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طبيب املنتخب 
املصري ينفي

وجود خالفات بني 
شحاتة ومساعده 

غريب
وارنر يتوقف عن كشف املزيد 

من فضائح »فيفا«

النصر يحجز مقعداً في »أبطال آسيا«

أوملبي اليمن يلعب في أستراليا 
بسبب األوضاع األمنية

اخلريطيات يضم العليوي

تراجع نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( جاك 
وارنر السباب قانونية عن تهديده بالكشف عن محتوى رسائل 

بالبريد االلكتروني الى رئيس االحتاد جوزيف بالتر.
وجدد وارنر املوقوف في كلمة مقتضبة تأكيده على انه بريء 
م����ن االتهامات املوجهة اليه لكنه قال انه لن يعلن عن محتوى 

الرسائل بعد استشارة محاميه.
وتقرر ايقاف وارنر الذي يرأس أيضا احتاد اميركا الشمالية 
والوسطى والكاريبي لكرة القدم )الكونكاكاف( انتظارا الجراء 
فيفا لتحقيق كامل في مزاعم بشأن تقدمي رشى في اجتماع نظمه 

رئيس االحتاد اآلسيوي القطري محمد بن همام.
وكان االجتماع الذي عقد في ترينيداد يتعلق بحملة بن همام 

ملنافسة بالتر على رئاسة فيفا.

ضمن النصر املشاركة في مسابقة دوري ابطال آسيا املوسم 
املقبل بعدما حس����م معركة املركز الثالث لصاحله بفوزه على 
مضيفه احتاد كلباء 2 - 1 في املرحلة الثانية والعشرين االخيرة 
من الدوري االماراتي لكرة القدم. ورفع النصر رصيده الى 35 
نقطة ليحتل املركز الثالث الذي يؤهل صاحبه للمشاركة مباشرة 

في البطولة اآلسيوية.
وتأهل الشباب للمشاركة في الدور التمهيدي للبطولة اآلسيوية 
باحتالله املركز الرابع بعد فوزه الكبير على ضيفه العني 3 - 0. 
وسقط الوصل امام ضيفه الشارقة 1 - 2. ولعب الوصل حتت 
انظ����ار مدربه اجلديد االرجنتيني دييغو مارادونا، وكان ميني 
النفس بحسم املركز الرابع املؤهل الى تصفيات البطولة اآلسيوية 
لصاحله، لكنه فشل في ذلك وتراجع الى املركز السادس برصيد 
31 نقطة. وحقق اجلزيرة البطل ف����وزا كبيرا على ضيفه دبي 
4 - 2، وفاز بني ياس الثاني على ضيفه االهلي 2 - 1، وتعادل 

الوحدة مع مضيفه الظفرة 1 - 1.

يخ���وض منتخب اليمن االوملب���ي مباراته مع نظيره 
االس���ترالي التي كانت مقررة على ارضه خالل الش���هر 
اجلاري ضمن التصفيات املؤهلة الى اوملبياد لندن 2012 
في كانبيرا بسبب االوضاع االمنية في العاصمة اليمنية 

صنعاء.
وكان االحت���اد الدولي لكرة الق���دم )فيفا( اقترح على 
نظيره اليمني اقامة مباراتي الذهاب واالياب بني املنتخبني 

في استراليا.
واوضح مدرب منتخب استراليا االوملبي اوريليو فيدمار 
»بالطبع نحن سعداء جدا لهذا القرار خصوصا مع االوضاع 

احلالية في اليمن«.
وسيلتقي املنتخبان في 19 و23 اجلاري.

وتشهد معظم ارجاء اليمن اضطرابات امنية ومظاهرات 
تطال���ب برحيل الرئيس علي عبداهلل صالح الذي يتلقى 
حاليا العالج في الرياض بعد اصابته جراء قذيفة سقطت 

في القصر الرئاسي قبل ايام.

انض���م املدافع جمال العليوي العب ال���وداد البيضاوي 
ومنتخب املغرب لكرة القدم الى صفوف اخلريطيات القطري 

حسبما اوضح املوقع االلكتروني لالخير.
وسيكون العليوي بديال للمدافع املوزمبيقي داريوكان.

وص���ل العليوي ال���ى الدوحة فجر أمس، وس���يخضع 
للفحص الطبي الروتيني قبل انهاء التعاقد رسميا مع النادي 

القطري.

