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سان جيرمان يواجه رين ملداواة جراحة .. وقمة بني ليون ومرسيليا

نفى جنم كرة القدم الغابونية بيار-إميريك أوباميانغ موافقة والده على 
تولي مهام تدريب املنتخب الوطني، منتقدا احتاد اللعبة إلعالنه ذلك قبل 

نيل جواب إيجابي من املعني باألمر.
وكان االحتاد قد أعلن ليل األربعاء تعيني بيار-فرانسوا أوبامي يانغ 
ودانيال كوزان النجم الدولي السابق، على رأس اإلدارة الفنية للمنتخب 

االفريقي.
اال أن العب نادي أرسنال اإلنكليزي كتب عبر حسابه على تويتر ليل 
اجلمعة السبت متوجها الى االحتاد »وتتساءلون ملاذا لدي مشاكل معكم؟ 

ملاذا لم أكن أرغب في االنضمام الى تشكيلة املنتخب؟«.
وأضاف »رئيس االحتاد اتصل بوالدي ولم يبد قلقه حتى حيال وضعه 
الصحي، وه��و مريض في الوقت ال��راه��ن... ليستعجل ويعقد مؤمترا 
صحافيا، في حني أن والدي أكد له أنه سيعطي إجابة في اليوم التالي: 

سلبية«.
وتابع »باختصار، في اليوم الذي يتوقف فيه االحت��اد الغابوني عن 
إظهار أنه هاو، ميكن للمنتخب الوطني عندها أن يتقدم ويحقق نتائج« 

جيدة.
وأقر االحتاد مساء اجلمعة بحصول خطأ في إعالن اسم املدرب اجلديد، 

معتبرا أن هذا األمر »كان ميكن تفاديه«، محمال وزارة الرياضة املسؤولية.
وأوض��ح االحت��اد أن بيار-فرانسوا أوبامي يانغ »املتواجد في لندن 
ألس��ب��اب صحية، أع��رب ع��ن رغبته ف��ي تقدمي ج��واب نهائي بعد ظهر 
اخلميس«، متابعا »في خضم ذلك  وزير الشباب والرياضة أعطى تعليماته 

لالحتاد الغابوني باالعالن رسميا عن اجلهاز الفني مساء األربعاء«.
وش��دد االحت��اد على أن بيار-فرانسوا أب��دى م��رارا »رغبته بتدريب 

املنتخب«.
وتعليقا على املسألة، قال وزير الرياضة كلود بيلي-بي-نزي لوكالة 
فرانس برس »عندما يتم االستدعاء الى املنتخب الوطني، أكان لالعب أو 
مدرب، يجب أن يؤخذ األمر على أنه تلبية نداء العلم إلنقاذ وطن في خطر«.

أضاف »في حاالت كهذه  تصبح اإلجراءات ترفا ميكن االستغناء عنه«.
ويبحث املنتخب الغابوني عن خلف للمدرب اإلسباني خوسيه أنطونيو 
كاماتشو ال��ذي أقيل منتصف سبتمبر بسبب النتائج السيئة. وعني 
كاماتشو أواخر العام 2016، وتلقى املنتخب في إشرافه سبع هزائم، في 

أوباميانغمقابل فوزين وثمانية تعادالت.

أمريكا تنصف األبطال األوملبيني أوباميانغ ينفي قبول والده تدريب منتخب الغابون
ذوي االحتياجات اخلاصة

أعلنت اللجنة األوملبية األمريكية، منح مكافآت لألبطال الفائزين في 
أوملبياد ذوي االحتياجات اخلاصة، تعادل نفس مكافآت األبطال األوملبيني 

العاديني، وستنفذ ذلك بأثر رجعي على دورة األلعاب الشتوية األخيرة.
وسينال الفائز من ذوي االحتياجات اخلاصة 37500 دوالر على كل 
ميدالية ذهبية و22500 على كل ميدالية فضية و15 ألف دوالر على 
كل برونزية، بعدما وافق مجلس اللجنة األوملبية األمريكية على زيادة 

