
سيكون املنتخب البرازيلي املتجدد بقيادة 
امل���درب تيتي أم���ام ف��رص��ة حسم تأهله الى 
نهائيات مونديال روسيا 2018 وفي جعبته 
أربع مباريات متبقية أخرى، وذلك عندما يلتقي 
اليوم الثالثاء مع ضيفه الباراغوياني في ساو 
باولو ضمن اجلولة الرابعة عشرة من تصفيات 

أميركا اجلنوبية لكرة القدم.
وم��ن امل��ؤك��د أن ال��وض��ع احل��ال��ي للمنتخب 
املتوج بطال للعالم في خمس مناسبات مختلف 
مت��ام��ا ع��م��ا ك���ان عليه ف��ي 2014 ح��ن ودع 
النهائيات التي احتضنها م��ن ال���دور نصف 
النهائي بخسارة تاريخية مذلة أمام املانيا )1-
7( ثم هولندا في مباراة املركز الثالث )صفر-
3(، أو عما كان عليه العام املاضي في النسخة 
الستن لبطولة كوبا أميركا حيث انتهى مشواره 

عند الدور األول.
واستعان االحتاد البرازيلي بتيتي بعد خيبة 
كوبا أميركا 2016 وتعاقد معه في يونيو من 
ذل��ك العالم خلفا لكارلوس دونغا ال��ذي قاد 
املنتخب في اجلوالت الست األولى من تصفيات 

روسيا 2018.
وتولى تيتي املهمة عندما كان املنتخب قابعا 
في املركز ال��س��ادس برصيد 9 نقاط فقط من 
ست مباريات، لكن مدرب كورينثيانز السابق 
قلب وضع »سيليساو« رأسا على عقب، وقاده 
الى سبعة انتصارات متتالية، وهو رقم قياسي 
للبرازيل ف��ي تصفيات ك��أس العالم )الرقم 
السابق ك��ان 6 متتالية حتقق ف��ي تصفيات 

مونديال 1970 بقيادة األسطورة بيليه(.
وك���ان االن��ت��ص��ار السابع اخلميس عندما 
حولت البرازيل تخلفها أمام األوروغ��واي الى 
ف��وز كبير 4-1 بفضل الع��ب وس��ط غوانغجو 
ايفرغراند الصيني باولينيو الذي سجل ثالثية، 
رافعا رصيد ب��الده الى 30 نقطة في الصدارة 

بفارق 7 نقاط عن األوروغواي الثانية.
وإذا جنحت البرازيل في حتقيق فوزها الثامن 
تواليا في م��ب��اراة الثالثاء ضد ال��ب��اراغ��واي، 
ستكون أمام فرصة حسم بطاقتها الى النهائيات 
شرط خسارة تشيلي واالكوادور بن جمهورهما 

أمام فنزويال وكولومبيا على التوالي.                

تنوع هجومي
 )55 ع��ام��ا( مقولة إن��ه صانع املعجزات، 
قائال »إذا أراد الناس مدربا مثاليا )ال يخطئ أو 
يخسر(، عليهم أن يبحثوا عنه في مكان أخر 
ألني معرض في مرحلة من املراحل الى ارتكاب 

األخطاء«.
وميكن القول إن اإلجن��از األه��م ال��ذي حققه 
تيتي مع املنتخب هو التوصل الى مقاربة عدم 
االعتماد الكلي على جنم برشلونة اإلسباني 

نيمار.
ورغ��م األه��داف اخلمسة التي سجلها نيمار 
م��ع املنتخب ف��ي التصفيات احل��ال��ي��ة، يبدو 
»سيليساو« أكثر تنوعا من الناحية الهجومية 
واملساهمة في تسجيل األه���داف توزعت منذ 

وص��ول��ه على العبن مثل غابرييل جيزوس 
وميراندا وفرناندو كوتينيو وفيليبي لويس 
وروبرتو فيرمينو وريناتو اغوستو، وبالطبع 
باولينيو الذي سجل أربعة أهداف في املباريات 

الثالث األخيرة.

