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املدرب يواكيم لوف يواصل إبعاد ميكايل باالك عن »املانشافت«

النصر يواجه االحتاد في »األبطال«

احملرق حلسم اللقب أمام األهلي

املريخ يهدد بشكوى البدري لـ »فيفا«

يخوض النصر مواجهة من العيار الثقيل امام االحتاد في مباراة 
ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس خادم احلرمني الشريفني لالبطال 
عند الساعة الـ 9 مساء اليوم. ويلعب اليوم ايضا ضمن الدور نفسه 
الشباب مع االهلي في التوقيت نفسه. فبروح معنوية عالية تقابلها 
حالة عكسية لها هي ما تصف فريقي االحتاد والنصر عندما يلتقيان 
اليوم، فاالحتاد حامل اللقب والتأهل الى ربع نهائي دوري ابطال آسيا 
وثاني الدوري امام النصر اخلامس والذي خرج من اندية آسيا بنتيجة 
كبيرة في اختبار صعب مرة اخرى وبعد اقل من عشـــرة ايام على 
لقائهما السابق في الدوري الذي انتهى بخماسية لالحتاد رمبا يكون 
اثرها اليوم واضحا على الفريقني، فاالحتاد من اجل قطع اكبر نسبة 
من فرص بلوغ النصف النهائي والنصر امامه فرصة جيدة الستغالل 
الغياب املؤثر في خصمه املتمثل في محمد نور واسامة املولد ورضا 
تكر وانضم اليهم البرتغالي نونو اســـيس الذي رمبا سيغيب عن 
املسابقة بأكملها بسبب قطع في الرباط الصليبي للركبة. وايضا في 
الرياض لقاء آخر يجمع الشباب باالهلي، وكالهما ينشد التعويض 
في الفرصة االخيرة النقاذ موسمه بعد اخلروج من جميع املسابقات 
احمللية واآلسيوية ايضا للشباب، لذلك سيرمي الفريقان بثقلهما في 

حتقيق نتيجة ايجابية جيدة قبل لقاء احلسم في جدة.
الرياض ـ خالد المصيبيح  ٭

يخوض احملرق واألهلي مباراة قمة منتظرة ستحدد هوية الفائز 
باللقب، اليوم على ستاد البحرين الوطني، في ختام منافسات املرحلة 

السادسة عشرة االخيرة من الدوري البحريني لكرة القدم.
وتتركز األضواء على القمة التقليدية بني متصدر الترتيب احملرق 
)25 نقطة( وحامل اللقب األهلي )24 نقطة(، فالفريقان يسعيان للفوز 
من أجل احراز اللقب. احملرق يسعى الستعادة لقب الدوري وحتقيق 
اللقب الرقم 32 في تاريخ املســـابقة التي انطلقت للمرة األولى في 
موسم 1957-1958، أما األهلي فيريد االحتفاظ بلقبه واحرازه للمرة 
السادسة. وفي حال تعادل الفريقني، سيتوج احملرق باللقب في حال 
تعثر الرفاع الثالث )23 نقطة( أمام املنامة، أما في حال فوز الرفاع 
فيتساوى الفريقان )26 نقطة لكل منهما(، وسيلعب الفريقان مباراة 

فاصلة لتحديد بطل الدوري.

هدد نادي املريخ السوداني بشكوى مديره الفني املستقيل املصري 
حسام البدري لـ »فيفا« بعد ان تقدم باستقالته بشكل مفاجئ.

ونقلت صحيفة »الصدى« السودانية الرياضية عن مساعد رئيس 
نادي املريخ عبدالقادر همد »استقال حسام البدري بصورة مفاجئة 
ويربطنا به عقد ولـــن نتنازل عن حقوق النادي وان لم يحل االمر 
معه فســـنلجأ الى فيفا«. من جهته، قال رئيـــس القطاع الرياضي 
لنادي املريخ عادل ابوجريشـــه لوكالة الصحافة الفرنسية »العقد 
الذي يربطنا مع البدري فيه شرط جزائي والشرط اجلزائي ينطبق 

على اي من الطرفني في حال قرر احدهما فسخ العقد«.

