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أعطني تميزًا أعطيك «مانشيت»
مثلمـــا ينصح خبراء التغذيـــة الصائمني باالفطار 
اخلفيف حفظا للمعدة، فالكتابة ايضا في رمضان يفضل 
ان تكون سهلة الهضم حتى ال يصاب القارئ بالعسر 
الفكري، خصوصا ان الكاتب لم يعد وحده في امليدان 
بعد الطفرة غير املسبوقة في الصحف واالنتشار الكاسح 
للمواقع واملنتديات االلكترونية، فبكبســـة زر واحدة 
ميكنك ان تنتقل من خبر الى مقالة في اقل من دقيقة، 
وعلى املستوى الشخصي فكلما يهل علينا شهر اخلير 
تدور بي الذاكرة الى احداث كثيرة ومتنوعة على الصعيد 
املهني في الصحافة الرياضية، اتذكرها سريعا بأفراحها 
واتراحها، واقول في نفســـي كيف مرت هذه السنون 
سريعا؟ فمازلت اتذكر حتى اآلن عندما كنت صحافيا 
مبتدئا في الزميلة «السياسة» عندما طلب مني الزميل 
فيصل القناعي في ابريل ١٩٩٠ الذهاب الى مبنى اللجنة 
االوملبية لتغطية مؤمتر صحافي عاجل للشـــهيد فهد 
االحمد رحمه اهللا رئيس اللجنة االوملبية ورئيس احتاد 
كرة القدم، فقلت لـــه:  انا؟ فذهبت وانا غير مصدق ان 
اسمي املبتدئ سيكتب على تغطية خاصة للشيخ فهد 
االحمد، ذلك االســـم الذي يرتعد منه اخلصوم احتراما 
وتقديرا، وجلست بني رؤساء االقسام واالسماء املعتقة 
في الصحافة بانتظاره، ومن شدة ارتباكي وخجلي لم 
اذهب للسالم عليه واكتفيت بالنظر اليه ورمقني هو 
بالتفاتة مصحوبة بابتسامة، فكان اجمل ما خرجت به 
مـــن تغطيات واخبار ورؤى فنية في الصحافة، واآلن 
اسأل نفسي: ماذا لو كان الشهيد فهد االحمد حيا بيننا؟ 
هل سيكون حالنا الكروي مثلما هو عليه؟ وهل يجرؤ 
االحتادان الدولي واآلسيوي على ايقافنا؟ حقا ان القيادة 

ال تتوافر اال في احلكماء والفرسان.
> تدور بي الذاكرة في رمضـــان وتقفز الى ذهني 
ندية واثارة املباريات في الدوري والكأس بعد االفطار، 
خصوصا بني اللدودين القادسية والعربي، وكيف كنت 
احمـــل همي في جيبي االمين وهـــم القارئ في اجليب 
االيســـر، ماذا عســـاي اقدم له من حتليل فني خال من 
التقليدية وأصف له «مانشـــيت» يجبره على القراءة 
حتى النهاية؟ فاذا اردمت مانشـــيتات مميزة فأعطونا 

مباريات قيمة يرحمكم اهللا.
ناصر العنزي

حسني املوسوي طالته عقوبة اخلصم

بدر املطوع سجل الهدف األول

الفرنسي هنري ميشيل سيعود إلى تدريب الزمالك

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اقترب مجلس إدارة الزمالك 
برئاسة ممدوح عباس من االتفاق 
الفرنســـي هنري  املـــدرب  مع 
ميشيل ليعود الى تدريب الفريق 
االول لكـــرة القدم فـــي النادي 
خلفا للسويسري ميشيل دي 
كاستال املدير الفني الذي أقيل 

من منصبه.
وجتد عودة ميشيل معارضة 
من نائب الرئيس رؤوف جاسر 
وعضوي املجلس ابراهيم يوسف 
وهاني العتال، بينما يؤيد بقية 

أعضاء املجلس عودته.
وتؤكد انباء من داخل مجلس 
الزمالك ان عباس وصل لدرجة 
متقدمة من التفاوض مع ميشيل، 

ويبقى فقط إنهاء بعض االمور 
أبدى ميشـــيل  املادية، بعد أن 
موافقته على تولي مهمة تدريب 
الفريق، وطلـــب ٣٥ ألف يورو 
صافية مـــن الضرائب كراتب 
شهري مع احلصول على راتب 
٣ شهور كمقدم عقد، ومن ضمن 
شروطه التعاقد مع مدرب أحمال 
فرنسي يتقاضى ١٠ آالف يورو 
شهريا، وكذلك أن يكون العقد 
ملدة موسم واحد يجدد مبوافقة 

