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مويس يرحل عن
تدريب ويستهام

مدرب انكلترا ينحاز لعنصر الشباب
ويعلن تشكيلته لمونديال 2018
لندن  -رويترز :أعلن جاريث س���اوثجيت مدرب إنجلترا تشكيلة شابة من 23
العبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم  2018لكرة القدم في روسيا يوم امس
األربعاء بينما استبعد مجموعة من األسماء الشهيرة.
ول���م ينضم الحارس جو هارت صاحب الخبرة الكبيرة لتش���كيلة إنجلترا كما
غاب جاك ويلش���ير العب وسط أرس���نال رغم أنهما لعبا فيما بينهما أكثر من
 100مباراة دولية.
وم���ن المتوقع أن يكون ج���وردان بيكفورد ،حارس إيفرتون ،في التش���كيلة
األساسية إلنجلترا عندما تبدأ مشوار كأس العالم أمام تونس في  18حزيران.
وسيكون ترينت ألكسندر-أرنولد العب ليفربول البالغ عمره  19عاما هو أصغر
العب في التش���كيلة بعدما انضم بش���كل مفاجئ رغم أنه لم يش���ارك في أي
مباراة دولية كما انضم أيضا روبن لوفتوس-تش���يك المعار من تشيلسي إلى
كريستال باالس.
واختار س���اوثجيت إعالن التش���كيلة النهائية من  23العب���ا بدال من اختيار
تش���كيلة مبدئية أكبر رغم أنه وضع خمسة العبين على قائمة االنتظار تحسبا
إلصابة أي العب.
وس���تلعب إنجلترا وديا مع نيجيريا وكوستاريكا في  2و 7من الشهر المقبل
على أن تس���افر إلى روسيا بعدها بخمس���ة أيام ،وجاءت التشكيلة على النحو
التالي:
حراس مرمى :جاك باتالند (ستوك سيتي) جوردان بيكفورد (إيفرتون) نيك
بوب (بيرنلي).
مدافعون :جون س���تونز (مانشستر س���يتي) هاري ماجواير (ليستر سيتي)
فيل جونز (مانشستر يونايتد) كايل ووكر (مانشستر سيتي) كيران تريبيير
(توتنهام هوتسبير) جاري كاهيل (تشيلسي) آشلي يانج (مانشستر يونايتد)
داني روز (توتنهام هوتسبير) ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول).
العبو وس���ط :إيريك داير (توتنهام هوتسبير) جوردان هندرسون (ليفربول)
ديلي آلي (توتنهام هوتس���بير) جيس���ي لينجارد (مانشستر يونايتد) رحيم
س���ترلينج (مانشستر سيتي) روبن لوفتوس-تشيك (تشيلسي) فابيان ديلف
(مانشستر سيتي).
مهاجمون :هاري كين (توتنهام هوتس���بير) جيمي فاردي (ليستر سيتي)
ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) داني ويلبيك (أرسنال).

مجموعة من المتحوالت جنسيا يخضن مباراة بكرة القدم على هامش مهرجان اقيم أول من امس في بيشاور في باكستان احتفاال بموافقة البرلمان الباكستاني باإلجماع على أول قانون في البالد يسعى لضمان حقوق المتحولين جنسيًا
(ا ب ا)
والذين هم اكثر فئات المجتمع تعرضا للعنف والنبذ والعزلة.

