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  تشغيل مرشات املاء أثناء تدريب منتخبنا

رجل األمن يحتك باملدرب نبيل معلول بصورة مستفزة عرقلة التدريب من جانب األمن األسترالي

بعد إصرار مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، 
التونس����ي نبيل معلول، على تصوير املباراة 
بالكاميرا اخلاصة باملنتخب وذلك للتحليل الفني، 
وتعنت مدرب االمارات مهدي علي بعدم تواجد 
املصور وس����حب كاميرته من قبل رجال األمن، 
رفض معلول إقامة املباراة الدولية الودية التي 
كانت مقررة أمس ضمن اس����تعدادات الطرفني 
لكأس آسيا املزمع انطالقه يوم اجلمعة املقبل، 
مؤك����دا أن الكويت والكرة الكويتية ال ميكن أن 
تتس����اهل حيال مثل هذا التصرف الذي ال ميت 

للروح الرياضية بصلة.
وجاء سيناريو اللقاء قبيلها ب� 24 ساعة، حيث 
قام مدير ومشرف املنتخب االماراتي بزيارة الوفد 
الكويتي في مقر إقامته وتناولوا العشاء مع نائب 
رئيس الوفد نواف جديد، وإداري الوفد مشعل 
الس����عيد ومدير املنتخب فرج نفاع، ومت خالل 
الزيارة طلب أن يقوم مصور املنتخب مش����عل 

العازمي بتصوير اللقاء بناء على طلب املدرب 
ألنه يسعى للوقوف على جاهزية الالعبني ومدى 
تقبلهم للتكتيك املعد للمباراة، ألنها املباراة الثانية 
له مع األزرق، حينها أبدى اجلهاز اإلداري االماراتي 
التعاون وبناء على ذلك طالبوا بأن تتم مناقشة 
مه����دي علي في ذلك والرد الحقا، إال أن اجلانب 
االماراتي لم يرد على االتصاالت املتوالية حتى 
ساعة املباراة التي كان يجريها نفاع، وبعد أداء 
املنتخبني اإلحماء أعلن مهدي رفضه التصوير 
وتواجد املصور بني اجلماهير، علما أن امللعب 
كان به العديد من اجلالية األس����ترالية ولم يتم 
ابعادهم بحجة أنهم أولياء أمور املكلفني بجمع 

الكرات من البراعم.
وحيال ذلك قام اجلهاز الفني بقيادة معلول 
بإقام����ة حصة تدريبية في س����تاد س����ي باص 
املخص����ص للمباراة، إال أن مهدي طالب املتعهد 
األسترالي الذي يعمل أيضا ضمن اجلهاز اإلداري 

في االحتاد اإلماراتي بإخراج األزرق من امللعب 
حتى يتسنى له ولفريقه التدريب وإجراء تقسيمة 

يديرها احلكام األستراليني.
ومتادى املتعهد ب����أن اصطحب رجال األمن 
وطالبهم باخالء امللعب خ����الل 3 دقائق، ليتم 
اطفاء جزء من االضاءة في الستاد ليقترب رجال 
األمن من الالعبني خالل التدريب خارج امللعب في 
املنطقة اخلاصة خلف املرمى بعد اخالء امللعب 
الرئيس����ي، إال أن ذلك لم يش����ف غليل املتعهد 
األسترالي الذي يتلقى أوامره مباشرة من مهدي 
علي، حيث طالب عمال الستاد بتشغيل مرشات 
املاء القريبة من منتخب الكويت، تال ذلك مالحقة 
أحد رجال األمن الالعبني وهم في طريقهم ملغادرة 
الستاد وكاد أن يحتك باملدرب نبيل معلول بعد 
محاولة استفزازية لالعبني واملدرب، وبعد ذلك 
بثوان قليلة دخل مهدي علي وفرقته للتدريب 

في الستاد.

