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رياضة

»تيتي«
أعاد الهوية..

بعد كارثة
السباعية التاريخية

رحيل ثنائي الغانرز

144 مليون يورو
مكسب البارسا من نيمار

أقر الفرنسي أرسني ڤينغر مدرب ارسنال بإمكانية 
بيع جنمي فريقه التشــيلي الكســيس سانشيس 
واألملاني مسعود أوزيل في فترة االنتقاالت الشتوية 
املقبلــة، وذلك قبل انتهاء عقديهما نهاية املوســم 
اجلاري. وقال ڤينغر »هــذا ممكن.. عندما نصبح 
في وضع مماثل، يجب البحث في جميع احللول«.

لكن بالنســبة لڤينغر، لم يحدد ارســنال مهلة 
للمفاوضات مع جنمي فريق شمال لندن.

وأضاف »قلت دوما إن عدم التوصل إلى اتفاق 
العــام املاضــي ال يعنــي ان الالعبــني ســيرحالن 
بالضرورة. الالعبان سعيدان هنا وآمل في التوصل 
إلى حل«. وفي حال عدم متديد الالعبني لعقديهما، 
ســيصبحان حرين الصيف املقبل مــن أي التزام 
تعاقدي مع الغانرز، ومبقدورهما االنتقال الى أي 
فريــق من دون مبلغ مالي للفريق اللندني. وهكذا 
تكون فترة االنتقاالت الشتوية، الفرصة األخيرة 

الرسنال لبيعهما مقابل بدل مالي.

كشــفت تقارير صحافية مفاجأة بشأن صفقة 
رحيل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان 
بعد فسخ عقده مع النادي الكتالوني، ودفع قيمة 
الشرط اجلزائي البالغة ٢٢٢ مليون يورو. وقالت 
صحيفة »سبورت« اإلسبانية إن البارسا لم يحصل 
على ٢٢٢ مليون يورو صافي ربح من صفقة نيمار 
كما يتصور البعض. وأوضحت »ذهب جزء من هذا 
املبلــغ للضرائب، كما حتصل نيمار من هذا املبلغ 
على مكافأة جتديد عقده، مع النادي في ٢٠١6، كما 
حصل والده، ووكيل أعماله، على ٢6 مليون يورو 
للسبب ذاته«. وأشارت »حصل البلوغرانا في النهاية 

على صافي ربح وصل إلى ١44 مليون يورو«.

سلطت صحيفة »ليكيب« الفرنسية الضوء على 
حقوق البث التلفزيوني للدوري الفرنسي الدرجة 
األولى هذا املوســم. ونشــرت الصحيفة صورة 
لنجوم »الليغ١« وعلى رأسهم نيمار حتت عنوان: 
كيف تصبح مليارديرا؟ وأشــارت الصحيفة أنه 
بفضل هذا البث التلفزيوني، استطاعت العديد من 
األندية جني الكثير من األموال في الفترة األخيرة.

جاردمي مدرب 
موناكو

قطار الروسية »ماشي« 
في تيانجين الصينية

نادال ودمييتروف إلى ربع نهائي »شنغهاي«
بلغ اإلسباني رافايل نادال والبلغاري غريغور 
دمييتروف املصنفان اول وسادسا على التوالي 
الدور ربع النهائي لدورة شنغهاي الصينية في 
كرة التنس إحدى دورات املاسترز لاللف نقطة.
في الدور الثالث، فــاز نادال على االيطالي 
فابيو فونييني 6-٣ و6-١، ودمييتروف على 
االميركي سام كويري العاشر 6-٣ و٧-6 )٧-

٣(. وكان نادال الساعي الى لقبه االول في دورة 
شنغهاي بعدما حل وصيفا عام ٢٠٠9، تخطى 
دمييتروف 6-٣ و4-6 و6-١ في الدور نصف 
النهائي لدورة بكني االسبوع املاضي في طريقه 
الى إحراز اللقب الســادس هذا املوسم والـ ٧5 
في مســيرته االحترافية. وكان الفوز التاسع 

