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شارك النجم محمد صالح أمس األربعاء 
في مترين جماعي مع املنتخب املصري لكرة 
القدم، هو األول له منذ تعرضه إلصابة قوية 
في الكتف الشهر املاضي، وذلك قبل يومن 
من املباراة األولى ل� »الفراعنة« في مونديال 

.2018
وأف���اد م��راس��ل وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس أن 
صالح نزل الى أرض ملعب »أحمد أرينا« في 
غروزني التي يتخذها املنتخب مقراً له خالل 
املونديال الروسي، وق��ام بتمارين اجلري 
وركل الكرة مثله مثل باقي الالعبن، وذلك 
بعدما خاض في اليومن املاضين متارين 

منفردة.
وتشكل مشاركة ص��الح )25 عاماً( في 
التمارين اجلماعية، دفعة إيجابية للفراعنة 
وع��ش��رات امل��الي��ن م��ن مشجعي املنتخب 
املصري الذين يعلقون آماالً كبيرة على قدرة 
جنم نادي ليفربول اإلنكليزي، بااللتحاق 
باملنتخب لدى خوضه مباراته األول��ى ضد 

األوروغواي في املجموعة األولى اجلمعة.
إال أن مدير املنتخب إي��ه��اب لهيطة أكد 
األرب��ع��اء أن ع���ودة ص��الح إل��ى التمارين 
اجلماعية لن تعني بالضرورة مشاركته في 

مباراة اجلمعة.
وق��ال في تصريحات لصحافين بينهم 
مراسل فرانس برس »هناك نسبة حتسن 
جيدة لكن ال قرار قاطع باملشاركة إذ نتابع 

حالته يومياً«.
وكان طبيب املنتخب محمد أبو العال قد 
أكد الثالثاء عقب مترن صالح بشكل منفرد 
لليوم الثاني توالياً »سننتظر حتى الدقيقة 
االخ��ي��رة التخاذ ق��رار املشاركة«، علما ان 
املنتخب سيتوجه في وقت الحق األربعاء 
الى ايكاتيرنبورغ حيث يخوض مباراته 
األول��ى ضد األوروغ���واي، ضمن منافسات 
املجموعة األول��ى التي تضم أيضا روسيا 
والسعودية )يلتقي املنتخبان في املباراة 

االفتتاحية للمونديال مساء اخلميس(.
ويتعافى صالح )25 عاماً(، أفضل العب 
في الدوري اإلنكليزي املوسم املنصرم، من 
إصابة قوية بكتفه األيسر عبارة عن التواء 
في املفصل األخرمي الترقوي، تعرض لها 
خ��الل خوضه م��ع ليفربول نهائي دوري 
أب��ط��ال اوروب����ا ض��د امل��ت��وج ري���ال مدريد 
االسباني في 26 مايو، بعد احتكاك مع قلب 

دفاع ريال سيرخيو راموس.
وغ��اب ص��الح األح��د عن التمرين األول 
للمنتخب قبل ان يخوض االثنن والثالثاء 
متارين منفردة مبتابعة من اجلهاز الطبي 

للمنتخب ومعالج ناديه روبن بونس.
واتهم ناشطون سياسيون روس الرئيس 
الشيشاني رم��ض��ان ق��دي��روف باستغالل 
ال��الع��ب امل��ص��ري محمد ص���الح لتحقيق 
مكاسب سياسية عبر التقاط الصور معه 
واس��ت��ق��ب��ال��ه ف��ي ملعب ت��دري��ب املنتخب 

املصري.
واخ��ت��ار املنتخب امل��ص��ري العاصمة 
الشيشانية غروزني لتكون مقرا له خالل 
مشواره في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وانتقد بيارا ب��وار األم��ن العام ملنظمة 
»فير«، املعنية بقضايا التفرقة في الرياضة 
على أس��اس العرق أو اجلنس أو الدين أو 
اجلنسية، إن االحت��اد ال��دول��ي لكرة القدم 
الفيفا أخطأ بالسماح للشيشان باستضافة 
بعض الفرق خ��الل البطولة رغ��م سجلها 
ال��س��يء ف��ي م��ج��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان وقمع 

