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»جنش« يقود 
الزمالك إلى املربع 
الذهبي في كأس 

مصر

مرتضى منصور يؤكد أن انسحاب األحمر لن يؤثر على الدوري أو أي بطولة أخرى

األهلي يخلق أزمة جديدة بسبب الشيخ.. واحلكومة مطالبة بالتدخل
امل����رة ألن األزم����ة قائمة على 
مخالفة للوائ����ح، بعد ثبوت 
ان الالعب وق����ع للزمالك قبل 
انتقاله لألهلي، قبل ان يدخل 
الالعب في تصريحات إعالمية 
أغضبت رئيس الزمالك مرتضى 

منصور.
وبدوره، قال رئيس الزمالك 
ان سبب ش����كواه املقدمة ضد 
الالعب أحمد الشيخ لتطاوله 
على نادي الزمالك، مشيرا الى 
أنه تركه يعتذر طوال الفترة 

السابقة، لكن لم يحدث.
م����ن اجلانب اآلخ����ر، قال 
التعاقدات السابق  إدارة  مدير 
القيعي  بالنادي األهلي عدلي 
ان املستشار القانوني لالحتاد 
املصري لكرة القدم حسني حلمي 
هو سبب أزمة إيقاف الشيخ، 
مشيرا إلى أن حلمي كان يعمل 
مستشارا قانونيا للزمالك على 

مدار تاريخه.
وكشف القيعي ان املستشار 
القانوني للجبالية أصدر حكما 
من قبل ف����ي أزمة على محمد 
ناج����ي »جدو« الع����ب األهلي 
ب����� 12 مليون جني����ه غرامة، 
إال أن الالع����ب طعن بالتزوير 
القضية  النيابة ومازالت  أمام 

مستمرة.
ويب����ذل وزي����ر الش����باب 
والرياضة م.خالد عبدالعزيز 
محاوالت مكثفة للضغط على 
رئيس����ي األهلي والزمالك من 
أجل إنهاء أزمة إيقاف الشيخ، 
وتهدئة األوضاع في الش����ارع 

الرياضي.

على الدوري أو أي بطولة أخرى. 
ويبدو ان تدخل احلكومة ممثلة 
في وزير الشباب والرياضة، 
الوزراء  ورمبا رئيس مجلس 
أمرا  م.إبراهيم محلب، أصبح 
حتمي����ا، وهو ما يس����تنكره 

الشارع املصري.
افتعل  ان  وس����بق لألهلي 
القمة  أزمة مماثلة قب����ل لقاء 
األخير، رافضا لعب املباراة في 
شرم الشيخ أو ستاد اجلونة، 
وإلصراره على موقفه، أقيمت 
املباراة في س����تاد السويس، 
إال ان األمر يختلف كثيرا هذه 

التي  البطوالت  املشاركة في 
ينظمها االحتاد اعتراضا على 

القرار.
قرار »اجلبالية« أثار بلبلة 
في الوسط الرياضي وحالة من 
االحتقان في الشارع، وهو ما 
دفع البعض إلى التفكير فيما 
سيصل إليه الوضع الغامض 
بع����د هذا املوقف م����ن النادي 

األهلي.
وعلق رئيس نادي الزمالك، 
املستشار مرتضى منصور، قائال 
ان انسحاب النادي األهلي من 
كل البطوالت الكروية لن يؤثر 

الن���ادي األهلي كل املنظومة 
الرياضية والكروية في موقف 
حرج ج���دا للجميع مبا فيه 
النادي االهلي نفس���ه، الذي 
اص���در بيانا ملتهب���ا، يعلن 
فيه مقاطعة أنشطة االحتاد 
املصري لكرة القدم إلصداره 
قرارا بإيق���اف صانع ألعاب 
املقاصة أحمد الشيخ،  فريق 
واملنتقل الى النادي األهلي ملدة 
4 أشهر وغرامة 133 ألف جنيه، 
بسبب توقيعه لناديني، وهو 
ما اعترض عليه مجلس اإلدارة 
احلمراء وقرر االنسحاب من 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

