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أغيري يعلن القائمة النهائية للفراعنة املشاركة في أمم أفريقيا
أعلن حساب منتخب مصر في موقع التواصل االجتماعي تويتر
عبر اإلنترنت أمس الثالثاء عن القائمة النهائية التي ستشارك في
كأس األمم اإلفريقية توتال – مصر .2019
ولم تختلف قائمة املكسيكي خافيير أغيري مدرب منتخب مصر
بشكل كبير عن القائمة األولية التي اختارها في وقت سابق ،إذ كان
معظم النجوم ضمن خياراته السابقة.
واستبعد مدرب منتخب مصر ثنائي نادي سموحة الظهير أحمد
أبو الفتوح واحلارس محمد أبو جبل ،من القائمة النهائية لبطولة
كأس األمم اإلفريقية  2019التي تستضيفها مصر بني  21يونيو
و 19يوليو.
ويغيب عن تشكيلة املنتخب أيضاً محمود عبد املنعم «كهربا»،
عبدالله جمعة ،ويوسف إبراهيم «أوباما».
ويشرف أغ��ي��ري ،م��درب منتخبي املكسيك واليابان ون��ادي
أتلتيكو مدريد االسباني سابقا ،على املنتخب املصري بعد خروجه
من الدور األول في مونديال  2018حيث عاد للمشاركة بعد غياب
 28عاما ً.
وحتمل مصر الرقم القياسي بعدد م��رات الفوز في البطولة
القارية ( ،)7وق��د حلّت وصيفة ف��ي مشاركتها األخ��ي��رة أم��ام
الكاميرون ( )2-1عام .2017
وبعد خوضها مباراتني وديتني ضد تنزانيا وغينيا ،تفتتح مصر
مبارياتها أمام زميبابوي يوم  21حزيران/يونيو في القاهرة،
ضمن مباريات املجموعة األول���ى التي تضم أي��ض��اً جمهورية
الكونغو الدميقراطية وأوغندا.
وجاء جنم ليفربول اإلنكليزي محمد صالح على رأس القائمة
إضافة حملمد النني احملترف في أرسنال اإلنكليزي ومحمود حسن
تريزيغيه مهاجم قاسم باشا التركي.
وجاء في القائمة:
حراسة املرمى :محمد الشناوي ،أحمد الشناوي ،محمود جنش.
خط الدفاع :أحمد احملمدي ،عمر جابر ،أمين أش��رف ،محمود
الونش ،باهر احملمدي ،أحمد حجازي ،أحمد أمين ،محمود عالء.
خط الوسط :وليد سليمان ،عبد الله السعيد ،محمد النني،
طارق حامد ،علي غزال ،محمود تريزيغيه ،عمرو وردة ،نبيل عماد
دونغا ،محمد صالح.
خط الهجوم :مروان محسن ،أحمد حسن كوكا ،أحمد علي.

قائمة الفراعنة النهائية استبعدت أحمد أبو الفتوح واحلارس محمد أبو جبل

املشروع سيكون كبيرا ً ويوجه رسالة بيئية
لليابان وبقية العالم».
وميكن للسكان املهتمني ،التخلص من
البالستيك املستخدم ف��ي ح��اوي��ات سيتم
تثبيتها بدءا ً من اخلميس املقبل في أكثر من
ألفي متجر محلي.
ويتضمن املشروع أيضا ً جمع القمامة من
احمليط أثناء عمليات التنظيف.
وب��ح��س��ب األمم امل��ت��ح��دة ،ي��ول��د ال��ف��رد

الياباني نفايات بالستيكية أكثر من أي
دولة في العالم باستثناء الواليات املتحدة،
وميكن العثور على مواد جاهزة لألكل مغلفة
مبواد بالستيكية أينما كان في البالد.
ويقترح منظمو االوملبياد ألعاباً بيئية
ومستدامة ،وأعلنوا عن عدة تدابير في هذا
االجتاه.
وستكون امليداليات مصنعة أيضاً من
معادن معاد تدويرها.

