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بايرن ميونيخ يبدأ استعداداته بغياب 13 العبًا

يفتقد نادي بايرن ميونيخ الفائز بثنائية الدوري 
وال����كأس األملانية لكرة الق����دم جهود 13 من العبيه 
النش����غالهم باملشاركة في بطولة كأس العالم 2010 
املقامة حاليا بجنوب أفريقيا، ولكن الهولندي لويس 
ڤان غال املدير الفني لبايرن سيستدعي بقية العبي 
الفريق للتجمع اليوم لبدء االستعدادات للموسم املقبل 
للدوري األملاني وقال ڤان غال بعد أربعة أس����ابيع 
من هزمية بايرن ميونيخ أمام إنتر ميالن اإليطالي 
في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وقبل عشرة 
أسابيع من انطالق منافسات املوسم اجلديد في 20 
أغسطس املقبل »هذا بالطبع ليس أمرا سهال بالنسبة 
ملدرب، ولكنني وزمالئي باجلهاز الفني سنبذل أقصى 
جهدنا«. ويشارك حاليا في بطولة كأس العالم بجنوب 
أفريقيا، العبو املنتخب األملاني فيليب الم وهولغر 
بادشتوبر وباستيان شفاينشتايغر وتوني كروس 
)العائد من عقد إع����ارة لباير ليفركوزن( وتوماس 
مولر وميروسالف كلوزه وماريو غوميز وهانز يورغ 
بات وكذلك العبو املنتخ����ب الهولندي آريني روبن 
ومارك فان بوميل وادسون برافهايد )العائد من عقد 
إعارة لسلتيك االسكوتلندي( واألرجنتيني مارتني 
دمييكليس والفرنس����ي فرانك ريبيري. وستجرى 
إع����دادات الفريق للموس����م املقبل عل����ى مرحلتني. 
حيث س����يتدرب بقية العبي باي����رن ميونيخ على 
مدار األس����بوعني املقبلني مع فريق الهواة بالنادي. 
وبعد عش����رة أيام من الراحة تبدأ املرحلة الثانية 

في 15 يوليو حيث سيعود الالعبون املشاركون في 
كأس العالم إلى ميونيخ. وسيقيم ڤان غال معسكرا 

تدريبيا للفريق بني 19 و24 يوليو.
ويت����ردد أن إدارة نادي بايرن ميونيخ لديها 10 
ماليني يورو متاح����ة للتعاقد مع العبني جدد، بعد 
انتهاء عقد املهاجم ل����وكا توني. ومن بني الالعبني 
الذين يجري بايرن ميونيخ محادثات معهم، الفرنسي 
سيبستيان كورشيا )لومان( والكاميروني ستيفان 
مبيا )مارسيليا والبرتغالي فابيو كوينتراو )بنفيكا( 

واجلزائري نذير بلحاج )بورتسموث(.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة »آس« االسبانية 
الرياضية أمس أن نادي ريال مدريد اإلس����باني قد 
يحاول التعاقد مع صانع ألع����اب املنتخب األملاني 
املدرب  باس����تيان تشفاينش����تايغر بعدما وضعه 
البرتغالي جوزي����ه مورينيو ضمن قائمة الالعبني 

املطلوبني في الفريق.
وطالب مورينيو ادارة نادي العاصمة االسبانية 
بالتعاقد مع العبي ارتكاز بوسط امللعب من بني أربعة 
العبني طرح أسماءهم وهم: تشفاينشتايغر وستيفن 
جيرارد )ليڤربول اإلجنليزي( ودانييلي دي روسي 
)روما اإليطالي( وخاف����ي مارتينيز )أتلتيك بلباو 
االسباني(. ومن املؤكد أن بايرن ميونيخ سيرفض 
بيع تشفاينش����تايغر الذي أصب����ح محور االرتكاز 
األساسي في خط وسط الفريق منذ عام 2005 كما 

يرتبط الالعب مع بايرن بعقد ميتد حتى 2012.

وفاة عمالق السلة 
السوداني بول 

توف���ي العمالق الس���وداني 
مانوت بول الذي لعب عش���رة 
مواس���م في دوري كرة الس���لة 
العام  االميركي للمحترفني منذ 
1985، عن عمر يناهز 47 عاما في 
مستشفى في تشارلوتسفيل-
فيرجينيا، بحسب ما ذكر طوم 
بريتش���ارد مدير عام مجموعة 

»سودان صن رايز«.
وكان بول قد عاد الى الواليات 
املتحدة الش���هر املاضي وادخل 
الى املستش���فى ملشاكل خطيرة 

في الكلى.
وقال بريتش���ارد املس���ؤول 
التي تساعد على  في املجموعة 
حتقيق املصاحلة في السودان 
والتي كان يعمل فيها بول بعد 
اعتزاله اللعب: »فقد الس���ودان 
والعالم بط���ال، وقدوة لنا كلنا. 

مانوت، سنفتقدك«.
وأمضى مانوت بول عش���رة 
مواس���م في ال���دوري األميركي 
أندية واشنطن،  للمحترفني مع 
غولدن ستايت، فيالدلفيا وميامي، 
وبلغ معدل تسجيله 2.6 نقطة، 
2.4 متابع���ة و3.3 ص���دات في 

املباراة الواحدة.
وأكدت جانيس ريكر مديرة 
العمليات في »سودان صن رايز« 
ان املنظمة س���تواصل جهودها 
لتحقيق حلم مانوت بول ببناء 
انحاء  41 مدرس���ة في جمي���ع 

