 
بيار جينياك. ويستقبل ليون 
الرابع باستيا احلادي عشر على 
ملعبه جيرالن. ويتصدر فريق 
العاصمة الترتيب مع 22 نقطة 
م���ن 10 مباريات بفارق 3 نقاط 
عن كل من تولوز ومرسيليا الذي 
لعب مب���اراة اقل، وهو الوحيد 
الذي لم يخسر بعد )6 انتصارات 

و4 تعادالت(.

سمبدوريا مع اتاالنتا، سيينا مع 
جنوى، روما مع باليرمو.

إسبانيا

اليوم ف���ي املرحلة  يلعب 
العاشرة من الدوري االسباني 
ريال سوسييداد مع اسبانيول، 
ديبورتيف���و ال كورون���ا مع 
مايوركا، اوساس���ونا مع بلد 
الوليد، غرناطة مع اتلتيك بلباو، 

اشبيلية مع ليفانتي.

ألمانيا

واصل اينتراخت فرانكفورت 
نزيف النقاط بسقوطه في فخ 
التع���ادل ام���ام ضيفه غروثر 
فورث الصاعد حديثا الى دوري 
األضواء 1-1 اول من امس في 
افتتاح املرحلة العاش���رة من 
بطولة أملانيا. ورفع اينتراخت 
فرانكفورت رصيده الى 20 نقطة 
في املركز الثالث بفارق األهداف 
خلف ش���الكه، فيم���ا تخلص 
غروثر فورث من املركز األخير 
مؤقتا بعدما رفع رصيده الى 7 
نقاط بفارق نقطة واحدة امام 
اوغسبورغ. ويستضيف باير 
ليڤركوزن منافس���ه فورتونا 
اليوم كما يلتقي  دوسلدورف 
ڤيردر برمين ماينتس في ختام 

املرحلة.

فرنسا

فاز بريس���ت على لوريان 
2-0 اول من امس في افتتاح 
املرحل���ة احلادية عش���رة من 

مباريات، ويغيب عنه مجددا 
هدافه االوروغوياني ادينسون 
كافاني بسبب اإلصابة عندما 

يستقبل تورينو.
وفي باقي املباريات، يلعب 
بيس���كارا مع بارما، بولونيا 
م���ع اوديني���زي، كاتانيا مع 
التسيو، فيورنتينا مع كالياري، 

)ا.ف.ب( هدف مدافع مان يونايتد باتريس ايڤرا في مرمى ارسنال 

نيويورك نيكس يفوز على ميامي بعد إعصار ساندي 
»NBA« وخسارة ثالثة لليكرز في الـ

واصل جيمس هاردن بدايته 
الصاروخية مع فريقه اجلديد 
هيوسنت روكتس بتسجيله 45 
نقطة ليق���وده الى الفوز على 
اتالنتا هوكس 109 � 102 ضمن 
الدوري االميركي للمحترفني 
في كرة السلة، وسبق ان قاد 
هاردن هيوس���نت ال���ى الفوز 
على ديترويت بيستونز 105 
� 96 بتس���جيله 37 نقطة و12 
متريرة حاس���مة ف���ي املباراة 
االولى، ه���اردن كان انتقل من 
اوكالهوما سيتي الى هيوسنت 
ملدة 5 مواسم في صفقة قدرت 
ب� 80 مليون دوالر قبل ساعات 

قليلة من انطالق البطولة.
وعاش���ت مدينة نيويورك 
اول نش���اط رياض���ي منذ ان 
ضربها االعصار املدمر ساندي 
وادى الى وفاة 41 شخصا في 
املدينة والى انقطاع واسع في 
التي���ار الكهربائي وفي املياه، 
وانتظار السكان ساعات طويلة 
على محطات الوقود، اذ حقق 
ف���وزا الفتا  نيويورك نيكس 
على ميامي هيت بطل املوسم 
املاضي بفارق 20 نقطة 104 � 84، 
كارميلو انطوني جنم نيويورك 
كان االبرز في املباراة بتسجيله 

لوس اجنيلي���س بفوزه على 
ليكرز 105 � 95 رغم تألق جنم 
االخي���ر كوب���ي براينت الذي 
س���جل 40 نقطة، وكان جمال 
كراوفورد االفضل في صفوف 
كليبرز بتس���جيله 21 نقطة، 
واضاف زمي���اله كريس بول 
وبالي���ك غريفني 18 و15 نقطة 
عل���ى التوالي، اخلس���ارة هي 
الثالثة على التوالي لليكرز بعد 
ان سقط امام دالس مافريكس 
91 � 99 وامام بورتالند ترايل 
باليزرز 106 � 116، وفي املباريات 
االخرى، فاز تشارلوت بوبكاتس 
على انديانا بيس���رز 90 � 89، 
وشيكاغو بولز على كليفالند 
كافالييرز 115 � 86، واوكالهوما 
س���يتي على بورتالند ترايل 
بالي���زرز 106 � 92، واورالندو 
ماجيك على دنفر ناغتس 102 
� 89، وميلووك���ي باكس على 
بوسطن س���لتيكس 99 � 88، 
ونيو اورليانز على يوتا جاز 
88 � 86، ومينيسوتا متبروولفز 
على ساكرامنتو كينغز 92 � 80، 
وفينيكس صنز على ديترويت 
بيس���تونز 92 � 89، وممفيس 
غريزليز على غولدن ستايت 

ووريرز 104 � 94.