قطر تطمح إلى مناصب مهمة في »اآلسيوي« و»فيفا«

الكويت تنافس على مقاعد املكتب التنفيذي باالحتاد القاري
يتطلع االحتاد القطري لكرة القدم بقوة الى 

استعادة حضوره في املكتب التنفيذي لالحتاد 
اآلسيوي للعبة في االنتخابات املقررة في ابريل 
2015، من خالل املنافسة على منصب عضوية 
املكتب التنفيذي في االحتاد الدولي )فيفا( عن 
قارة آسيا أو على منصب نائب رئيس االحتاد 

اآلسيوي.
وكان االحتاد القطري خاض انتخابات املقعد 
التنفيذي لـ »فيفا« في مايو 2013 عبر األمني 
العام للجنة العليا للمشاريع واالرث )اللجنة 

املنظمة ملونديال قطر 2022( حسن الذوادي الذي 
خسر حينذاك أمام الشيخ البحريني سلمان 

بن ابراهيم بفارق 10 أصوات )18 مقابل 28( في 
اجلمعية العمومية غير العادية التي كانت شهدت 
أيضا انتخاب بن ابراهيم نفسه رئيسا لالحتاد 

اآلسيوي لفترة سنتني فقط استكماال لوالية 
الرئيس االسبق القطري محمد بن همام.

وغاب احلضور القطري عن املناصب الرسمية 
في االحتاد اآلسيوي منذ جتميد نشاط بن همام 

من قبل جلنة االخالقيات في »فيفا« في مايو 
2011 على خلفية مزاعم رشاو متعلقة بترشحه 
النتخابات رئاسة االحتاد الدولي قبل ان يقدم 

بن همام استقالته من جميع مناصبه ثم يوقفه 
»فيفا« مدى احلياة في ديسمبر 2012.

وكان بن همام يشغل أيضا منصب عضو 
املكتب التنفيذي في )فيفا( عن قارة آسيا منذ 

عام 1996، إضافة الى ترؤسه االحتاد اآلسيوي 
لفترة امتدت لتسع سنوات )2011-2002(.

ولم يكشف االحتاد القطري رسميا بعد عن 
مرشحه لالنتخابات املقبلة لكن رئيسه الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني أملح الى أن نائب رئيس 
االحتاد سعود املهندي هو األقرب خلوض 

االنتخابات.
وقد يتم االعالن رسميا عن املرشح القطري 

وعن برنامج العمل على هامش كأس آسيا 2015 
في استراليا.

وسيكون صيف آسيا انتخابيا بامتياز سيحدد 
الوالية املقبلة لرئيس وأعضاء املكتب التنفيذي 

لالحتاد اآلسيوي، إضافة الى انتخاب 3 مقاعد 
في املكتب التنفيذي لفيفا عن القارة اآلسيوية.

وبدأت بورصة األسماء املرشحة تنتشر من دون 
أن توحي باكتمال صورة املعركة املفترضة التي 
يبدو أن موقع الرئاسة سيبقى محيدا عنها لعدم 
وجود مرشح ينافس سلمان بن ابراهيم بعدما 

اثبت األخير أنه االقوى عندما حقق فوزا كاسحا 
من الدورة االولى في مايو 2013 على منافسيه 
االماراتي يوسف السركال والتايلندي وراوي 

ماكودي.
وانفرد االحتاد القطري حتى اآلن باإلعالن الرسمي 
عن خوض االنتخابات اآلسيوية املقبلة، فيما اعلن 
األمير االردني علي بن احلسني نيته الترشح ألحد 

املقاعد على تنفيذية فيفا، وبخاصة أن منصب 
نائب الرئيس الذي يشغله حاليا سيتحول تلقائيا 

الى رئيس االحتاد اآلسيوي بعد دمج املنصبني.
ومن املتوقع ان تشهد استراليا على هامش 

استضافتها كأس آسيا اطالق العديد من املواقف 
املتعلقة بالشأن االنتخابي اآلسيوي في ظل 

معلومات تشير الى نية كل من احتادات قطر 
والسعودية واالمارات وعمان واالردن خوض 
انتخابات املكتب التنفيذي فضال عن االحتاد 

الكويتي الذي اعلن رئيسه الشيخ طالل الفهد 
العزم على ترشيح شخصية كويتية لعضوية 
املكتب التنفيذي اآلسيوي خالل بطولة كأس 

اخلليج الثانية والعشرين التي اقيمت في الرياض 
في نوفمبر املاضي على خلفية احتجاجه على 

التحكيم وما وصفه حينها بـ »تأثير جلنة احلكام 
في االحتاد اآلسيوي على تعيني احلكام في بطولة 

اخلليج«.
ويتكون املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي من 
الرئيس و4 نواب له و3 أعضاء ميثلون القارة 

الصفراء في املكتب التنفيذي للفيفا، إضافة الى 12 
عضوا آخرين.