ودع���ي ال��س��ك��ان وال��ش��رك��ات إل���ى منح
أجهزتهم اإللكترونية خارج اخلدمة ،على
غرار الهواتف النقالة واجهزة الكومبيوتر
القدمية ،ما سمح باستعادة  4100كلغ من
الفضة 2700 ،كلغ من البرونز و 30,3كلغ
من الذهب.
ك��م��ا س��ت��ك��ون م�ل�اب���س ال��ري��اض��ي�ين
واملسؤولني اليابانيني من م��واد مستعملة
معاد تدويرها.

أوباميانغ يقترب من الدوري الصيني
قبل توقيعه لفريق آرس��ن��ال ،ارت��ب��ط اس��م بيير إمييريك
أوباميانغ بفريق جواجنزو إيفرغراند الصيني ،الذي كان قريباً
من ضمه لصفوفه ،واآلن وبعد فشل النادي اللندني في التأهل
لدوري أبطال أوروبا ،عاد اسم الفريق الصيني مطروحا ً كوجهة
مقبلة لالعب الغابوني ،وذلك بعرض مغري.
ولفت أوباميانغ األنظار هذا املوسم بتسجيله  22هدفاً في
ال��دوري اإلجنليزي املمتاز ،ليتقاسم بذلك ص��دارة الهدافني مع
جنمي ليفربول محمد صالح وساديو ماني.
ولكن فشل فريقه آرسنال في التأهل ل��دوري أبطال أوروب��ا
واقتصاره على املركز اخلامس في الترتيب العام ،بات يطرح
الكثير من عالمات االستفهام حول مستقبل هذا الالعب ،الذي
يرغب دائما ً في اللعب في أعلى املستويات.
كما أن تفكير ن��ادي «الغانرز» في تعزيز تركيبته البشرية
للمنافسة على األلقاب املوسم املقبل ،قد يدفعه إلى التضحية
بهدافه ،خاصة في ظل وجود عرض مغري.
وقبل انتقال النجم الغابوني قبل حوالي ع��ام ونصف من
دورمتوند إلى آرسنال مقابل  64مليون يورو ،كان قاب قوسني أو
أدنى من التوقيع لفريق جواجنزو الصيني.
ويبدو أن الفريق اآلسيوي العمالق ال ي��زال مهتماً بصفقة
أوباميانع ،بحسب ما نشرت صحيفة «كيكر» األملانية ،والتي
حت��دث��ت ع��ن ع��رض يضمن ل��ه��داف آرس��ن��ال  340أل��ف ي��ورو
أسبوعيا ً.
واالستفادة املادية لفريق آرسنال من هذه الصفقة قد حتفزه
للموافقة على هذا االنتقال ،فخزينة الفريق في حاجة إلى أموال
إضافية ،خاصة بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا ،الذي

بيير إمييريك أوباميانغ يقترب من جواجنزو إيفرغراند الصيني

يدر أمواالً كثيرة على خزينة النادي.
ع�لاوة على ذل��ك ،فإن انتقال أوباميانغ لفريق آخر سيعفي
آرسنال من مكافأة  4.2مليون يورو يدفعها النادي لالعب على كل

موسم لعبه مع الفريق.
يذكر أن الدولي الغابوني ال��ذي سيحتفل بعيد ميالده 30
األسبوع املقبل ،مرتبط بعقد مع «املدفعجية» ممتد إلى .2021