ميسي :نجاح مسيرة منتخب "التانغو" في
المونديال يعتمد على بلوغه الدور قبل النهائي

نيبالي يسجل رقما قياسيا
بتسلقه جبل إيفرست للمرة 22
كاتمندو  -رويترز :قال مس���ؤولون في مجال تسلق الجبال إن متسلقا نيباليا
يبلغ من العمر  48عاما تس���لق جبل إيفرس���ت للمرة الثانية والعش���رين اليوم
األربعاء ليحقق رقما قياسيا جديدا لمعظم قمم أعلى جبل في العالم.
وقال جيانندرا شريس���تا المسؤول في وزارة الس���ياحة إن كامي ريتا شيربا
وصل إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها  8850مترا عبر طريق س���اوث إيست ريدج
برفقة  13متسلقا آخرين بينهم  13من عمالء شركته.
ومكن التسلق األخير كامي من التفوق بفارق قمة واحدة عن اثنين آخرين من
عشيرة شيربا كان يشترك معهما في الرقم القياسي السابق.
وقال مينجما شيربا رئيس شركة (سفن ساميت تريكس) التي توظف كامي
"لقد حقق رقما قياسيا عالميا".
وقال شريستا لرويترز إن كامي بدأ في النزول من على الجبل ومن المتوقع أن
يصل إلى المعسكر المقام أسفل الجبل بحلول مطلع األسبوع.
وكان الس���ير إدموند هيالري وتينزينج نورجاي شيربا من نيوزيلندا أول من
سلك الطريق الذي استخدمه كامي في تسلق الجبل وهما أيضا أول متسلقين
يصالن إلى قمة جبل إيفرست في العام .1953
ويستمر موس���م التس���لق من مارس آذار حتى مايو أيار ويوجد حاليا مئات
من المتس���لقين على جبل إيفرس���ت في محاولة للوصول إلى القمة من نيبال
ومن منطقة التبت .ويعمل أفراد عش���يرة ش���يربا ،الذين يشتهرون بتحملهم
وخبرتهم في التس���لق ،مرش���دين للعديد م���ن المتس���لقين األجانب الذين
يحاولون تسلق أعلى قمم جبال الهيمااليا.

الزمالك ينقذ موسمه ويفوز بكأس مصر
القاهرة  -أ ف ب :انقذ الزمالك موسمه واحرز لقب بطل كأس مصر لكرة القدم
للمرة السادس���ة والعش���رين في تاريخه بفوزه يوم اول من امس في النهائي
على سموحة بركالت الترجيح  4-5بعد تعادلهما في الوقتين االصلي واالضافي
 1-1على ملعب الجيش في برج العرب قرب االسكندرية.
وتقدم س���موحة بهدف مبكر ( )5لحسام حسن الذي طرد في الشوط الثاني
بالصفراء الثانية ( )69ما سهل مهمة الزمالك بادراك التعادل عبر الكونغولي
الديمقراطي كابونغو كاسونغو (.)86
وخ���اض الفريقان وقت���ا اضافيا لم تتب���دل فيه النتيج���ة فاحتكما لركالت
الترجيح التي حسمها الزمالك في مصلحته.
وس���يخوض الزمالك الذي س���بق ان هزم س���موحة -1صفر في نهائي موسم
 ،2014-2013مباراة الكأس الس���وبر ضد االهلي بطل الدوري في بداية الموسم
الجديد ،كما سيشارك في مسابقة كأس االتحاد االفريقي.

رياضيون افارقة يختفون أثناء دورة ألعاب
الكومنولث ويطلبون اللجوء إلى أستراليا
ميسي

بوينس آيرس  -د ب أ :أكد ليونيل ميسي ،قائد المنتخب
األرجنتيني األول لكرة القدم ،أن نجاح مسيرة فريقه في
بطولة كأس العالم  2018تعني بالنس���بة له التواجد بين
"األربع���ة الكبار" في الدور قبل النهائي ،ولكنه اعترف أن
المونديال الروس���ي قد يكون فرصته األخيرة في التألق
بعد أن خسر ثالثة نهائيات متتالية.
وقال ميس���ي في مقابل���ة اذاعتها قناة "تي واي س���ي
س���بورتس" التليفزيوني���ة الرياضية ي���وم اول من امس
الثالثاء" :تقديم مونديال جيد يعني التواجد بين األربعة
الكب���ار ،األرجنتي���ن تس���تحق أن تتواجد هن���اك بفضل
التاريخ".
وأضاف مهاجم برش���لونة  30عاما" :نحن أول من نرغب