أفريقـــيـــا ومنتـخب  جنوم 
نيجيريا.

وأبدى ثنائي الفريق االحمر 
ترحيبهما الشـــديد بالدعوة 
ووجها الشكر لكانو مؤكدين 
علـــى أن دعوتهمـــا ملهرجان 
اعتزاله شرف كبير لهما، اال 
أن اجلهاز الفني للفريق البد 
أن يعطي القرار النهائي وفقا 
الرتباطـــات الفريـــق املقبلة 

محليا وأفريقيا.
من جهة أخرى، مت تعيني 
د.ميمي عبدالرازق مديرا فنيا 
للفريق األول لكرة القدم بنادي 
ســـموحة، بعد قبول اعتذار 
الفني الســـابق حمزة  املدير 
الفني  املدير  اجلمل، ليصبح 
الرابع للفريق السكندري هذا 
املوســـم بعد محسن صالح 
الفريق  املهمـــة مع  الذي بدأ 
عند صعوده للدوري املصري 
املمتاز هذا املوسم، ومن بعده 
الفرنســـي باتريس نوفو ثم 
حمزة اجلمل الذي اعتذر عن 
مهمتـــه هو اآلخر فـــي بيان 

مقتضب.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

األخيرة إلنقاذ البطولة اذا أراد 
الى ان ما  استكمالها، مشيرا 
حدث في مبـــاراة املقاصة ال 

ميت لكرة القدم بشيء.
الكرة  وأضــــــاف مديـــر 
الفترة  أن  األبيـــض  بالنادي 
الدوري  املقبلة مبنافســــات 
حاســـمة للقـــب ألي مــــن 
الفريقـــني، مطالبا احلــــفاظ 
على أمـــن اجلماهير التي من 
املــــمكـــن أن تنفجر غضبا 
في حالـــة تكرار ما حدث من 
ظلـــم حتكيمي علـــى أي من 
الفريقـــني، مؤكـــدا ان ناديه 
ليس على اســـتعداد لتحمل 
التحكيم ولن يستمر  أخطاء 
مبنافســـات البطولة في ظل 

هذا الظلم التحكيمي.

كانو يدعو حسن وأبوتريكة

في شأن آخر، تلقى جنما 
األهلي أحمد حســـن ومحمد 
أبوتريكة دعوة رســـمية من 
جنم منتخب نيجيريا نوانكو 
كانو للمشاركة في مهرجان 
اعتزاله املقـــرر إقامته في 11 
يونيـــو املقبل بـــني منتخب 

الشوط األول وهو ما ساهم 
في خسارة الفريق لثالث نقاط 
مهمة في صراعه على بطولة 

الدوري.
وأضاف جالل إبراهيم أنه 
اكد في اخلطاب ان ناديه لن 
الكبير،  الظلـــم  يرضى بهذا 
مطالبا احتاد الكرة بضرورة 
املباراة مـــرة أخرى  إعـــادة 

ليستعيد الزمالك حقوقه.
وأوضح أن مجلس االدارة 
قرر عقد اجتماع طارئ اليوم 
ملناقشـــة األمر باستفاضة، 
وأنـــه إذا لـــم يأخـــذ احتاد 
الكرة قرارا في هذا األمر فإن 
الزمالك سينسحب رسميا من 

الدوري.
الســـياق ذاته، طالب  في 
مدير الكرة بالزمالك إبراهيم 
حسن املجلس القومي للرياضة 
برئاسة م.حسن صقر بتعيني 
حكام اجانب لباقي مباريات 
النادي  الفريـــق ومنافســـه 
األهلـــي ببطولة الدوري هذا 
املوســـم، وذلك على خلفية 
الظلم التحكيمي الذي تعرض 
له الفريق مببـــاراة املقاصة 

»شيكاباال« )الزمالك(.
للهجـــوم: محمـــد زيدان 
)بوروسيا دورمتوند االملاني( 
واحمد علي )الهالل السعودي 
ســـابقا( ودودي اجلبـــاس 
البلجيكي( والسيد  )لييرس 
حمـــدي )بتروجيت( واحمد 