املعارضن.
وكان قديروف قد اكد في حديث لبي بي 
سي مطلع العام اجلاري إن كل التقارير التي 
تتحدث عن عمليات قتل خارج نطاق القانون 
للمعارضن والنشطاء واحلقوقين في بالده 

مفبركة.
وقال بوار لبي بي سي »لقد رفعنا شكوى 
للفيفا حول اختيار الشيشان مقرا للتدريبات 

لفترة طويلة«.
وأض����اف »ل���و ك��ن��ت ت��ع��رف ق��دي��روف 
والطريقة التي يدير بها البالد فستكون 
متأكدا أنه سيحاول حتقيق مكاسب سياسية 

من هذا امللف وهو األمر الذي حدث فعال«.
وقال »هذا األمر يعبر عن صورة واضحة 
خلطر املجيء إل��ى أماكن يتم فيها انتهاك 
ح��ق��وق اإلن��س��ان وال حت��ت��رم كما يجب أن 
يكون وأظن ان الفيفا ارتكبت خطيئة كبرى 
بالسماح لوجود مركز تدريب رياضي على 

األراضي الشيشانية«.
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية 
إن ماحدث عبارة عن »عملية غسيل سمعة 

بشكل رياضي«.
وق����ال آالن ه����وغ����وارث م��دي��ر جلنة 
السياسات في املنظمة »رمضان قديروف 
كان دوم��ا ينظر إلى محمد صالح على انه 
فرصة عابرة لتحسن صورته لكن يجب 
على مشجعي النجم املصري أن ينظروا ملا 

خلف هذه الصور الضاحكة«.
وأض���اف ه��وغ��وارث »ط���وال فترة حكم 
قديروف كانت هناك سلسلة مستمرة من 
عمليات االختفاء القسري وتعذيب للمعتقلن 

وحتى عمليات قتل خارج نطاق القانون«.

»كونغرس الفيفا« يهنئ وفد الكويت 
بالعودة للساحة الدولية

يوسف ناصر وفيصل زايد 
األبرز في االنتقاالت الصيفية

تفتح فترة القيد الصيفية باالحتاد الكويتي لكرة القدم أبوابها أمام 
األندية لقيد وتسجيل العبيها اجلدد والقدامى خالل الفترة من 25 يوليو 

حتى 30 أغسطس املقبلن.
وثمة احتمال كبير بأن يأتي امليركاتو الصيفي فيما يخص الصفقات 
احمللية فقط هادئا للغاية، خصوصا في ظل شح إمكانيات عدد كبير من 

األندية، باإلضافة إلى استقرار الالعبن في أنديتهم.
وحتى اآلن هناك صفقتان فقط لفتتا النظر إليهما بقوة، وهما فيصل زايد 
العب اجلهراء، ويوسف ناصر العب النهضة العماني وكاظمة، واللذان 
اقتربا بقوة من االنضمام لصفوف نادي الكويت على سبيل اإلعارة ملدة 
عامن. ورغ��م موافقة مجلس إدارة ن��ادي اجلهراء على إع��ارة زاي��د إلى 
الكويت مقابل مبلغ مالي كبير، لكن اإلدارة قد تبقي على الالعب وذلك في 
حالة واحدة فقط، وهو تعويضه ماديا، ووفقا ملصادر موثوقة فإن زايد لن 
يوافق على البقاء إال في حال حصوله على مبلغ التعويض قبل غلق فترة 

القيد!.
أما يوسف ناصر، فإن موافقة مجلس إدارة ناديه كاظمة تبدو طوق 
جناة بالنسبة له، خصوصا أنه انتقل للنهضة دون احلصول على موافقة 
منها، ما يعني أنه سيعامل كمحترف، والساعات القليلة املقبلة ستشهد 

حسم الصفقة بشكل رسمي.
وما زال القادسية والعربي وهما الناديان األكبر جماهيرية في الكويت 
خارج املنافسة على اإلطالق حيث يراقب كل منهما املوقف، قبل الكشف عن 

رغابتهم في التعاقد مع الالعبن احمللين.
أما كاظمة فنجح في جتديد اعارة العبيه أحمد عتيق )الساحل( وعمر 

احلبيتر )خيطان( وهم من الالعبن املؤثرين للغاية.
بقية األندية تترقب موقف الالعبن أصحاب الفئات السنية الصغيرة 
والتي لن يكون لها مكان في ق�ائمة أنديتها من أجل التعاقد معهمسواء على 

سبيل اإلعارة أو بالتعاقد احلر.

