
احتاج بايرن ميونيخ حامل اللقب 
لتعديل تأخره بهدف مرتني ليهزم 
مستضيفه اوغسبورج 3-2 اجلمعة 
بفضل هييدفييني سجلهما كينجسلي 
كومان ليقلص الييفييارق مع بروسيا 
دورمتييونييد متصدر دوري الدرجة 

االولى االملاني لكرة القدم.
وكييييان بييياييييرن، الييييذي سيييييواجييه 
ليفربول في دور 16 في دوري ابطال 
اوروبيييا االسييبييوع املقبل، متراجعا 
-1صفر عقب مييرور 13 ثانية على 
بداية اللقاء بهدف ليون جوريتسكا 
الييذي سجله باخلطأ في مرماه وهو 
اسييرع هدف الوغسبورج في تاريخ 

مشاركاته في دوري الدرجة االولى.
واعييياد كييومييان االميييور لنصابها 
بعدها مباشرة عندما انقض على 
متريرة عرضية من جوشوا كيميش 

في الدقيقة 17.
وعندما سجل جي دوجن-وون في 
الدقيقة 24 ليمنح اصحاب االرض 
الييتييقييدم 2-1، كييانييت هييذه هييي املييرة 
االولييى التي يحرز فيها اوغسبورج 
هدفني فييي مرمى بييايييرن فييي مباراة 

رسمية.
ولييعييب روبيييرت ليفاندوفسكي، 
اليييذي يحتاج لييهييدف واحيييد ليعادل 
رقييم كيياوديييو بيييييزارو البالغ 194 
هدفا والذي يتربع به على قمة كبير 
الهدافني األجانب في دوري الدرجة 
االوليييى االملييانييي على ميير العصور، 
الكرة برأسه في العارضة لكن اجلناح 

كومان هو من انقذ املوقف ثانية قبل 
نهاية الشوط االول محققا التعادل.

واكييتييمييلييت عيييودة بييايييرن عندما 
سييدد ديفيد االبيييا ميين زاويييية ضيقة 
فييي الييدقيييييقيية 53. وكييياد كييومييان أن 
يكمل ثاثيته بضربة رأس ابعدها 
جريجور كوبل حييارس اوغسبورج 

لتصطدم بالعارضة في الدقيقة 73.
 إصابة روبن

وشكك جنم بايرن ميونخ األملاني، 
الهولندي آرين روبن، في قدرته على 
اللحاق مبباراة فريقه أمام ليفربوب 
اإلجنييليييييزي بيييدور الي16 ميين دوري 
أبييطييال أوروبييييا على ملعب آنفيلد 

األربعاء املقبل.
وقال روبن، الذي يعاني حالياً من 
إصابة الحقته كثيراً خال مسيرته 
الكروية: »ليس من السهل التعامل 
مع هذا املوقف على املستوى النفسي، 
في الوقت احلالي الوضع لست في 
أفضل حال، أعمل لكي أعود بقوة، لكن 
حالتي ال تزال سيئة، أحاول كل شيء 

من أجل العودة«.
وتابع العييب املنتخب الهولندي: 
»أعاني من مشكلة ال نعرف ما هي، 
هذا ما يجعل األمور أصعب من بقية 

اإلصابات«.
ولم يحدد روبن املدة التي سيغيب 
فيها عن امليياعييب، لكن أكييد صعوبة 
مشاركته أمييام ليفربول في دوري 

أبطال أوروبا.
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أوزيل يرفض الرحيل.. 
وإميري يشعر باالنزعاج

رفض جنم فريق آرسنال اإلجنليزي، األملاني مسعود أوزيييل، الرحيل عن 
الفريق الشهر املاضي، ليعقد بهذا محاوالت النادي للتخلص من الاعب في ظل 

خروجه من حسابات املدير الفني للفريق، اإلسباني أوناي إميري، حسبما أفادت 
وسائل اإلعام البريطانية أمس السبت.