ف���ي أن نصبح أبط���اال ،الوصول إلى ث�ل�اث نهائيات بدون
الفوز بأي منها يش���كل ضغطا علينا ،نرغب في كسر هذا
الحاجز".
وخس���رت األرجنتين نهائ���ي موندي���ال البرازيل 2014
ومباراتي النهائي لبطولة كوبا أمريكا عامي  2015و،2016
ليعلن ميس���ي بعدها االعتزال دولي���ا ،قبل أن يتراجع عن
هذا القرار في وقت الحق.
واس���تطرد ميس���ي قائال" :لق���د فكرت في ه���ذا األمر
واكتش���فت أن هذا القرار قد يكون بمثابة رسالة خاطئة
لكل من يكافحون من أجل أحالمهم".
وتلعب األرجنتين في المجموعة الرابعة في المونديال
بجانب منتخبات ايسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

س���يدني  -د ب أ :قال مناصرون لالجئين للصحافيين ،يوم امس ،إن أكثر من
 19رياضيا من أفريقيا ،كانوا قد اختفوا بعد مجيئهم إلى أس���تراليا للتنافس
في دورة ألعاب الكومنولث األخيرة ،طلبوا اللجوء.
واختف���ى ما يقرب من  24رياضيا من الكاميرون وأوغندا ورواندا وس���يراليون
خالل دورة األلعاب التي أقيمت الشهر الماضي في جولد كوست بكوينزالند.
وقالت المدافعة عن حقوق الالجئين س���ارة ديل في مقابلة مع ش���بكة (إيه.
بي.س���ي) التلفزيوني���ة المحلية إن أكثر من  19م���ن الرياضيين تقدموا بطلب
للجوء قبل انتهاء المهلة النهائية في منتصف ليل الثالثاء الماضي.
وهدد وزير الش���ؤون الداخلية األس���ترالي بيتر دوتون باعتقال وترحيل أي
من الرياضيين الذين يخالفون تأش���يراتهم .لك���ن الحكومة قالت إن "بعض"
األش���خاص الذين اختفوا من دورة األلعاب منحوا تأش���يرات سفر تسمح لهم
بالبقاء أثناء النظر في طلباتهم للحصول على اللجوء.
ويتعين على مقدمي الطلبات إظهار أنهم يخش���ون االضطهاد على أس���اس
ديني أو عرقي أو جنسي أو اجتماعي أو سياسي في بلدانهم األصلية.

لندن (-د ب أ)  :أعلن نادي ويس���تهام
اإلنكليزي لكرة القدم ام���س األربعاء أن
ديفي���د مويس رحل ع���ن منصب المدير
الفن���ي للفري���ق  ،بع���د أن ق���اده للبقاء
بالدوري اإلنكليزي الممتاز.
وذكر ويس���تهام في بيان أن المدرب
البالغ من العمر  55عاما  ،رحل عن الفريق
"بنهاية عقده الذي كان قصير المدى".
وكان موي���س ق���د تول���ى تدري���ب
ويس���تهام في تش���رين الثاني الماضي
وق���د حقق المهمة المتمثلة في حس���م
بقاء الفريق بالدوري الممتاز في الموسم
المقبل.
وتق���دم ديفيد س���وليفان  ،الش���ريك
برئاس���ة النادي  ،بالش���كر لمويس على
حس���م بقاء الفريق في الدوري الممتاز ،
لكنه قال إن ذلك اله���دف دائما ما كان
يمثل فقط طموحا على المدى القريب.
وقال س���وليفان "عندم���ا وصل ديفيد
(موي���س)  ،كان كال الطرفي���ن يأمالن أن
ينصب التركيز بشكل كامل على الفريق
في األشهر الستة المتبقية على نهاية
الموس���م  ،وف���ي وقت ما  ،يتخ���ذ القرار
بشأن المستقبل".
واش���ار س���وليفات إلى أن ويس���تهام
س���يبحث اآلن ع���ن المرش���ح ىاألنس���ب
للفريق من أجل دفعه إلى األمام.
وأوض���ح "اتخذنا بالفع���ل خطوات على
طريق تحديد هوية المدرب المقبل الذي
يمكنه دفع الفريق إلى األمام على طريق
تحقيق طموحاتنا".