التانغو في رحلة محفوفة باملخاطر
وإذا كانت مسألة تأهل البرازيل الى النهائيات 
شكلية في ظل فارق القاط التسع الذي يفصلها 
عن املركز الرابع األخير املؤهل مباشرة الى 

روسيا 2018، ف��إن شيئا لم يحسم بالنسبة 
لوضع الغرمية التقليدية األرجنتن أالكثر 
تعقيدا، لكن ليونيل ميسي ورفاقه في كتيبة 
ادغ��اردو باوتسا أع��ادوا »البيسيليستي« الى 
دائرة املنافسة من خالل الفوز على تشيلي -1

صفر في اجلولة السابقة.
وسيحاول املنتخب األرجنتيني الذي أصبح 
ثالث الترتيب بفارق 8 نقاط عن البرازيل، 
البناء على نتيجة اجلولة السابقة عندما سافر 
ال��ى مرتفعات الب��از من أج��ل مواجهة مضيفه 
البوليفي القابع في املركز التاسع قبل االخير 

برصيد 7 نقاط )حسم م��ن رص��ي��ده 4 نقاط 
بسبب إشراكه العب غير مؤهل(.

وم���ن امل��ؤك��د أن امل��ه��م��ة س��ت��ك��ون صعبة 
ج��دا على األرجنتن ف��ي »اس��ت��ادي��و هرناندو 
سيليس« الذي يترفع 3600 م عن سطح البحر 
وال��ذي كان مسرح الهزمية املذلة التي تلقاها 
»البيسيليستي« بنتيجة 1-6 في تصفيات 

مونديال 2010.
ويأمل ميسي بأال يتكرر معه ما حصل على 
ه��ذا امللعب ف��ي تصفيات مونديال 2014 إذ 
عانى من صعوبة تنفس وتقيأ خالل استراحة 

الشوطن، فيما تدخل الطاقم الطبي لتزويد 
زميله أنخل دي ماريا باألوكسيجن بعدما وجد 
صعوبة في التنفس ايضا، لكن منتخبهما عاد 

من تلك املباراة بأقل أضرار ممكنة )1-1(.
ويدرك األرجنتينيون أن فشلهم في العودة 
من الب��از بالنقاط الثالث سيجعلهم مهددين 
باخلروج من مراكز التأهل املباشر الى النهائيات 
في حال فوز كولومبيا على اإلكوادور في كيتو، 
وتشيلي على ضيفتها فنزويال متذيلة الترتيب 
في مباراة هامة ألبطال النسختن األخيرتن من 
كوبا أميركا ألنهم متواجدون حاليا في املركز 

السادس بفارق نقطة عن كولومبيا الرابعة.
وتعهد احلارس القائد كالوديو برافو بأن »ال 
روخا« سيقدم كل ما لديه من أجل تأمن نقاط 
املباراة الثالث ضد فنزويال، مضيفا »سنكون 
أكثر اندفاعا على أرضنا )من مباراة اجلولة 

السابقة في بوينوس ايرس(«.
وت��ط��رق ب��راف��و ال��ى خ��س��ارة اخلميس ام��ام 
األرج��ن��ت��ن ق��ائ��ال »ل��ق��د خ��س��رن��ا ل��ك��ن حتليل 
مجريات املباراة يعطينا القوة ألننا مقتنعون 
بأنه إذا لعبنا بهذه الطريقة سنصل الى كأس 

العالم«.
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بعد 18 شهرا من دون أي انتصار في سباقات 
اجلائزة الكبرى، البد وأن فيراري اكتسب ثقة هائلة 
بعدما حقق الفوز في سباق أستراليا في افتتاح 
منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال1 

للموسم اجلديد 2017.
وبات فريق مرسيدس الذي فرض هيمنته خالل 
املواسم األخيرة، مجبرا على إعادة النظر في أسلوبه 

التكتيكي قبل السباق املقبل املقرر في شنغهاي.
وب��ع��د التتويج بسباق أس��ت��رال��ي��ا ل��م تفارق 
االبتسامة وجه سائق فيراري األملاني سيبستيان 
فيتيل، ول��دى سؤاله عن مدى سعادته بالسيارة 
اجلديدة للفريق والتي أطلق عليها اسم »جينا«، 
قال بطل العالم السابق: »أمتنى أن تكون هذه بداية 

قصة حب كبيرة«.
ووصف فيتيل انتصاره الثاني في ملبورن بأنه 
استثنائي للغاية، خاصة بعدما أخفق في حتقيق أي 

انتصار طوال املوسم املاضي.
ورغم أن ثقة فيتيل في السيارة اجلديدة للفريق 
»إس.إف 70 اتش« وقدرتها على منافسة مرسيدس، 
كانت قد ظهرت منذ التجارب اإلستعدادية للموسم 
مبدينة برشلونة، اعترف السائق األملاني خالل 
املؤمتر الصحافي ب��أن احل��ظ حالفه فيما يتعلق 

بتكتيك التوقف في نقطة الصيانة.

