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الرياضي

العدد ( )2613ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت ( )6ت�شرين الأول 2012

يف اجل���ول���ة ال�����س��اب��ع��ة م���ن م��ن��اف�����س��ات ال��ب��ون��د���س��ل��ي��غ��ا

هوفنهايــم يف �ضيافة بايـــرن ميونيـــخ ..ومواجهة �ساخنــــة
لأينرتاخـــت ومن�شنغالدبــــاخ
 ميونيخ /في�صل �صالح
يف ال �ي��وم�ين ال� �ث ��اين وال��ث��ال��ث من
ب��رن��ام��ج م �ب��اري��ات اجل��ول��ة ال�سابعة
ملناف�سات"البوند�سليغا"التي انطلقت
ر��س�م�ي��ا م���س��اء ام ����س اجل�م�ع��ة بلقاء
"وحيد" ج�م��ع ن��ادي��ي اوغ�سبورغ
ال���ذي ق��دم اوراق ه�ب��وط��ه ب�صورة
مبكرة يف ه��ذا املو�سم وال��ذي يحتل
املركز االخ�ير بر�صيد نقطتني وفريد
برمين �صاحب املركز الثامن بر�صيد
�سبع نقاط  ،تقام اليوم ال�سبت وغدا
االح��د ثماين م�ب��اري��ات مهمة جلميع
االندية ,وال�سيما االندية التي حققت
نتائج متوا�ضعة يف مباريات اجلولة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن دوري امل �ج �م��وع��ات يف
بطولتي االن��دي��ة االوروب �ي��ة االبطال
و"الليغا" االوروبية التي خرجت من
ترتق
مولد هاتني البطولتني بنتائج مل ِ
اىل طموح مدربي والعبي تلك االندية
وال�سيما منها ن��ادي ب��اي��رن ميونيخ
ال��ذي يت�صدر الرتتيب العام بر�صيد
 18نقطة والذي حقق �ستة انت�صارات
متتالية يف اجل��والت ال�ست املا�ضية
من مناف�سات هذا املو�سم ال��ذي تلقى
�صفعة قوية يف مباراته التي لعبها
��ض�م��ن اجل��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن دوري
املجموعات لبطولة االندية االوروبية
االبطال امام نادي باتا بوري�سوف من
جمهورية رو�سيا البي�ضاء وانتهت
بفوز النادي الرو�سي االبي�ض بثالثة
اه��داف مقابل ه��دف واح��د وخ�سارة
بايرن ميونيخ تعــد اخل�سارة االوىل
له يف مبارياته الع�شر التي خا�ضها
ر�سميا يف هذا املو�سم ورمبا �ستكون
��س�ب�ب��ا يف اح � ��داث � �ش��رخ يف عالقة
مدرب النادي يوب هاينكي�س ومدير
ال�ن��ادي ماتيا�س �سامر وال�سيما بعد
ان طفت على ال�سطح �صراعات بني
افكار هذين الرجلني با�ستطاعتها ان
ت��ؤث��ر على م�سرية ال�ن��ادي البافاري
يف ق��وادم االي��ام ورمب��ا �ست�ؤثر على
اداء ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ يف املباريات
الر�سمية املقبلة وال�سيما منها مباراته
ال�ت��ي �سي�ض ّيف فيها ال�ي��وم ال�سبت
ع�ل��ى ملعبه وام� ��ام ان �ظ��ار جمهوره
نادي هوفنهامي �صاحب املركز التا�سع
بر�صيد �سبع نقاط والقادم بقوة لهذه
املباراة وخا�صة بعد فوزه الكبري الذي
حققه يف اجلولة املا�ضية على نادي
�شتوتغارت الذي ي�سعى يف مباراته
مع بايرن ميونيخ اىل ان ينتزع نتيجة
ايجابية م�ستفيد ًا من حالة الالتوازن
التي �سيطرت وكما يبدو على ا�ستقرار
بايرن ميونيخ ب�سبب خ�سارته امام
بوري�سوف وك��ذل��ك ب�سبب امل�شاكل
ال�ت��ي تطبخ على ن��ار ه��ادئ��ة م��ن قبل
هاينكي�س و�سامر.