الفرنسي "النغليه"..
نعم لبرشلونة
برش���لونة  -أ ف ب :ذك���رت الصحاف���ة
الكاتالونية يوم امس ان مدافع اشبيلية،
الش���اب الفرنسي كليمان النغليه اقترب
من االنضمام الى برش���لونة بطل الدوري
االسباني لكرة القدم ،مشيرة الى توصل
الطرفي���ن ال���ى اتفاق عل���ى عقد لخمس
س���نوات .وعنون���ت صحيف���ة "مون���دو
ديبورتيفو" الصادرة يوم امس "النغليه
قال نعم لبرش���لونة" ،مؤكدة ان العمالق
الكاتالون���ي "توصل ال���ى اتفاق مع قلب
دفاع اشبيلية لخمس سنوات".
وأفادت االذاع���ة الكاتالونية "راك "1ان
برشلونة "بدأ محادثات" مع الالعب البالغ
من العمر  22عام���ا ،وتحدثت عن اجتماع
بي���ن ممثل���ي الطرفي���ن ،بينم���ا كتبت
صحيف���ة "س���بورت" ان "البن���د الجزائي
لفس���خ عق���د مداف���ع اش���بيلية يجعل
توقيعه جذابا جدا".
وتقدر الصحافة االس���بانية قيمة هذا
البند بما بين  30و 35مليون يورو.
واوضح���ت صحيفة "آيه بي س���ي" ان
النادي االندلس���ي قرر االجتماع "االسبوع
المقبل عل���ى ابعد تقدير" م���ع النغليه
ومدير اعماله للبحث في موضوع تمديد
عقده الذي ينتهي العام .2021
وانضم النغليه الى اشبيلية في كانون
الثاني  2017قادما من نانسي الفرنسي،
وفي حال انتقاله الى برش���لونة سيلعب
الى جان���ب مواطنه صاموي���ل أومتيتي
ال���ذي يج���ري مفاوض���ات مع برش���لونة
لتمديد عقده .وخاض النغليه  53مباراة
هذا الموس���م في مختلف المس���ابقات،
وسجل أربعة أهداف.

لندن تحذر مشجعيها من رفع العلم االنكليزي نيمار يصف إصابته بأنها إحدى أصعب اللحظات في حياته
تجنبا الستفزاز الروس في المونديال
لن���دن  -أ ف ب :حث���ت الش���رطة
اإلنكليزي���ة مش���جعي المنتخ���ب
الوطن���ي ال���ذي سيس���افرون ال���ى
روس���يا لمؤازرة "األسود الثالثة" في
موندي���ال  ،2018على ع���دم رفع علم
بالده���م ،تخوفا م���ن ان يعتبر هذا
األمر استفزازا ألصحاب الضيافة ،في
ظل العالقات المتوترة بين البلدين.
ويقود مارك روبرت���س من مجلس
رؤس���اء الش���رطة الوطنية فريقا من
زمالئه الش���رطيين سيتواجدون في
روس���يا للعمل م���ع نظرائهم الروس
لتوفير الحماية لم���ا يقارب  10آالف
مشجع إنكليزي يتوقع انتقالهم الى
روسيا لمتابعة المونديال الذي يقام
بين  14حزيران و 15تموز.
وقال روبرتس ،المس���ؤول عن كرة
الق���دم ف���ي الش���رطة اإلنكليزي���ة،
لصحيفة "ذا تايمز" المحلية "أعتقد
أن الناس في حاجة الى توخي الحذر
فيم���ا يتعل���ق باألع�ل�ام .ق���د يصل
(التلويح بالعلم) الى مصاف اعتباره
تصرفا إمبرياليا ...يمكن أن يس���بب
العداء".
وواصل "نحن حقا نحث على توخي
الحذر بش���أن نصب األعالم والتلويح
بها ف���ي األماك���ن العام���ة" ،مطالبا
مش���جعي المنتخب باحت���رام البلد
المضيف وعدم استفزاره بتصرفات
ال يقبله���ا اإلنكليز م���ن جمهور زائر
على أرضهم.
وبع���د أعم���ال الش���غب بي���ن
المش���جعين ال���روس واإلنكليز في

جماهير الكرة االنكليز.