غولدن ستايت يستعيد توازنه أمام تورونتو رابتورز رغم إصابة دورانت
فرّط تورونتو رابتورز في تقدمه بفارق ست
نقاط وكذلك في أول فرصة حلسم لقبه األول
في دوري كرة السلة األمريكي للمحترفني بعدما
جتاوز غولدن ستايت وريورز فقدان العب فريق
كل النجوم كيفن دورانت ليفوز  105-106أول
من أمس.
وتقدم وري��ورز ،ال��ذي يسعى إلح��راز اللقب
للمرة الثالثة على التوالي ،في أغلب فترات
امل���ب���اراة ال��ت��ي أق��ي��م��ت ف��ي ت��ورون��ت��و وحسم
انتصاره بفضل  20رمية ثالثية وأداء دفاعي
صلب ليقلص الفارق مع رابتورز إلى  2-3في
السلسلة التي حتسم على أس��اس األفضل في
سبع مباريات بالدور النهائي.
وتقام امل��ب��اراة السادسة ي��وم اخلميس في
أوكالند وسينال رابتورز فرصة جديدة إلحراز
لقبه األول.
وتلقى وريورز ،البطل في املوسمني املاضيني،
دفعة في البداية بعودة دوران��ت ،الذي بدأ في
التشكيلة األساسية عقب غيابه ألكثر من شهر
بسبب شد في عضالت ربلة الساق.
وس��ج��ل دوران����ت ث�لاث تصويبات ثالثية
وأحرز  11نقطة بصفة عامة لكن بدا أنه أصيب
مرة أخرى خالل الربع الثاني.
وع��اد إل��ى غرفة املالبس مبساعدة ستيفن
كوري وأندريه إيجوداال والطاقم الطبي للفريق،
وشوهد الحقا وه��و يغادر امللعب باستخدام
عكازين.
وق��ال ك��وري ال��ذي تصدر قائمة املسجلني
برصيد  31نقطة ”كل الدعوات من أجل كيفن

باولو فونيسكا مدربا
لروما ملوسمني

باولو فونيسكا مدرب شاختار دونيتسك السابق

أوملبياد طوكيو ..منصات تتويج من البالستيك املعاد تدويره
ستصنع منصات التتويج في أوملبياد
طوكيو  2020من نفايات بالستيكية مت
جمعها من السكان والبحر ،بحسب ما أعلن
أمس الثالثاء املنظمون احلريصون على أن
يكونوا مثاالً يحتذى به.
ولتحقيق هذه السابقة األوملبية ،يتعني
جمع  45طناً من البالستيك لصنع 100
منصة ،قال رئيس اللجنة املنظمة توشيرو
موتو لصحافيني« :نعتقد أن تأثير هذا

رياضة

لقطة من مباراة تورونتو رابتورز وغولدن ستايت وريورز

دوران���ت .أعطانا ك��ل م��ا ف��ي وسعه ون��أم��ل أن
يتعافى سريعا ...لقد ضحى بجسده ويساورني
شعور سيئ حياله“.
وأض��اف ”أشعر بالكثير من العواطف اآلن.
إنه شيء جنوني“.

وأعلن وري���ورز في وق��ت الح��ق أن دوران��ت
أصيب في وت��ر العرقوب وسيخضع لفحص
باألشعة يوم الثالثاء.
وأبلغ ستيف كير مدرب وريورز الصحفيني
”لقد قلت لالعبني إني ال أعرف ما ينبغي قوله

ألني أشعر بفخر كبير بهم من جانب ،في ظل
ال��روح الرائعة واإلص���رار ،لكن على اجلانب
اآلخر نشعر بحزن شديد بسبب كيفن.
”لذا تنتابنا مشاعر متباينة جميعا في الوقت
احلالي .حققنا فوزا مذهال وتعرضنا خلسارة
قاسية في الوقت ذاته“.
وبعد امل��ب��اراة جلأ دوران���ت إل��ى إنستجرام
لإلشادة بزمالئه.
وكتب عمالق وري���ورز ”أشعر بألم نفسي
شديد في الوقت احلالي وال أستطيع أن أكذب
في ذلك لكن متابعة أشقائي يحققون هذا الفوز
منحني دفعة وكأنه منحني حياة جديدة“.
وخرج كيفون لوني العب وريورز من املباراة
أيضا بعدما تفاقمت إصابة في الصدر تعرض
لها خالل املباراة الثانية في هذه السلسلة.
وبعد تأخره في أغلب فترات املباراة ،انتزع
رابتورز التقدم في الربع األخير ووضعه كواي
ليونارد على مشارف حتقيق لقبه األول.
وتقدم رابتورز بفارق ست نقاط قبل دقيقتني
ونصف على النهاية لكن وري��ورز أنهى اللقاء
مسجال تسع نقاط ،مقابل اثنتني ملنافسه صاحب
األرض ،مب��ا ف��ي ذل��ك ث�لاث رم��ي��ات ثالثية عن
طريق كوري وكالي طومسون.
ورغم ذلك كاد رابتورز أن ينتزع الفوز لكن
العبه كايل لوري أخفق في تسجيل رمية ثالثية
في الثانية األخيرة.
وه���ذا ال��ف��وز يعني أن وري���ورز سيخوض
م��ب��اراة إضافية أخيرة في ملعب أوراك���ل قبل
االنتقال إلى ملعبه اجلديد في سان فرانسيسكو
املوسم املقبل.