ورغم تقاضيه أعلى راتب لاعب في تاريخ نادي آرسنال حيث يبلغ 350 
ألف جنيه إسترليني )451 ألف دوالر( أسبوعياً، لم يعد أوزيل ضمن 

حسابات إميري.
وخيياض أوزييييل، الفائز مييع املنتخب األملييانييي بلقب كييأس العالم 
2014 بالبرازيل، 18 مباراة فقط مع آرسنال في املوسم احلالي، فيما 
استبعده إميري متاماً من قائمة الفريق في العديد من املباريات، وكان 
آخرها خال املباراة التي خسرها الفريق 0-1 أمام باتي بوريسوف 

البياروسي اخلميس املاضي.
وأوضحت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن آرسنال يبحث عن ناد 
مناسب ليرحل إليه أوزيل، ولكن الراتب الضخم الذي يتقاضاه الاعب 

يقف حائا دون إيجاد خيار مناسب.
وحاول باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ضم الاعب في يناير 
املاضي على سبيل اإلعييارة، ليكون بدياً لنيمار في حيياالت إصابة 

النجم البرازيلي، ولكن أوزيل عارض ورفض هذه الصفقة.
ويشعر أوزيييل )30 عاماً( بالسعاد للحياة في لندن، وال يبدو 
على استعداد للرحيل على سبيل اإلعييارة، إذ يفضل االنتقال بشكل 
نهائي في فترة االنتقاالت الصيفية، حسبما أفادت صحيفة ذا صن 
البريطانية. وأصبح إميري أيضاً منزعجاً من إعان أوزيل بشكل 
منتظم عن عدم إمكانية مشاركته في املباريات، بسبب معاناته 
مرضياً، أو من إصابات في الظهر أو الركبة، حسبما أفادت التقارير 
اإلعامية. وغاب أوزيل حتى اآلن عن أكثر من 100 مباراة للفريق 
في املواسم الستة التي قضاها مع الفريق وذلك بسبب اإلصابات 

رغم أنها لم تكن إصابات كبيرة.

مسعود أوزيل

مارسيال ولينجارد يغيبان عن 
صفوف يونايتد لثالثة أسابيع

قييال أولييي جييونييار سولشار 
املدرب املؤقت ملانشستر يونايتد 
إنييه استبعد جيسي لينجارد 
وأنطوني مارسيال من هجوم 
الييفييريييق امليينييافييس فييي اليييدوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم 
لثاثة أسابيع على األقل بسبب 
اإلصابة وبالتالي لن يشاركا 
في مباراتي تشيلسي وليفربول 

املقبلتني.
وحليييقيييت إصيييابييية عضلية 
بييثيينييائييي هييجييوم يييونييايييتييد في 
الشوط األول أمام باريس سان 
جيرمان في دوري أبطال اوروبا 
الثاثاء املاضي على ملعب أولد 

ترافورد.
وقيييال سييولييشييار فييي مؤمتر 
صحفي قبل مواجهة تشيلسي 
حامل اللقب في الييدور اخلامس 
من كييأس االحتيياد ”أعتقد أنهم 
سيغيبان ملييدة تييتييراوح مييا بني 
أسبوعني إلى ثاثة أسابيع كما 

يظهر الوضع االن“.
ويأتي هذا الغياب كانتكاسة 
ملانشستر يونايتد اليييذي فاز 
في 10 من إجمالي 12 مباراة 
خاضها حتييت قيييييادة سولشار 
لكن هييذا الييوضييع مينح ثنائي 
الييهييجييوم أليكسيس سانشيز 
وروميلو لوكاكو فرصة سانحة 

الستعادة قدراتهما التهديفية.
وقييال املييدرب النرويجي إنه 
سيفتح الييبيياب أميييام مشاركة 
ثنائي الهجوم الصاعد انخيل 
جوميز وتاهيث تشوجن الذي مت 
الدفع بهما للمشاركة مع الفريق 

األول هذا املوسم.
وأضاف ”ستكون فرصة ألي 
العب سواء إن كان اليكسيس أو 

روميلو أو انخيل )جوميز(.
”انطوني وجيسي بذال جهدا 
كبيرا مع الفريق وهو أمر مهم 
لكن مييع روميييييلييو واليكسيس 
منتلك مهارات مختلفة وسيكون 
بإمكانهما إظهار ما يستطيعون 

تقدميه للفريق“.
وأضاف ”ال يزال لدينا بدائل 
هجومية لكن أنخيل وتشوجن 
تدربا مع الفريق طوال األسبوع 
وحييتييى فيييي األسيييابيييييييع الييتييي 
سبقت اإلصييابيية. ولهذا السبب 
تتوافر فرصة كبيرة إلمكانية 

مشاركتهما“.
ويخوض يونايتد صراعا مع 
تشيلسي وارسنال إلنهاء املوسم 
في املربع الذهبي في الييدوري 
االجنليزي املمتاز وسيستضيف 
ليفربول املنافس على اللقب 
على ملعب أولد ترافورد في 24 

فبراير اجلاري.

