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الزمالك يتدخل في صفقة انتقال »جدو«

جدو يفتح صفحة جديدة من اخلالفات بني األهلي والزمالك

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
حصل الفلسطيني رمزي صالح 
حارس مرمى الفريق االول بالنادي 
االهلي على االستغناء اخلاص به 
دون مقابل من مدير الكرة بالفريق 

هادي خشبة.
وجاءت هذه اخلطوة من جانب 
مسؤولي االهلي كنوع من التكرمي 
للحارس الذي لم يثر اي مشاكل 

طوال فترة وجوده في االهلي.
وكانت انباء قد ترددت مؤخرا 
عن دخول رم���زي صالح ضمن 
الصفق���ة التبادلية ب���ن االهلي 
واالحتاد للحصول على خدمات 
املهاج���م محمد ناج���ي »جدو«، 
ولكن االهلي فضل منح احلارس 
االستغناء اخلاص به على ان يحدد 

بنفسه وجهته املقبلة.
وفي سياق احلديث عن صفقة 
انتقال مهاجم االحتاد السكندري 
واملنتخ���ب املصري محمد ناجي 
»جدو« من قلعة الثغر الى النادي 
االهلي فقد واف���ق مجلس ادارة 
النادي السكندري برئاسة محمد 
مصيلحي على بيع الالعب لألهلي 
بطريقتن االولى هي احلصول على 
الى  6.5 مالين جنيه، باالضافة 
خدمات ثالثي االهلي هاني العجيزي 
واحمد علي وعطية البلقاسي على 
سبيل البيع النهائي، او رفع القيمة 
الى 7 مالين جنيه واستعارة احمد 
علي وهاني العجيزي ملدة موسم 
واحد، باالضافة الى انتقال عطية 

البلقاسي في صفقة بيع نهائي.
ويبدو ان مس���ؤولي االحتاد 
قرروا االستفادة من صفقة »جدو« 
الى اقصى حد ممكن، بعد ان تدخل 
نادي الزمال���ك بقوة في الصفقة 
عن طريق رئيس النادي ممدوح 
عباس، الذي عرض ضم الالعب 
للصفوف البيضاء وفتح صفحة 
جديدة وجاء ذلك عن طريق وكيل 
الالعبن احمد سويلم، االمر الذي 
جعل املجلس السكندري يختتم 
جلسته باإلعالن عن انتظاره لرد 

األهلي وعرض الزمالك خالل ال�48 
ساعة القادمة حلسم موقف الالعب 

بصورة نهائية.
من ناحية اخرى، اعلن مدير 
الكرة باألهلي هادي خش���بة انه 
اليزال يبحث عن مهاجم افريقي 
جيد، خاصة بع���د رحيل متعب 
البلجيكي،  لنادي س���تاندرليج 
مضيفا انه في حالة ابداء اجلهاز 
الفن���ي الرغبة في التعاقد مع اي 
العب اجنبي يعرض على الفريق 
فان النادي سيقرر االستغناء عن 
احد الالعبن االجانب املتواجدين 
الفريق وهم االنغولي  حاليا مع 
جيلبرتو واجلزائري امير سعيود 
والليبيري فرانسيس حيث تسمح 
الئحة االحت���اد املصري بتواجد 
ثالثة العب���ن اجانب فقط داخل 

الفريق.

اختفاء المعتصم سالم

حصل الزمالك على االستغناء 
الرس���مي اخلاص بالعب النادي 
االس���ماعيلي ومنتخ���ب مصر 
املعتصم سالم رس���ميا، لتقطع 
البيضاء ش���وطا  القلعة  بذل���ك 
كبيرا في احلصول على خدمات 
الالعب  الدولي، ويصبح  الالعب 
على بعد خطوات من الزمالك، حيث 
لم يتبق س���وى توقيع املعتصم 
وكان نائب رئيس الزمالك رؤوف 
جاسر قد عقد جلسة خاصة مع 
رئيس النادي االسماعيلي نصر 
ابواحلسن مساء االول من امس، 
ومت خاللها توقيع عقد اتفاق بن 
الطرفن يقضي بعدم انتقال الالعب 

ألي ناد اخر سوى الزمالك وذلك 
مقابل 2.5 مليون جنيه باالضافة 
الى انتقال مدافع الزمالك الدولي 
هاني سعيد لالسماعيلي، خاصة 
بعد ان متسك الهولندي مارك فوتا 
املدير الفني لفريق االس���ماعيلي 
بشدة بضم سعيد، وهو ما يزيد من 
اسهم الزمالك في الصفقة بعد ان 
ربط املسؤولون بالنادي الصفقة 
بإمتام صفقة املعتصم وهو ما جعل 
مسؤولي االسماعيلي يوافقون على 
ترك االستغناء للزمالك ليصبح 
س���الم امام خيارين ال ثالث لهما 
اما االنتقال للزمالك او البقاء في 

الدراويش.
وعقب هذه اجللس���ة وتسلم 
الزمالك االس���تغناء  مس���ؤولي 
اخلاص باملدافع الدولي كلف مجلس 

ادارة القلعة البيضاء، املدير الفني 
للفريق حسام حسن وتوأمه املنسق 
العام للكرة ابراهيم حسن، بإنهاء 
صفقة الالعب، واقناعه باالنضمام 
للزمالك، استغالال للعالقة القوية 
التي جتمعه بالتوأم، ولكن فشل 
مس���ؤولو الزمالك واالسماعيلي 
في العثور على الالعب حتى اآلن 
بعد ان اختفى فجأة ولم يستدل 
على طريقه حتى اآلن، ويتردد ان 

االهلي وراء هذا االختفاء.
ويتعرض املعتصم الغراءات 
كبيرة من قب���ل اندية اخرى في 
مقدمتها االهلي قد يجعله يغير 
رغبته السابقة باللعب للزمالك، 
ومن املنتظر ان يعقد »التوأمان« 
جلسة تفاوضية مع سالم خالل 

الساعات القليلة املقبلة.

