
ياأم��ل ن��ادي روم��ا باأجتي��از عقب��ة الت�سي��و 
يف لقائهم��ا الي��وم االأح��د ملوا�سل��ة مالحقة 
 ،2-2 اأتالنت��ا  م��ع  املتع��ادل  يوفنتو���س، 
ولتعزي��ز موقع��ه يف املرك��ز الث��اين املوؤه��ل 
مبا�رشة ملرحل��ة املجموعات بدوري االأبطال 
يف املو�س��م القادم وذلك يف لق��اء القمة الذي 
العا�سم��ة  يف  االوملبيك��و  ملع��ب  يحت�سن��ه 
الراب��ع  اال�سب��وع  �سم��ن  روم��ا  االيطالي��ة 

والثالثني من الدوري االيطايل لكرة القدم.
م��ن جانب��ه، يبتع��د الت�سي��و، �ساح��ب املركز 
الراب��ع، بف��ارق �سب��ع نق��اط خل��ف املراك��ز 
املوؤهلة لدوري االأبطال، غري اأنه يحتل املقعد 
االأول املوؤه��ل لبطولة الدوري االأوروبي، التي 
ميكن��ه التاأهل اإليها حال فوزه على يوفنتو�س 

يف املباراة النهائية لكاأ�س اإيطاليا.
ذئ��اب العا�سم��ة يطمح��ون اىل االنت�سار يف 
الديرب��ي لتقلي���س الف��ارق م��ع اليوفنتو���س 
اىل 6 نق��اط بعدم��ا تعادل "ال�سي��دة العجوز" 

يف مبارات��ه م��ع اتالنتا بهدفني ل��كل منهما، 
وكذل��ك م��ن اجل الث��اأر م��ن ن�س��ور العا�سمة 
الذي��ن متكن��وا من اق�س��اء الذئ��اب يف ن�سف 
نهائي كاأ�س ايطاليا لكرة القدم. واأبدى النجم 
االأ�سط��وري فران�سي�سك��و توت��ي "40 عام��ا" 
رغبت��ه يف قي��ادة روما للثاأر م��ن خ�سارته 4 
�3 اأم��ام الت�سيو يف جمم��وع مباراتي الذهاب 
والع��ودة بالدور قبل النهائ��ي لبطولة الكاأ�س 
ه��ذا املو�س��م، م�سريا يف نف���س الوق��ت اإىل اأن 
مب��اراة الديرب��ي تختل��ف ع��ن اأي لق��اء اآخر. 
و���رشح توتي قائاًل: "الت�سي��و من الفرق التي 
حتاول الفوز عليها على اأر�س امللعب، ودائما 
م��ا تت�س��م مبارياتن��ا معهم باأق�س��ى درجات 
االح��رام". واك��د توت��ي: "م��ن اأج��ل املدينة، 
واجلماه��ري، فاإن��ك حت��اول دائم��ا اأن تعط��ي 
%101 م��ن طاقتك يف املب��اراة الأنه اللقاء 

الذي ت�سعى دائما للفوز به".
ويتف��وق روما بف��ارق 4 نقاط عل��ى نابويل، 
�ساحب املرك��ز الثالث، الذي يختتم مباريات 
املرحل��ة الي��وم االأحد مبواجه��ة م�سيفه اإنر، 

توت��ي  ويخو���س  ال�ساب��ع.  املرك��ز  �ساح��ب 
مو�سمه ال��� 25 على امل�ست��وى االحرايف مع 
الن��ادي ال��ذي مل يلع��ب اإال مع��ه وحت��ى االآن 
ت�سب��ح اجلماه��ري مفعم��ة بامل�ساع��ر كلم��ا 

اق��رب الالع��ب البال��غ عم��ره 40 عام��ا من 
اللع��ب كبديل قرب النهاية. ومن املتوقع على 
نطاق وا�س��ع اأن تكون مباراة اليوم االأحد هي 
االأخ��رية لتوت��ي يف قم��ة العا�سم��ة رغ��م اأنه 

