
يتوقع أن يعود البرازيلي نيمار، أغلى 
العب كرة قدم في العالم، والذي يتعافى من 
عملية جراحية ملعاجلة كسر في القدم، إلى 
العاصمة الفرنسية حيث مقر ناديه باريس 
سان جيرمان، في  مايو املقبل، بحسب ما 

كشفت تقارير صحافية فرنسية األحد.
وأوردت صحيفة »ليكيب« أن ع��ودة 
الالعب الدولي متوقعة في »منتصف  مايو 
على أبعد تقدير«، للمشاركة في احتفاالت 
ناديه بإحراز لقب ال��دوري احمللي للمرة 

اخلامسة في املواسم الستة األخيرة.
أما اذاعة »آر أم سي« فأشارت إلى أن هذه 
ال��ع��ودة متوقعة »ف��ي مطلع  م��اي��و«، حيث 
سيواصل نيمار مرحلة التأهيل بعد العملية 
التي أجراها، مبساعدة اثنني من أخصائيي 

العالج الفيزيائي في العاصمة الفرنسية.
وأتت هذه التقارير بعد ساعات من نشر 
نيمار عبر حسابه على موقع »انستغرام«، 
شريطاً مصوراً قصيراً يظهر خالله وهو 
ميشي من دون استخدام عكازين يعتمد 

عليهما منذ إجراء العملية اجلراحية.
وك��ان النجم السابق لنادي برشلونة 
اإلس��ب��ان��ي، ق��د أع��ل��ن ه���ذا األس��ب��وع أن��ه 
سيخضع لفحص جديد في 17 مايو لتقييم 
إعادة تأهيله بعد العملية اجلراحية التي 
خضع لها في الثالث من م��ارس، ملعاجلة 
كسر ف��ي مشط ال��ق��دم اليمنى تعرض له 

خالل مباراة ضد مرسيليا أواخر فبراير.
وقال في حدث ترويجي في ساو باولو 
»الفحص األخ��ي��ر سيكون ف��ي 17 مايو. 
وقتها سأرى بشكل أفضل متى سأعلن أنني 

مستعد للعب«، مضيفاً »ليس هناك تاريخ 
محدد، ولكن لكي أمنحكم تاريخاً تقريبياً، 
فسوف أُعلن موعد قدرتي على العودة إلى 
اللعب في 17 مايو«، في ما يبدو وكأنه 
استبعاد ضمني للعودة إلى صفوف ناديه 

قبل نهاية املوسم.

ويخوض سان جيرمان مباراته األخيرة 
للموسم في 19 مايو ضد كاين.

إال أن األهم بالنسبة إلى نيمار وماليني 
البرازيليني، سيكون قدرته على خوض 
غ��م��ار نهائيات ك��أس ال��ع��ال��م 2018 في 
روس��ي��ا ب��ني 14 ي��ون��ي��و و15 ي��ول��ي��و، 

واملساهمة في قيادة »السلساو« إلى لقب 
عاملي سادس.

وكان طبيب املنتخب البرازيلي رودريغو 
األسمر الذي أجرى عملية نيمار في الثالث 
من مارس، أشار إلى أن فترة تعافيه ستمتد 

ما بني شهرين ونصف شهر، وثالثة أشهر.
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مانشستر يونايتد يبلغ نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي

فرحة أليكسيس سانشيز بالهدف األول في شباك توتنهام

أحرز ماركو ريوس هدفني ليقفز بروسيا دورمتوند إلى 
املركز الثالث بالفوز -4صفر على ضيفه باير ليفركوزن 
منافسه في ص��راع املربع الذهبي ب��دوري ال��درج��ة األول��ى 

األملاني لكرة القدم يوم السبت.
وعزز ريوس البالغ عمره 28 عاما والذي عاد إلى مستواه 
بعد ابتعاد لفترة طويلة بسبب اإلصابة فرصته في االنضمام 
لتشكيلة أملانيا في كأس العالم بعد تألقه حتت أنظار يواخيم 

لوف مدرب املنتخب.
وحصل جناح دورمتوند على مساعدة من زميله جادون 
سانشو العب منتخب اجنلترا للشباب بعدما أحرز الالعب 

