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أصداء عالمية

الدوري األلماني

ّ
هامبورغ يهدد صدارة ماينتس
ل��ن ي�ك��ون م��اي�ن�ت��س امل�ت�ص��در أمام
ن��زه��ة ع �ن��دم��ا ي�س�ت�ق�ب��ل هامبورغ
القوي ،ضمن املرحلة الثامنة التي
تفتتح بلقاء بوروسيا دورتموند
الوصيف مع مضيفه كولن الليلة.
وب�ع��د تغلبه ف��ي ال�ج��ول��ة املاضية
على هوفنهايم 4ـ ،2محققًا فوزه
ال� �س ��اب ��ع ع� �ل ��ى ال � �ت� ��وال� ��ي ،أصبح
م��اي�ن�ت��س ث��ال��ث ف��ري��ق ي�ح�ق��ق هذا
اإلن � �ج� ��از ف ��ي ب ��داي ��ة امل ��وس ��م بعد
ب � ��اي � ��رن م �ي ��ون �ي ��خ (1995ـ)1996
وكايزرسالوترن (2001ـ.)2002
وي� � � �خ � � ��وض م� ��اي � �ن � �ت� ��س موسمه
ال�خ��ام��س ف�ق��ط ف��ي دوري الدرجة
األول� � � ��ى أول � �ه� ��ا ك � ��ان 2004ـ2005
عندما حل في املركز الحادي عشر.
وأفضل نتائجه حتى اآلن وصوله
إل��ى نصف نهائي مسابقة الكأس
عام  ،2009ويتصدر الترتيب حاليًا
بفارق  3نقاط عن دورتموند الثاني
و 8نقاط عن هانوفر الثالث.
وي��واص��ل ف��ري��ق امل��دي�ن��ة املوجودة
على الضفة الغربية لنهر الراين
التي ال يتجاوز عدد سكانها 200
أل��ف نسمة ،مفاجآته ه��ذا املوسم
رغم افتقاره إلى األسماء املعروفة،
ويتألق في صفوفه أندريه شورله
( 4أه� ��داف) وامل �ج��ري آدم تشاالي
وال� �ت ��ون� �س ��ي س ��ام ��ي ال� �ع�ل�اق ��ي (3
أه � � � � ��داف ل � �ك ��ل م� �ن� �ه� �م ��ا) ولويس
هولتبي (هدفان).
وس �ت �ك ��ون ال �ف ��رص ��ة م �ت��اح��ة أمام
دورت�م��ون��د للتصدر موقتًا بفارق
األه � � � � ��داف ع � ��ن م ��اي� �ن� �ت ��س عندما
يحل على كولن على ملعب «راين
إينرجي شتاديون».
ّ
ويقدم الفريق األصفر ً
أداء هجوميًا
قويًا ،إذ سجل حتى اآلن  18هدفًا