املكافآت خالل اجتماع يوم اجلمعة.
وقالت سارة هيرشالند الرئيسة التنفيذية للجنة األوملبية األمريكية 
للصحفيني »ن��ح��ن نحقق ال��ع��دال��ة وامل���س���اواة للرياضيني م��ن ذوي 
االحتياجات اخلاصة«. وأضافت »هذا أمر جديد ومثير ويتوافق متاما مع 

التزاماتنا نحو ألعاب ذوي االحتياجات اخلاصة«
وتابعت »الرياضيون من ذوي االحتياجات اخلاصة هم جزء مكمل 
ملنظومتنا، ونحن نريد أن نضمن منحهم املكافآت املناسبة ونحن 
متحمسون لتنفيذ ذل��ك«. وأح��رز الفريق األمريكي ل��ذوي االحتياجات 
اخلاصة 13 ذهبية و15 فضية وثماني ب��رون��زي��ات، ليتصدر جدول 
ميداليات دورة األلعاب الشتوية األخيرة في بيوجن تشاجن، وسيسفر 
القرار اجلديد عن حصول الفائزين على أكثر من 1.2 مليون دوالر، وفقا ملا 

ذكرته اللجنة األوملبية األمريكية.

العبو كرة قدم يعلنون اإلضراب 
في جواتيماال

 أعلن نحو 250 العب كرة قدم في جواتيماال، اإلضراب والعزوف عن 
لعب اجلولة العاشرة من مرحلة ذهاب الدوري )أبرتورا 2018(، وكذلك 
االمتناع عن تلبية دع��وات االنضمام للمنتخب الوطني، وذل��ك بهدف 

احلصول على عقود عادلة وعقوبات صارمة ضد العنصرية.
وأوضح رئيس احتاد الالعبني في جواتيماال، كارلوس فيجيروا، أن هذا 
اإلجراء جرى مناقشته في اجتماع لنقابة العبي كرة القدم احملترفني ومت 
اتخاذه ب�«اإلجماع«. وأضاف أن الهدف من ذلك هو أن تلتزم األندية وكذلك 
االحتاد الوطني للعبة بالعقود املوقعة بني الالعبني واألندية، وأن تفرض 

املزيد من العقوبات ضد العنصرية.

املكسيك تواصل البحث 
عن مدرب جديد

كشف رئيس االحتاد املكسيكي لكرة القدم، يون دي لويسا، اجلمعة، أن 
البحث ال يزال جاريا عن مدرب لتولي مسؤولية املنتخب الوطني.

وقال دي لويسا، في تصريحات لوسائل اإلعالم أكد خاللها أن عملية 
البحث عن مدرب يتوالها فريق من اخلبراء، مضيفا »أجريت 15 مقابلة في 

اخلارج و9 عبر الهاتف حتى اآلن«.
وأشار رئيس االحتاد املكسيكي إلى أن الفريق يضم أسماء كبيرة مثل 
جييرمو كانتو وخيراردو تورادو والهولندي دنيس تي كلويسه، والذين 

يرأسون اإلدارة الرياضية في االحتاد.
باملثل، أكد يون دي لويسا أن منتخب ال���)ت��ري( يسير على الطريق 

الصحيح في مسألة اختيار مدربه من أجل مونديال 2022 بقطر.
كان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قد غادر مقعد املدير الفني 
ملنتخب املكسيك بعد مونديال روسيا 2018 حيث لم يحقق التريكولور 

هدفه ببلوغ ربع النهائي.

كاهيل يدرس الرحيل عن تشيلسي
يدرس مدافع تشيلسي، غاري كاهيل، الرحيل عن النادي في يناير لعدم 

مشاركته في مباريات حتت قيادة املدرب اجلديد ماوريتسيو ساري.
ولم يشارك قلب الدفاع في أي مباراة منذ قدوم ساري في بداية املوسم، 
ويقول إنه قد يترك ستامفورد بريدج في موسم االنتقاالت الشتوية إن لم 

يتحسن موقفه.
وقال كاهيل لوسائل إعالم بريطانية عندما سئل عن احتمال رحيله: »ال 
أريد أن استبق األحداث لكن وفقا لألمور في الوقت الراهن قد أترك النادي. 