لنادال في ١٠ مواجهات امام البلغاري.
وخرج األملاني الكسندر زفيريف الثالث من 
الدور الثالث بخسارته امام االرجنتيني خوان 
مارتن دل بورتو الســادس عشــر 6-٣ و6-٧ 

)5-٧( و6-4.
وكان زفيريــف يبحث عن لقبه الســادس 
هذا املوســم، وقد ضمن املشــاركة في بطولة 
املاسترز التي جتمع الالعبني الثمانية االوائل 
فــي العالم، بعد بلوغــه اجلمعة نصف نهائي 
دورة بكــني ليصبح اصغــر العب يتأهل اليها 

منذ دل بوترو عام ٢٠٠8.
ويلتقــي دل بوتــرو فــي ربــع النهائي مع 

االميركي جون ايسنر الثاني عشر او الصربي 
فيكتور ترويسكي.

وبلــغ ربع النهائي ايضــا الكرواتي مارين 
سيليتش الرابع بفوزه على االميركي ستيف 
جونسون ٧-6 )٧-١( و6-4، ليضرب موعدا مع 
االسباني البرت راموس فينوالس الفائز على 
االملاني يان-لينارد ستروف ٧-6 )٧-4( و4-6.

تألق الحسناء الروسية
تأهلت الروسية ماريا شارابوڤا الى الدور 
ربع النهائي من دورة تياجنني الصينية الدولية 
بفوزها على الپولندية ماغدا لينيت ٧-5 و6-٣.
واحتاجت الروسية املصنفة في املركز 86 
عامليا والتي خســرت امام الرومانية سيمونا 
هاليب في الدور الثالث من دورة بكني االسبوع 
املاضي، الى ساعة و٣5 دقيقة لتحقيق الفوز على 
لينيت )مصنفة ٧١( في اول مواجهة بينهما. وال 
تزال شارابوڤا )٣٠ عاما( املصنفة اولى عامليا 
ســابقا تبحث عن لقبها االول منذ عودتها الى 
املالعب في ابريل املاضي اثر إيقافها ١5 شــهرا 
لتناولها مادة منشطة. وفي أبرز مباريات الدور 
الثاني، تغلبت الصينية شــواي بينغ الثالثة 
وحاملة اللقب على مواطنتها تشيو وانغ 6-٢ 
و6-٢، واالميركيــة كريســتينا ماكهايل على 
اليونانية ماريا ساكاري السادسة 6-٠ و4-6.

البث 
التلفزيوني 

يصنع 
مليارديرات يحاول موناكو حامل اللقب زيادة الضغط على 

باريس سان جرمان املتصدر عندما يحل من دون هدافه 
الكولومبي راداميل فالكاو ضيفا على ليون اليوم في 
افتتاح املرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويتصدر بي اس جي ترتيب البطولة برصيد ٢٢ نقطة بفارق 
ثــالث نقاط أمام نادي االمارة، وفالكاو يتصدر ترتيب الهدافني 
برصيد ١٢ هدفا مقابل 8 اهداف لالوروغوياني ادينسون كافاني 

وستة للبرازيلي نيمار مهاجمي فريق العاصمة.
ويقــدم فالكاو مســتوى رائعا هذا 
املوسم، ومساهمته الكبيرة في تأهل 
كولومبيا الى نهائيات مونديال ٢٠١8 في 
روسيا عن مجموعة اميركا اجلنوبية 
وبذله جهودا مضاعفة، دفعت باملدرب 
البرتغالي ليوناردو جاردمي الى اتخاذ 

قرار بإراحته.
ورغم عدم رضاه عن فقدان نقطتني 

في املباراة مع مونبلييه في املرحلة الســابقة، قال جاردمي »لقد 
لعــب الليلة املاضية، عــدا عن رحلة العودة الى موناكو وفارق 

التوقيت )بني اوروبا وأميركا اجلنوبية(«.
وأضاف »محاولة اشــراكه ضد ليون تعني اننا نقتله. لذلك 
فهو لن يلعب. في الواقع، حالته البدنية لن تســمح له باللعب 

مباراتني خالل 48 ساعة«.
وســيدفع جاردمي باالرجنتيني غيدو كارييــو مكان فالكاو 
فــي املباراة ضد ليون الذي لم يســتطع بــدوره حتقيق افضل 
مــن التعادل فــي مبارياته الثالث 
االخيرة فتراجع الى املركز الثامن، 
ومنها التعادل ٣-٣ مع كل من اجني 

وديجون.
وسيغيب عن فريق املدرب برونو 
جينيزيــو قلب الدفــاع البرازيلي 
مارسيلو الذي طرد بطريقة غريبة 

خالل املباراة مع مونبلييه.