عبدالظاهر )انبي(.
على صعيـــد آخر، طلبت 
ادارة نادي الزمالك من االحتاد 
املصري لكرة القدم إعادة مباراة 
الكـــرة االول بالقلعة  فريق 
البيضاء مـــع مصر املقاصة 
التي خســـرها الزمالك 0 - 1 
ضمن اجلولة الـ 23 بالدوري 
املمتاز، مهددا باالنسحاب من 

املسابقة.
مـــن جانبه، اكـــد رئيس 
مجلـــس ادارة الزمالك جالل 
إبراهيم أن ناديه قام بتوجيه 
خطاب رســـمي الحتاد الكرة 
أكد فيـــه أن الزمالك تعرض 
لظلم واضح في مباراة املقاصة 
بســـبب احلكم ياسر محمود 
والذي تغاضى عن احتساب 
هدف صحيـــح وركلة جزاء 
لصالح الفريـــق االبيض في 

اعلن اجلهاز الفني للمنتخب 
املصري لكرة القدم قائمة اسماء 
الالعبني الذين ســـيواجهون 
جنوب افريقيا في 5 يونيو في 
اجلولة الرابعة من التصفيات 
املؤهلة الى نهائيات كأس االمم 
االفريقية 2012 في غينيا بيساو 

والغابون، الالعبون هم:
للمــرمــــــى: عــــصـــام 
احلضري )املريخ السوداني( 
وعبدالواحد السيد )الزمالك( 
الشـــناوي )املصري  واحمد 

البورسعيدي(.
للدفاع: وائل جمعة واحمد 
فتحي وسيد معوض )االهلي( 
ومحمود فتح اهلل )الزمالك( 
ومحمد جنيب )احتاد الشرطة( 
وهانـــي ســـعيد )املصري( 
واحمد احملمدي )ســـندرالند 
االجنليزي( واحمد سمير فرج 

)االسماعيلي(.
للوســـط: حسني عبدربه 
الســـولية وعبداهلل  وعمرو 
السعيد )االسماعيلي( وحسام 
غالي ومحمد ناجي جدو واحمد 
حســـن )االهلـــي( وابراهيم 
صالح ومحمود عبـدالرازق 

إدارة الزمالك مازالت تهاجم حكام مباراة الفريق أمام مصر املقاصة

الزمالك يطلب إعادة مباراة املقاصة أو االنسحاب من الدوري

شحاتة يعلن تشكيلة »الفراعنة« ملواجهة جنوب أفريقيا

أملانيا تواجه
 أوروغواي وديًا

أعرب مدرب املنتخب األملاني األول يواكيم لوف عن امله ان 
يحقق الالعبون الكثير خالل مباريات أملانيا الدولية املقبلة. 

وتلتقي أملانيا اليوم مع أوروغواي في مباراة ودية دولية، فيما 
سيكون تكرارا ملباراة حتديد املركز الثالث بنهائيات كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا.وبعدها تلتقي أملانيا مع النمسا وأذربيجان 
في الثالث والسابع من يونيو املقبل على الترتيب ضمن 

التصفيات املؤهلة لبطولة األمم األوروبية املقبلة »يورو 2012«. 
وكانت أملانيا تغلبت على أوروغواي 3 - 2 في مدينة بورت 

إليزابيث اجلنوب أفريقية العام املاضي، وأكد لوف أنه يتوقع 
الكثير من العبيه عندما يلتقون مع الفريق األميركي اجلنوبي 

من جديد.
وقال لوف »أتوقع الكثير من العبي أملانيا اليافعني، فلم يسبق 

لنا من قبل أن ضم املنتخب األملاني نحو 12 العبا يتمتع مبوهبة 
كبيرة كما هو احلال اآلن. ولكن السؤال اآلن هو كيف سيتمكن 

هؤالء الشباب من التعامل مع املباريات الدولية وما إذا كانوا 
سيصلون إلى قمة مستواهم على الساحة الدولية أيضا«. وضم 