ميسي ورفاقه في تدريبات منتخب األرجنتن

سباق أستراليا منح فيراري الثقة مع بداية موسم فورموال1 اجلديد

التانغو في رحلة محفوفة باملخاطر ملرتفعات الباز
البرازيل تسعى حلسم التأهل من بوابة باراغواي في تصفيات مونديال روسيا

تبحث الواليات املتحدة عن مواصلة صحوتها عندما 
حتّل اليوم الثالثاء ضيفة على بنما في تصفيات منطقة 
الكونكاكاف )أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي( 

املؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.
وتعّول الواليات املتحدة على املعنويات املرتفعة 
لالعبيها بعد الفوز الكاسح الذي حققته اجلمعة على 
هندوراس -6صفر بفضل النجم الصاعد كريستيان 
بوليسيتش واملخضرم كلينت دميبسي ال��ذي سجل 
ثالثية في أول مباراة له بعد تعافيه من أزمة قلبية 

أرغمته على االبتعاد عن املالعب ستة أشهر.
وجاء هذا الفوز األكبر على اإلطالق للواليات املتحدة 
في ال��دور اخلامس احلاسم لتصفيات الكونكاكاف، 
بعد هزميتن على ال��ت��وال��ي أم���ام املكسيك )2-1( 
وكوستاريكا )صفر- 4( ما أدى ال��ى إقالة امل��درب 

األملاني يورغن كلينسمان وإعادة بروس أرينا.
وما يهم في الفوز الذي حتقق اجلمعة ليس النتيجة 
بل الطريقة التي لعب بها املنتخب األميركي، ما يعطي 

األمل بأن يتواجد في نهائيات كأس العالم.

ويحتل رجال أرينا بنقاطهم الثالث املركز الرابع 
املؤهل إلى امللحق القاري ضد الفائز بن صاحبي املركز 
الثالث في مجموعتي آسيا، لكن ال تفصلهم سوى نقطة 

واحدة عن خضمتهم املقبلة بنما الثالثة.
وأبدع بوليسيتش بدور صانع األلعاب خلف ثنائي 
الهجوم دميبسي وج���وزي أل��ت��ي��دور، واستحق عن 
جدارة ارتداء القميص رقم 10، ما دفع املدرب ارينا إلى 
القول إّنه لن يتردد بجعل هذا الالعب احملور الهجومي 
للمنتخب، ال سيما أّنه برز في هذا الدور خالل املباريات 

التي خاضها أيضا هذا املوسم مع فريقه دورمتوند.
وت��أم��ل املكسيك ال��ع��ودة م��ن ترينيداد وتوباغو 

بفوزها الثالث وتعزيز صدارتها للمجموعة.
ومتلك املكسيك حاليا 7 نقاط في الصدارة بفارق 
نقطة عن كوستاريكا الثانية التي ستسعى بدورها 
إل��ى تعويض خسارتها أم��ام املكسيك )صفر- 2(، 
عندما حت��ّل ضيفة على ه��ن��دوراس صاحبة املركز 
األخير برصيد ثالث نقاط أيضا وبفارق األهداف خلف 

الواليات املتحدة وترينيداد وتوباغو.

أميركا تسعى ملواصلة صحوتها على حساب 
2018 بنما في تصفيات مونديال 

بوكا جونيورز يحتفظ بصدارة الدوري األرجنتيني.. 
وريفر بليت يواصل صحوته

مدرب املاتادور اإلسباني يواجه 
مأزقا حقيقيا قبل مواجهة فرنسا

يواجه مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم جولن لوبتيغي، 
مأزقا حقيقيا قبل لقاء فريقه الودي مع مضيفه منتخب فرنسا 
اليوم الثالثاء، في ظل سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب 

»الديوك« وكذلك منح العبيه البدالء فرصة املشاركة في املباراة.
ويبدو األم��ر مغريا بالنسبة للوبتيغي للدفع بعناصره 
األساسية أم��ام فرنسا، عقب ظهورهم بشكل الف��ت خ��الل فوز 
املنتخب اإلسباني الكبير 4-1 على ضيفه منتخب إسرائيل 
اجلمعة امل��اض��ي، مبدينة خيخون اإلسبانية في التصفيات 
األوروبية املؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا العام املقبل، 
ليواصل الفريق صدارته للمجموعة السابعة. ولكن امل��درب 
اإلسباني يواجه مزيدا من الضغوط بضرورة منح الفرصة لعدد 
من املهاجمن األكفاء لالستعانة بهم في املواجهة الودية املرتقبة.