موناكو من دون »النمر« أمام ليون

قليلون فقــط هم من آمنوا بحظوظ 
املنتخب البرازيلي في العودة كقوة كروية 
كبيرة في العالم بعد ٣ سنوات من انتهاء 

مونديال ٢٠١4 املخيب لآلمال.
وها هو السيليســاو يعود إلى كأس 
العالم مفعما بالثقة وحامال الفتة املرشح 
األوفر حظا للفوز باللقب، ويعود الفضل 
في هذا طبقا لوجهة نظر وسائل اإلعالم 
واجلماهير الى مدربــه تيتي الذي أعاد 
الثقة بالنفس للمنتخب الفائز باملونديال 

5 مرات.
وأنهت السامبا مشوارها في تصفيات 
أميــركا اجلنوبيــة املؤهلــة للمونديال 
بالشكل األمثل بالتغلب ٣-٠ على تشيلي، 
وهــي التصفيات التي شــهدت ظهورها 
بثوب جديد يختلف كليا عن ذلك الذي 
كانــت ترتديه أثناء حقبــة املدير الفني 
الســابق كارلوس دونغا الذي أخفق في 
اخلروج بالفريق من أزمته النفسية بعد 

مونديال ٢٠١4 الدرامي.
وكان تيتــي أحــد املدربني املعروفني 
للجماهير والصحافة بفضل عمله الرائع 
مع نــادي كورينثيانز الــذي فاز حتت 
قيادته بالدوري احمللي مرتني عامي ٢٠١١ 
و٢٠١5 وبطولــة كأس ليبيرتادوريــس 

ومونديال األندية في ٢٠١٢.
لكن رغم شــهرته الواســعة كمدرب 
جيد، فاقت مســيرة تيتــي مع املنتخب 

البرازيلي كل التوقعات.
وتولــى تيتي مهمة قيــادة البرازيل 
فنيــا بعد مــرور 6 مراحل من تصفيات 
أميركا اجلنوبية املؤهلة للمونديال، في 
الوقــت الذي كان فيه منتخب الســامبا 
بعيدا عن مراكز التأهل، كما ســبق ذلك 
خروجه الكارثي من بطولتي كوبا أميركا 
٢٠١5 بتشيلي و٢٠١6 في الواليات املتحدة 

األميركية.
وحقق السيليســاو أرقاما رائعة في 
التصفيات، فقد حصد 4١ نقطة من بينها 

٣٢ نقطة حتت قيادة تيتي، بعد أن حقق 
١٠ انتصارات، 9 منها متتالية، وتعادلني، 
ليخطف بطاقة التأهل لروسيا في املرحلة 
١4 من التصفيات عندما فاز على پاراغواي 

بثالثية نظيفة.
ومنذ فوزه على اإلكوادور على ملعبها 
في عاصمتها كيتو بثالثية بيضاء، جنح 
الفذ تيتي في تكوين فريق قوي يعتمد 
على تناقل الكرة دون اللجوء إلى املخاطرة 
في النواحي الدفاعية، كما يجيد االستفادة 

من سرعة العبيه باخلط الهجومي.
وأظهر املدرب املجتهد قدرة كبيرة على 
حتمل املسؤولية وعلى اتخاذ القرارات 
اجلريئــة عندما قــرر الدفــع بغابرييل 
خيسوس في أول مباراة له مع البرازيل 
أمام اإلكوادور، في الوقت الذي كان فيه 
هذا األخير مجرد العب واعد بني صفوف 