البالغ عمره 18 عاما هدفا وصنع آخر لريوس.
وانضم سانشو إلى دورمتوند قادما من مانشستر سيتي 
هذا املوسم ومنحه التقدم في الدقيقة 13 إذ بدا أن الفريق 
سيتعافى من هزميته في قمة ال��رور األسبوع املاضي أمام 
شالكه. وكان ميكن لدورمتوند التسجيل مرة أخرى إذ هدد 
سانشو دفاع ليفركوزن بسرعته ومهارته لكن ريوس أهدر 

ركلة جزاء وأضاع صاحب األرض العديد من الفرص.
وأضاف ريوس وماكسيميليان فيليب هدفني في الشوط 
الثاني قبل أن يختتم ريوس األهداف بعد متريرة مذهلة من 

سانشو.
ورفع دورمتوند رصيده إلى 54 نقطة متقدما بثالث نقاط 
على ليفركوزن صاحب املركز الرابع قبل ثالث جوالت من 

النهاية.
ويتأهل أصحاب املراكز األربعة األولى إلى دور املجموعات 

بدوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل.
وفاز هامبورج املتعثر 1 -صفر على فرايبورج في مباراة 

النجاة من الهبوط لينعش آماله في البقاء.
ويحتل بطل أوروب��ا السابق، وهو الفريق الوحيد الذي 
شارك في جميع نسخ دوري الدرجة األولى منذ انطالقه في 
1963، املركز 17 برصيد 25 نقطة متأخرا بخمس نقاط 
عن فرايبورج ال��ذي يحتل املركز 16 املؤهل خلوض ملحق 

الصعود.
ويدين هامبورج بالفضل حلارسه يوليان بولرزبيك في 
اخل��روج بشباكه نظيفة في الشوط األول وخطف لويس 
هولتبي هدف الفوز قبل أن يكمل فرايبورج املباراة بعشرة 
العبني بعد طرد شاالر سينج حلصوله على بطاقة صفراء 

ثانية مثيرة للجدل.
وقدم بايرن ميونيخ البطل أداء جيدا ليفوز -3صفر في 
هانوفر مع استعداده ملواجهة ريال مدريد يوم األربعاء في 

ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وانتظر بايرن حتى الشوط الثاني عندما حول البديل 

توماس مولر متريرة خوان برنات العرضية داخل املرمى.
وأضاف البديل اآلخر روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني 
بضربة رأس في الدقيقة 73 قبل أن يختتم سيباستيان رودي 

األهداف.
وأحرز مارك اوت هدفني ليقود هوفنهامي لفوز ساحق 2-5 
على رازن بال شبورت اليبزيج ويتقدم عليه بنقطتني إلى 

املركز اخلامس برصيد 49.

كيميتش: التحكيم 
ظلمنا املوسم املاضي 

أمام ريال مدريد
رفض جوشوا كيميتش، جنم بايرن ميونخ األملاني، 
التقليل من ريال مدريد اإلسباني، قبل املواجهة التي 
ستجمعهما األرب��ع��اء املقبل، ف��ي إط��ار ذه��اب نصف 

النهائي، بدوري أبطال أوروبا.
وقال كيميتش، لقناة ناديه الرسمية: »لقد خرجنا 
املوسم املاضي من ريال مدريد، إذ لم نكن محظوظني 
بالقرارات التحكيمية«، في إشارة إلى أن الفريق تعرض 

لظلم حتكيمي.
وودع الفريق ال��ب��اف��اري النسخة املاضية أم��ام 
»امليرجني« من دور ال�8، بعد خسارته ذهاًبا مبلعبه 
ووس��ط جماهيره 1�2، وإي��اًب��ا في مدريد 2�4، حيث 

شهدت تلك املباراة قرارات حتكيمية أثارت اجلدل.
وأض��اف الدولي األملاني: »نحن في فورمة جيدة، 
والفريق مصمم على الوصول للمباراة النهائية وهذا 
سيجعل كل الع��ب منا يصل ألقصى طاقته من أجل 
حتقيق ذلك«. وتابع: »ريال مدريد فريق عاملي، وعلى 
الرغم أنهم ال يقدمون أداًء جيًدا في الليجا، إال أنهم 

مختلفني في دوري األبطال«.
وأمت مدافع الفريق البافاري: »أنهم ميتلكون قدرات 
فردية استثنائية والعبني من الطراز العاملي في كل 
املراكز«. ويستضيف بايرن ميونيخ، األربعاء املقبل، 
ري���ال م��دري��د ف��ي ذه���اب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا، فيما تقام مباراة اإلياب على ملعب »سانتياجو 

برنابيو« يوم 1 مايو  املقبل.