البحرين تستضيف االنتخابات

يبدو ان اجلمعية العمومية غير العادية في 
ملبورن ستكون صباح اجلمعة املقبل حاسمة 

وفاصلة في حتديد التوزيع اجلديد لالحتادات 
الوطنية في القارة اآلسيوية.

ويتصدر االهتمام في املشهد اآلسيوي االقتراح 
الذي سيقدم إلقراره بفصل منطقة )اجلنوب 

والوسط( وجعلها منطقتني منفصلتني لتصبح 
االحتادات اآلسيوية مقسمة الى 5 مناطق بدال 
من 4 وهي غرب آسيا واآلسيان وشرق آسيا 

وجنوب آسيا ووسط آسيا.
وتضم القارة اآلسيوية 47 احتادا وطنيا، ويعتبر 

احتاد )اجلنوب والوسط( االكبر ويضم 13 
احتادا، لكن في حال مت اقرار االنفصال فإن 

العدد سيتوزع بني املنطقتني لتصبح منطقتي 
غرب آسيا واآلسيان االكبر عددا )12 احتاد( لكل 

منهما، فضال عن 9 احتادات في منطقة شرق 
آسيا.

ومن املقرر ان يشهد االجتماع في ملبورن اقرار 
االقتراح املتوقع باستضافة العاصمة البحرينية 

املنامة للجمعية العمومية املقبلة التي ستجدد 
على األرجح الثقة بالشيخ سلمان بن ابراهيم 

بانتخابه لوالية جديدة خاصة ان كل املؤشرات 
تؤكد غياب أي منافسة على منصب الرئاسة.
وشرح رئيس اللجنة االنتخابية في االحتاد 
اآلسيوي القاضي ادوين غاستانيس بعض 

التفاصيل حول العملية االنتخابية.
وقال غاستانيس ملوقع االحتاد اآلسيوي »يجب 

أن تتخذ االحتادات الوطنية األعضاء قرارا حول 
التعديالت املقترحة على النظام األساسي، حيث 

سيتم عرضه على اجلمعية العمومية خالل 
اجتماعها غير العادي في ملبورن يوم 9 يناير 

.»2015
وأضاف »سيحدد لنا قرار اجلمعية العمومية 

عدد مقاعد املكتب التنفيذي التي سيجري 
االنتخاب من أجلها، حاليا تنتهي فترة جميع 

مواقع املكتب التنفيذي باستثناء واحد في 
اجتماع اجلمعية العمومية لعام 2015، وسيوجه 

املكتب التنفيذي الدعوة لعقد االنتخابات بتاريخ 
30 أبريل 2015 حسب النظام األساسي في 

االحتاد اآلسيوي«.

أحمد السالمي

نفى عض���و مجلس إدارة 
احت���اد كرة الق���دم ورئيس 
اللجنة الفني���ة نواف جديد 
العنزي صحة الشائعات التي 
يتم تداولها حول تدخل رئيس 
احتاد كرة القدم الشيخ طالل 
الفهد في الضغط على مدرب 
األزرق نبي���ل معلول لإلبقاء 
على العبني ع���ادا فجرا إلى 
الفندق وهو األمر الذي أغضبه 

حسبما مت تداوله.
وقال: العالقة ما بني اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب التونسي 
نبيل معلول والالعبني متتاز 
باملودة واحملبة وكذلك الالعبون 
ملتزمون بكل تعليماته، ولم 
نلمس وجود أي مشكلة خالل 
الفترة املاضية، وال صحة ملا 
يتم تداوله عن ضغوط مارسها 
الشيخ طالل الفهد لإلبقاء على 
العبني أراد استبعادهما معلول 

من بعثة األزرق.

اتفق االحتاد السعودي لكرة 
القدم مع األرجنتيني مارسيلو 
بييلس����ا على تول����ي تدريب 
»األخضر« بع����د نهاية بطولة 
كأس األمم اآلسيوية هذا الشهر 
خلفا للروماني كوزمني أوالريو 
ال����ذي مت التعاقد معه بش����كل 
موقت باإلعارة من النادي األهلي 

اإلماراتي لنهاية البطولة.
وذك����رت صحيف����ة »مكة« 
أم����س أن����ه ينتظ����ر أن يصل 
مدرب مرسيليا الفرنسي )59 
عاما( إلى الرياض عقب كأس 
آسيا التي تختتم منافساتها 31 
اجلاري لتوقيع العقد الرسمي 
مع االحتاد السعودي بعد انتهاء 
عقده مع ناديه احلالي والبدء 
في مهمته مع منتخب السعودية 
في التصفي����ات املؤهلة لكأس 
العال����م 2018. وكان بييلس����ا 
التق����ى مؤخرا رئي����س احتاد 
الك����رة الس����عودي أحمد عيد 
بالعاصمة الفرنس����ية باريس 
واب����دى موافقته املبدئية على 
اإلشراف على تدريب األخضر 
وإعادة تشكيل األجهزة الفنية 
املختلفة للمنتخبات الس����نية 

بالسعودية.