دعا العب املنتخب املصري 
ابوتريكة  القدم محم���د  لكرة 
خالل زيارته ملستشفى سرطان 
األطفال »57357« كل املصريني 
إلى مساعدة مرضى السرطان 
وتق���دمي الدع���م املعنوي لهم 
خاصة األطفال مبا يساعدهم 
على العودة للحياة الطبيعية 

مثل أقرانهم من األصحاء.
وأكد أن الع���ب الكرة يأتي 
في مقدمة من تقع على عاتقهم 
مسؤولية رفع معنويات هؤالء 
املرضى لش���عبيتهم، حيث ان 
رسالته ال تتوقف عند حدود 
املستطيل األخضر في امللعب بل 
متتد لتصبح رسالة أكبر وأهم 
جتاه مجتمعه وهى تقدمي الدعم 
بكل أشكاله ألبناء وطنه وعليه 

أن يتحمل هذه الرسالة.
وفي ختام زيارته لهم شارك 
ابوتريكة أطفال املستش���فى 
حف���ال ترفيهي���ا نظمه طالب 
كلية التجارة بجامعة القاهرة، 
معبرا بكلمات دافئة عن سعادته 

بلقائهم.

العاج ثاني  باتت س���احل 
املتأهلني الى النهائيات بفوزها 
الكبير على مضيفتها بنني 6 - 2 
في كوتونو في اجلولة الرابعة 
من تصفيات املجموعة الثامنة 
املؤهلة ال���ى امم افريقيا 2012 
لكرة القدم في غينيا االستوائية 

والغابون.
وهو الفوز الرابع على التوالي 
لساحل العاج فرفعت رصيدها 
الى 12 نقطة مبتعدة بفارق 8 
الثانية  نقاط عن بورون���دي 
والتي تغلبت على رواندا 3 - 
1. اما بنني فتراجعت الى املركز 
الثال���ث بعدما جتمد رصيدها 

عند 4 نقاط.
وحلق���ت س���احل الع���اج 
ببوتس���وانا الت���ي كانت اول 
املتأهلني بتصدرها املجموعة 
الى  احلادية عشرة، باالضافة 
الغاب���ون وغينيا  املضيف���ني 

االستوائية.
وف���ي املجموع���ة احلادية 
آمالها  عشرة، انعشت تونس 
بفوز ساحق على ضيفتها تشاد 

5 - 0 في سوسة.
ورفعت تونس رصيدها الى 
10 نقاط وصع���دت الى املركز 
الثان���ي بفارق االه���داف امام 
ماالوي التي س���قطت في فخ 
التعادل امام مضيفتها بوتسوانا 
املتص���درة واول املتأهلني الى 

النهائيات.
وعززت غينيا موقعها في 
الص���دارة بفوزها الكبير على 
ضيفتها مدغش���قر 4 - 1 في 

املجموعة الثانية.
وحققت ليبيريا فوزها االول 
في التصفيات عندما تغلبت على 
ضيفتها الرأس االخضر 1 - 0 

ضمن املجموعة االولى.
وفازت انغوال على ضيفتها 
كيني���ا 1 - 0 ف���ي املجموعة 

العاشرة.

أعلن السلوڤيني ستريشكو 
كاتانيت���ش م���درب منتخب 
االمارات لكرة القدم قائمة من 
25 العبا خلوض معسكر النمسا 
استعدادا ملباراتي الهند ضمن 
التصفيات اآلس���يوية املؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 2014 في 

البرازيل.
وتلع��ب االمارات مع الهند 
في 23 يوليو املقبل في العني، 
وف���ي 28 منه ف���ي والية غوا 

الهندية.
ويب���دأ منتخ���ب االمارات 
معسكر النمسا في 25 احلالي 
ويست��مر حتى 14 يوليو املقبل، 
ويتخل���له اقام���ة 3 مباريات 
ودية، قبل الع���ودة الى العني 
واللعب مع لبن���ان في 17 من 

الشهر نفسه.
والالعبون هم: ماجد ناصر 
وسعيد الكاس )الوصل(، وعلي 
خصيف وخالد سبيل وعبداهلل 
موسى وسبيت خاطر واحمد 
جمعة )اجلزيرة(، ويوس���ف 
جاب���ر وذياب عوان���ة وعامر 
عبدالرحمن ومحمد فوزي )بني 
ي���اس(، ووليد عباس ومحمد 
احمد )الشباب(، وفارس جمعة 
ومس���لم فايز وعلي الوهيبي 
وعمر عبدالرحم���ن )العني(، 
ومحمود خميس ومحمد الشحي 
واسماعيل مطر وسالم صالح 
وعادل احلوسني وحمدان الكمالي 
)الوحدة(، واسماعيل احلمادي 

واحمد خليل )االهلي(.