مدينة مرسيليا الفرنسية خالل كأس
أوروبا  ،2016نش���رت صورا لعش���رات
األع�ل�ام اإلنكليزي���ة "األس���يرة" بيد
الروس.
وطل���ب روبرت���س من المش���جعين
توخي الحذر خصوصا في فولغوغراد
(ستالينغراد سابقا) التي تستضيف
المب���اراة األولى النكلت���را ضد تونس
ف���ي  18حزي���ران ،ضمن منافس���ات
المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا
وبنما.
ويق���ام المونديال عل���ى خلفية توتر
حاد بين المملكة المتحدة وروسيا ،على
خلفية اتهام لندن لموسكو بالمسؤولية
عن تس���ميم العميل المزدوج الس���ابق
س���يرغي س���كريبال وابنته اللذين عثر

(ارشيف)

عليهم���ا فاقدي الوعي اث���ر تعرضهما
لغاز االعصاب في سالزبري بجنوب غرب
انكلترا في  4اذار.
واتهمت لن���دن موس���كو بمحاولة
قتل العميل وابنته واتخذت سلسلة
عقوب���ات ض���د روس���يا ش���ملت طرد
دبلوماس���يين وتجمي���د االتص���االت
الرفيع���ة المس���توى بي���ن البلدين،
إضافة الى مقاطع���ة مونديال 2018
على المستوى الرسمي.
وحذرت وزارة الخارجية البريطانية
في وقت س���ابق رعاياها الراغبين في
التوجه الى روسيا من مخاطر التعرض
لمضايقات بعد تصاعد التوتر ،داعية
إياه���م ال���ى "اليقظ���ة" .أضافت "اذا
كنتم حاليا في روسيا او ستتوجهون

اليه���ا في االس���ابيع المقبلة ،ينصح
بالتيقظ وتجن���ب التعليق علنا على
التطورات السياسية االخيرة".
وقل���ل رئي���س اللجن���ة المحلي���ة
المنظم���ة للموندي���ال أليكس���ي
س���وروكين من حج���م تأثي���ر القرار
البريطاني على البطولة ،قائال لوكالة
"ري���ا نوفوس���تي" المحلي���ة" ،الخيار
متروك لكل مشجع للقدوم الى كأس
العالم من عدمه".
وتابع "ه���ذا األمر لن يك���ون له أي
تأثي���ر على ج���ودة البطول���ة .عزمنا
على ال���دوام أن ننظمه���ا على أعلى
مس���توى" ،مضيفا "من المؤس���ف أال
يلتزم الجمي���ع بمبدأ ترك كرة القدم
خارج السياسة".