نيمار يسرع وتيرة 
التعافي للحاق بربع 
نهائي دوري األبطال

يأمل البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس 
سييان جيرمان، في أن يتمكن من املشاركة في 
الييدور ربع النهائي لييدوري األبطال، وذلييك من 
خال تسريع عملية تعافيه من اإلصابة التي 
حلقت بقدمه اليمنى والتي أبعدته عن املشاركة 

مع فريقه.
وخييييال مييقييطييع فيييييديييو مت تيييداوليييه على 
)يوتيوب(، ظهر النجم البرازيلي وهو »سعيد« 
بالتطور الذي حدث في عملية التعافي، وذكر 
أن املدة املتوقعة لعودته للعب مجددا هي من 8 
إلى 10 أسابيع، ولكنه أوضح أنه يعمل من أجل 

»تسريع عملية تعافيه«.
وأوضح طبيب العاج الطبيعي الذي يشرف 
على الاعب أنه إذا متكن الفريق الباريسي من 
عبور دور ثمن النهائي للبطولة، سيكون الهدف 
هو أن يصبح نيمار جاهزا للمشاركة في الدور 
ربع النهائي املتوقع إقامته في 9 أو 10 من أبريل 

املقبل.
وجتددت إصابة النجم البرازيلي )26 عاما( 
خال مباراة فريقه أمييام ستراسبورج في 23 
يناير املاضي في دور الي32 بكأس فرنسا والتي 
حسمها الفريق )2-0(، ليغادر امللعب والدموع 

تنهمر من عينيه.
ويأتي جتدد إصابة نيمار عقب مييرور نحو 
عام على اإلصابة األولييى التي تعرض لها في 
نفس املوضع، في فبراير املاضي، والتي كانت 
قد أجبرته على اخلضوع جلراحة أبعدته عن 

املاعب حتى مونديال روسيا 2018.

فقير يقود ليون للفوز على جاجنون في الدوري الفرنسي
منح نبيل فقير أوملبيك ليون الفوز 
2-1 على ضيفه جاجنون اجلمعة 
ليعزز موقعه فييي املييركييز الثالث 
بيييدوري الييدرجيية االوليييى الفرنسي 
لكرة القدم قبل مواجهة برشلونة في 

دوري أبطال أوروبا.
واحرز فقير الهدف الثاني لليون 
في الدقيقة 35 بعدما ألغى فيلكس 
إيبوا إيبوا هييدف التقدم ألصحاب 
األرض عبر مييارتيين ترييه ليرتفع 
رصيد ليون إلييى 46 نقطة ميين 25 

مباراة.
ويتأخر ليون، الذي سيستضيف 
برشلونة في ذهاب دور الستة عشر 
لييدوري أبطال أوروبييا يوم الثاثاء 
املقبل، بييفييارق ثيياث نقاط عيين ليل 
صاحب املركز الثاني الييذي خاض 

مباراة أقل.
وسيحل بيياريييس سييان جيرمان 
املتصدر برصيد 59 نقطة ميين 22 
مييبيياراة ضيفا على سييانييت ايتيني 

صاحب املركز الرابع يوم األحد.
وفي مباراة اخرى تغلب نيم -2

العبو ليون يحتفلون بهدف نبيل فقيرصفر على ضيفه ديجون.

رابيو يرى نفسه بقميص برشلونة
أشارت تقارير صحافية فرنسية إلى أن العب 
الوسط أدريييان رابيو، الذي يعيش صراعاً مع 
ناديه باريس سان جيرمان بسبب رغبته في 
الرحيل، بات يعتبر انتقاله لبرشلونة اإلسباني 

الصيف املقبل في حكم احملسوم.
وأشييارت صحيفة »لو باريزيان« الفرنسية 
في عددها الصادر أمس السبت إلى أن الاعب 
البالغ من العمر 23 عاماً يتحدث مع احمليطني 
به على أساس أن انتقاله للبرسا الصيف املقبل 
أصبح أمييراً محسوماً، وذلييك بناء على االتفاق 

الشفهي الذي توصل إليه مع النادي الكاتالوني.
وعلى الرغم من ذلييك، يؤكد محيط الاعب 

الفرنسي أنه لم يوقع على أي شيء حتى اآلن، 
علماً بأن عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي 

في 30 يونيو من العام اجلاري.
ميين جييانييبييه، أكييد رئيييييس نيييادي برشلونة، 
جوسيب ماريا بارتوميو، في 6 فبراير اجلاري 
على عييدم وجييود أي اتييفيياق موقع مييع الدولي 

الفرنسي.
يشار إلى أن بي إس جي قرر منذ نحو شهرين 
جتميد نشاط رابيو مع الفريق، بسبب رفضه 
جتديد عقده مع اليينييادي، وتعتبر اآلمييال شبه 
معدومة في عودته للعب مع نييادي العاصمة 

الفرنسية.