لست شخصاً يقبل بعدم اللعب. املسألة كلها ترتبط باللعب«.
وأضاف: »مسيرة )الالعب( قصيرة، وأكن أكبر احترام للجميع هنا في 
النادي، للجمهور وكل الالعبني. لكن في بعض األحيان ينبغي عليك أن 

تتخذ قرارات صعبة للحفاظ على استمرار مشوارك«.

يخوض باريس سان جيرمان املتصدر وحامل اللقب 
رحلة قريبة نسبيا إلى منطقة بريتاني ملواجهة رين 
تاسع الترتيب اليوم األحد في املرحلة السادسة من 
الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي تشهد موقعة نارية 

بني ليون ومرسيليا.
ويهيمن سان جيرمان على انطالقة »ليغ 1« بعد 
حتقيقه خمسة انتصارات متتالية سجل فيها كلها 
ثالثة أهداف على األقل، واخرها سحقه سانت اتيان -4

صفر ليرفع رصيده إلى 17 هدفا في 5 مباريات.
لكن فريق العاصمة التواق لتحقيق نتيجة إيجابية 
أوروبيا، سقط الثالثاء في بداية مشواره في دوري 
األبطال على أرض ليفربول اإلنكليزي 2-3 في الوقت 

القاتل.

وبعد تخلفه صفر2- أم��ام املصري محمد صالح 
ورفاقه، عادل سان جرمان بهدف متأخر من مهاجمه 
الشاب كيليان مبابي، بيد أن ليفربول خطف النقاط 
في الوقت بدل الضائع عن طريق املهاجم البرازيلي 

روبرتو فيرمينو.
وقال مدرب سان جيرمان األملاني توماس توخل »لم 
نفتقد إلى الثقة، لعبنا بشجاعة وبذهنية )جيدة(... في 
النهاية كانت )النتيجة( قاسية لكنها ليست منطقية 

برأيي«.
وع���ن ث��الث��ي »أم س��ي أن« امل��ؤل��ف م��ن مبابي 
واألوروغ��وي��ان��ي لويس س��واري��ز وأغ��ل��ى الع��ب في 
العالم البرازيلي نيمار، أضاف »ننتظر كثيرا، املباراة 
كانت صعبة علينا التحسن. واللعب بطريقة عدوانية 

أكثر أمام مرمى اخلصم. لكن بالنسبة لي فأن دوري 
األبطال لم يبدأ سوى اآلن... علينا أن نحسن الثالثي 
األمامي التخاذ القرارات في املباريات القوية والقريبة، 
على غرار اليوم«. ولطاملا عانى رين للفوز على الفريق 
الباريسي في السنوات األخيرة، علما انه تغلب عليه 
-2صفر في باريس في مايو املاضي بعد أن ضمن لقبه 

السابع في الدوري.

ليون و«االجناز«
وتشهد املرحلة مواجهة من العيار الثقيل اليوم أيضا 
بني ليون السابع وضيفه مرسيليا الثاني. ويخوض 
ليون امل��ب��اراة بعد اجن��از رائ��ع متثل بعودته ظافرا 

بالنقاط من أرض مانشستر سيتي اإلنكليزي )1-2( 
أبرز املرشحني إلحراز لقب دوري أبطال أوروبا.

وبرغم تعثره في بداية الدوري الذي يعتبر من أبرز 
املرشحني ملنافسة سان جيرمان على لقبه، إذ خسر 
مرتني أم��ام رينس ونيس، إال أن حامل لقب ال��دوري 
بني 2002 و2008 ق��دم م��ب��اراة رائعة األرب��ع��اء في 
مانشستر، وخصوصا العب وسطه الدولي نبيل فقير 

الذي كان على شفير االنتقال مطلع هذا املوسم.
في املقابل، يبدو مرسيليا الذي يخوض منافسات 
ال���دوري األوروب���ي اخلميس ضد ضيفه أينتراخت 
فرانكفروت األمل��ان��ي، ف��ي وض��ع جيد بعد تعويض 
خ��س��ارت��ه أم���ام نيم ف��ي امل��رح��ل��ة الثانية وحتقيقه 
انتصارين متتاليني على أرض م��ون��اك��و 3-2 ثم 

اكتساحه غانغان -4صفر بهدفني ملهاجمه الدولي 
فلوريان توفان.