من ال�سعب تخيل رف���س النادي ا�ستمراره لو 
اأب��دى رغبته يف البقاء. وحتى االآن لعب توتي 
�سد الت�سي��و 43 مرة واأحرز 11 هدفا، وحقق 
االنت�س��ار 15 م��رة، مقاب��ل 16 هزمية بينما 

تعادل 12 مرة.
وق��ال توتي الذي �س��ارك 14 مرة هذا املو�سم 
لك��ن معظمها كبدي��ل قرب النهاي��ة ومع ذلك 
اأحرز هدفني: "تكون كل مباراة قمة ا�ستثنائية 
عند التفكري يف فرة ما قبل املباراة واالإثارة 

احلا�رشة يف املدينة."
وم��ن �سمن االأه��داف املف�سل��ة لتوتي عندما 
�سج��ل كرة �ساقطة جميل��ة �ساعدت روما على 
التع��ادل 2-2 بع��د التاأخ��ر -2 0 يف مباراة 
اأقيم��ت من��ذ عام��ني لي�سب��ح بذل��ك اله��داف 
التاريخي ملباريات قمة العا�سمة االإيطالية.

واحتف��ل توت��ي ب�س��كل مث��ري اإذ ح�س��ل عل��ى 
كامريا والتقط �سورة "�سيلفي" اأمام م�سجعي 
روم��ا. وقال توتي: "ال األتقط يف املعتاد �سور 
�سيلفي لكني حطمت رقما مهما وكنت اأريد اأن 
اأ�سجل حلظة اأح��ب تذكرها، كان الهدف رائعا 

ومل تك��ن ال�سورة جي��دة لكنه��ا مقبولة." 
واأ�ساف: "روما اأف�سل مدينة يف العامل .. بكل 
تاأكي��د كان بو�سع��ي الفوز مبزيد م��ن االألقاب 
يف مكان اآخر لكن والئي لروما ي�سبه بالن�سبة 
يل الف��وز ب��دوري االأبط��ال."  ويحت��ل روم��ا 
املرك��ز الثاين يف ال��دوري لكن بف��ارق ثماين 
نقاط ع��ن يوفنتو�س املت�سدر ال��ذي �سيواجه 
اأتالنت��ا غ��دا اجلمعة، قبل خم���س جوالت على 
النهاية، ويبدو من ال�سعب منع الفريق القادم 
من تورينو م��ن االحتفاظ باللقب ملو�سم اآخر. 
وين�س��ب الركيز االأ�سا�س��ي لروما على البقاء 
يف املرك��ز الث��اين م��ن اأج��ل �سم��ان التاأهل 
لدور املجموع��ات بدوري االأبطال يف املو�سم 
اجلدي��د. وياأتي الت�سيو يف املركز الرابع، الذي 
يوؤه��ل �ساحبه للع��ب يف ال��دوري االأوروبي، 
وميل��ك فر�س��ة �سئيل��ة يف اللح��اق بناب��ويل 
ثال��ث الرتيب. والتقى فريقا العا�سمة موؤخرا 
يف قبل نهائ��ي كاأ�س اإيطالي��ا وتفوق الت�سيو 
3-4 يف جمموع املباراتني بعد الفوز -2 0 

يف مباراة الذهاب.
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بغداد - محمد خليل