الو�صيف �ضيف ًا ثقيال على
ملعب برو�سيا بارك
وعلى ملعب برو�سيا بارك يف غالدباخ
تنتظر ن��ادي اي�ن�تراخ��ت فرانكفورت
ال�ع��ائ��د ب�ق��وة ل ��دوري اال� �ض��واء الذي
يحتل املركز الثاين بر�صيد  16نقطة
وال��ذي انهى مبارياته ال�ست املا�ضية
بخم�سة ان �ت �� �ص��ارات وت��ع��ادل واح��د
وم� ��ن دون خ �� �س��ارة ت��ذك��ر تنتظره
مباراة مهمة و�صعبة يف الوقت نف�سه
عندما يحل �ضيفا على ن��ادي برو�سيا
من�شنغالدباخ �صاحب امل��رك��ز الثالث
ع�شر بر�صيد �ست ن�ق��اط ال��ذي تلقى
�صفعة ق��وي��ة ج��دا يف م�ب��ارات��ه التي
لعبها ام ��ام ن ��ادي فرنبه�شة الرتكي

قا�سيموف �سعيـد لإنهاء
عقـدة �أدياليد

االوزبكي قا�سميوف
 ط�شقند� /أ ف ب
�أع� ��رب ال� ��دويل ال���س��اب��ق وم ��درب
بونيودكور االوزب�ك��ي مريدجالل
ق��ا��س�ي�م��وف ع��ن ��س�ع��ادت��ه بنجاح
ف��ري �ق��ه يف �إن� �ه ��اء ع �ق��دة �أدي�ل�اي��د
يونايتد الأ� �س�ترايل بعدما تغلب
عليه  2-3بعد التمديد �إثر انتهاء
الوقت الأ�صلي بالتعادل  2-2يف
ط�شقند ب�إياب رب��ع نهائي دوري
اب �ط��ال ا�سيا ل�ك��رة ال �ق��دم  ،وكان
الفريقان قد تعادال ذهابا  2-2يف
ادياليد.
يلتقي بونيودكور يف دور االربعة
مع اول�سان الكوري اجلنوبي الذي
حقق الفوز على الهالل ال�سعودي
( )0-1ذهابا يف كوريا و()0 -4
�إيابا يف الريا�ض.
وق��ال قا�سيموف "لعبنا ب�صورة
ممتازة يف ال�شوط الأول و�أُتيحت
لنا العديد من الفر�ص للت�سجيل،

لكننا مل ننجح يف حت��وي��ل هذه
الفر�ص �إىل �أهداف".
و�أ�ضاف " احرز ادياليد اوال لكننا
جنحنا يف تغيري م�سار املباراة،
وانا �سعيد لنجاحنا اخريا يف انهاء
العقدة وحتقيق الفوز عليه".
وك��ان��ت امل��واج �ه��ة ال���س��اد��س��ة بني
ال �ف��ري �ق�ين يف ت��اري��خ البطولة،
�أب ��رزه ��ا ع ��ام  2008ح�ي�ن �أط ��اح
�أدي�ل�اي��د ب��ال�ف��ري��ق الأوزب� �ك ��ي من
ن�صف النهائي بخ�سارته امامه
( )3-0يف ا�سرتاليا وف��وزه عليه
( )0-1يف ط�شقند.
وهي امل��رة الثانية التي يبلغ فيها
بونيودكور ن�صف نهائي البطولة
اال� �س �ي��وي��ة ب�ع��د ع ��ام  ،2008يف
ح�ين ان اف���ض��ل نتيجة لأدي�لاي��د
كانت بت�أهله اىل املباراة النهائية
يف  2008حني خ�سر ام��ام غامبا
او�ساكا الياباين (.)2-0
وتابع قا�سيموف "ال �أع��رف ملاذا
ت ��راج ��ع م �� �س �ت��وان��ا يف ال�شوط
ال� �ث ��اين ،وي �ج��ب �أن ن�ع�م��ل على
حت�ل�ي��ل ه ��ذا الأم� ��ر وال �ع �م��ل على
معاجلته" ،م�ضيفا "�إذا قارنا بني
فريقنا ال��ذي خا�ض ه��ذه املباراة
وال�ف��ري��ق ال��ذي لعب ع��ام ،2008
نرى ان فريقنا االن ال ي�ضم جنوما
مثل الربازيلي ريفالدو الذي لعب
م��ع الفريق �آن ��ذاك� ،إال ان��ه ميتلك
العبني حمليني �أكرث".