ويبدو جناح برشلونة اإلسباني السابق جيرارد ديلوفيو، 
وبيدرو رودريغيز الذي عاد لقائمة منتخب إسبانيا مرة أخرى، 
واملهاجمن ألفارو موراتا وإياغو أسباس، ضمن أبرز العناصر 
التي ال تريد العودة ألنديتها بعد انتهاء مباريات األجندة الدولية، 

دون أن يشاركوا بفاعلية مع منتخب )الروخا(.
وجاء استدعاء ديلوفيو للمنتخب اإلسباني مجددا ضمن أبرز 
مفاجآت لوبتيغي، الذي منح فرصة العودة مرة أخرى لالعب 
بعدما فقد مكانه في قائمة الفريق منذ رحيله عن برشلونة 
وم��روره بتجربتن غير ناجحتن مع فريقي إشبيلية اإلسباني 
وإيفرتون اإلجنليزي، قبل أن يستعيد الكثير من مستواه مع 
ميالن اإليطالي، الذي انضم إلى صفوفه على سبيل اإلعارة. ورمبا 
يتسبب األداء الطيب الذي يقدمه ديلوفيو هذا املوسم في إغراء 

إدارة برشلونة الستخدام بند إعادة شرائه مجددا الصيف املقبل.

حافظ ن��ادي بوكا جونيورز على ص��دارة ال��دوري 
األرجنتيني لكرة القدم، بعد تغلبه 2-1 على مضيفه 

سان مارتن، في اجلولة 17 من املسابقة.
وأظهر بوكا جونيورز وريفر بليت، أشهر نادين 
في الكرة األرجنتينية، أنهما ميلكان اإلرادة والرغبة 
في املضي قدما بكل قوة حتى نهاية اجلولة األخيرة 
من الدوري األرجنتيني، الذي استمرت منافساته هذا 
األسبوع، رغم تزامنها مع جدول االحتاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« للمباريات الدولية، من أج��ل تعويض 
التأخير، الذي شهدته املسابقة في الفترة األخيرة، على 

خلفية إضراب الالعبن واألندية بسبب أزمة مالية.
وفي مباراته أمام سان مارتن، قدم بوكا جونيورز 
مستوى فني هزيل خاصة في الشوط األول، قبل أن 
يدخل بكل قوة إلى الشوط الثاني ويقتنص فوزا صعبا، 

حصد به نقاط املباراة ال�3.
وسجل هدفي بوكا جونيورز في اللقاء الالعبان 
كريستيان بافون في الدقيقة 26، وريكاردو سينتوريون 
في الدقيقة 55، ليرفع الفريق رصيده إلى 37 نقطة في 

املركز األول، بفارق 3 نقاط عن سان مارتن الثاني.
وأح��رز املهاجم إميانويل دينينغ برأسية الهدف 
الوحيد ألص��ح��اب األرض قبل 3 دق��ائ��ق م��ن صافرة 

النهاية.
وزحف 15 ألف مشجع خلف بوكا جونيورز ملؤازرته 

على ملعب سان لورينزو.

ويشهد هذا املوسم من الدوري األرجنتيني ألول مرة 
منذ 3 سنوات عودة اجلماهير الزائرة إلى املدرجات، 
إذ ق��ررت السلطات األرجنتينية في وقت سابق عدم 
السماح للجماهير بحضور مباريات أنديتها خارج 

ملعبها، للحيلولة دون وقوع اشتباكات وأعمال عنف.
وتسمح السلطات في األرجنتن بحضور اجلماهير 
الزائرة في مباريات محددة وليس في كافة املباريات، إذ 
حتظى األندية الكبرى صاحبة الشعبية الكبيرة بنصيب 

األسد من هذه اللقاءات.
وم��ن جانبه، حقق ريفر بليت ف��وزه الثاني على 
التوالي في املسابقة األرجنتينية بالتغلب على مضيفه 

بيلغرانو 1-2.
وافتتح املهاجم سيباستيان دريوسي التسجيل 
لريفر بليت في الدقيقة 38 بتصويبة بقدمه اليمنى، 
بعد أن تلقى متريرة عرضية متقنة من اجلانب األيسر 
عن طريق العب الوسط آرييل روخاس، أبرز الالعبن 