 اأك��د الرئي�س التنفيذي لن��ادي بايرن ميونيخ االأملاين كارل هاينت�س 
رومينيغي��ه م�ساندته لالإيطايل كارل��و اأن�سيلوتي رغم انح�سار طموح 
الن��ادي البافاري بلقب الدوري بعد خروجه من دوري اأبطال اأوروبا 
والكاأ���س االأملاني��ة. وكان �سه��ر ني�س��ان/ اأبري��ل كارثي��ًا اإىل حد ما 
بالن�سبة لبايرن وان�سيلوتي الذي خلف هذا املو�سم االإ�سباين جو�سيب 
غواردي��وال عل��ى اأمل قيادة الن��ادي البافاري اإىل لق��ب دوري اأبطال 
اأوروب��ا بعد اأن انتهى م�سواره عند ن�سف النهائي يف املوا�سم الثالثة 
ال�سابق��ة. لك��ن اأن�سيلوتي ف�سل يف قيادة الفري��ق الأبعد من الدور ربع 
النهائ��ي بعد اخل�سارة ذهابًا واإيابًا اأم��ام فريقه ال�سابق ريال مدريد 
االإ�سب��اين حام��ل اللق��ب، ث��م اكتمل��ت اخليب��ة يف منت�س��ف االأ�سبوع 
احلايل عندما تنازل بايرن عن لقب الكاأ�س املحلية بخروجه من دور 
االأربعة على يد غرميه بورو�سيا دورمتوند. ورغم هذه النتائج 
املخيبة، اأكد رومينيغيه ورئي���س النادي اأويل هوني�س 
م�ساندتهم��ا للم��درب االإيطايل وق��ال االأول ل�سحيفة 
"بيل��د" يف عدد اجلمعة "كارلو م��درب جيد وخبري، 
عق��ده )حت��ى 2019( وا�س��ح ول��ن نناق�س��ه". وراأى 
رومينيغيه اأّن االإ�ساب��ات والقرارات التحكيمية لعبت 
دورها يف الو�س��ع الذي و�سل اإليه الفريق، يف 
اإ�سارة من��ه اإىل اإ�سابة املهاجم البولندي 
روب��رت ليفاندوف�سك��ي م��ا حرمه من 
يف  مدري��د  ري��ال  �س��د  امل�سارك��ة 
ذهاب الدور رب��ع النهائي لدوري 
 2-1 االأخ��ري  )ف��از  االأبط��ال 
البطاق��ة  واإىل  ميوني��خ(،  يف 
احلك��م  رفعه��ا  الت��ي  احلم��راء 
بوج��ه الت�سيلي اآرتورو فيدال يف 
لقاء االإي��اب )4-2 بع��د التمديد( 
ب�سحتهم��ا  امل�سك��وك  والهدف��ني 

للنادي االإ�سباين. 

 ك�سفت تقارير �سحفية، وجود اهتمام من قبل اإدارة اإنر ميالن االإيطايل، 
بالتعاق��د م��ع الدويل الركي اأردا ت��وران، جنم بر�سلون��ة االإ�سباين، خالل 

فرة االنتقاالت ال�سيفية املقبلة.
وتلق��ى توران، ال��ذي ال ُي�سارك مع البالوجران��ا ب�سفة اأ�سا�سية 

خ��الل الفرة احلالي��ة، عدة عرو�س للرحي��ل بنهاية املو�سم، 
من الدوري ال�سيني، واآر�سنال االإجنليزي.

ووفًقا ل�سبكة "CNN" فاإن اإدارة نادي اإنر ميالن، ان�سمت 
لل���رشاع على توران، لتدعي��م �سفوف الفريق خ��الل املو�سم 

املقبل.
ديبورتيف��و"  "مون��دو  �سحيف��ة  واأ�س��ارت 

النريات��زوري  اإدارة  اإغ��راء  اإىل  االإ�سباني��ة، 
لت��وران بعر���س م��ايل ممي��ز، باالإ�ساف��ة 

لتواج��د مدربه ال�ساب��ق يف اأتلتيكو مدريد 
دييجو �سيميوين، الذي اقرب ب�سكل كبري 

من قيادة الفريق املو�سم املقبل.
واأو�سح��ت ع��دة تقاري��ر �سحفي��ة، اأن 
�سعر رحيل توران عن بر�سلونة �سيكون 

حوايل 30 مليون يورو.
ومل يح�سم توران، حتى االآن موقفه من 
الرحيل عن �سف��وف النادي الكتالوين، 
حي��ث اأك��د م��ن قب��ل اأن��ه �سعي��د ج��ًدا 
بوجوده داخل الفريق وال يريد الرحيل.