يف ث��اين ج ��والت دوري املجموعات
لبطولة الليغا االوروبية التي خ�سرها
بنتيجة  4/2والتي رمبا �ستكون �سببا
يف و�ضع ر�أ���س مدربه ال�سوي�سري
لو�سيان فافرا على املق�صلة وخا�صة
يف حالة خ�سارة او عدم فوز غالدباخ
يف مباراته التي �سيلعبها اليوم �ضمن
برنامج مباريات اجلولة ال�سابعة من
مناف�سات البوند�سليغا ام��ام �صاحب
مركزالو�صيف �أينرتاخت فرانكفورت
اليوم ال�سبت.
ويُ�ضيّف النادي االزرق امللكي االملاين
�صاحب املركز ال��راب��ع بر�صيد احدى
ع�شرة نقطة على ملعبه وام��ام انظار
ج �م �ه��وره ن� ��ادي ف��ول�ف���س�ب��ورغ ال��ذي

دخ ��ل دائ� ��رة ال �ه �ب��وط وي�ح�ت��ل املركز
الثامن ع�شر بر�صيد خم�س نقاط بعد
م ��رور ثلث م�ب��اري��ات امل��رح�ل��ة االوىل
م��ن م�ن��اف���س��ات ه ��ذا ال �ي��وم وامل �ب��اراة
التي �ستقام اليوم ال�سبت على ملعب
فيتيل ب��ارك يف غليزينكر�شن تعــد
فر�صة حقيقية لنادي �شالكه لتحقيق
ف��وز عري�ض وان �ت��زاع ن�ق��اط املباراة
الثالث التي �ست�ؤمن له موقعا متقدما
يف قائمة الرتتيب ال�ع��ام على االقل
ورمبا �ستمنحه فر�صة حقيقية اخرى
للح�صول على املركز الثالث ب��دال من
نادي برو�سيا دورمتوند الذي تنظره
يوم غـــد االحد مهمة �صعبة يف هانوفر،
وجميع امل�ؤ�شرات الفنية واخلططية

ت�ؤكد على ارجحية نادي �شالكه للفوز
على �ضيفه ال��ذي يبدو عاجزا يف هذا
املو�سم وتلوح يف �أفقه ب��وادر اعالن
ث ��ورة ب�ي���ض��اء ع�ل��ى م��درب��ه فيليك�س
م��اغ��اث ال��ذي ق��اد فولف�سبورغ للفوز
بدرع الدوري قبل اربعة موا�سم ب�سبب
ال�ن��ائ��ج ال�سيئة ال �ت��ي ��ض��رب��ت نادي
فولف�سبورغ يف هذه الفرتة من زمن
ال��دوري االمل��اين لهذا املو�سم �ضربته
بقوة فوق وحتت احلزام.
�صراع املنطقة الرخوة
وم��ن جهته ي �ح��اول ن��ادي فرايبورغ
�صاحب امل��رك��ز ال��راب��ع ع�شر بر�صيد
خم�س نقاط ال��ذي يتقدم على ناديي