قاد ح����ارس مرمى الزمالك 
محمود جنش فريقه الى دور 
نصف النهائي ملس����ابقة كأس 
مصر لكرة القدم بعد ان جنح في 
التصدي لضربتي ترجيح من 4 
في لقاء الدور ربع النهائي الذي 
جمع بني االحتاد الس����كندري 
والزمالك، وانته����ى بالتعادل 
السلبي بني الفريقني، ليحتكما 
الترجيح ويفوز  الى ضربات 
الزمالك 4-2، ويتأهل الى دور 
نصف النهائي ليواجه نظيره 
سموحة يوم 17 سبتمبر املقبل. 
وقال محمود جنش بعد األداء 
الكبير الذي قدمه خالل املباراة 
واملباريات السابقة: كنت أمتنى 
أن تخرج املباراة خالل الوقت 
األصلي بالفوز، ولكن وصلنا 
ملرحل����ة ضرب����ات الترجيح، 
وكان����ت أعصاب����ي هادئه في 
هذه املرحلة، حيث إنني تدربت 
كثيرا على ركالت الترجيح مع 
زمالئي أحمد الشناوي، ومحمد 

أبوجبل.
وأضاف: حرصت بعد نهاية 
املباراة على التركيز في امللعب 
الترجيح فقط،  وف����ي ركالت 
واالس����تماع لتعليمات مدرب 
ح����راس املرمى أمي����ن طاهر، 
واحلمد هلل أنن����ي كنت كلمة 
السر في أن يحقق الفريق الفوز 

ويتأهل لدور قبل النهائي.

أزمة جديدة

على صعي���د آخر، وضع 

مهاجم الزمالك محمود عبداملنعم »كهربا« يحاول املرور من مدافعي االحتاد السكندري

معيوف يتأهل ملنافسات جدول 
املصنفني في بطولة األردن للتنس

3 برونزيات لـ »اإلسكواش« 
في البطولة العربية

خلويا يهزم العراق وديًا 
استعداداً للهالل

»الشرطة« يستعد 
إلقامة »األلعاب اخلليجية«

تأهل العب منتخبنا عبدالعزيز معيوف للعب ضمن 
منافسات جدول املصنفني في بطولة األردن الدولية 

األولى للتنس املؤهلة لتصفيات كأس »ديفيز«.
وجاء تأهل معيوف الى منافسات جدول املصنفني 
بعد فوزه في املراحل التمهيدية على منافس���يه من 

سلطنة عمان ومن مصر.
وخسر الالعب بعد وصوله الى منافسات جدول 
املصنفني امام منافسه من مصر في املجموعة الفاصلة 

من املباراة بعد تعادلهما في األشواط.
وفي لعبة الزوجي متك���ن معيوف وزميله من 
دولة قطر من التغلب على منافس���يهما من االردن 
وباكس���تان ليتأهال بذلك الى دور الثمانية ملالقاة 

الزوجي األردني.
فيما لم يتمك���ن بقية العب���ي منتخب الوطني 
املشاركون في البطولة من اجتياز االدوار التمهيدية 
املؤهلة ملنافسات جدول املصنفني على أن يخوضوا 
املنافسات الثانية من البطولة والتي تبدأ يوم االثنني 

املقبل.
ويرأس وفد منتخبنا املشارك في البطولة عبدالصمد 
العريان ويضم كال من الالعبني عبدالعزيز معيوف 
وحسني دشتي وعلي احلرز وحسن جمال وهادي 

جمال وفيصل بوقريص وعبدالعزيز رضا.
وكانت منافس���ات بطولة األردن الدولية األولى 
للتنس األرضي انطلقت الس���بت املاضي وتستمر 
حتى 22 اجلاري، فيما تنطلق منافسات البطولة في 

نسختها الثانية في 24 من الشهر ذاته.
ويخوض منافس���ات البطولة 150 العبا والعبة 
ميثلون دول الكويت واالردن واالمارات والسعودية 
ومصر واليمن وعمان وس���ورية واملغرب وإيران 
وبريطانيا والنرويج وهولندا وقبرص وتركيا والهند 

والصني.