وك�سف��ت �سحيف��ة "مون��دو ديبورتيفو" 
الكتالوني��ة، عن تفا�سيل جدي��دة يف ال�سفقة التي 
ي�سع��ى نادي بر�سلونة خالله��ا للتعاقد مع هيكتور 

بيلريين ظهري اأمين اأر�سنال ومنتخب اإ�سبانيا.
الربام��ج  اأح��د  ع��ن  نق��اًل  ال�سحيف��ة  واأ�ساف��ت 
م�س��وؤويل  اأن  باإ�سباني��ا،  ال�سه��رية  التليفزيوني��ة 

بر�سلون��ة يفكرون يف اإبرام �سفقة تبادلية، لتخفي�س 
املقاب��ل امل��ادي، بعر���س الع��ب الو�س��ط الرك��ي اأردا 

توران على النادي االإجنليزي.
وكان��ت �سحيف��ة "ذا تامي��ز" الربيطانية، ن���رشت منذ عدة 
اأ�سابي��ع، اأنباء توؤكد اهتم��ام اأر�سنال ب�سم توران، بناًء على 

رغبة اأر�سني فينجر املدير الفني للفريق.

ذئاب روما الجائعة لالنتصارات تواجه نسور التسيو الباحثة عن التحليق في سماء العاصمة 

البريميرليغ: توتنهام يسعى الجتياز عقبة آرسنال في ديربي لندن المثير

 ي�سع��ى ن��ادي توتنه��ام اىل اجتي��از عقب��ة غرميه 
اآر�سن��ال يف املباراة الت��ي يحت�سنها ملعب "وايت 
هارت الين" يف ديربي لندن املثري �سمن اال�سبوع 
اخلام�س والثالثني من الدوري االنكليزي املمتاز 

لكرة القدم.
فري��ق ال�سب��ريز يدخ��ل املب��اراة باأف�سلية 
اىل  ي�سع��ى  حي��ث  واجلمه��ور،  االر���س 
الظف��ر بنقاط املباراة ملوا�سلة مالحقة 
�س��دارة  عل��ى  وال���رشاع  ت�سيل�س��ي 
الرتي��ب الع��ام للربميريليغ، الذي مل 
يتبق��ى من��ه �س��وى خم���س جوالت 

عل��ى النهاية، حيث يطمح الفري��ق اىل حتقيق لقب 
الربميريلي��غ ال��ذي كان ق��اب قو�س��ني او ادنى من 

حتقيقه يف املو�سم املا�سي.
م��درب توتنه��ام ماوري�سي��و بوكيتين��و، ق��ال اإن��ه 
�سي�س��اب بخيب��ة اأم��ل اإذا اأخف��ق فريق��ه يف الفوز 
بالدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم هذا املو�سم، 
رغ��م فارق االأربع نقاط ال��ذي يف�سله عن ت�سيل�سي 
املت�س��در. ويف املو�س��م املا�س��ي تراج��ع م�ستوى 
توتنه��ام، ال��ذي مل يفز بالدوري من��ذ 1961، قبل 
نهاي��ة املو�س��م وه��و ما �ساع��د لي�س��ر �سيتي على 
التتوي��ج باللق��ب. ويعتقد بوكيتين��و اأن فريقه رفع 
قدرت��ه عل��ى الركي��ز من��ذ ذل��ك احلني وذل��ك قبل 
مواجه��ة اأر�سنال يف قمة �سم��ال لندن اليوم االأحد. 

وق��ال املدرب يف موؤمتر �سحفي: "�ساأ�ساب بخيبة 
اأم��ل اإذا مل نفز باللق��ب، اأ�سعر اأنن��ا اقربنا للغاية، 
الف��ارق اأربع نقاط فقط، ولكن��ه فارق كبري بالنظر 

لتبقي خم�س مباريات فقط على النهاية".
وق��ال بوكيتينو: "بالن�سبة لنا م��ن املهم اأن نكون 
على اأمت اال�ستعداد لتقدمي اأف�سل م�ستوياتنا، نعرف 
م��ا تعنيه مباراة قمة حملي��ة، بالن�سبة جلماهرينا 
ورمب��ا تكون القمة االأخرية على ملعب وايت هارت 
ل��ني". ومل يخ���رش توتنه��ام عل��ى ملعب��ه يف 17 
مباراة بالدوري ه��ذا املو�سم ولكنه مل يفز مبباراة 
قمة حملي��ة منذ 2015. اما فري��ق االر�سنال، فهو 
االخ��ر يه��دف اىل التواجد �سم��ن االربع��ة الكبار، 
الفوز يف مباراة توتنهام �سيعني له الكثري ويعطيه 

دافع��ًا معنوي��ًا للقتال من اج��ل التواجد يف دوري 
ابطال اوروبا املو�سم املقبل.