بايرن ميونخ يطمح يف زيادة غلته من النقاط
� �ش �ت��وت �غ��ارت وف��ول �ف �� �س �ب��ورغ بفارق
االه�� � ��دف ت �ع��زي��ز م �� �س�يرت��ه عندما
ي�ست�ضيف على ار��ض��ه وام ��ام انظار
جمهوره ن��ادي نورنبريغ ال��ذي يحتل
املركز الثاين ع�شر بر�صيد �سبع نقاط
وم �ب��اراة ه��ذي��ن ال�ن��ادي�ين تعد فر�صة
حقيقية لكليهما ف ��أ� �ص �ح��اب االر� ��ض
واجلمهور �سيقاتلون من اجل انتزاع
ف��وز جيد ميهد لهم التقدم اىل املركز
الثامن والتخل�ص من حالة ال�شراكة
بر�صيد النقاط مع ناديي �شتوتغارت
وف��ول �ف �� �س �ب��ورغ وخ��ا� �ص��ة يف ح��ال
خ �� �س��ارة ان��دي��ة ب��رمي��ن وهوفنهامي
وهامبورغ وماينز وخ�صمه يف مباراة
ال�ي��وم ال�سبت ن��ادي ن��ورن�ب�يرغ التي

تت�ساوى جميعا بر�صيد النقاط الذي ال
يتجاوز ال�سبع نقاط ,ويف الوقت نف�سه
�سيحاول نورنبريغ ان ينتزع ثالث
نقاط من م�ضيفه فرايبورغ �ست�ضعه
ج�ن�ب��ا اىل ج �ن��ب م��ع ان��دي��ة هانوفر
وف��ورت��ون��ا دي���س�ل��دورف وليفركوزن
التي تنتظرها مباريات ميكن القول
ب�أنها مباريات �صعبة وبذلك يتخل�ص
نورنبريغ من �صراعات منطقة الو�سط
الرخوة والتي جمعته مع االندية التي
حتتل املركز من الثامن ولغاية املركز
ال�ث��اين ع�شر ال��ذي يحتله نورنبريغ
قبل ان يتوجه للقاء فرايبورغ بعيدا
عن دياره.
ويتوجه ن��ادي فورتونا دي�سلدورف
ال�صاعد تو ًا لدوري اال�ضواء وال�شهرة
ال��ذي يحتل امل��رك��ز ال�ساد�س بر�صيد
ع�شر نقاط والذي يتخلف عن هانوفر
ويتقدم على ليفركوزن بفارق االهداف
ي�ت��وج��ه مل�لاق��اة ن ��ادي م��اي�ن��ز �صاحب
امل��رك��ز احل� ��ادي ع���ش��ر ب��ر��ص�ي��د �سبع
ن �ق��اط يف واح� ��دة م��ن اه ��م مباريات
الناديني وال�سيما يف ه��ذه الفرتة من
زم��ن البوند�سليغا فال�ضيوف نادي
دي �� �س �ل��دورف ��س�ي�ل�ع�ب��ون يف �سبيل
حتقيق اكرث من هدف يف هذه املباراة
ومن تلك االهداف انتزاع نقاط املباراة
الثالث التي �ست�ؤمن له موقعا متقدما
ج ��دا وخ��ا� �ص��ة يف ح ��ال ت�ع�ثر �شالكه
ام ��ام فولف�سبورغ وت �ع��ادل برو�سيا
دورمت��ون��د وه��ان��وف��ر بحيث �سيكون
ذلك كافيا ليقفز فورتونا دي�سلدووف
الذي ميتلك ثاين اف�ضل خط دفاع بني
االندية االملانية اىل املركز الرابع وهذا
االمر بحد ذاته دافعا قويا جدا لالعبي
دي�سلدورف للت�أكيد على انهم رقم �صعب
يف مناف�سات هذا املو�سم ولي�س رقما
مكمال يف قائمة االن��دي��ة التي ت�سجل
ح�ضوره الول مرة وبعد ذلك يعود منه
حيث �أتى واملحافظة على وجوده حتى
النهاية بطريقة ت�ؤكد على انه مناف�س
قوي على احد املراكز املتقدمة يف اول
مو�سم له يف البوند�سليغا.
وعلى ملعبه ي�ست�ضيف نادي جرويرث
ف�ي�رث ��ص��اح��ب امل��رك��ز ال���س��اب��ع ع�شر
وقبل االخري بر�صيد اربع نقاط نادي
هامبورغ الذي قفز اىل املركز العا�شر
بر�صيد �سبع نقاط الذي ي�سعى الحتالل
اح��د امل��راك��ز املتقدمة الول م��رة بعد
غياب ق�سري عن هذه املراكز من خالل
حتقيق ال�ف��وز على ن��ادي ف�يرث الذي
وكما يبدو �سيواجه يف ه��ذه املباراة
ناديا طموحا لإع��ادة مكانته املعروفة
يف ج���دول امل�ن��اف���س��ة ع�ل��ى ال�ل�ق��ب او
احل�صول على احد املراكز الذي يعيد
هامبورغ ا�سمه على م�سرح املناف�سات
الكبرية ويعو�ض ما فقده يف املوا�سم
االخرية.