الهاجري: إمكاناتنا حتت تصرف 
اإلمارات إلجناح بطولة العالم

أكد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقن شافي الهاجري ان ناديه 
يضع كل امكانياته الفنية والتنظيمية حتت تصرف األشقاء باالحتاد 
االماراتي لرياضة املعاقن الجناح بطولة العالم أللعاب القوى للمعاقن 

املقرر اقامتها في مدينة دبي العام املقبل.
وقال الهاجري في بيان صحافي أمس األربعاء ان منح اللجنة الباراملبية 
الدولية أللعاب القوى الثقة الستضافة هذه البطولة األكبر على االطالق في 
هذه الرياضة باإلمارات جاء ليعكس املكانة املتميزة التي يتمتع بها االحتاد 

االماراتي اثر جناحه بتنظيم أكثر من محفل عاملي.
واع��رب عن ثقته بنجاح األشقاء في اإلم��ارات إلظهار البطولة التي 
ستجري على امللعب األوملبي اجلديد في نادي دبي ألصحاب الهمم بأبهى 
ص��ورة مهنئا رئيس االحت��اد االم��ارات��ي محمد الهاملى ورئيس االحتاد 

االسيوي للعبة ماجد العصيمي وكل منتسبي االحتاد بهذا اإلجناز الالفت.
واش��ار الى ان استضافة االم��ارات لهذه البطولة ميثل فخرا لرياضة 
املعاقن اخلليجية متوقعا مشاركة أكثر من 1300 رياضي يتنافسون على 
ألقاب أبطال العالم. وقال ان أهمية هذه البطولة تكمن باعتبارها احملطة 
اخلتامية للرياضين لضمان تأهلهم إلى دورة األلعاب الباراملبية املقرر 

اقامتها في مدينة طوكيو اليابانية عام 2020.

هادرسفيلد يضم رمضان صبحي
أعلن نادي هادرسفيلد تاون اإلنكليزي الثالثاء ضم اجلناح الدولي 
املصري رمضان صبحي من ستوك سيتي الذي هبط إلى الدرجة األولى، 
في صفقة قيمتها 5.7 مالين جنيه إسترليني )7.6 مالين دوالر( ومدتها 

ثالث سنوات.
وأوضح النادي اإلنكليزي أن صبحي وقع »عقداً لثالث سنوات سيبقيه 

حتى صيف 2021، مع متتع النادي بخيار إبقائه ملوسم إضافي«.
وخاض صبحي )21 عاماً( 41 مباراة مع ستوك بعد انضمامه إليه 
قادماً من األهلي في يوليو 2016، لكن مساهمته لم حتل دون هبوط فريقه 

إلى الدرجة األولى في نهاية املوسم املنصرم.
ويشارك صبحي مع منتخب بالده العائد إلى كأس العالم بعد غياب 
28 عاماً، والثالثة في تاريخه بعد 1930 و1994. وتواجه مصر اجلمعة 
األوروغ��واي في بداية مشوارها املونديالي ضمن املجموعة األولى التي 

تضم روسيا املضيفة والسعودية.
ووصف ديفيد فاغنر مدرب هادرسفيلد الذي أنهى موسمه األول في 
ال��دوري املمتاز في املركز السادس عشر، صبحي بأنه »موهبة حقيقية 
وحقق الكثير بالنسبة إلى العب في احلادية والعشرين من عمره، العب 

خاض أكثر من 20 مباراة مع منتخب بالده ويشارك في كأس العالم«.
وأضاف »كما فعل الدمناركي يوناش لوسل واألملاني إلياس كاتشونغا 
والبلجيكي لوران دوبواتر، يلتحق رمضان بنادينا بعد موسم صعب«، 

متابعاً »لكن، لديه مؤهالت نتطلع إليها وتناسب فريقنا«.
وتابع »لديه الكثير ليقدمه، وهذا أمر مثير جداً«.
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الشمري : سنوفر جميع اإلمكانات 
املتاحة لارتقاء مبستوى احلكام

عقد عضو مجلس إدارة االحتاد الكويتي لكرة القدم، 
رئيس جلنة احلكام خالد الشمري اجتماًعا مع احلكام 

مبقر االحتاد.
وأك��د الشمري للحكام أن مجلس إدارة االحت��اد 
سيوفر جميع اإلمكانيات املتاحة لالرتقاء مبستواهم 
الفني والبدني في املوسم الرياضي املقبل 2018-

2019، إلى جانب دعمهم نفسيا ومعنويا.