غادر مدرب اللياقة ملنتخبنا 
الوطني لكرة القدم خليل بن 
هادي العاصمة األس���ترالية 
سيدني وذلك فور تلقيه نبأ 
وفاة والده، وذلك بعد أن أعطي 
موافقة رسمية من قبل رئيس 
احت���اد الكرة الش���يخ طالل 
الفهد ال���ذي أبلغه بضرورة 
التواجد مع أسرته حلني انتهاء 
مراسم العزاء والعودة مجددا 
لالنضمام إلى الطاقم الفني.

وصل����ت بعث����ة املنتخب 
إلى  الق����دم  الس����عودي لكرة 
مدينة سيدني قادمة من ملبورن 
بعدما اختتمت اخلميس املرحلة 
األولى من برنامج إعداد الفريق 
استعدادا خلوض منافسات كأس 

آسيا 2015 بأستراليا.
وطرحت تذاكر لقاء املنتخب 
الس����عودي الودي مع نظيره 
الك����وري اجلنوبي على موقع 
الشركة املكلفة ببيع التذاكر على 
االنترنت حيث يلتقي الفريقان 
بعد غد الثالثاء مبدينة سيدني. 
وواصل املدافع معتز هوساوي 
برنامجه التأهيلي فيما انخرط 
العب خط وسط إبراهيم غالب 
التدريب����ات اجلماعية مع  في 

زمالئه.
واكتفى العب خط الوسط 
تيسير اجلاس����م بالتدريبات 
املنفردة حتت إش����راف الطاقم 
الطبي في مقر إقامة املنتخب.

املهاجم محمد  ولم يشارك 
الس����هالوي ف����ي التدريب����ات 
اجلماعية لتعرضه لنزلة برد 
الطبي  الطاق����م  حيث فض����ل 

إراحته.

جديد: غير صحيح 
استبعاد معلول 

العبني بسبب السهر

بييلسا مرشح 
لتدريب »األخضر«

هادي عاد إلى تونس

وفد السعودية 
يصل إلى سيدني

كانبيرا- خاص: اعتذر االحتاد النيوزيلندي 
لكرة القدم عن خوض اللقاء الودي أمام منتخب 
قطر على هامش املعسكر التدريبي ل�»العنابي« 
املقام حاليا في العاصمة األس���ترالية كانبيرا 

استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا.
واستبدل منتخب قطر مباراته الودية األخيرة 
باللعب أمام فري���ق ويلنغتون النيوزيلندي 
ستقام  غدا )االثنني(، بعد أن رفض اجلهاز الفني 
بقيادة اجلزائري جمال بلماضي خوض لقاء أمام 
املنتخب األوملبي لنيوزيلندا، ليستقر على خوض 

اللقاء أمام متصدر الدوري النيوزيلندي.
ونقل مراس���ل »األنباء« أن س���بب اعتذار 
نيوزيلندا ع���ن عدم خوض ودية قطر ترجع 
لعدم السماح للمحترفني في أوروبا بالتواجد 
مع منتخب بالدهم في مباراته أمام »العنابي«، 
الرتباطهم باملسابقات األوروبية املختلفة وهو 
ما حال دون جتمع الالعبني في مدينة كانبيرا 

االسترالية.

حصل قائد منتخب اس����تراليا مايل جديناك 
على راحة كان في اشد احلاجة اليها أمس، بينما 
يستعد فريق بالده خلوض نهائيات كأس آسيا 
على ارضه. وسيلتقي املنتخب املضيف في مباراة 
االفتتاح مع »األزرق« يوم اجلمعة املقبل. وحرص 
مدرب استراليا اجني بوس����تيكوغلو على عدم 

ارهاق قائد فريقه، 
الذي اختير افضل 
العب في استراليا 
ف����ي 2014 اجلمعة 
والذي خاض الكثير 
من املباريات مؤخرا 
مع فريقه كريستال 
باالس املنافس في 
الدوري االجنليزي 
املمتاز.وق��������ال 
م����درب اس����تراليا 
»لقد  للصحافيني: 
خ����اض مب��اراتني 
خ����الل 48 س����اعة 