الطرفني.
فـــي املقابل، تســـعى إدارة 
الراتب  إلـــى تخفيض  الزمالك 
الشهري مليشيل ليكون ٣٠ ألف 
يورو، واحلصـــول على راتب 
شهرين كمقدم عقد مع تخفيض 

راتب مدرب األحمال، وأيضا كان 
من ضمن رغبات مجلس الزمالك 

أن يكون العقد ملدة عامني.
من جانبه، اكد صبري سراج 
عضو مجلس الزمالك واملتحدث 
الرسمي باسم النادي ان االدارة 
البيضـــاء قـــد تتغاضـــى عن 
محاوالت تخفيض راتب املدير 
الفنـــي اجلديد، ولكـــن العائق 
الوحيد أمام إمتام التعاقد بشكل 
نهائي هو متسك البعض داخل 
الشـــرط  بـــأن يكون  املجلس 
اجلزائي من طرف واحد ملصلحة 
الزمالك، مبعنى إذا أراد ميشيل 
أن يرحل عن الفريق قبل انتهاء 
مدة العقد يتحمل قيمة الشرط 
اجلزائي الذي ســـيكون بقيمة 

راتب ٣ شهور من عقده، أما إذا 
أراد الزمالك ان يقيله فال يتحمل 
أي شروط جزائية، وهو الشرط 
الـــذي اعترض عليه ميشـــيل 
بشدة، اال ان املفاوضات تسير 
بني الطرفني مبرونة ومن املنتظر 
امتام التعاقد بشكل نهائي خالل 

الساعات القليلة املقبلة.
وعلى صعيد آخر، أكد سراج 
أن ١٢ العبا من سباحي النادي 
املصابني بـ «إنفلونزا اخلنازير» 
شفوا متاما، وغادروا مستشفى 
إدارة  إمبابـــة مبوافقة  حميات 
املستشفى بعد أن جاءت التحاليل 

التي أجريت لهم سلبية.
وأشار إلى أن بقية املجموعة 
والبالغ عددهم ٤ العبني ستغادر 

املستشفى في األيام املقبلة بعد 
أن حتسنت حالتهم.

مـــن جانب اخـــر، يخوض 
منتخب الشـــباب لكـــرة القدم 
مباراة ودية ثانية امام االنتاج 
اليوم االحـــد ضمن  احلربـــي 
استعدادات االول لبطولة كأس 
العالم للشباب التي ستستضيفها 
مصر خالل الفترة من ٢٣ سبتمبر 

وحتى ١٦ اكتوبر املقبلني.
وكان منتخب الشباب املصري 
قد غادر االسكندرية اول من امس 
عقب خسارته امام فريق االحتاد 
السكندري بهدف نظيف، وعاد 
الى القاهرة من جديد للدخول 
في معســـكر مغلق بدار الدفاع 
اجلوي، يتخلله خوض مباراتني 

وديتـــني مـــع فريقـــي اإلنتاج 
احلربي، ثـــم بتروجيت يوم ٢ 
سبتمبر املقبل. ويخوض انبي 
في الثالثة والنصف عصر اليوم 
االحد بتوقيت القاهرة اختبارا 
افريقيا جديدا عندما يلتقي فيتا 
كلـــوب الكونغولي على ملعب 
االخير ضمـــن اجلولة الرابعة 
لدوري املجموعات (الدور ربع 
النهائي) لبطولة كأس االحتاد 

االفريقي لكرة القدم.
وفي املسابقة ذاتها، يخوض 
حـــرس احلـــدود فـــي الرابعة 
والنصف عصرا بتوقيت القاهرة 
املالي  امللعب  امام  مباراة مهمة 
على ملعب االخير ضمن املجموعة 

الثانية.

عبدالعزيز جاسم
القادســــية بطولة  تصــــدر 
العني الدولية الودية لكرة القدم 
التي تقــــام في العني بعد فوزه 
العماني  الكاسح على الشباب 
برباعية نظيفــــة، تناوب على 
تسجل االهداف بدر املطوع (١٤) 
والسوريان جهاد احلسني (٢١) 
وفراس اخلطيب (٤٨) واحمد 

عجب (٩٢).
الثانية، تغلب  املباراة  وفي 
العــــني االماراتي علــــى الرفاع 

البحريني ٣ - ٢.
املواجهة  وخاض «االصفر» 
بنكهة هجومية واشرك املدرب 
محمد ابراهيم الرباعي الهجومي 
اخلطيب واحلسني واملطوع وحمد 
العنزي، ولم يخيب ظنه بعد ان 
راغمــــوا العمانيني على اللعب 