نيمار يعود إلى سان جيرمان الشهر القادم

زاد مانشستر يونايتد من آالم توتنهام هوتسبير 
في قبل نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم 
بعدما تعافى من بداية سيئة ليفوز 2-1 أمام عدد 

كبير من املشجعني في استاد وميبلي يوم السبت.
وبدأ توتنهام، الذي يلعب مبارياته على أرضه 
في وميبلي هذا املوسم، بشكل رائع عندما هز ديلي 

آلي الشباك من مدى قريب.
لكن أليكسيس سانشيز أدرك التعادل بضربة 
رأس قبل أن يحرز أندير هيريرا هدف الفوز في 

منتصف الشوط الثاني.
وبينما ميكن ليونايتد، الذي سيخوض نهائي 
البطولة للمرة 20، التطلع للحصول على لقب في 
نهاية املوسم يجب على توتنهام قبول هزميته في 
الدور قبل النهائي لكأس االحتاد للمرة الثامنة على 

التوالي.
وقال جوزيه مورينيو مدرب يونايتد الساعي 
للقبه الثالث بصفة عامة مع الفريق منذ توليه 
امل��س��ؤول��ي��ة ف��ي 2016 خلفا للويس ف��ان جال 
”نستحق ذلك. لو قسمنا املباراة إلى فترات سنجد 

أننا كنا األفضل في الكثير من األوقات.
ورفع سانشيز، الذي عانى من بداية سيئة مع 
يونايتد بعد انضمامه في يناير كانون الثاني قادما 
من أرسنال، رصيده إلى ثمانية أهداف مع النادي 

وبالده على استاد وميبلي.
لكن توتنهام، الباحث عن لقبه األول في عشر 
سنوات ومحاولة إظهار أدل��ة على التطور حتت 
قيادة امل��درب ماوريسيو بوكيتينو، كان املسيطر 

على بداية املباراة.
وُح��رم آلي من الهدف الثاني بعد تدخل حاسم 
من فيل جونز فيما على اجلانب اآلخر لعب روميلو 
لوكاكو ضربة رأس خارج املرمى في هجمة نادرة 

ليونايتد.
وجنح يونايتد في إدراك التعادل بعد جتاوز 
العاصفة في الدقيقة 24 عندما خطف بول بوجبا 
الكرة من موسى دميبلي ليرسل متريرة عرضية 
إلى سانشيز الذي وضع الكرة داخل مرمى احلارس 

مايكل فورم.
وأح��رز يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 62 
عندما أرسل سانشيز متريرة عرضية وصلت إلى 

هيريرا الذي سدد في املرمى.
وكان ميكن ليونايتد إضافة الهدف الثالث لكن 

فورم تصدى حملاولة بوجبا.
وخسر بوكيتينو في نهائي كأس رابطة األندية 

االجنليزية ومرتني في قبل نهائي كأس االحتاد.
وقال املدرب األرجنتيني ”نشعر بخيبة أمل ألننا 
كنا قريبني. نحن بحاجة للتفكير والتقدم لألمام 

ومحاولة إنهاء املوسم في املربع الذهبي“. 

بوكيتينو يثير الغموض حول مستقبله 
فتح املدرب األرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو ب���اب ال��ت��س��اؤالت ح��ول 
مستقبله مع نادي توتنهام هوتسبر، 
ف��ي أع��ق��اب اخل��س��ارة أم��ام مانشستر 
يونايتد 1-2 في نصف نهائي كأس 

إجنلترا السبت.
وكانت هذه اخلسارة الثامنة تواليا 
لتوتنهام ف��ي نصف نهائي ال��ك��أس، 
ووضعت حدا ملسعاه إلحراز أول لقب 

في مختلف املسابقات منذ 2008.
وف��ي تصريحات بعد امل��ب��اراة، أملح 
بوكيتينو إلى أن »مستقبل الفريق قد 
يكون مع غيره، دون أن يقدم تفاصيل 
إض��اف��ي��ة أو ع��ن يكشف ع��زم��ه على 

الرحيل«.
وقال املدرب األرجنتيني: »توتنهام 
يحتاج الى املزيد من الوقت، بالطبع 
معي أو مع مدرب آخر، إال أنني أعتقد أن 
املهم هو أن نواصل، أن نركز على العمل 