وبذل مجهودا هائ����ال، وال نريد ان نرهقه كثيرا 
اال انه سيتدرب غدا )اليوم األحد(، انه في كامل 
اللياقة«. وبسبب ارتفاع درجة احلرارة في ملبورن 
الى نحو 40 درجة مئوية أمس قرر املدرب تقدمي 

موعد تدريبات فريقه.
وقال املدرب ان القلق بش����أن معاناة املدافع 
ترينت سينسبري من متاعب في عضالت الفخذ 
اخللفية تراجع في ظل اكتمال لياقة بقية العبي 
الفريق. وقال بوستيكوغلو »االجواء في الفريق 
طيبة واالداء جي����د، واالمر االهم هو ان اجلميع 
يحقق تقدما جيدا من اجل ضمان جاهزية اجلميع 

ملباراة االفتتاح يوم اجلمعة«.

نيوزيلندا تعتذر 
عن عدم مواجهة قطر

أستراليا تترقب مباراة االفتتاح

مايل جديناك 

n.alenzi@alanba.com.kwفي املرمى

ناصر العنزي

وضع األزرق »ما يطمن«
ليس مهما من هو املتسبب في الغاء املباراة 
التجريبية ملنتخبنا مع االمارات صباح امس 

ألنه لن يعيد لنا املباراة اليوم، لكن األكيد 
أننا خسرنا مباراة جتريبية كنا في أمس 
احلاجة اليها قبل مباراتنا االفتتاحية مع 
استراليا في ملبورن يوم اجلمعة املقبل، 

املباراة امللغاة كانت الفرصة االخيرة 
للمدرب نبيل معلول للوقوف على التشكيلة 

األساسية في مباريات كأس آسيا، حيث لم 
نلعب سوى مباراة جتريبية واحدة غير 

مرضية مع العراق، وراحت على منتخبنا 
فرصة ثمينة لالطمئنان على جهوزيته 

البدنية والفنية قبل ايام من البطولة، أما ما 
حصل صباح امس بني اجلانبني الكويتي 

واالماراتي فهو عناد وتعنت بال اي سبب، 
فإن كان االتفاق بينهما يسمح بتصوير 

فني للمدربني فاخلطأ على مدرب االمارات، 
ولو كان االتفاق ينص على عدم التصوير 

فاخلطأ على منتخبنا، هذا هو التفسير 
السهل ملا حدث، لكن يبدو أن الترتيب 

للمباراة كان على عجل فتمسك كل طرف 
برأيه في تعنت، وكان اخلاسر األول هو 

منتخبنا الذي قطع مسافة ساعتني بالطائرة 
الى غولد كوست فلم يلعب ولم يتدرب.

حقيقة موقف صعب للغاية، ما حدث صباح 
امس حتى هذه اللحظة ال نعلم تشكيلة 

منتخبنا االساسية، بل ان الالعبني انفسهم 
ال يعلم كل منهم إن كان اساسيا أم ال؟ 

وكان املدرب نبيل معلول يخطط إلشراك 
التشكيلة االساسية في جتريبية أمس امللغاة، 

ومن الصعب ان يجد فريقا »متفرغا« للعب 
معه حتى إن ظروف السفر ال تسمح للعب 

مباراة بديلة، لذلك ستكون مهمته صعبة 
للغاية بل انه يحتاج الى املشاورة مع جهازه 

املساعد للوقوف على التشكيلة االساسية 
وبث الثقة في نفوس الالعبني من جديد.

٭ ميكن القول إن بطولة كأس أمم آسيا التي 
ستنطلق بعد أيام هي اصعب البطوالت على 

منتخبنا من كل النواحي، من حيث النتائج 
السابقة في »خليجي 22« وظروف االعداد 

وعدم مشاركة عناصر مهمة مثل فهد 
العنزي وصعوبة املجموعة بجانب استراليا 

وكوريا اجلنوبية وأخيرا الغاء املباراة 
التجريبية االخيرة له، ولكن كرة القدم تبقى 

دائما مليئة بالنتائج غير املتوقعة ونحن 
باالنتظار.

رجال األمن األستراليون حاولوا استفزاز الالعبني ومعلول

مهدي يلغي لقاء »األزرق« واإلمارات الودي