غ���راف���ي���ت���ي ي��ن��ق��ـ��ـ��ذ الأه�����ل�����ي م����ن ك���م�ي�ن ال��و���ص��ل
 دبــي /وكاالت
�سيطر التعادل بهدفني ملثلهما على قمة مدينة دبي
ال�ت��ي جمعت ب�ين الو�صل والأه �ل��ي �ضمن اجلولة
الثالثة من دوري املحرتفني الإماراتي لكرة القدم ،
بحث الو�صل املدجج برباعي متميز من املحرتفني
بينهم امل���ص��ري حم�م��ود ع�ب��د ال� ��رازق "�شيكاباال"

واميليانو الفارو الع��ب �أوروغ ��واي والأرجنتيني
مانويل دوندا والأ�سرتايل لوك�س نيل عن فوز يُبعده
يف �صدارة ترتيب الدوري.
وبعد هجمات عدة على مرمى عبيد الطويلة حار�س
الأهلي افتتح دون��دا الت�سجيل للو�صل من ت�سديدة
داخل منطقة اجلزاء يف الدقيقة  ،39وحافظ الو�صل
على النتيجة حتى نهاية ال�شوط الثاين و�سط ارتياح

من جمهور الفريق الذي احت�شد يف ملعبه يف منطقة
زعبيل و�سط مدينة دب��ي ،لكن الأه�ل��ي ال��ذي اعتاد
على قلب النتائج يف ال�شوط الثاين كما ح��دث يف
مباراته الأوىل �أمام العني بطل الدوري �أدرك التعادل
يف الدقيقة  52عرب الربازيلي غرافيتي ال��ذي مل�س
كرة �سقطت من بني يدي احلار�س .وح�صل الو�صل
على ركلة جزاء يف الدقيقة  59عندما تعر�ض الفارو

لعرقلة من حمرتف الأهلي اللبناين يو�سف حممد
لينفذها الفارو يف ال�شباك ،وبقيت الب�سمة مر�سومة
على �شفاه جمهور الو�صل ال��ذي ق��ارب ت�سعة �آالف
متفرج حتى الدقيقة  89عندما �أدرك غرافيتي جمددا
التعادل من ت�سديدة داخل املنطقة ،وبهذه النتيجة
�أ�صبح الو�صل ثالثا ول��ه خم�س نقاط مقابل �أربع
نقاط للأهلي.