في املباراة.
وفي الشوط الثاني وحتديدا الدقيقة 55 متكن املدافع 
كريستيان ليما من إدراك التعادل لصالح بيلغرانو، قبل 
أن يحسم ريفر بليت الفوز لصاحله بهدف سجله العب 

الوسط غونزالو مارتينيز بيسراه في الدقيقة 67.
ورف��ع ريفر بليت رصيده إلى 29 نقطة في املركز 
السادس، فيما جتمد رصيد بيلغرانو عند 13 نقطة في 

املركز قبل األخير.
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فيراري يكتسب الثقة.. ومرسيدس يبحث عن احللول 
صعدت أجنليكه كيربر املصنفة األولى والرومانية 
سيمونا هاليب املصنفة الثالثة إلى الدور الرابع في 
بطولة ميامي املفتوحة للتنس يوم األحد لكن ماديسون 

كيز املصنفة الثامنة ودعت املنافسات.
وف���ي ي���وم ش��ه��د ف���وز سفيتالنا كوزنتسوفا 
وفينوس وليامز ف��ي ال���دور الثالث ف��إن كيربر 
واج��ه��ت صعوبات قبل التفوق على األمريكية 

شيلبي روجرز املصنفة 61.
لكن كيربر أثبت أفضليتها وكسرت إرسال روجرز 
خمس مرات وفازت 6-4 و7-5 على األرض الصلبة 

للملعب الرئيسي في كراندون بارك.
وقالت كيربر للصحفين »يكون من اجليد دائما 
الفوز مبجموعتن متتاليتن عند احلسم في النهاية.. 
هذا مينح املرء الثقة التي يحتاجها في املباراة التالية 
وهو يدرك أن بوسعه الفوز باملباريات املتقاربة ألنه 

فعل ذلك في اليوم السابق.«
وأضافت »عند الفوز باملباراة يشعر باملرء دائما 
بالسعادة مبستواه. في املجموعة الثانية جنحت هي 
في التقدم 4-2 وخضنا شوطا طويال لكني حتليت 
باإليجابية والثقة في فرصي. أعتقد أن هذا األمر كان 

مبثابة مفتاح الفوز باللقاء.«
واح��ت��اج��ت هاليب أق��ل م��ن س��اع��ة واح���دة للفوز 
على أنيت كونتافيت العبة إستونيا، الصاعدة من 
التصفيات، 6-3 و-6صفر بعد ع��رض ق��وي جعل 

الالعبة الرومانية تشعر بسعادة كبيرة.

وقالت هاليب »أعتقد أني قدمت أفضل مبارياتي 
خالل هذا العام. حتليت بالثقة وكنت أعرف ما ينبغي 

فعله.. سارت كل األمور بشكل رائع بالنسبة لي.«
وأضافت »كان بوسعي التحرك دون الشعور بألم 

أو بأي شيء وحتليت بثقة كبيرة وهذا هو أهم شيء.«
وخسرت كيز أمام اإلسبانية الرا أروابارينا املصنفة 
72 بنتيجة 7-5 و7-5. وهذه املباراة الثانية فقط 
لالعبة األمريكية منذ العودة للمالعب عقب اخلضوع 

جلراحة باملعصم.
وواصلت الروسية كوزنتسوفا املصنفة السابعة، 
التي خسرت نهائي العام املاضي، التقدم في املسابقة 

وفازت على األمريكية تايلور تاونسند 6-4 و2-6.
وبعد أسبوع واحد من اخلسارة في نهائي بطولة 
إنديان ويلز أم��ام إيلينا فسنينا ظهرت كوزنتسوفا 
بشكل ق��وي ف��ي ض��رب��ات اإلرس���ال وخ��س��رت شوط 
إرسالها مرة واح��دة بينما كسرت إرس��ال منافستها 

أربع مرات.
وسيكون التحدي املقبل لكوزنتسوفا الفائزة باللقب 
في 2006 مواجهة فينوس وليامز املصنفة 11، الفائزة 
ببطولة ميامي ثالث مرات، والتي تفوقت متاما 3-6 

و-6صفر على الرومانية باتريشيا تيج.
كما ف��ازت البريطانية جوهانا كونتا املصنفة 
العاشرة واالسترالية سمانثا ستوسور املصنفة 14 
في الدور الثالث. وستلعب ستوسور في املباراة املقبلة 

مع هاليب.

كيربر وهاليب يتأهالن للدور  الرابع 
في ميامي للتنس