30 نقط���ة مع 10 متابعات، اما 
لدى ميامي، فس���جل ليبرون 
جيمس 23 نقطة مع 7 متابعات 
و5 متريرات حاسمة، وراشارد 
لويس 16 نقطة ودواين وايد 
15 اخ���رى، وكان ميامي توج 
بطال في النسخة االخيرة بفوزه 
على اوكالهوما سيتي في الدور 
النهائي 4 � 1، كارميلو انطوني 
اعتبر ان الفوز هو اقل ما ميكن 
تقدميه لسكان نيويورك بعد 
النتائج الكارثية العصار ساندي 
بقوله »انه اول نشاط رياضي 
ف���ي نيويورك بع���د االعصار 
واجلمهور حض���ر الى امللعب 
ليشجعنا، فنجحنا في تقدمي 
عرض جيد امامه وحققنا الفوز، 
وهذا اقل ما ميكن تقدميه له«، 
واضاف »حتى قبل يومني من 
موعد املباراة لم نكن متأكدين من 
انها ستقام في موعدها، ثم بعد 
ان علمنا بالغاء سباق املاراتون 
ش���عرنا بأنه يجب ان نلعب 
وان نقدم ش���يئا لنيويورك«، 
وكانت مباراة نيويورك نيكس 
االولى مع بروكلني نيتس على 
ارض االخير تأجلت بس���بب 

االعصار.
وحسم كليبرز دربي والية 

ميسي يرزق مبولوده األول

هاميلتون ينطلق من املركز األول 
في سباق أبوظبي للفورموال

ڤيالنوڤا: برشلونة لن يبيع 
سانشيز في يناير

66 مليون دوالر لبناء مضمار 
استعدادًا لريو 2016

أكد ليونيل ميس����ي جنم برش����لونة انه رزق اول من امس 
مبولوده االول تياغو ميسي من صديقته انطونيال روكوتسو، 
وكتب املهاجم على صفحته مبوقع »فيسبوك« للتواصل االجتماعي 
»اليوم انا اسعد رجل في العالم، فقد ولد ابني«، مضيفا »أشكر 
الرب على هذه الهدية، أش����كر عائلتي عل����ى دعمها، احضاني 
للجميع«، وسبقت الالعب في االعالن عن اخلبر شقيقته، حيث 
كتبت ماريا سول ميسي على حسابها مبوقع »تويتر«: »مرحبا 
بتياغو الصغير«، ووضعت صديقة افضل العبي العالم ثالث 
مرات من قبل طفلها في مستش����فى »يو اس بي ديكس����وس« 
ببرشلونة، حتيط بها اسرة الالعب االرجنتيني، ونقلت وسائل 
اعالم ارجنتينية عن والد الالعب خورخي ميسي قوله »لقد ولد، 
كل االمور جيدة«، وغاب ميسي، الذي بدأت عالقته بروكوتسو 
قبل نحو اربعة اعوام، عن تدريب برش����لونة صباح أول من 

أمس ليكون حاضرا في عملية الوالدة.

س���ينطلق البريطاني لويس هاميلتون سائق ماكالرين 
مرسيدس من املركز األول لسباق جائزة ابوظبي الكبرى اليوم، 
اجلولة الثامنة عشرة من بطولة العالم لسيارات الفورموال 
1 )من أصل 20(، بع���د حلوله في املركز األول من التجارب 
الرس���مية امس على حلبة ياس مارينا. وقطع هاميلتون، 
الذي سيدافع املوسم املقبل عن ألوان مرسيدس، أسرع لفة 
بزمن 1.40.630 دقيقة مبعدل س���رعة 198.692 كلم/ساعة، 
متفوقا على زميله االسترالي مارك ويبر بفارق 3 اعشار من 
الثانية واألملاني سيباستيان ڤيتل بطل العالم في املوسمني 
األخيرين )ريد بول( بفارق 4 اعشار من الثانية، في حني حل 
االسباني فرناندو الونسو سائق فيراري سابعا. وهذه هي 
املرة ال� 25 التي ينطلق فيها هاميلتون، بطل العالم 2008، من 
املركز االول في مسيرته والسادسة هذا املوسم بعد استراليا 
وماليزيا واملجر وايطاليا وسنغافورة. وبعد ان كان الونسو 
ف���ي صدارة الترتيب اثر فوزه بثالثة س���باقات في ماليزيا 
وڤالنس���يا وأملانيا، وحلوله في املرك���ز الثاني ثالث مرات، 
واملركز الثالث أربع مرات، اخرج األملاني أفضل ما عنده ليفوز 
في سباقات سنغافورة واليابان وكوريا اجلنوبية والهند. 
وهذه هي املرة األولى التي يحرز فيها ڤيتل أربعة انتصارات 
متتالية في موسم واحد. وميلك ڤيتل 240 نقطة، مقابل 227 
اللونسو، وقد انحصرت املنافسة على اللقب بينهما بنسبة 
كبيرة، اذ يأتي البريطاني جنسون باتون )ماكالرين( ثالثا 
وله 173 نقطة، وويبر رابعا برصيد 167 نقطة. ويقام سباق 