وأوض��ح الشمري للحكام انطالق التدريبات يوم 
17 يوليو املقبل على ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر 
باحتاد الكرة، ثم الدخول في معسكر تدريبي خارج 

البالد سيتسمر ملدة 21 يوًما في أغسطس املقبل.
ووجه الشمري حديثه للحكام مؤكدا أن الثقة فيهم 
كبيرة بتقدمي مستويات جيدة الئقة بتاريخ حكام كرة 

القدم الكويتية.

جانب من اجتماع خالد الشمري مع احلكام

.. وهوية احلارس األساسي للمنتخب التزال مجهولة
ل��م يستقر اجل��ه��از الفني ملنتخب مصر على 
هوية احل��ارس األساسي الذي سيخوض مواجهة 
األوروغواي اجلمعة في افتتاح مشاركته في  كأس 
العالم روسيا FIFA 2018، بحسب ما أفاد مدير 
املنتخب إيهاب لهيطة الثالثاء، وسط ترقب حول 
إمكانية مشاركة املخضرم عصام احلضري ليصبح 

أكبر العب في تاريخ البطولة.
وق��ال لهيطة ف��ي حديث م��ع صحافين بينهم 
مراسل وكالة فرانس برس، على هامش تدريبات 
املنتخب في العاصمة الشيشانية غ��روزن��ي، »لم 
يستقر اجلهاز الفني على الالعبن ال�11. ميكن أن 

يحصل ذلك بعد مترين اليوم وقبل السفر )األربعاء( 
تكون األمور واضحة«.

وتضم تشكيلة املدرب األرجنتيني هكتور كوبر 
ثالثة ح��راس هم احلضري )التعاون السعودي( 
وحارسي األهلي محمد الشناوي وشريف إكرامي، 
علما بأن حارس الزمالك أحمد الشناوي قد تعرض 
إلصابة قوية قبل النهائيات، بينما استبعد محمد 
عواد املعار من االسماعيلي إلى الوحدة السعودي، 

عن التشكيلة النهائية للمونديال.
وحارس املرمى الكولومبي فريد موندراغون هو 
أكبر العب يخوض املونديال، عندما شارك في كأس 

العالم 2014 في البرازيل عن عمر 43 عاما وثالثة 
أيام. إال أن إجنازه سيكون مهدداً في روسيا 2018، 
حيث ميلك احلضري فرصة جتريده من لقب عميد 
املخضرمن إذ يصل لنهائيات روسيا 2018 عن عمر 

45 عاما و150 يوماً.
وعن األجواء بن احلراس الثالثة، أضاف لهيطة 
»دائ��م��اً م��ا حتصل منافسة على ح��راس��ة املرمى. 
العالقة جيدة بينهم وهناك تنافس محترم. لكن 
حتى اآلن لم يستقر اجلهاز الفني على احل��ارس 

األساسي«.
وعما إذا كان احلضري، بطل أفريقيا أربع مرات 

مع املنتخب، قد متنى على اجلهاز الفني املشاركة 
ولو لدقائق لتحطيم الرقم، قال لهيطة »العاطفة 
ليست موجودة في االختيار واملشاركة في كأس 
العالم«. أض��اف »ق��د تكون واردة، لكن ليس في 

املباراة األولى أو الثانية«.
وب��دأ احلضري )158 مباراة دولية( مسيرته 
ال��ك��روي��ة ع��ام 1993 م��ع ن��ادي دم��ي��اط، ث��م حمل 
أل���وان االه��ل��ي ب��ن 1996 و2008، وتنقل بن 
سيون السويسري، االسماعيلي والزمالك واملريخ 
السوداني واالحتاد السكندري ووادي دجلة الذي 

تركه في 2017 لاللتحاق بالتعاون.

صاح يشارك في أول تدريب 
جماعي للفراعنة

محمد صالح