أعلن روم��ا املنتمي ل��دوري الدرجة األول��ى اإليطالي لكرة القدم
تعاقده مع باولو فونيسكا مدرب شاختار دونيتسك السابق بعقد ملدة
عامني أمس الثالثاء .وسيتولى البرتغالي فونيسكا ،الذي قاد شاختار
األوك��ران��ي للفوز بالثنائية احمللية ال��دوري والكأس ثالث سنوات
متتالية بني  2016و ،2019املسؤولية خلفا للمدرب كالوديو رانييري
الذي تولى املسؤولية في مارس آذار بشكل مؤقت حتى نهاية املوسم.
وقال فونيسكا في بيان ”أنا سعيد جدا بتعييني كمدرب لروما .أريد
أن أشكر إدارة النادي على منحي هذه الفرصة .أنا متحمس وأشعر
بدوافع املهمة التي تنتظرني“.
وأصبح فونيسكا ( 46عاما) أول مدرب بدوام كامل بعد أوسيبيو
دي فرانشيسكو الذي أقيل في مارس آذار .وقال روما إنه ميلك بندا
يسمح بتمديد العقد مع املدرب اجلديد حتى .2022
وقال جيم بالوتا رئيس روما ”باولو مدرب شاب وطموح ويحمل
خبرة دولية وميلك عقلية الفوز ويشتهر بكرة القدم الهجومية
واجلريئة وهذا ما سيثير إعجاب مشجعينا“.
وأضاف ”من بداية احلوار بيننا جعل األمور واضحة جدا برغبته
في القدوم إلى روما وكان يتوق للتحدي اخلاص بالعمل مع العبينا
وتكوين فريق يجعل اجلماهير فخورة به“.
وستتمثل مسؤولية فونيسكا في قيادة روما للمشاركة مجددا في
دوري أبطال أوروب��ا بعدما احتل املركز السادس في ال��دوري املوسم
املاضي ليخفق في التأهل للمسابقة القارية األبرز لألندية وألول مرة
منذ .2013

وزير الرياضة الروسي يلوح
بإمكانية عقاب احتادات رياضية
تتعاون مع مدربني موقوفني
ق��ال بافل كولوبكوف وزي��ر الرياضة الروسي أول من أم��س إن
االحتادات احمللية التي تتعاون مع مدربني وأطباء مت إيقافهم بسبب
مخالفات تتعلق باملنشطات قد تواجه عقوبات.
وكشفت رويترز األسبوع املاضي أن اثنني من مدربي ألعاب القوى
وطبيبا واحدا عوقبوا سابقا بداعي مخالفة لوائح املنشطات ما زالوا
يعملون مع رياضيني.
وشوهد فالدميير موخنيف ،أحد هذين املدربني ،الشهر املاضي
وهو يدرب عدائني في مدينة كورسك التي تبعد نحو  500كيلومتر
جنوبي موسكو .وردا على أسئلة رويترز أفاد مسؤولو ألعاب القوى
في كورسك أن هامش احلركة أمامهم محدود ملنع موخنيف من العمل
مع رياضيني.
وق��ال كولوبكوف في مؤمتر صحفي في موسكو ي��وم االثنني إن
االحتادات احمللية التي تعمل مع أشخاص خاضعني إليقاف ميكن أن
يتم جتريدها من شهادة االعتماد اخلاصة بهم.
وقال كولوبكوف في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس لألنباء
”سنحقق في كل حالة على حدة .وسنكمل هذا التحقيق بحلول نهاية
الشهر“ .وم��دد االحت��اد ال��دول��ي أللعاب القوى ي��وم األح��د اإليقاف
املفروض على االحت��اد الروسي وق��ال إنه سيجري حتقيقا بشأن ما
كشفته رويترز.
وكشفت رويترز أيضا أن فاليري فولكوف ،وهو مدرب روسي آخر
في ألعاب القوى يخضع إليقاف ملدة أربع سنوات اعتبارا من أغسطس
آب  2017بسبب انتهاك قواعد مكافحة املنشطات ،ال يزال يعمل مع
رياضيني من خالل محاضرات ألقاها في صالة ألعاب رياضية التابعة
إلحدى اجلامعات في موسكو.
وتنص الالئحة العاملية ملكافحة املنشطات واخلاصة بالوكالة
العاملية ،والتي تلتزم بها جميع الدول املوقعة عليها مبا فيها روسيا،
على وجوب عدم السماح ألي مدرب أو موظف يعمل في مجال الدعم
الفني للرياضيني ومت إيقافه ”باملشاركة وبأي شكل من األشكال“ في
منافسة أو في أنشطة لها عالقة برياضة الصفوة.