ابوظبي على حلبة ياس مارينا للعام الرابع.

نفى املدير الفني لبرشلونة االسباني تيتو ڤيالنوڤا نية 
النادي بيع مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز في يناير 
املقبل، مثلما تكهنت الصحافة احمللية في األيام األخيرة، وطالب 
مبساعدة اجلميع لالعب كي يتمكن من حتسني مستواه.وقال 
املدرب ف���ي مؤمتر صحافي »لن يرحل أحد.. أعددنا الفريق 
ونحن نعلم أن لدينا ستة مهاجمني، كل منهم يقدم لنا أشياء 
مختلفة. لكن بعيدا عن إصابة إيس���اك )كوينكا( وفيا، كنا 
نعرف أن لدينا ستة مهاجمني«. وحتدثت الصحافة الرياضية 
في األيام األخيرة عن احتمالية بيع برشلونة لسانشيز في 
يناير، لكن ڤيالنوڤا يراهن على اس���تعادة التشيلي ألفضل 

مستوياته.

أكدت عمودية مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عزمها 
بناء مضمار جديد اوملبي للدراجات، باستثمارات تصل الى 
134 مليون ريال )66 مليون دوالر(، في حي بارا دا تيجوكا 
استعدادا الستضافة دورة االلعاب االوملبية 2016، وسيحل 
املضمار اجلديد، الذي يستضيف سباقات الدراجات الهوائية 
خالل الدورة، بدال من املضمار القدمي الذي شيد من اجل دورة 
االلعاب االميركية عام 2007، لكنه ال يفي باالشتراطات املطلوبة 
الستضافة االوملبياد، لعدة اسباب في مقدمتها احتوائه على 
عمودين يعوقان رؤية احلكام، وقلة عدد مقاعد مقصورته 

عن احلد االدنى البالغ خمسة آالف مقعد.

)أ.پ( ميسي أسعد إنسان بعد والدة تياغو 

سائق ريد بول ڤيتل يستعد لسباق أبوظبي للفورموال        )أ.ف.پ(

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة العاشرة(

أبوظبي الرياضية 4:30HD3كوينز بارك رينجرز – ريدينغ
أبوظبي الرياضية 7:00HD3ليڤربول – نيوكاسل

اسبانيا )املرحلة العاشرة(
اجلزيرة الرياضية +2:002ريال سوسييداد – اسبانيول

اجلزيرة الرياضية +6:002ديبورتيڤو الكورونا – مايوركا
اجلزيرة الرياضية +7:505اوساسونا – بلد الوليد
اجلزيرة الرياضية +9:455غرناطة – اتلتيك بلباو

اجلزيرة الرياضية +11:302اشبيلية – ليفانتي
ايطاليا )املرحلة احلادية عشرة(

اجلزيرة الرياضية +2:301بيسكارا – بارما
اجلزيرة الرياضية +5:005بولونيا – اودينيزي

اجلزيرة الرياضية +5:005كاتانيا – التسيو
اجلزيرة الرياضية +5:005فيورنتينا – كالياري

اجلزيرة الرياضية +5:001نابولي – تورينو
اجلزيرة الرياضية +5:006سمبدوريا – اتاالنتا

اجلزيرة الرياضية +5:001سيينا – جنوى
اجلزيرة الرياضية +10:451روما – باليرمو

املانيا )املرحلة العاشرة(
دبي الرياضية 5:302باير ليڤركوزن – فورتونا دسلدورف

دبي الرياضية 7:302ڤيردر برمين – ماينتس
فرنسا )املرحلة احلادية عشرة(

اجلزيرة الرياضية +4:004اجاكسيو – مرسيليا
اجلزيرة الرياضية +7:004ليون – باستيا
اجلزيرة الرياضية +11:004بوردو – تولوز

ليڤربول يسعى 
ملداواة جراحه أمام 
نيوكاسل.. ونابولي 

يلتقي تورينو

دنك من العب يوتاجاز ديريك فاڤورس في سلة نيواورليانز        )أ.ف.پ(