أحرز منتخبنا الوطني 3 ميداليات برونزية في 
منافس���ات الفرق )13 عاما و17 عاما والسن العام( 
في البطولة العربية ال� 27 لالسكواش التي اختتمت 

مساء أول من أمس في األردن.
ونال منتخبنا برونزية الس���ن العام بخسارته 
أم���ام العراق 1-2، فيما حل ثالثا في فئة )13 عاما( 
بخسارته أمام مصر 0-3، وفي فئة )17 عاما( بخسارة 

أمام مصر أيضا بنتيجة 1-2.
وشارك في منافسات السن العام الالعبون عبداهلل 
املزين وعمار التميمي وفالح فايز وعمر عبداللطيف، 
فيما شارك عن فئة 17 عاما عيسى غلوم وعلي العنزي 
ومحمد جاسم وعبدالرحمن ابودبوس، وعن فئة 13 
عاما حسن بوحمد وحسني الزعتري ويعقوب مراد 

ومحمد املخيزمي.
وشارك في البطولة التي انطلقت السبت املاضي 
62 العبا من الكويت والسعودية واألردن وفلسطني 

ومصر والعراق.

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

استطاع لخويا القطري تحقيق فوز مهم ومعنوي 
على حس���اب منتخب العراق األول لكرة القدم 1-3 
خالل المواجهة الودية التي جمعت الفريقين مساء 
أول من أمس بملعب عبداهلل بن خليفة بنادي لخويا، 
في إطار اس���تعدادات لخويا للقاء المهم أمام الهالل 
السعودي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم والمقرر لها يوم 25 الجاري 

في العاصمة السعودية الرياض.
وسجل أهداف لخويا التونسي يوسف المساكني 
)هدفين( وإسماعيل محمد، فيما سجل هدف العراق 

الوحيد قائده المخضرم يونس محمود.
واطمأن الجهاز الفني لنادي لخويا بقيادة الجزائري 
جمال بلماضي على جاهزية الالعبين قبل لقاء الهالل، 
حيث فرض المدرب س���رية على تش���كيلة الفريق 
خوفا من أعين نادي الهالل، حيث رفض إذاعة اللقاء 
تلفزيونيا كما منع الجماهير من حضور اللقاء الودي 

حفاظا على كيان الفريق القطري.

عقد مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي االجتماع 
الثالث برئاسة اللواء فيصل السنين وعدد من أعضاء 
المجلس، حيث تم االطالع على جدول األعمال ومناقشة 
آخر المستجدات المتعلقة بدورة األلعاب الشرطية 
األولى لدول مجلس التعاون الخليجي والتي ستقام 

في الكويت من 8 الى 14 نوفمبر المقبل.
وناقش الحضور كل االس���تعدادات التي تتعلق 
بدورة األلعاب الشرطية من حيث التنسيق المسبق مع 
الدول الخليجية المشاركة فيها لضمان نجاح الدورة 

على جميع األصعدة السيما من ناحية التنظيم.
وأكد اللواء الس���نين خ���الل االجتماع على دعم 
النشاط الرياضي للموسم وخاصة المناسبة الكبرى، 
وهي بطولة كأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد الخالد، إذ حث على استمرار 
البطولة بعد نجاحها الالفت في الموس���م الماضي 

ودعمها بشكل أكبر.
وأطلع الحضور خالل االجتماع على خطة النشاط 
الثقافي الصيفي لألنشطة النسائية وعن مدى إقبال 
العنصر النسائي للمشاركة الفعالة فيها بحيث يتم 
تعزيز دور منتسبات وزارة الداخلية بشكل يتالئم 

مع رفع الكفاءة الوظيفية.

اللواء فيصل السنني مترئسا االجتماع