يعتق��د اأر�س��ني فينج��ر م��درب اأر�سن��ال اأن فريق��ه 
ال ي��زال رق��م واح��د يف �سمال لندن حت��ى ولو قلب 
توتنه��ام عقودا م��ن هيمنة غرميه لينه��ي املو�سم 
متفوق��ا عليه يف الرتي��ب يف ال��دوري االإجنليزي 

املمتاز لكرة القدم.
ومب��اراة القم��ة املرتقبة ب��ني اأر�سن��ال وتوتنهام 
الق��دم  ك��رة  يف  املواجه��ات  اأق��وى  م��ن  واح��دة 
االإجنليزية حي��ث ال يف�سل �سوى خم�سة اأميال بني 
الناديني اللذين التقيا الأول مرة يف 1887، وحقق 
اأر�سن��ال 80 انت�س��ارا مقاب��ل 61 لتوتنهام بينما 

تعادال 51 مرة.

صراع إيطالي إنكليزي لضم 
توران

NBAواشنطن وبوسطن إلى الدور الثاني في الـ

فورموال 1: فيراري تسيطر على مرحلتي التجارب الحرة

وا�سنطن ويزاردز وبو�سطن �سلتيك�س حل��ق 
برك��ب املتاأهل��ني اإىل الدور الثاين م��ن بالي اأوف 
دوري ك��رة ال�سل��ة االأمريك��ي للمحرف��ني بعد اأن 
تقدم��ا عل��ى اأتالنتا هوك���س و�سيكاغ��و بولز على 
الت��وايل بنتيج��ة 2-4. ويتاأه��ل اإىل ال��دور الث��اين 
الفريق الذي ي�سبق مناف�سه اإىل حتقيق 4 انت�سارات 
يف �سل�سل��ة م��ن 7 مباريات. يف املنطق��ة ال�رشقية، 
ح�س��م وا�سنط��ن تاأهله بف��وزه على اأتالنت��ا هوك�س 
99-115 يف املب��اراة ال�ساد�س��ة، وح��ذا بو�سطن 
 .105-83 بول��ز  �سيكاغ��و  عل��ى  بف��وزه  ح��ذوه 
و�سيتواج��ه بو�سط��ن ووا�سنط��ن يف ال��دور الث��اين، 
علم��ًا ب��اأن بو�سط��ن كان �ساحب اأف�س��ل �سجل يف 

ال��دور االأول �سم��ن املنطقة ال�رشقي��ة، متفوقًا على 
كليفالن��د كافاليريز بطل املو�س��م املا�سي. وان�سم 
بو�سط��ن ووا�سنط��ن يف ال��دور الث��اين م��ن االأدوار 
االق�سائي��ة اإىل فرق كليفالن��د كافاليريز وتورونتو 
رابت��ورز و�سان اأنطونيو �سب��ريز وهيو�سنت روكت�س 
وغول��دن �ستاي��ت ووري��رز الت��ي �سب��ق اأن ح�سم��ت 

تاأهلها.
وجن��ح بو�سط��ن يف حتوي��ل تاأخ��ره اأم��ام �سيكاغو 
م��ن �سف��ر2- اإىل 2-4، فبعد خ�سارت��ه املباراتني 
االولي��ني عل��ى اأر�س��ه، انتف���س وهزم��ه يف اأرب��ع 
مباري��ات متتالي��ة لي�ستعي��د امل�ستوى ال��ذي قدمه 
يف ال��دور املنتظم من البطول��ة. وعلق جنم بو�سطن 

اآل هورف��ورد عل��ى م��ا ح�سل م��ع فريق��ه يف الدور 
االأول من البالي اوف بالقول "مل نكن مب�ستوانا يف 