 3أسباب تدفع مبابي
ملغادرة سان جيرمان
«يشعر بالسعادة ،لكنه يرغب في حتقيق امل��زي��د» ،تصريحات
تناقضت وسائل اإلعالم في تفسيرها ،لكن الغالبية اتفقت على أنها
إشارة من النجم الفرنسي كيليان مبابي على رغبته في الرحيل عن
صفوف باريس سان جيرمان في الصيف احلالي.
فبالرغم من تشبث النادي الباريسي بالعبه ،إال أن هناك عوامل
كثيرة قد تدفع مبابي للضغط على إدارة سان جيرمان ،بحثاً عن
مغامرة جديدة في مسيرته الكروية ،احلافلة باأللقاب مسبقا ً.
وكان مبابي أثار جدالً واسعا ً حني أدلى بتصريحات حولة مستقبله
في الدوري الفرنسي ،بعد فشل فريقه جددا ً في الوصول لنهائي دوري
أبطال أوروبا ،إذ قال« :رمبا حانت حلظة دراسة األمر بتمعن أكبر ،رمبا
يكون ذلك مع باريس الذي يسعدني وجودي معه ،ورمبا في مكان آخر
مع مشروع جديد» .بالرغم من أنه صرح في مناسبات عدة سعادته في
سان جيرمان ،إال أن مبابي ال يتلقى معاملة النجم األول ،في ظل وجود
البرازيلي نيمار ،الفتى املدلل إلدارة النادي الباريسي ،األمر الذي يزعج
العب منتخب «الديوك» ،كونه صاحب األداء األفضل في املوسم املاضي
مع الفريق .وقالت صحيفة ماركا أن مبابي يطالب بأحقيته في أن
يحظى باهتمام أكبر ،في ظل استحواذ نيمار على كل شيء ،كما طالب
بحصوله على مزايا أخرى ،وجتاهل هذه األمور من قبل النادي يعني
أن الالعب سيفكر حتما ً في الرحيل.
وباتت إمكانية مبابي في حتقيق حلم طفولته ممكناً ،فالالعب
الفرنسي دائما ً ما كان يرى نفسه جنما ً في صفوف ريال مدريد.
وحلسن حظ الالعب ،أبدى مدرب ريال مدريد ،زين الدين زيدان،
إعجابه في مواطنه مبابي ،في فترة يسعى فيها النادي «امللكي» إلى
إحداث ثورة في صفوف الفريق ،من خالل جتديد العديد من الوجوه،
كان آخرها التعاقد مع البلجيكي إيدين ه��ازارد ،قادماً من صفوف
تشيلسي اإلجنليزي .وبالرغم من ارتفاع قيمة هازارد السوقية ،التي
تصلت إلى  200مليون ي��ورو ،إال أن ذلك لن يشكل عائقاً أم��ام أكثر
األندية تتويجاً بدوري أبطال أوروبا .ومن املرجح أن ال يدعم الفريق
الباريسي صفوفه بصفقات من العيار الثقيل ه��ذا املوسم ،خشية
تعرضه للحرمان من املشاركة األوروبية ،التي قد يفرضها االحتاد
األوروبي (يويفا) عليه ،مع العلم أن «يويفا» يحقق مع سان جيرمان
حاليا ً حول خروقات مالية في املوسمني املاضيني.