مدافعني منذ الدقيقة االولى.
وجاء هدف التقدم ســــريعا 
بعد ان تعرض اخلطيب لعرقلة 
داخل منطقة اجلزاء من مدافع 
الشباب ديسا دوري انبرى لها 
املطوع وافتتح باب التسجيل، 
وبعد الهدف واصل القادســــية 
الشــــباب وجنح  ضغطه على 

حمــــد العنزي في خطف الكرة 
من مدافع الشباب ديسا ومررها 
على طبق من ذهب الى احلسني 
الذي لم يجد صعوبة في ايداعها 

املرمى اخلالي.
وفي الشــــوط الثاني اجرى 
ابراهيم عدة تبديالت في خط 
الهجوم، فادخل خلف السالمة 
بدال من املطوع، واتى هذا البديل 
ثماره اذ صنع السالمة ركلة جزاء 
بعــــد تعرضه العاقة من مدافع 
الشــــباب ترجمها اخلطيب الى 
هدف ثالث، وبعد هذا الهدف لم 
يتغير احلال، سيطرة قدساوية 
ودفــــاع عمانــــي، وبينما كان 
«االصفر» يهدر فرصا باجلملة 
تارة من عجب وتارة اخرى من 
السالمة، كان الشباب مستسلما، 
وقبل ان تلفظ املباراة انفاسها 
االخيرة، اضاف عجب اســــمه 
الى قائمــــة الهدافني بعد صيام 
طويل عن التسجيل، عندما انفرد 
باحلارس اثر متريرة طويلة من 
مساعد ندا وضعها بسهولة في 
املرمى على ميني احلارس. ورمبا 
تفتح شــــهية عجب على بقية 

الفرق كما كان يفعل سابقا.

السعودية تلتقي ماليزيا اليوم
الرياض ـ خالد المصيبيح

يخوض املنتخب السعودي مساء اليوم مباراة 
ودية مع ماليزيا في الدمام التي تشهد معسكره 
االعدادي ملالقاة منتخب البحرين السبت املقبل في 
ذهاب مباراتي امللحق اآلسيوي للتأهل لنهائيات 
كأس العالم ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا. وكان األخضر 
قد خسر امام منتخب سلطنة عمان ١-٢ في صالله. 
وكان العبو املنتخب الســـعودي قد انتظموا في 

املعسكر احلالي اخلميس املاضي بعد نهاية لقاءات 
اجلولة الثانية من الدوري السعودي ولم يشكل 
اجلانب اللياقي قلقا لدى مدرب املنتخب السعودي 
البرتغالي خوزيه بيسيرو بسبب جهوزيتهم نتيجة 
مشـــاركتهم مع أنديتهم وركز على تطبيق نواح 
تكتيكية وطريقة األداء التي سيعتمدها األخضر 
أمـــام البحرين، كما ركز على اختيار التشـــكيلة 

األفضل.

عقلة: لن نمانع في تحويل إقامة الحسين

األبيض يغادر إلى أبوظبي اليوم
مبارك الخالدي

تغادر بعثة الفريق االول في نادي الكويت برئاسة 
النائب مرزوق الغامن متوجهة الى ابوظبي للمشاركة 
في الدورة الوديــــة التي ينظمها نادي اجلزيرة في 
الفترة من األول وحتى الســــابع من الشــــهر املقبل 
مبشاركة اندية العروبة العماني واالتفاق السعودي، 

اضافة الى اجلزيرة االماراتي.
وتضم البعثة ٣٥ العبا واداريا برئاســــة رئيس 
جهاز الكرة مرزوق الغامن والذي سيعود الى البالد 
في اليوم الذي يليه على ان يتولى رئاسة الوفد مدير 
الكرة عادل عقلة واملشرف محمد الهاجري واجلهاز 
الفني املكون من املدرب االرجنتيني اورتيغا ومساعده 
السويسري كاليسر واملستشار الفني محمد عبداهللا 
ومدرب حراس املرمى خالد الشمري واجلهاز الطبي 
واخصائي العالج الطبيعي ومدرب اللياقة البدنية، 
اضافة الى الالعبني خالد الفضلي ومصعب الكندري 
وبدر العازمي وفهد عوض وعبداهللا املرزوقي ويعقوب 
الطاهر ووليد علي وجراح العتيقي وحسني حاكم 
وناصر القحطانــــي واندريه ماكينغا وعبدالرحمن 
العوضــــي وروجيريو واســــماعيل العجمي وخالد 
عجب وسامر املرطة واحمد العيدان وكاريكا وفهد 
حمود وابراهيم شــــهاب وعبدالرزاق البطي واحمد 
الصبيح ومشــــعل حميد وعبداهللا نهار وعبداهللا 

خميس وعبداهللا الرفاعي.