هوت�ش��و تخطف الأ�ض��واء يف ك�أ���س الع��امل لل�سباحة
 دبــي� /أ ف ب
خطفت امل��ج��ري��ة كاتينكا هوت�شو
الأ����ض���واء يف م��ن��اف�����س��ات اجلولة
الأوىل م��ن ك��أ���س ال��ع��امل لل�سباحة
يف احل��و���ض ال�صغري ( 25م�تر ًا)
التي �أُقيمت يف جممع حمدان بن
حم��م��د ل�ل�أل��ع��اب امل��ائ��ي��ة يف دب���ي،
ب��ع��دم��ا ح�����ص��دت ث��م��اين ميداليات
منها �سبع ذهبيات ،وتت�ض ّمن ك�أ�س
العامل ثماين جوالت بعد مناف�سات
دب����ي وال����دوح����ة يف �ستوكهومل
ومو�سكو وبرلني وبكني وطوكيو
و�سنغافورة.
ومل ت��ك��ت� ِ�ف ه��وت�����ش��و ( 23ع��ام � ًا)
ب�����إجن����ازه����ا غ��ي�ر امل�������س���ب���وق على
ال�����ص��ع��ي��د ال�����ش��خ�����ص��ي ،ب���ل �أه���دت
بالدها املجر �صدارة الرتتيب العام
بر�صيد  14ميدالية ،احتكرت منها
 8ميداليات ( 7ذهبيات وبرونزية)،
يف حني �أحرزت مواطنتها �سوزانا
جاكوب�س  5ميداليات ( 4ف�ضيات
وب��رون��زي��ة) ومواطنتها الأخ���رى
الزلو �سيه ف�ضية واحدة.
وق���ال���ت ه��وت�����ش��و ال��ت��ي ���س��ب��ق لها

امل�شاركة يف دورة الألعاب الأوملبية
ث�لاث م��� ّرات م��ن دون �أن ت�ترك �أية
ب�صمة� :أ���ش��ع��ر بالتعب ح��ق � ًا بعد

�سل�سلة ال�سباقات التي �شاركت فيها،
لكن يف املقابل �أنا �سعيدة ج ّد ًا ،فلم
�أكن �أتو ّقع الو�صول �إىل هذه املكانة

هوت�شو تنتزع ثماين ميداليات يف دبي
برغم �أنني تد ّربت جيد ًا يف الفرتة
بقوة
الأخ�يرة.و���ض��رب��ت هوت�شو ّ
بعد فوزها بذهبيات  100م فردي

(  1.00.75د) �أم�����ام مواطنتها
جاكوب�س ( )1.00.99والأملانية
بريتا �ستيفن ( ،)1.01.95و 200م
ح ّرة ( 1.55.97د)� ،أمام �سزي هانغ
يو من هونغ كونغ والأوكرانية داريا
زافينا ،و200م فرا�شة ( 2.10.43د)
�أمام جاكوب�س وال�سلوفينية �سبيال
بونيت�ش ،و 200م فردي (2.1.53
د)� ،أمام جاكوب�س والأوكرانية �آنا
دزركال ،و 400م فردي (4.31.34
د) �أمام جاكوب�س واجلنوب �إفريقية
كاترين ماكلني ،و 400م متنوعة
( 4.14.49د)� ،أم��ام النيوزيلندية
ملي�سا �أنغرين والأوك��ران��ي��ة داريا
زافينا ،و 800م ح � ّرة (8.31.70
د) �أم���ام ال�سلوفينية تينغا �سميد
وجاكوب�س.
وج��اءت جنوب �أفريقيا يف املركز
الثاين للرتتيب العام بر�صيد 12
ميدالية ( 6ذهبيات وف�ضيتان و4
برونزيات) ،وك��ان من �أب��رز نتائج
�س ّباحيها فوز كامريون فان در بورغ
بطل �أوملبياد لندن  2012يف  100م
�صدر بذهبيتي  50م �صدر (24.64
ثانية) و100م �صدر ( 58.33ث).

