
الثالثاء  22  يونيو  2010   41رياضة
العربي يستقبل العبي 

الكرة الجدد

الوقيان يغادر للعالج 

االتحاد يتعاقد مع نونو
أعلن نادي احتاد جدة السعودي 
لكرة القدم عن تعاقده مع صانع 
األلعاب البرتغالي نونو اس����يس 
)32 عاما( العب وس����ط فيتوريا 
غيماراي����ش ملدة موس����مني دون 

اإلفصاح عن قيمة الصفقة.

اليوم  البالد صب���اح  يغادر 
الوقيان متوجها  الزميل مبارك 
البريطانية لندن  العاصمة  الى 
الفحوصات  الس���تكمال بعض 
الطبية اثر الوعكة الصحية التي 
أملت به مؤخرا والقسم الرياضي 
ف���ي »األنباء« يتمن���ى للوقيان 

موفور الصحة والعافية.

النادي  إدارة  أعلن مجل���س 
العربي ع���ن بدء قط���اع الكرة 
استقبال الالعبني اجلدد من سن 
ال� 8 سنوات وحتى ال� 14 سنة، 
اعتبارا من السبت املقبل، مهيبا 
بالراغبني في االلتحاق احلضور 
الى مقر النادي يوميا. كما أعلن 
مجلس اإلدارة عن اس���تعداده 

الستقبال العبي اجلمباز.

 األولمبية الدولية تعلن المدن 
المرشحة الستضافة أولمبياد 2018

يوڤنتوس يتعاقد مع ستوراري ومارتينيز

تأمل كل من بوينغ تش���انغ وميونيخ وإنيسي في 
بلوغ القائم���ة القصيرة عندما تعلن اللجنة األوملبية 
الدولية أسماء املدن املرشحة الستضافة دورة األلعاب 

األوملبية الشتوية لعام 2018.
وس���يقوم مدير اللجنة األوملبية الدولية جيلبرت 
فيلي باإلعالن املنتظر بعد جولة أولى من التقييم وقبل 
عام تقريبا من اختيار املدينة املضيفة لألوملبياد خالل 
جلس���ات اللجنة في السادس من يوليو 2011 مبدينة 

ديربان اجلنوب أفريقية.
ومن املرجح أن تصل بيونغ تشانغ وميونيخ إلى 
القائمة القصيرة، كما أنه من غير املتوقع أن يتم استبعاد 
مدينة إنيسي الفرنسية رغم أن فرصتها تبدو أضعف 

من منافستيها السابقتني.
وتأمل بيونغ تشانغ أن يحالفها احلظ في محاولتها 
الثالثة بعدما خس���رت بفارق ضئيل أم���ام فانكوڤر 
وسوتش���ي في اس���تضافة دورتي 2010 و2014 على 

الترتيب.
وحسنت كوريا اجلنوبية من حالة املنتجع الشتوي 
منذ ذلك الوقت كما أنها حتظى بالدعم احلكومي والصناعة 
الوطنية والشعب الكوري اجلنوبي وجنوم الرياضة 

الالمعني مثل ملكة التزلج كيم يو نا.
في الوقت نفس���ه، تعتبر ميونيخ مرش���حة بقوة 
للوصول إلى اجلولة الثانية من سباق الفوز باستضافة 

األوملبياد الشتوي.

اقترب نادي يوڤنتوس اإليطالي لكرة القدم بش����كل 
كبير م����ن التعاقد مع حارس املرمى ماركو س����توراري 
واملهاجم خورخي مارتينيز من اوروغواي حيث يسعى 
الن����ادي لتدعيم صفوف فريقه بعدم����ا قضى واحدا من 
أسوأ مواسمه في الفترة األخيرة. ومن املفترض أن يوقع 
الالعبان عقديهما امس، ويوجه يوڤنتوس أنظاره أيضا إلى 
ليوناردو بونوتشي مدافع فريق باري والصربي ميلوس 
كراسيتش العب خط وس����ط سيسكا موسكو الروسي. 
وس����يدفع يوڤنتوس 12 مليون يورو )15 مليون دوالر( 
لنادي كاتانيا مقابل التعاقد مع مارتينيز الذي لم يشارك 
م����ع منتخب بالده في كأس العالم 2010 املقامة حاليا في 

جنوب أفريقيا رغم موسمه الرائع مع كاتانيا.
أما احلارس ستوراري فسينتقل من ميالن إلى يوڤنتوس 

مقابل حوالي 4.5 ماليني يورو.

مبارك الوقيان

الحضري ينضم للزمالك أول يناير

»جدو« والمعتصم وأبو السعود في قائمة األهلي 

األول. وكان »التوأم حسن« قد 
اكدا للحضري على قدرتهما في 
خلعه من االسماعيلي بالطرق 
الودي���ة، وذلك بع���د أن يعلن 
احلارس الدولي عن رغبته في 
الدراويش حتى  الرحيل ع���ن 
تسهل األمور، وهو ما سينفذه 
انقطع عن  له���ذا  احلض���ري، 
تدريبات فريقه في بداية فترة 
اإلعداد بحجة عدم احلصول على 
مستحقاته لدى النادي، والتي 
أقر بها احت���اد الكرة والبالغة 
575 ألف جنيه، فضال عن األزمة 
املالية الطاحنة التي تعاني منها 
قلعة الدراويش، التي قد تزيد 
من فرص بيع احلضري بشكل 
كبير. يذكر ان احلارس الدولي 
يعيش هذه االيام في حالة من 

احلزن بسبب وفاة والده.