لوف الصاعدين بينيدكت هويديس وماركو ريوس للمنتخب 
األملاني األول للمرة األولى حيث يتطلع الالعبان اجلديدان حاليا 

ملباراتهما الدولية األولى، وقال لوف »أنوي منحهم الفرصة«، 
لكن الشكوك حتوم حول مشاركة ريوس، الذي لعب مع فريقه 

بوروسيا مونشنغالدباخ يوم األربعاء املاضي مباراة إياب الدور 
الفاصل املؤهل لدوري الدرجة األولى بالدوري األملاني والتي بقي 
مونشنغالدباخ على إثرها في دوري األضواء بعد تعادله 1 - 1 مع 

مضيفه بوخوم، بسبب اإلصابة.
وقال الالعب الشاب: »سأذهب الستشارة الطبيب وبعدها سنرى 

كيف سيكون املوقف«. ومن املؤكد غياب سامي خضيرة العب 
ريال مدريد االسباني عن صفوف أملانيا، لكن لوف يأمل في 

أن يستعيد الالعب الشاب لياقته البدنية سريعا للمشاركة في 
مباراتي تصفيات يورو 2012. وقال لوف »سنحاول إدخال سامي 

تدريجيا في تدريباتنا، لكن كما اتفقنا مع ريال مدريد، فإننا 
لن نقدم على أي مجازفات«، كما يغيب عن صفوف أملانيا قائد 
الفريق ميكايل باالك الذي لم يتم ضمه لقائمة املباريات الثالث 

املقبلة من األساس.

دعوة أحمد حسن 
وأبوتريكة ملهرجان 

اعتزال كانو

ميمي عبدالرازق 
مديراً فنيًا لسموحة 
خلفًا حلمزة اجلمل

تعرض مهاجم نادي ســـتيو بوخارست الروماني نيكوالي ديكا 
إلصابـــة خطيرة ومت نقله بعد املباراة إلى املستشـــفى بعد إصابته 
مبقذوف العاب نارية ألقتها اجلماهير خالل املباراة التي جمعت بني 

ستيو بوخارست ودينامو بوخارست في نهائي كأس رومانيا.
وجـــاء ذلك في الدقيقـــة 59 من عمر املبـــاراة حيث كان الالعب 
نيوكالي في طريقه للكرة فاعترضت طريقه مقذوف ناري كادت ان 

تودي بحياته لوال االسعافات.

تعرض سائق ساوبر، املكسيكي سيرجيو بيريز، امس حلادث عنيف 
خالل منافسات حتديد مراكز االنطالق الرسمي في جائزة موناكو الكبرى، 
املرحلة السادسة من بطولة العالم لسباقات الفورموال واحد، التي تقام 
اليوم على حلبة مونتي كارلو. وفقد بيريز السيطرة على السيارة بعد 
خروجه من النفق الشــــهير للحلبة فارتطم بقوة بأحد جدران احلماية 
عندما كان يقود بأقصى ســــرعة اثر ارتكابه خطأ في املسار وارتطمت 
ســــيارته )موديل 2011( بزالقة نزعت منها اجلانب األمين كله. وخفت 
ســــرعة السيارة قليال واكملت مســــارها وهي مائلة، واشارت الصور 
التلفزيونية املعادة ببطء الى ان بيريز توقع هول الصدمة التي تنتظره 
فترك املقود ووضع رأسه بني يديه. ووصلت على الفور سيارة إسعاف 

الى املكان ومعها طبيب السباق.
الى ذلك، ينطلق ســــائق ريد بولـ  رينو األملاني سيباستيان فيتل، 
بطــــل العالم، مــــن املركز األول بعد ان حقق أســــرع زمن في التجارب 

الرسمية على حلبة مونتي كارلو.

مهاجم ستيو بوخارست نيكوالي ديكا حلظة إصابته

سيارة السائق املكسيكي سيرجيو بيريز محطمة                          )رويترز(

ديكا كاد أن يفقد حياته 
بسبب لعبة نارية

بيريز يتعرض حلادث عنيف
في »فورموال موناكو«