أبوتريكة يدعو 
ملساندة مرضى 

السرطان

ساحل العاج إلى 
النهائيات األفريقية

كاتانيتش يعلن 
تشكيلة اإلمارات 

ملباراتي الهند

قبل احت���اد الكرة املصري 
امس استقالة مدرب املنتخب 
حسن ش���حاته وطاقمه الفني 
واالداري بعد ان ودع املنتخب 
املصري لك���رة القدم بطولته 
املفضلة والتي حقق لقبها في 
الثالث نسخ األخيرة وذلك بعد 
تعادله السلبي الذي جاء بطعم 
اخلس���ارة مساء اول من امس 
أمام ضيفه اجلن���وب افريقي 
في إط���ار منافس���ات اجلولة 
الرابعة من املجموعة السابعة 
بالتصفيات املؤهلة لنهائيات 
املقبلة  كأس األمم االفريقي���ة 
بغينيا االستوائية والغابون 

مطلع العام املقبل.
وفشل املنتخب املصري طوال 
املباراة في تس����جيل ولو هدفا 
وحيدا في مرمى الضيوف الذين 
كانوا األخطر على مرمى عصام 
احلضري النجم األول في املباراة 
والذي أنقذ املنتخب املصري من 
هزمي����ة مذلة على ملعبه يرجع 
الفضل فيها للمدير الفني حسن 
شحاتة الذي بدأ املباراة بتشكيل 
غير مفهوم وزاده بتغييرات أكثر 
غرابة ليكتب نهاية اجليل الذهبي 
للكرة املصرية بعد أن بات الفريق 
بعيدا عن املنافسات حلني بطولة 

األمم 2013 املقبلة.
وحافظت جنوب افريقيا على 
الصدارة برصيد 8 نقاط، بينما 

أفراد اجلهاز الفني عقب التعادل 
السلبي وضياع فرصة الفراعنة 
في التأهل، موضحا أن حس����ن 
شحاتة وجميع أفراد اجلهاز الفني 
للفريق لم يعاتبوا الالعبني في 

غرفة خلع املالبس.
وعن إصابة محمود عبدالرازق 
»شيكاباال«، قال ماجد إن تبديل 
ش����يكاباال جاء بسبب تعرضه 
لإلصابة، لذلك طلب من اجلهاز 
الفني للفريق استبداله على الفور 

حتى ال تتفاقم اإلصابة.

البحث عن مدرب أجنبي

من جهة أخرى، يعقد مجلس 
ادارة االحتاد املصري لكرة القدم 
برئاسة س�����م�ير زاهر اجتماعا 
طارئ����ا لبحث مصي����ر اجلهاز 
الفني خالل اجلولتني الباقيتني 
التصفي����ات االفريقية بعد  من 
رحيل ش����حاتة ومن املتوقع ان 
يتولى شوقي غريب املدرب العام 
امل�سؤولية حتى نهاية التصفيات 
باالستع�انة بالالعبني االصغر 
س����نا، في الوقت نف�س����ه الذي 
سي�س����عى فيه احتاد الكرة الى 
البحث عن م����درب اجنبي ذي 
سمعة كبيرة يعيد بناء منتخب 
مصر ويقوده في تصفيات افريقيا 
املؤهلة ل����كاس العالم 2014 في 

البرازيل.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

من التصفيات اثر على املستوى 
اجلماعي. عل����ى اجلانب اآلخر، 
أكد املدير الفني جلنوب افريقيا 
املباراة  انتهاء  موسيماني عقب 
ان منتخب مصر فريق ذو قوة 
كبيرة وله تاريخ ال يستهان به، 
وان صعوبة تأهله للنهائيات ال 
تقلل من ش����أنه مطلقا، مشيرا 
الى انه البد ان يس����عى منتخب 
الفراعنة إلسعاد جماهيره التي 
تسانده بقوة خالل مبارياته عن 
طريق حتقيق الفوز في املباراتني 
املقبلتني امام النيجر وسيراليون، 
مشددا على انه حقق مع منتخب 
»األوالد« الهدف الذي جاء من أجله 
إلى القاهرة وهو حتقيق نتيجة 