في املوسم اجلديد. 

الحضري ينضم للزمالك 

جنح حسام وابراهيم حسن 
املدير الفني واملنسق العام لفريق 
الكرة بالزمالك في احلصول على 
توقيع حارس املنتخب املصري 
واإلسماعيلي عصام احلضرى 
البيضاء  لالنضمام للصفوف 
واتف���ق التوأمان مع احلضري 
خالل جلسة التوقيع التي متت 
منذ يومني بدبي، أن يتم تفعيل 
هذا التعاقد م���ن يناير القادم، 
وذلك بع���د انتهاء فترة إيقافه 
املق���درة ب� 4 أش���هر والتي مت 
توقيعها عليه من قبل احملكمة 
الرياضية بس���بب هروبه من 
النادي األهلي واالنضمام لسيون 
السويسري رغم سريان عقده مع 

هاني سعيد الذي كان قد انتقل 
للزمالك قبل موسمني.

وفي نفس الس����ياق اقترب 
مهاجم االهلي أحمد بالل بقوة 
من االنضمام لنادي س����موحة 
الس����كندري الصاع����د حديثا 
لل����دوري املمتاز، بع����د انتهاء 
عقده مع النادي األهلي بنهاية 
املوس����م املنقضي، ومن املقرر 
أن يتم االعالن ع����ن تفاصيل 
التعاق����د الرس����مي مع الالعب 
خ����الل ال� 48 س����اعة القادمة، 
وذلك عقب اجللسة السرية التي 
جمعت مؤخرا بني رئيس نادي 
سموحة فرج عامر واملدير الفنى 
للفريق محسن صالح مع بالل 
باإلسكندرية، والتي أبدى خاللها 
الالعب رغبته القوية في التواجد 
ضمن صفوف الفريق السكندري 

الترتيبات  يتبق سوى بعض 
األخيرة اخلاصة بإنهاء الصفقة. 
اجلدير بالذكر ان ادارة الزمالك 
عقب علمها بهذه الصفقة قررت 
الفريق  الالع���ب بقائم���ة  قيد 
االبيض للموسم اجلديد، وهو 
ما ينذر بتصعيد األزمة خالل 

الساعات القليلة القادمة. 
في املقابل جاء رد مسؤولو 
االحت���اد املصري لك���رة القدم 
صريحا وواضحا في هذا االمر، 
حيث اك���د االحتاد انه في حال 
اعتراض الزمالك بشكل رسمي 
على ض���م األهلي جل���دو فإن 
االحتاد س���يحقق في القضية، 
ولكن س���تبقى رغب���ة »جدو« 
ه���ي الفيصل في هذا االمر، مع 
إمكانية فرض غرامة مالية على 
الالعب على غرار ما حدث مع 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
بات مهاجم االحتاد السكندري 
واملنتخب املصري محمد ناجي 
)جدو( على بعد خطوات قليلة 
جدا من االنضمام لالهلي، وارتداء 
الفانل���ة احلمراء في املوس���م 
الكروي اجلديد، ذلك بعدما توصل 
مسؤولو االهلي التفاق مع نادي 
االحتاد السكندري بخصوص 
هذه الصفقة، والتي سوف حتسم 
متاما خالل الس���اعات القادمة، 
حيث أعلنت جلن���ة الكرة في 
االهلي، انها س���تعود لالنعقاد 
اليوم الس���تكمال هذه الصفقة 
وغيرها من الصفقات التي منها 
صفقة املعتصم س���الم مدافع 
االسماعيلي وابو السعود حارس 
املنصورة، وكان االثنان ضمن 
التي ناقشتها جلنة  الصفقات 

الكرة حتى الساعات االولى.
 »جدو« أكد على رغبته في 
اللعب لصالح الشياطني احلمر، 
بالرغم من وصول بعض عروض 
االحتراف ولكنه فضل التواجد 
في مص���ر بني صفوف األهلي. 
يأتي ذلك عن طريق إبرام صفقة 
تبادلية ب���ني الناديني تتضمن 
انتقال ثالثة العبني من االهلى 
إلى زعيم الثغر، باإلضافة ملقابل 
مادي قد يتخطى الستة ماليني 
جني���ه، حيث ع���رض االهلي 
التن���ازل لالحتاد ع���ن هاني 
العجيزي وأحم���د علي العبي 
األهلي لفريق االحتاد ملدة موسم 
واحد على سبيل االعارة، في حني 
ينضم الالعب عطية البلقاسي 

في صفقة انتقال نهائي. 
ادارة االحتاد تطلب ان يكون 
الثالثة  الالعبني  التنازل ع���ن 
بالبيع النهائي. ولكن يبدو ان 
هذه النقطة لن توقف الصفقة 
التي ارتضى بها الطرفان، ولم 

جدو في طريقه لالنتقال إلى األهلي خالل ساعات
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