ليفربول يعود إلى املحكمة
ي �س �ت �م��ر غ� �ي ��اب ��ه ح� �ت ��ى منتصف
الشهر املقبل.
ّ
وأعلن النادي البافاري أنه سيتقدم
ب �ش �ك��وى ل ��دى االت� �ح ��اد األوروبي
بحق االتحاد الهولندي ألنه أشرك
قائده م��ارك ف��ان بومل في املباراة
ضد السويد ضمن تصفيات كأس
أوروب � � � ��ا ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن إصابة
يعانيها األخير في ركبته.
وي � �ب� ��رز ل� �ق ��اء ال �ج ��ري �ح�ي�ن شالكه
وش �ت ��وت �غ ��ارت ع �ل��ى م �ل �ع��ب األول
«فيلتنس أري �ن��ا» ،إذ يحتل األول
امل��رك��ز ال �س��اب��ع ع �ش��ر ق �ب��ل األخير
ب��رص �ي��د  4ن� �ق ��اط ،وال� �ث ��ان ��ي ذيل
الترتيب برصيد  3نقاط.
وأق � � � � � � � ��ال ش � � �ت� � ��وت � � �غ� � ��ارت مدربه
ال �س��وي �س��ري ك��ري �س �ت �ي��ان غروس
أول م��ن أم��س «إث��ر تحليل مفصل
ل �ل� ّي�نّ�وض��ع ال ��ري ��اض ��ي ف ��ي النادي»
�س كيلر م�س��اع��د غروس
وع� ي�ن� ً
السابق بدال منه.
وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت)
ـ الجمعة:
ك� ��ول� ��ن ـ ب � ��وروس � �ي � ��ا دورتموند
()21،30
ـ السبت:
بايرن ميونيخ ـ هانوفر ()16،30
شالكه ـ شتوتغارت ()16،30
فيردر بريمن ـ فرايبورغ ()16،30
ماينتس ـ هامبورغ ()16،30
سانت باولي ـ نورمبرغ ()16،30
ف� ��ول � �س � �ب� ��ورغ ـ ب� ��اي� ��ر ليفركوزن
()16،30
ـ األحد:
ك� � ��اي� � ��زرس �ل ��اوت� � ��رن ـ أينتراخت
فرانكفورت ()16،30
هوفنهايم ـ بوروسيا مونشنغالدباخ
(.)18،30

ع�ل��ى غ ��رار م��اي�ن�ت��س ،بفضل تألق
م �ه ��اج �م �ي ��ه ال � �ي� ��اب� ��ان� ��ي شينجي
ك� ��اغ� ��اوا ،ال� �ب ��اراغ ��وي ��ان ��ي لوكاس
ب��اري��وس ( 4أه� ��داف ل�ك��ل منهما)
ال � �ص ��اع ��د ك �ي �ف ��ن غروسكرويتز
وال �ت��رك��ي ن� ��وري ش��اه�ي�ن (هدفان
لكل منهما).
وكان «القيصر» فرانتس بكنباور،
ال��رئ �ي ��س ال �ش��رف��ي ل� �ن ��ادي بايرن
م �ي� ّ�ون �ي��خ ،ق ��د رأى أن دورتموند
ي�م��ث��ل خ�ط�رًا أك�ب��ر ع�ل��ى ف��ري�ق��ه من
ماينتس.
وتنتظر بايرن ميونيخ حامل اللقب
ووص� �ي ��ف ك� ��أس أوروب � � ��ا مواجهة
صعبة على ملعبه «أل�ي��ان��ز أرينا»
عندما يستقبل هانوفر الثالث.
وي� �ع ��ان ��ي ب ��اي ��رن ان� �ط�ل�اق ��ة سيئة
للغاية ،إذ فاز مرتني فقط من أصل
سبع م�ب��اري��ات ،وه��و يحتل املركز
ال�ث��ان��ي ع�ش��ر ب �ف��ارق  13نقطة عن
ماينتس!
وي �ت��أث��ر ب��اي��رن م��ن غ �ي��اب��ات عدة،
وخ �ص��وص��ًا ل �ج �ن��اح��ه الهولندي
أري �ي ��ن روب� � ��ن ال� � ��ذي س �ي �ع��ود إلى
امل�ل�اع��ب ب�ع��د ف �ت��رة ال �ت��وق��ف خالل
ع �ط �ل ��ة ال � �ش � �ت� ��اء ،ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إلى
ال �ف��رن �س��ي ف ��ران ��ك ري� �ب� �ي ��ري الذي

يبرز «لقاء
الجريحين» بين شالكه
وشتوتغارت

ُ َ
يبدو فان غال مدرب بايرن ميونيخ في موقف ال يحسد عليه (ميكاييال ريهلي ــ رويترز)