وبعد انتقال ترسانة جنومه على غرار البرازيلي 
فابينيو وتوماس ليمار في فترة االنتقاالت االخيرة، 
يبحث موناكو عن وقف سريع لنزيف أنزله إلى املركز 

اخلامس عشر.
ولم ينجح فريق اإلمارة سوى بتحقيق فوز وحيد 
في املرحلة االفتتاحية على أرض نانت، وما زاد الطني 
بلة خسارته على ارضه أمام أتلتيكو مدريد اإلسباني 
1-2 الثالثاء في دوري األبطال. وقال مدربه البرتغالي 
ليوناردو ج��اردمي »تقدمنا 1 -صفر، ثم افتقدنا الى 
ال��ن��ض��ج... على ه��ذا املستوى ك��ل التفاصيل تصنع 

الفارق. يبقى الضغط بالتأهل إلى ثمن النهائي«.

بعد صمت دام عدة أسابيع، كسر رئيس ريال مدريد اإلسباني، فلورنتينو 
بيريز، حاجز الصمت، وكشف ع��ن بعض تفاصيل ج��دي��دة ح��ول رحيل 

كريستيانو رونالدو عن القلعة املدريدية في فترة االنتقاالت الصيفية.
وقبل عودة عجلة الدوري اإلسباني للدوران من جديد، فجر جنم »امليرنغي« 
األول كريستيانو رونالدو مفاجأة من العيار الثقيل وقررالرحيل عن النادي 
»امللكي«، الذي حمل قميصه ملدة 9 سنوات حافلة اإلجنازات الكبيرة، إذ عبر 
النجم البرتغالي آنذاك عن رغبته في خوض جتربة كروية جديدة مع العمالق 

اإليطالي يوفنتوس.
ومنذ رحيل أحسن الع��ب ف��ي العالم خمس م��رات ع��ن فريق العاصمة 
اإلسبانية، التزم رئيس »امللكي« فلورنتينو بيريز الصمت رغم االنتقادات 
الكثيرة التي ُوجهت إليه، بيد أن بيريز كسر أخيراً حاجز الصمت وحتدث عن 

رحيل النجم البرتغالي عن القلعة املدريدية.
وف��ي ه��ذا ال��ش��أن، نقل موقع »ف��وت ميركاتو« ع��ن رئيس ري��ال مدريد 
فلورنتينو بيريز قوله إن »كريستيانو رونالدو قرر الرحيل عن الفريق، ألنه 

في مرحلة معينة من احلياة ميكن لنا أن نفكر بشكل مختلف«.
وأضاف رئيس ريال مدريد: »بالنسبة لكريستيانو ال ميكن لنا إال أن نشكره 
على ما قدمه، وريال مدريد سيكون دائماً مثل منزله.. إنه الالعب األفضل بعد 

دي ستيفانو«.
وعن رحيل النجم البرتغالي عن ريال مدريد في فترة االنتقاالت الصيفية، 
قال بيريز: »رونالدو أراد الرحيل ألسباب شخصية«، وأكد رئيس »امليرنغي« 
أن بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا في آخر ثالث سنوات لم تكن لديه عروض 
كثيرة للحصول على خدمات رونالدو، الذي رحل إلى يوفنتوس اإليطالي في 

صفقة بلغت أكثر من 100 مليون يورو.
واجلدير ذكره أن كريستيانو رونالدو )33 عاماً( افتتح أخيراً رصيده من 
األهداف مع فريق »السيدة العجوز« بعد صيام عن التهديف دام ثالث جوالت، 
إذ سجل ثنائية في شباك فريق ساسولو برسم اجلولة الرابعة من الدوري 

اإليطالي لكرة القدم.

بيريز: رونالدو قرر الرحيل عن امللكي ألسباب شخصية

كريستيانو رونالدو
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سان جيرمان خسر أمام ليفربول في اجلولة األولى من دوري األبطال