ومن املقرر ان يواجه الكويت فريق العروبة العماني 
الثالثاء املقبــــل ثم يلتقي اجلزيرة يوم اجلمعة في 
ثاني لقاءاته على ان يختتم مبارياته بلقاء االتفاق 

السعودي في اليوم اخلتامي ٧ من الشهر املقبل.
على صعيد آخر اكد مدير الكرة في الكويت عادل 
عقلة ان ادارته لن متانع في حتويل اقامة السوري 
جهاد احلسني الى ناديه اجلديد القادسية تعامال مببدأ 

االخالق التي هي ديدن مسؤولي النادي.
واضاف عقلة لـ «األنباء» ردا على من شكك في 
قيام ناديه بعرقلة امتام اجراءات حتويل اقامة الالعب 
ان الكويت بصدد انهاء بعــــض االجراءات االدارية 
ذات العالقة باملخالصات املصاحبة ملثل هذه االمور 
ثم مننحه التنازل املطلوب الننا لن نقف على العب 
واحــــد فالكويت اكبر من هذه املواقف وهو صاحب 

الفضل على الالعبني وليس العكس.
واضاف ان جهاد خالف كل وعوده التي قطعها 
جريا وراء الدوالر وهو مبدأه لكننا نتعامل باخالقنا، 
موضحا ان ما يؤسف له هو موقف مسؤولي القادسية 
غير الواضح حيث فاوضوا الالعب اثناء املوسم وهو 
امر مرفوض ومخالف لكل االعراف والدليل تضارب 
التصريحات الصادرة منهم حول هذا األمر، ونحن 
نعلم ان الهدف هو اضعاف موقف النادي والفريق 
في البطولة اآلسيوية ولكن نعد جماهيرنا بأن ذلك 

لن يتحقق لهم.

أكد مســـؤول في االحتاد العراقي لكـــرة القدم ان رئيس االحتاد 
اآلسيوي للعبة القطري محمد بن همام أبدى رغبة في حضور مباراة 
اربيل والكويت املقررة في ٣٠ سبتمبر املقبل على ملعب «فرانسوا 

حريري» في أربيل ضمن إياب ربع نهائي كاس االحتاد اآلسيوي.
وأوضح عضو االحتاد العراقـــي ونائب رئيس نادي اربيل عبد 
اخلالق مسعود في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية من العاصمة 
األردنية عمان ان «رئيس االحتاد اآلسيوي أشعرنا برغبته في حضور 

مباراة اربيل والكويت».

عبداهللا العنزي 
 علمت «األنباء» ان اندية التكتل ستقوم باستخراج الدعوات لعقد 
جمعية عمومية غير عادية واجراء انتخابات الحتاد الكرة من ٥ أعضاء 
حسب املادة ٣٢ من النظام األساسي لالحتاد خالل االسبوع املقبل على 
ان يكــــون يوم ٢٢ أكتوبر هو املوعد احملدد للعقد حيث سيســــبق ذلك 
وضع خارطة طريق اجراء االنتخابات من فتح الباب امام املرشــــحني 
لتسجيل اســــمائهم واغالق باب الترشيحات وحتديد فترة زمنية ملدة 
أسبوع أمام أي مرشح لالنسحاب، ومن املتوقع ان تكون صالة فجحان 

هالل املطيري بنادي القادســــية هي املقر البديل الجراء االنتخابات في 
حالة ما رفض أعضاء اللجنة االنتقالية احلاليني فتح الباب أمام أعضاء 
اجلمعية العمومية لعقد اجتماعهم مببنى االحتاد بالعديلية. وكانت اندية 
التكتل قد سمت مرشحيها في ٦ يوليو املاضي وهم الشيخ طالل الفهد 
ورفاعي الديحاني وسهو السهو وادهم الشمري وهايف املطيري ومناور 
املطيري وعبداللطيف الرشدان ومانع مبارك وطالل املعصب، وارسلت 
نسخة من الكتاب الى «فيفا» واالحتاد اآلسيوي مؤكدة رغبة ثلثي أعضاء 

اجلمعية العمومية باجراء االنتخابات بأسرع وقت ممكن.