عادت قضية بيع نادي ليفربول االنكليزي
من جديد إلى املحكمة العليا في لندن،
بعد حصول مالكي النادي األميركيني
طوم هيكس وجورج جيليت على قرار من
محكمة في تكساس بتعليق عملية البيع.
وكانت املحكمة العليا في لندن قد قضت
أول من أمس بالسماح ملجلس اإلدارة ببيع
النادي مقابل  300مليون جنيه استرليني
إلى شركة «نيو إنغلند سبورتس فنتشرز»،
قبل أن توقف محكمة تكساس هذا القرار
بطريقة مؤقتة.
الى ذلك ،سحب رجل االعمال
السنغافوري بيتر ليم العرض
الذي تقدم به لشراء ليفربول
الن مجلس ادارة االخير تجاهل
الصفقة التي عرضها.
من جهة ثانية ،أعلن النادي
ّأن العبه الهولندي ديرك كويت (الصورة)
سيغيب عن املالعب حوالى شهر ،بعد
اإلصابة التي ّ
تعرض لها في كاحله خالل
مباراة هولندا والسويد ( )1-4في تصفيات
كأس أوروبا .2012

العائلة الحاكمة القطرية تنوي شراء
أسهم في باريس سان جيرمان
تنوي العائلة الحاكمة في دولة قطر شراء 30
باملئة من أسهم نادي باريس سان جيرمان
الفرنسي ،بحسب ما ذكرت صحيفة
«اكسبانسيون» الفرنسية .وأضافت
الصحيفة إن سيباستيان بازان ممثل
شركة «كولوني كابيتال» املالك الرئيس
ّ
لباريس سان جيرمان ،وقع بعد أشهر
طويلة من املفاوضات بروتوكول تفاهم وافق
من خالله على التخلي عن جزء من النادي
الباريسي لعائلة آل ثاني الحاكمة في قطر.
وسيكون هذا البروتوكول مشروطًا بنيل
النادي مطلع عام  2011عقد إيجار طويل
األمد بقيمة رمزية الستثمار ملعب «بارك
دي برانس» .وتبلغ قيمة الصفقة حوالى 30
مليون يورو .ونفت «كولوني كابيتال» مالكة
ّ
النادي أن «تكون قد وقعت أي بروتوكول
اتفاق مع أي مستثمر لشراء كامل أو بعض
أسهم باريس سان جيرمان».

روسيا لن تستضيف الفورموال  1قبل 2014

كرة المضرب

نادال يخرج من الدور الثالث ألول مرة منذ روالن غاروس 2009
ّ
س��ط��ر ال�ن�م�س��وي ي��ورغ��ن ميلتسر
مفاجأة مدوية بإطاحته االسباني
رافايل نادال املصنف أول من الدور
ال�ث��ال��ث ل ��دورة شنغهاي الصينية
ال� ��دول � �ي� ��ة ل � �ك� ��رة امل� � �ض � ��رب ،ثامنة
ال��دورات الكبرى التي تمنح الفائز
ب�ل�ق�ب�ه��ا  1000ن �ق �ط��ة ،وال �ت��ي تبلغ
ج ��وائ ��زه ��ا  3.420م�ل�اي�ي�ن دوالر،
بفوزه عليه  1-6و 6-3و.3-6
وهذه املرة األولى التي يتوقف فيها
م �ش��وار ن ��ادال ع�ن��د ه��ذا ال ��دور منذ
ب �ط��ول��ة روالن غ � ��اروس الفرنسية
ال�ع��ام امل��اض��ي ،إذ نجح بعدها في
الوصول ،على األقل ،إلى الدور ربع
ال�ن�ه��ائ��ي ف��ي ال � ��دورات والبطوالت

الـ 21التي شارك فيها منذ حينها.
ويلتقي ميلتسر ف��ي رب��ع النهائي
م ��ع األرج �ن �ت �ي �ن��ي خ� � ��وان موناكو
الفائز على األملاني ميشا زفيريف
 0-6و.2-6
وت ��أه ��ل إل� ��ى رب � ��ع ال �ن �ه��ائ��ي أيضًا
السويسري روج�ي��ه فيديرر الفائز
ع �ل��ى االي� �ط ��ال ��ي ان� ��دري� ��اس سيبي
 3-6و .4-6وراف�ق��ه إل��ى ال ��دور عينه
ال�ب��ري�ط��ان��ي ان ��دي م ��وراي املصنف
راب � � �ع� � ��ًا ب � � �ف� � ��وزه ع � �ل� ��ى الفرنسي
جيريمي شاردي  3-6و .4-6وبفوزه
هذا ،حجز موراي مكانه في بطولة
املاسترز التي تنطلق في  21تشرين
الثاني املقبل.