وتطوير الفلسفة الرائعة لهذا الفريق«.
وشدد بوكيتينو على تركيز توتنهام 
في الفترة املتبقية، على حجز مكانه 
بني األربعة األوائل في ترتيب الدوري 
اإلجنليزي املمتاز، لضمان املشاركة في 

دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل.
ويحتل النادي حاليا املركز الرابع 
برصيد 68 نقطة من 34 مباراة، بفارق 
خمس نقاط عن تشلسي اخلامس، الذي 
خاض العدد نفسه من املباريات )34 

مباراة من أصل 38 لكامل املوسم(.
واعتبر بوكيتينو أن فريقه وصل في 
األعوام املاضية الى مراحل متقدمة في 
العديد من املسابقات التي شارك فيها، 
إال أن��ه فشل دائ��م��ا ف��ي تخطي العقبة 
األخيرة، مشددا على أن »األهم بالنسبة 
إلي حاليا هو إنهاء املوسم بني األربعة 
األوائ����ل، وال��ل��ع��ب م��ج��ددا ف��ي دوري 

بوكيتينواألبطال للموسم الثالث تواليا«.

نيمار
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أحرز كل من فلوريان توفان وكوستاس ميتروجلو 
هدفني ليفوز أوملبيك مرسيليا 5-1 على ليل باستاد 
فيلودروم يوم السبت ويستمر في صراع املركز الثالث 
في دوري الدرجة األول��ى الفرنسي لكرة القدم املؤهل 

لدوري أبطال أوروبا.
وتلقى موناكو صاحب املركز الثاني خسارة مفاجئة 
3-1 خ��ارج ملعبه أم��ام جاجنون عقب ط��رد مدافعه 
جيمرسون في بداية الشوط األول بسبب ملسة يد على 

خط املرمى.
ورف��ع الفوز رصيد مرسيليا إلى 69 نقطة متأخرا 
بفارق األهداف عن أوملبيك ليون الذي انتصر 5-2 على 

ديجون يوم اجلمعة.
وافتتح توفان التسجيل مبكرا في الشوط األول عندما 
تخلص من الرقابة وحّول متريرة بونا سار العرضية 

بضربة رأس في املرمى من زاوية صعبة.
وأضاف الهدف الثاني بعد مرور نصف ساعة من ركلة 

جزاء حصل عليها دمييتري باييه.
وأحرز املهاجم ميتروجلو الهدف الثالث في الدقيقة 35 
بعدما قفز عاليا ليحول متريرة جوردان امافي العرضية 

في املرمى وأضاف هدفه الثاني بعد ثالث دقائق من مدى 
قريب ليتقدم مرسيليا -4صفر.

وقلص ياسني بنزية صانع لعب ليل الفارق بتسديدة 
أرض��ي��ة ق��وي��ة ف��ي الدقيقة 54 لكن اجل��ن��اح لوكاس 

أوكامبوس اختتم أهداف مرسيليا بعد 14 دقيقة.
وأسفرت هذه النتيجة وكذلك فوز تولوز -2صفر 
على ضيفه أجنيه عن استمرار ليل في املركز قبل األخير 
برصيد 29 نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط عن منطقة 
األم���ان. وك��ان موناكو يأمل ف��ي توسيع ال��ف��ارق مع 
مالحقيه املباشرين مرسيليا وليون لكن طموحاته ذهبت 
أدراج الرياح عندما حصل جيمرسون على بطاقة حمراء 

مباشرة بسبب منع تسديدة بيده.
ومنح جيمي بريان جاجنون التقدم من ركلة جزاء 
في الدقيقة 22 وبعد 12 دقيقة جعل الع��ب الوسط 
إيتيني ديدو النتيجة 2 -صفر بتسديدة من خارج منطقة 
اجل��زاء. وأض��اف ماركوس ت��ورام، جنل ليليان املدافع 
الفرنسي السابق الفائز بكأس العالم، الهدف الثالث في 
بداية الشوط الثاني لكن ضربة رأس من املامي توري 

قلصت الفارق إلى 1-3.

مرسيليا يسحق ليل ليستمر في صراع 
التأهل لدوري أبطال أوروبا

دورمتوند يسحق ليفركوزن برباعية 
في »البوندسليغا«