املباراتني االأوليني".
م��ن جهته، قال م��درب بو�سطن ب��راد �ستيفن��ز "اأنا 

فخور بفريقي وبتما�سك الالعبني".
وخا���س �سان��ع الع��اب بو�سط��ن ايزي��اه توما���س 
مباري��ات الب��الي اوف ال�س��ت برغ��م املاأ�س��اة التي 
حلقت ب��ه بوفاة �سقيقت��ه �ساينا. وي�س��ارك توما�س 

بت�سييعها ال�سبت يف م�سقط راأ�سه تاكوما.
وكان��ت �سقيق��ة توما���س ق�ست يف ح��ادث �سري اثر 
فقدانه��ا ال�سيط��رة عل��ى �سيارته��ا يف 15 ني�سان/

اأبريل عن عمر 22 �سنة. 

الدوري اإلنكليزي الممتاز

الدوري اإليطالي 
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 تب��ادل �سائقا فرياري الفنلن��دي كيمي رايكونن 
واالأملاين �سيبا�ستيان فيتل اجلمعة ال�سيطرة على 
فرت��ي التجارب احل��رة االأوىل والثاني��ة ل�سباق 
اجلائ��زة الك��ربى لرو�سي��ا، املرحل��ة الرابعة من 
بطولة العامل للفورموال وان التي تقام على حلبة 
�سوت�س��ي عل��ى البح��ر االأ�س��ود. و�سج��ل رايكونن 
1:36:74 دقيق��ة يف الف��رة االأوىل على احللبة 
متقدم��ًا  كيلوم��رات،   5،848 طوله��ا  البال��غ 
مواطنه فالتريي بوتا�س �سائق مر�سيد�س وزميله 
الربيطاين لوي���س هاميلتون.  وحل فيتل مت�سدر 
ترتيب بطولة ال�سائقني، خام�سا يف الفرة االأوىل 
خل��ف الهولن��دي ماك���س فر�ستاب��ن )ري��د بول(، 
علم��ا اأن االأمل��اين بطل العامل اأربع م��رات ا�ستدار 

يف �سيارت��ه اأثن��اء التج��ارب احلرة عل��ى احللبة. 
وتوقفت هذه الف��رة دقائق قبل نهايتها بن�سف 
�ساع��ة، ب�سب��ب �سق��وط غط��اء املح��رك اخلا���س 
ب�سي��ارة الفرن�سي اإ�ستيبان اأوك��ون �سائق فور�س 
اإندي��ا على احللب��ة.  و�سارك ال�سائ��ق االحتياطي 
الرو�س��ي يف رين��و �سريغ��ي �سريوتكي��م بدال من 
االأملاين نيكو هولكنربغ، لكنه قام بدورتني فقط 
على احللبة ثم عاد اإىل املراأب لعطل يف ال�سيارة.
ويف الف��رة الثاني��ة، �سج��ل فيت��ل 1:34:120 
عل��ى  ثاني��ة   0:263 بف��ارق  متقدم��ا  دقيق��ة، 
رايكونن، بينما حل بوتا�س ثالثا بفارق 0:670، 
وهاميتل��ون رابع��ا بف��ارق 0:709، وفر�ستاب��ن 
خام�سا بف��ارق 1:420 ثاني��ة. ويف ت�رشيحات 

لل�سحافي��ني يف �سوت�س��ي، ق��ال فيت��ل اإن وترية 
العم��ل زادت يف الفري��ق لتح�س��ني اأم��ور يف 

ال�سيارة، وخ�سو�سًا بعد جائزة البحرين 
التي اأحرز لقبها، والذي كان الثاين له 

هذا املو�سم بعد ال�سباق االفتتاحي 
يف اأ�سراليا. واأقر فيتل باأف�سلية 

فري��ق مر�سيد���س ال��ذي هيمن 
على بطولة الع��امل يف املوا�سم 
الثالث��ة املا�سي��ة، عل��ى حلبة 

�سوت�سي، معتربا يف الوقت نف�سه 
اأن "ثم��ة بع���س املنعطفات حيث 

اأظهرت �سي��ارة )فرياري( اأنها كانت 
جيدة جدا العام املا�سي".

بغداد - محمد خليل

بايرن يدعم أنشلوتي رغم 
اإلخفاق