ويلعب م��وراي في ال��دور املقبل مع
ال �ف��رن �س��ي ج ��و وي �ل �ف��ري��د تسونغا
الفائز بدوره على األملاني فلوريان
ماير  5-7و.3-6
وتأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش
املصنف ثانيًا على حساب الفرنسي
ريشار غاسكيه  1-6و .1-6ويلتقي
ف ��ي رب � ��ع ال �ن �ه��ائ��ي م ��ع االسباني
غييرمو غارسيا لوبيز الفائز على
التشيكي توماس برديتش السابع
 6-7و .3-6ك��ذل��ك ت��أه��ل السويدي
روب��ن س��ودرل�ي�ن��غ ال�خ��ام��س بفوزه
على االسباني دافيد فيرر الحادي
عشر  5-7و.4-6
< دورة اوس��اك��ا :ت��أه �ل��ت التشيكية

إي �ف �ي �ت��ا ب�ي�ن�ي�س��وف��ا ال �س��اب �ع��ة إلى
ال��دور رب��ع النهائي ل��دورة اوساكا
ال�ي��اب��ان�ي��ة ال�ب��ال�غ��ة قيمة جوائزها
 220أل ��ف دوالر أم �ي��رك��ي ،بفوزها
على االيطالية ألبرتا بريانتي 1-6
و.5-7
ك ��ذل ��ك ت��أه �ل��ت إل � ��ى رب � ��ع النهائي
األم�ي��رك�ي��ة جيل ك��راي�ب��اس بفوزها
ع�ل��ى األوك��ران �ي��ة أول �غ��ا سافتشوك
 1-6و ،1-6واإلس��رائ �ي �ل �ي��ة شاهار
ب �ي��ر امل�ص�ن�ف��ة ث��ال �ث��ة ب �ف��وزه��ا على
اليابانية ريوكو فودا  6-3و 1-6و-6
 ،3وال�ي��اب��ان�ي��ة املخضرمة كيميكو
دات ��ي ك ��روم ب�س�ه��ول��ة ع�ل��ى حساب
مواطنتها أيكو ناكامورا  2-6و.0-6

ستستضيف روسيا أول سباق ضمن
بطولة العالم لسباقات الفورموال  1في عام
 2014بعد اتفاق ُعقد بني رئيس الحكومة
الروسية فالديمير بوتني ،والبريطاني بيرني
ايكليستون مالك الحقوق التجارية للبطولة.
وقال بوتني« :لقد أنجزنا اتفاقًا مع الشركة
املنظمة للبطولة» .وبحسب االتفاق بني
الطرفني ،فإن روسيا ستحتضن إحدى
مراحل البطولة في سوتشي على البحر
األسود بني عامي  2014و ،2020وأنه يمكن
أن يمدد العقد خمس سنوات أخرى.

غرامة مالية على أريناس الدعائه اإلصابة
فرض فريق واشنطن ويزاردز الذي ينافس
في دوري كرة السلة األميركي الشمالي
للمحترفني غرامة لم تعلن قيمتها على نجمه
غيلبرت أريناس ،لرفضه اللعب في مباراة
قبل بداية املوسم بسبب ادعائه اإلصابة.
وادعى أريناس أنه مصاب في الركبة وحل
محله نيك يونغ في املباراة التي خاضها
الفريق على أرضه ضد اتالنتا هوكس
وربحها .92-107