طيبة امام املنتخب املصري.
في غضون ذلك، نفى طبيب 
املنتخب املصري لكرة القدم أحمد 
ماجد األنباء التي ترددت حول 
وجود خالفات بني املدير الفني 
للفريق حسن شحاتة ومساعده 
شوقي غريب خالل مباراة جنوب 

أفريقيا.
وأضاف ماجد في تصريحات 
تلفزيونية أن غريب انفعل بسبب 
إضاعة املهاجم أحمد عبدالظاهر 
إح����دى الفرص اخلطي����رة أمام 
أفريقيا، فخرج  مرمى جن����وب 

عن شعوره.
وأوضح طبيب املنتخب أن 
حالة من احلزن والضيق سادت 

تذيل املنتخب املصري املجموعة 
الرابعة بنقطتني بعدما فشل في 
حتقي����ق اي فوز خ����الل االربع 
مواجهات بعد الهزمية امام النيجر 
امام  افريقيا والتعادل  وجنوب 

سيراليون واألوالد.
اللقاء صبت  وعقب نهاي����ة 
اجلماهير املصرية غضبها على 
حسن شحاتة بعد احتالل املركز 
األخير. واستمرت هتافات جماهير 
املقصورة االمامية مبلعب الكلية 
احلربية عند خروج شحاتة قائلة 
»ارح����ل يا ش����حاتة«، وطالبوا 
ب�»الش����عب يريد اسقاط حسن 
شحاته« ورد حسن شحاتة على 
اجلماهي����ر بإش����ارة تعني عدم 
استكماله ملهمة تدريب املنتخب 

املصري في الفترة املقبلة.
من جانبه، اكد قائد املنتخب 
املصري احمد حس����ن والذي لم 
يش����ارك في اللقاء بعد ان فضل 
شحاتة جلوسه على دكة البدالء 
ان الضغط الكبير الذي وقع على 
عاتق العبي مصر قبل املباراة هو 
الذي ادى إلى التعادل، وتوديع 
الفراعن����ة لنهائيات كأس األمم 
االفريقي����ة، حي����ث ان التركيز 
الزائد لالعبني في املباراة ادى إلى 
خلق حالة من التوتر والضغط 
العصبي في اداء املنتخب، فضال 
عن ش����عور الالعبني بان فقدان 
اي نقطة س����تؤدى إلى اخلروج 

حسرة مصرية بعد اخلروج من تصفيات كأس أمم أفريقيا.. وفرحة العبني من جنوب أفريقيا

)أ.ف.پ( جنم ميامي كريس بوش حلظة تسديده لسلة الفوز قبل 39 ثانية من نهاية املباراة أمام داالس  

بعد النكسة الكروية امام األوالد: »الشعب يريد اسقاط حسن شحاته«

استقالة شحاتة وطاقمه بعد خروج »الفراعنة« من »أفريقيا«

بوش يقود ميامي النتزاع فوز صعب من أرض داالس

انتزع ميامي هيت فوزا صعبا 
من ارض داالس مافريكس 88 - 
86 وتقدم عليه 2 - 1 في نهائي 
الس����لة االميركي  دوري ك����رة 

للمحترفني.
فعل����ى ملع����ب »أميريكان 
ايرالنيز س����نتر« ف����ي داالس � 
تكساس وأمام 20340 متفرجا، 
سجل كريس بوش )18 نقطة( سلة 
الفوز قبل 39 ثانية على نهاية 

الوقت بعد متريرة استعراضية 
من »امللك« ليبرون جاميس )17 
نقطة و9 متريرات حاسمة(، ثم 
قام أودونيس هاس����ليم بدفاع 
صارم عل����ى العم����الق االملاني 
ديرك نوڤوتسكي )34 نقطة و11 
متابعة( الذي عجز عن املعادلة 

في اللحظات القاتلة.
وبفوزه الثاني، يكون ميامي 
قد قطع نصف الطريق نحو احراز 

لقبه الثاني، اذ يحرز اللقب الفائز 
في اربع مباريات من اصل سبع 

مواجهات.
وتألق لدى الفائز دواين وايد 
مع 29 نقطة و11 متابعة، واضاف 
البديل ماري تش����املرز 12 نقطة 
م����ن 4 ثالثيات، في حني أضاف 
للخاس����ر الذي غاب عنه كارون 
باتلر وبراندون هايوود املصابني، 
جايسون تيري 15 نقطة، واملوزع 

املخضرم جايسون كيد 9 نقاط 
و10 متريرات حاسمة.