واتفورد يتجاوز كوينز بارك رينجرز 
ويتأهل لدور الثمانية في كأس إجنلترا

بييذل واتييفييورد املنافس في 
اليييدوري املمتاز جييهييدا كبيرا 
للفوز على مستضيفه كوينز 
بيييييارك ريييينيييجيييرز امليينييافييس 
بييالييدرجيية الييثييانييييية -1صفر 
ليحجز مقعده في دور الثمانية 
لكأس االحتاد اإلجنليزي لكرة 
القدم للمرة الثانية في أربعة 

مواسم اجلمعة.
هيمن واتفورد على الشوط 
األول لكنه عييانييى الخييتييراق 
الييدفيياع املييتييميياسييك ألصييحيياب 
األرض حتى هز العب الوسط 
الفرنسي إيتيني كابو الشباك 
بتسديدة منخفضة في الوقت 
احملتسب بدل الضائع للشوط.

وضيييغيييط كيييويييينيييز بييييارك 
رينجرز فييي الييشييوط الثاني 
وسيييييطيير عييلييى وسيييط امللعب 
لكنه افتقد اللمسة األخيرة أمام 
املرمى. وسجل واتفورد، الذي 
لم يسبق له الفوز بالبطولة، 
هدفا ثانيا في الدقيقة 73 عبر 

أندريه جراي لكن ألغاه احلكم 
بداعي التسلل.

وحيييافيييظ الييضيييييوف على 
التقدم في الدقائق األخيرة من 

املباراة رغم أن توني ليستنر 
قييائييد كييوييينييز بيييارك رينجرز 
سنحت له فرصة ذهبية لكنه 

أهدرها بغرابة.

تعادل إيبار وخيتافي في الليغا
تعادل إيبار وخيتافي )2-2( اجلمعة، في افتتاح اجلولة 

الي24 من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
كان الضيوف، هم املبادرين بالتسجيل عن طريق خاميي ماتا 
بالدقيقة )37(، وأضاف زميله دمييتري فولكيير، الهدف الثاني 

خليتافي في الدقيقة )52(.
لكن إيبار ينتفض ويضغط العبوه من أجل تعديل النتيجة، 
وينجح تشارليس دياس من إحراز هدف تقليص الفارق من ركلة 

جزاء في الدقيقة )67(.
ويرتدي دياس، ثوب التألق ليسجل هدف التعادل ألصحاب 
األرض، والهدف الثاني الشخصي في الوقت القاتل في الدقيقة 
)80(. بالتالي يتقاسم الفريقان نقاط املباراة بواقع نقطة لكل 
منهما ترفع رصيد خيتافي لي36 نقطة في املركز اخلامس، 
ورصيد إيبار لي31 نقطة في املركز الي10، مؤقًتا حلني إقامة باقي 

مباريات األسبوع.

غوارديوال يعتذر لرياض محرز 
بسبب قلة مشاركاته

وجه مدرب مانشستر سيتي اإلجنليزي، بيب 
غوارديوال، االعتذار لاعبه رياض محرز، بسبب 
قلة مشاركاته في األسابيع األخيرة، مشدداً على أن 

اجلناح اجلزائري ال يتحمل اللوم.
وغاب محرز، الذي انتقل إلى إستاد االحتاد من 
ليستر سيتي في صفقة قياسية لناديه احلالي 
مقابل 60 مليون جنيه إسترليني )77.36 مليون 
دوالر( في بداية املوسم، عن التشكيلة األساسية 
في الييدوري منذ الفوز على ساوثامبتون في 30 

ديسمبر املاضي.

وأبهر محرز )27 عاماً( غوارديوال بصناعة أكبر 
قدر من الفرص، لكن تألق رحيم سترلينغ وليروي 
ساني وبرناردو سيلفا منع الاعب اجلزائري من 

اللعب بانتظام.
وأبلغ غوارديوال الصحافيني: »أنا السبب في 
عدم مشاركته والذنب ليس ذنبه على االطاق.. أنا 
حزين ألنه يتدرب بشكل رائع.. منلك العبني رائعني 
مثل برناردو وسترلينغ في املقدمة وهذا هو السبب 
الوحيد لغيابه، وال يوجد سبب محدد مثل االنزعاج 

منه أو شيء من هذا القبيل«.

فرحة الفرنسي إيتيني كابو بهدف واتفورد