 زيارة تاريخية للملكة إليزابيث إلى »ويمبلدون«

 ماتا ينضم إلى برشلونة

 باالك يكشف عن وجهته المقبلة قريبًا

تتحضر مالعب بطولة وميبلدون للتنس لزيارة 
تاريخية ستقوم بها ملكة اجنلترا اليزابيث الثانية 
اليوم، في ظهورها األول في املقصورة امللكية منذ 
العام 1977.  ومن املقرر ان تقابل امللكة )84 عاما( 
العبن سابقن وحالين ومتابعة أبرز املواجهات 
على مالعب البطولة البريطانية، ثالث الدورات 

االربع الكبرى. 
 وستتجه االنظار الى هذا احلدث ملتابعة ما اذا 
كان الالعبون سيعيدون احياء التقليد التاريخي 
ويقومون باالنحناء أمام املقصورة امللكية، وهي 
احدى اللقطات الت���ي كانت متيز وميبلدون عن 
غيره���ا من الدورات، يقول تي���م فيليبس، مدير 

الدورة انه »سعيد وفخور« حلضور امللكة. 
 وامللكة اليزابيث ه���ي راعية النادي، كما ان 
حضورها األخير من أصل ثالث زيارات قامت بها، 
حصل عام 1977 خالل احتفالها باليوبيل الفضي، 
والذي حمل أيضا اللقب االخير للبريطانين في 

الفردي عبر فيرجينيا وايد.  وقد يكون البريطاني 
أندي م���وراي محظوظا في ان يخوض مواجهته 
على امللعب الرئيس���ي خالل حضور امللكة. هذا 
ويعتبر األمي���ر ادوارد دوق كنت ورئيس نادي 
»عموم اجنلترا«، الوجه امللكي الدائم في البطولة.  
ودرجت العادة ان ينحني الالعبون أمام املقصورة 
امللكية لدى دخول امللع���ب ومغادرته، لكن هذا 
التقليد توقف عام 2003 وفقا لرغبات الدوق، اال 
بحال تواجد امللكة إليزابيث أو األمير تشالز ولي 
العهد.  وقالت االميركية سيرينا وليامس حاملة 
لقب فردي السيدات، انها تشعر بالقلق حيال اللعب 
أمام امللكة: »ستكون انحناءتي ممتعة. انه أمر لن 

تنساه أبدا، اذا لم تسنح لي فرصة لقائها«.
 أما االسباني رافايل نادال املصنف األول عامليا 
فقال انه متحمس لهذه الزيارة: »بالنسبة لي انه 
شرف كبير أن اشاهد امللكة في املقصورة. أود ان 

تسنح لي فرصة القاء التحية عليها«.

الدولي الشاب  املهاجم  حلق 
خوان مانويل ماتا بزميله السابق 
في ڤالنسيا داڤيد ڤيا الى برشلونة 
االسباني ملدة خمس سنوات مقابل 
نحو 20 مليون يورو حسب ما 
اكد راديو ماركا أمس.  وسينضم 
ماتا بالتالي في الفريق الكاتالوني 

الى زمالئه في املنتخب فالديس 
وبويول وبوسكيتس وانييستا 
الى ڤيا  وتشافي وبدرو اضافة 
الذين يدافعون عن الوان اسبانيا 
في مونديال جنوب افريقيا، وكان 
برشلونة بطل الثنائية االسبانية 
في املوسم املاضي ضم داڤيد ڤيا 

قبل ايام مقابل 40 مليون يورو.  
املهاجم السويدي  وبات مصير 
الذي لم  ابراهيموڤيتش  زالتان 
يقن���ع كثيرا مع برش���لونة في 
املوس���م املنص���رم مجهوال مع 
الفريق الكاتالوني بعد ضم ڤيا 

وماتا.

اعلن قائد املنتخب االملاني السابق والعب الوسط 
ميكايل باالك الذي انتهى عقده مع تشلسي االجنليزي 
بعد 4 مواسم من الدفاع عن الوانه، انه سيكشف خالل 
اسبوعن عن اسم النادي الذي سيلعب معه املوسم 
املقبل.  واكد باالك )33 عاما( الذي سينتقل بتعاقد 
حر، في تصريح نش���رته صحيفة »بيلد« احمللية: 
»سأتخذ قراري في اس���رع وقت ممكن، وسيكون 
االمر منتهيا في مدى اسبوعن«.  وتلقى باالك منذ 
انتهاء عقده مع تشلسي وتعرضه الصابة حرمته 
من املش���اركة مع منتخب بالده في مونديال 2010 

في جنوب افريقيا، عروضا من اندية املانية عديدة 
ابرزها هامبورغ وباير ليڤركوزن وڤولفسبورغ. 
كم���ا تلقى باالك عرضن م���ن ليڤربول وتوتنهام 
االجنليزين واشبيلية االسباني.  ويتضمن عرض 
باير ليڤركوزن الذي سبق لباالك ان دافع عن الوانه 
)1999-2002(، التوقي���ع على عقد ملدة عامن لقاء 
نح���و 13 مليون يورو، في حن ان ڤولفس���بورغ 
بطل املانيا عام 2009 اعرب عن استعداده لدفع 19 
مليون يورو )رواتب ومكافآت( لقاء انضمامه الى 

صفوفه للفترة ذاتها.