س���او باول���و  -أ ف ب :وص���ف نجم
المنتخ���ب البرازيلي وباريس س���ان
جرم���ان الفرنس���ي نيم���ار االصابة
التي هددت مش���اركته مع بالده في
نهائيات كأس العالم  2018في كرة
القدم ف���ي روس���يا ،بـ"إحدى أصعب
اللحظات التي عشتها".
وعاش البرازيليون لحظات عصيبة
بس���بب إصابة نيمار بكسر في مشط
الق���دم اليمنى ف���ي أواخر ش���باط،
ألنهم تخوفوا من امكانية غيابه عن
نهائيات كأس العال���م المقررة بين
 14حزيران و 15تم���وز المقبلين ،بعد
اجرائ���ه عملية جراحية وابتعاده عن
فريقه سان جرمان.
وعاود أغلى العب في العالم مؤخرا
التماري���ن م���ع ناديه ،وورد اس���مه
ضم���ن التش���كيلة الرس���مية التي
أعلنها مدرب المنتخب تيتي لخوض
المونديال.
وف���ي حديث م���ع ش���بكة "تي في
غلوب���و" البرازيلية بث لي���ل الثالثاء،
قال نيمار "أدرك ب���أن الناس قلقون
بعض الش���يء ،لكن أح���دا ليس قلقا
بقدري ،وال يوجد أي شخص متلهف
للعودة بق���دري ،وأحد لي���س خائفا
بقدري"..
وأصيب النجم البرازيلي الذي كلف
سان جرمان  222مليون يورو الصيف
الماض���ي لف���ك ارتباطه ببرش���لونة
اإلس���باني ،في  25شباط خالل مباراة
في الدوري الفرنس���ي ضد مرسيليا،
وخضع لعملية جراحية في البرازيل
أوائ���ل آذار  ،وه���و يبذل كل ش���يء
ممكن ليكون جاهزا لمونديال روسيا.
واس���تدعاه تيتي الى التش���كيلة

نيمار لحظة اصابته

النهائية الت���ي أعلنها اإلثنين ،على
أم���ل أن يك���ون في كام���ل جاهزيته
لخوض النهائيات الروسية.
وش���دد طبيب المنتخ���ب البرازيلي
البروفس���ور رودريغو الس���مر على ان
هدف نيمار بأن يكون "جاهزا بنسبة
مئ���ة بالمئ���ة" لاللتح���اق بالمنتخب
عندما يبدأ معسكره التدريبي األخير
قبل المونديال" ف���ي  21أيار ،ثم أكد
اإلثنين أن العظمة المكسورة تحقق
"تقدما ممتازا".
واعتب���ر الس���مر أنه يفت���رض على
نيمار الوصول الى "لياقة المباريات"
عندم���ا يش���ارك ف���ي الوديتين ضد
كرواتيا واستراليا في  3و 10حزيران.
وع���ن تعاف���ي نيم���ار ف���ي الوقت

المناس���ب للتواجد مع المنتخب ،قال
تيتي "س���نكون أقوى كثي���را بوجود
نيمار .إنه أحد أفضل ثالثة العبين في
العالم .لكن لكي يتمكن هو شخصيا
م���ن الوصول الى القم���ة ،يحتاج الى
فريق صلب من حوله".
وس���يحاول نيمار ورفاقه تعويض
خيب���ة  2014حي���ن خرج���ت البرازيل
المضيفة من نصف النهائي بهزيمة
مذلة أمام الماني���ا ( )7-1بغياب نجم
برشلونة السابق بس���بب اصابته في
ربع النهائي ضد كولومبيا.
وب���دا نيمار عازما عل���ى تعويض ما
فاته قبل أربع���ة أعوام ،قائال "بفضل
الل���ه ،حصل���ت عل���ى ه���ذه الفرصة
الجديدة ألصبح بطال للعالم مع بالدي.

إنه حل���م يراودني من���ذ الصغر ،إنه
هدفي األساس���ي" .وأضاف "آمل في
ان تكون كأسي".
ورأى تيت���ي بعد إعالن التش���كيلة
اإلثني���ن م���ن ري���و دي جاني���رو أن
"منتخب البرازيل أحد أبرز المرشحين
(للفوز باللقب) نظ���را الى كرة القدم
الت���ي يقدمها ،والثبات ف���ي أدائه"،
مشيرا الى أن فريقه يتميز عن غيره
بـ"شراس���ته ،قدرت���ه على تس���جيل
األهداف ( )...ه���ذا ليس تعجرفا ،بل
الحقيقة وحسب".
وتب���دأ البرازي���ل س���عيها خل���ف
لقب عالمي س���ادس ف���ي المجموعة
الخامسة ضد سويس���را وكوستاريكا
وصربيا.