وقال بوش بعد تس����ديدته 
من زاوية ضيق����ة »كنت واثقا 
من تس����ديدتي وزمالئي يثقون 

بي ايضا«.
وتقام املباراتان املقبلتان ايضا 
على ارض داالس في ال� 4 فجر 
االربعاء بتوقيت الكويت وفجر 

اجلمعة في التوقيت نفسه.

4 دقائق كانت كافية العتماد التقريرين اإلداري واملالي خالل 
اجتماع اجلمعية العمومية العادية الس����نوية لنادي السيارات 
والدراج����ات اآللية الذي عقد مبقر حلب����ة جابر األحمد الدولية 

التابعة للنادي.
وفي هدوء وانسجام تام بدأ اجتماع اجلمعية العمومية باالطالع 

ومناقشة البنود املدرجة على جدول 
األعمال، حيث مت التصويت باعتماد 
املوافقة وباإلجم����اع على جميع 
البنود الت����ي أدرجت على جدول 
األعمال، حيث اتخ����ذت القرارات 
التالية: مت اعتماد التقرير اإلداري 
عن الفترة املنتهية في 2011/3/31 
ومت اعتماد التقرير املالي عن أعمال 
السنة املالية املنتهية في 2011/3/31 
وتقرير مراقب احلس����ابات، كما 
متت املوافقة على اعتماد مشروع 
امليزانية املقترحة للس����نة املالية 
املقبلة 2011-2012 وفوضت اجلمعية 

العمومية مجلس اإلدارة الختيار مكتب تدقيق احلسابات.
وأشاد أعضاء اجلمعية العمومية لنادي السيارات باإلجنازات 
العديدة التي حققها مجل����س اإلدارة والتي كان أبرزها افتتاح 
مضمار البروكارت بحلبة جابر األحمد الدولية والذي مت إجنازه 
مبقاييس دولية ويعتبر الوحيد في الكويت ملمارس����ة رياضة 
الكارت التي تعتبر اخلطوة األول����ى في عالم احتراف رياضة 
السيارات والدراجات، وطالب احلضور مجلس اإلدارة باملضي 
في خطط تطوير املنشآت وتنظيم البطوالت الناجحة ليستمر 
التفوق والتميز الذي حتقق منذ افتتاح املضامير واحللبات داخل 
حلبة جابر األحمد خاص����ة فيما يتعلق برياضة املوتوكروس 
والسوبر رالي واالس����تعراض احلر والدريفتنغ واألوتوتست 
والدراجات الرباعية وغيرها من رياضات السيارات والدراجات 
احملببة لدى الش����باب الكويتي، آمل����ني ان تتضافر اجلهود مع 
جميع اجلهات الرسمية للحصول على الدعم املادي واملعنوي 

لالرتقاء بهذه الرياضة.
من جهته، تقدم الش����يخ احمد الداود رئيس النادي بالشكر 
ألعضاء اجلمعي����ة العمومية على حضورهم وجتديدهم للثقة 
مبجلس اإلدارة مما ميثل وسام فخر واعتزاز سيشد من العزم 
لتحقيق املزيد من اإلجنازات باسم رياضة السيارات والدراجات 
الكويتية على املستويني اإلقليمي والدولي ويزيد من مسؤولية 
املجلس للحفاظ على املكتس����بات التي حتققت عبر السنوات 
املاضية، وجدد العهد باس����مه وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع 
اللجان الفني����ة العاملة بالنادي مبواصل����ة العمل على تنفيذ 
خطط التطوير التي تهدف باألساس الى جذب الشباب الكويتي 
احملب لرياضة الس����يارات والدراجات حتت إشراف النادي في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب الس����مو األمير وسمو ولي العهد 

واحلكومة الرشيدة.

الشيخ أحمد الداود

»عمومية السيارات« تعتمد التقريرين 
اإلداري واملالي في 4 دقائق