«التكتل» تحدد ٢٢ أكتوبر المقبل موعدًا النتخابات اتحاد الكرةبن همام لحضور مباراة أربيل والكويت

مبارك الخالدي ـ عبداهللا العنزي
أكد أمني سر النادي العربي 
عبدالرزاق املضف لـ «األنباء» ان 
قرار إيقاف خالد خلف ومحمد 
جراغ ٤ مباريات رسمية وخصم 
شـــهرين من راتب االحتراف 
الفريق على  اجلزئي ملصلحة 
الرغم مـــن آمالنا الكبيرة قبل 
بداية املوســـم فـــي ان يكون 
جراغ وخلف قـــدوة لالعبني 
صغار الســـن، مضيفا ان مثل 
هذه العقوبات ستكون أشد في 
املرحلـــة املقبلة على اي العب 

في الفريق.
وعن الالعبـــني احملترفني 
بالفريـــق قال املضـــف ان كل 
األبـــواب مفتوحـــة نحو اي 
تعاقدات جديـــدة للفرق مبن 
فيهم احملترفـــون املوجودون 
اآلن اخلاضعـــون للتجربة او 
الفترة  الذين سيصلون خالل 
العربي لن  ان  املقبلة، مضيفا 
يوقع مع اي العب قبل جتربته 
وإقناع اجلهاز الفني قناعة تامة 
به، مشيرا الى ان األيام املقبلة 
ستكشف عن صفقة عرباوية 
من العيار الثقيل ستكون هدية 
جلماهيـــر األخضر للموســـم 

املقبل.
وأوضح املضف ان اعضاء 
مجلس اإلدارة مقتنعون متاما 
بالدور الكبيـــر الذي يقوم به 
اجلهـــاز اإلداري لفريق الكرة 
بقيادة مدير الكرة احمد الناصر 
ومدير الفريق عبدالعزيز املطوع 
واملشرف عبدالنبي حافظ وان 
احلديث عن تغيرات غير واردة 

العربي، تقرر خصم ٢٠ يوما 
من راتب حســـني املوســـوي 
لعدم التحاقه مبعسكر الفريق 

بالقاهرة.
وذكر مدير الكرة في النادي 
احمد الناصر ان املوسوي كان 
ضمـــن القائمة التـــي غادرت 
انـــه تخلف  إال  القاهـــرة  الى 
في اللحظـــات االخيرة متعلال 

بظروفه الدراسية.
واضاف ان اإلدارة ليســـت 
ضد اهتمام العبينا بشؤونهم 
التعليمية إلدراكنا أهمية ذلك 
انه  إال  الدراســـي،  ملستقبلهم 
كان من الواجب على املوسوي 
إخطـــار اإلدارة قبل وقت كاف 
الالزمة حيال  التدابير  التخاذ 
ذلك، ولم يكن جديرا به االنتظار 
حتى اللحظات االخيرة ليقدم 

اعتذاره.
الناصـــر ان يعود  ومتنى 
الفريق  الى صفوف  املوسوي 
العربـــي  ان  قريبـــا، مؤكـــدا 
حريص على مستقبل العبيه 
الفني بنفس القدر الذي يوليه 
للنواحي التعليمية، خصوصا 
ان العربي فـــي حاجة الى كل 
العبيه في هذه املرحلة املهمة 
وقبل مواجهة الكرامة في كأس 
االحتاد اآلسيوي ١٥ من الشهر 

املقبل.
وفي سياق آخر، صرفت ادارة 
العربي النظر عن املغربي يزيد 
القيسي لضيق الوقت ولكثرة 
املعروضني من احملترفني الذين 
يفوقونه مـــن الناحية الفنية 

املدعمة بالسيرة الذاتية.

صرف النظر عن القيسي وعقوبة على الموسوي

المضف: العربي سيتعاقد مع محترف «سوبر»

حاليا مادام اجلهاز اإلداري يقوم 
بعمله على أكمل وجه.

وعـــن األزمة املاليـــة التي 
يواجههـــا النـــادي حاليا أفاد 

املضف بأن كل األمور في طريقها 
للحل، وسيأخذ كل ذي حق حقه، 
وان تأخير صرف الرواتب او 
اإليجارات ناجت عن تأخر الهيئة 

في صرف حصـــة النادي في 
ميزانيته على ان حتل األمور 

خالل الفترة املقبلة.
وعلى صعيد العقوبات في 

تصدر بطولة العين بفارق األهداف بعد الجولة األولى

القادسية «يضّيع» الشباب باألربعة

عباس يكثف اتصاالته مع ميشيل للعودة إلى تدريب الزمالك