السودان. 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
في تطور سريع للمفاوضات 
الدائرة بني ناديي الزمالك واجلونة 
من اجل حصول االخير على خدمات 
حارس مرمى الفريق االبيض محمد 
عبد املنصف، أكد احلارس أن إدارة 
الزمالك ستجبره على االستمرار 
في الطلب الرسمي الذي تقدم به 
للجن����ة ش����ؤون الالعبني باحتاد 
الكرة طالبا فيه بفسخ تعاقده مع 
القلعة البيضاء.. مؤكدا ان اللوائح 
تقف في صفه، بعد ان اخلت ادارة 
التي وعدت  الوعود  الزمالك بكل 
احلارس بها من قبل وسعت، بهدف 
»افساد« املفاوضات التي تقوم بها 
بعض األندية الراغبة في التعاقد 
معه بشتى الطرق، وبالتالي وجد 
عبداملنصف نفسه مجبرا على هذا 
التصرف ال����ذي كان ال يرغب في 
اللجوء إليه، حيث كان يتمنى أن 
يخرج بش����كل أفضل من الزمالك 

وليس عن طريق املشاكل.
واش����ار عبد املنصف الى انه 
الزمالك،  يرفض متام����ا موق����ف 
وتعنته في سبيل حتقيق رغبتي 
بالرحيل واللعب للجونة، حيث انه 
ال يرغب في اللعب لناد كبير ليكون 
دائما على دكة البدالء.. وإمنا يبحث 
عن اللعب واملشاركة في املباريات 
الن هدفه االول هو العودة لصفوف 
منتخب مصر وانه لن يتنازل عن 
هذا الهدف. في حني تعجب حارس 
الزمالك بشدة من تصرفات مجلس 
اإلدارة املتمثلة في ضرورة توفير 
احلارس البديل ل����ه قبل املوافقة 
على رحيله.. متسائال: وما ذنبي 
انا في فشل النادي في التعاقد مع 

حراس مرمى جدد؟
وبالرغ����م م����ن اع����الن نادي 
الزمالك عن غلقه باب املفاوضات 
م����ع اندرخل����ت البلجيكي للظفر 
بخدمات جنم الفريق محمود عبد 
الرازق »شيكاباال«، سواء عن طريق 

عن الالعب.

أبو تريكة يفجر أزمة

بوادر أزمة رع����اة جديدة في 
الن����ادي األهلي بطله����ا هذه املرة 
العب املنتخب املصري وفريق الكرة 
بالقلعة احلمراء محمد أبو تريكة، 
بس����بب تعاقده مؤخرا مع إحدى 
الشركات العقارية للدعاية لها على 
أن يكون س����فيرا لها في اإلعالن 
والدعاية وهذه الشركة هي احدى 
الشركات املنافسة للشركة العقارية 
الراعية لالهلي، والتي تشترط على 
النادي عدم التعاون مع ش����ركات 
منافسة لها في نفس املجال، وهو ما 
يعيد لألذهان أزمة شركة االتصاالت 
خلدمات احملمول، والتي كان بطلها 
املدير الفني للفريق حسام البدري 
ومعه عدد من الالعبني ومت حلها 
قبل أن متثل مشكلة كبيرة داخل 
جدران النادي خاصة أن العقود بها 

االعارة او البيع النهائي، اال ان هذه 
املفاوضات لم تتوقف، خاصة ان 
الن����ادي البلجيكي بصدد تقدميه 
عرضه اجلديد الدارة الزمالك خالل 
االيام القليلة القادمة، خاصة بعد ان 
دخل نادي باوك سالونيك اليونان 
الذي كان يلعب له شيكاباال منذ عدة 
سنوات على نفس اخلط حلصوله 

على خدمات الالعب مرة اخرى.
في سياق متصل رفض نادي 
بتروجت الع����رض الذي تقدم به 
مسؤولو الزمالك للتعاقد مع مهاجم 
الفريق السيد حمدي بعد ان طلب 
املدير الفني اجلديد للفريق البترولي 
حلمي طوالن عدم االستغناء عن 
أي العب في الوقت احلالي. وكان 
الزمالك قد ارس����ل فاكسا رسميا 
لن����ادي بتروجت يطلب فيه ضم 
ت����اركا لبتروجت حتديد  حمدي 
املقابل املادي ال����ذي يرغبون في 
احلصول عليه نظير االس����تغناء 

شروط جزائية كبيرة إذا خالف 
االهلي العقود. 

غالى ينتظم بتدريبات النصر 

ومن املقرر ان ينتظم املهاجم 
الدولي املصري حسام غالي في 
تدريبات فريق الشباب بنادي 
النصر الس����عودي، حيث غادر 
القاه����رة ام����س متوجه����ا إلى 
الس����عودية ، بع����د ان خاطبه 
ناديه رسميا خالل األيام القليلة 
باحلضور للنادي لالنتظام في 
الشباب. وعلى  تدريبات فريق 
الرغم أن غالي كان رافضا فكرة 
التدريب مع فريقه السعودي، إال 
أنه عاد ووافق بعد ذلك حتى ال 
يثير أزمات جديدة مع ادارة نادي 
النصر، اجلدير بالذكر ان النادي 
السعودي قد تعاقد مؤخرا مع 
الروماني أوفيدو بيتري ليكتمل 

بذلك عقد العبيه األجانب.

كاظمة يستقبل
صغار السلة

أعلن ن���ادي كاظمة عن بدء 
التسجيل في مدرسة كرة السلة 
للصغار واملراحل السنية األخرى، 
وذلك اعتبارا من الساعة اخلامسة 
من مساء االربعاء املاضي على 

صالة كرة السلة في النادي.

ريال مدريد يحاول التعاقد مع شفاينشتايغر

الهولندي لويس ڤان غال في تدريب سابق لبايرن ميونيخ

محمد ابو تريكة يثير ازمة خارج امللعب

 عبد المنصف يطلب فسخ تعاقده مع الزمالك 
 أبو تريكة يفجر أزمة بين رعاة اإلعالنات
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