بامليراس.
ورد خيســوس املهاجم احلالي ملان 
ســيتي اجلميل لتيتي ســريعا وسجل 
هدفني في تلك املباراة، ليصبح بعد ذلك 
الشريك األمثل لنيمار في اخلط األمامي.
وراهــن املــدرب البرازيلي على خط 
دفاعــي يعج باخلبــرات بوجود ألفيس 
ومارســيلو وميراندا كعناصر أساسية 
معتمدا في وســط امللعب على كارلوس 
كاسيميرو صاحب الدور الدفاعي البحت.
ورغــم كل هذا تظــل امليزة األكبر له 
هي إعادة الثقة بالنفس لالعبي منتخب 
بالده وجماهيره، والتي تضررت كثيرا 
عقــب الهزمية التاريخية أمام أملانيا في 
املونديــال املاضي، وهــي الهزمية التي 
اعتبرتها الصحافة والشعب البرازيلي 
مبنزلة الضربة القاضية جليل بأكمله.

نعــم تأهلــت البرازيل إلــى العرس 
العاملي كأحد أبرز املرشحني للفوز باللقب 
واجلانب األعظم من الفضل في هذا يعود 
إلى ادينور باتشــي الذي يعرفه العالم 

كله باسم »تيتي«.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا )املرحلة 8(

١٠beIN Sports HD٣إسبانيول ـ ليڤانتي
أملانيا )املرحلة 8(

9:45beIN Sports HD5شتوتغارت ـ كولن
فرنسا )املرحلة 9(

9:45beIN Sports HD6ليون ـ موناكو

افعلها 
يا ابن 

روزاريو

شكرا ميسي، كالم لـ »بونو« مغني فرقة الروك »يو 2« بعد تغيير موعد 
حفله املوســيقي في بوينس ايرس اثر تأهــل األرجنتني الى نهائيات كأس 
العالم 2018. إال أن املنتخب لم يفز بعد بأي لقب كبير مع جنمه ميسي الذي 
ســيبلغ احلادية والثالثني في املونديال الروســي. الوقت ينفد للعثور على 

الوصفة املعجزة.
والفوز اجلميل على االكوادور 3-1 بفضل ثالثية للعبقري ليو أفضل العب في 
العالم 5 مرات، لن ينسى املشوار الكارثي للتانغو في تصفيات كأس العالم الذي 
أثار أعصاب 41 مليون شخص ودفع ثمنه مدربان )مارتينو ثم ادغاردو باوتسا( 
قبل وصول سامباولي. خلص سيزار لويس مينوتي مدرب املنتخب املتوج بلقب 
1978 الوضع قائال: »أمام األكوادور رأينا أفضل نسخة مليسي وعلى املدرب أن 
يقدم مشروعه ويحدد الطريقة التي سيطورها«، فاألرجنتني منتخب عادي ميلك 
العبا غير عادي وإذا لم يكن قائد األوركســترا صانع اللعب والهداف في يومه 
يكون الفريق متواضعا وغير ملهم. ويبقى لســامباولي 8 أشهر تقريبا لتقدمي 
نســخته في احلدث العاملي الكبير الساعة تدق: سيبلغ ميسي احلادية والثالثني 

في املونديال، وقد يكون على األرجح األخير له في عز مستوياته.
فــي االنتظار، غرق بلد مجنون بكرة القدم في عالم ميســي، حيث قال 
الكاتب ساشيري البن مدينته روزاريو »أريدك أن تصبح بطال للعالم أرجوك 
أثبت ذلك، وهذا ما ينطبق على املهاجم الدولي السابق خورخي فالدانو الذي 
أطلق عبارة مثيرة »ميســي هو مارادونا كل األيام« وعليه الظفر باملونديال 

ليكون أعلى من اجلميع.

رئيس سيون »كفخ«
محلالً تلفزيونياً

تعــرض رئيس نادي ســيون السويســري 
كريستيان كونستانتني لعقوبة احلرمان من دخول 
املالعب ملدة ١4 شــهرا لضربه محلال تلفزيونيا 
بعد نهاية احدى املباريات، وذلك بحسب جلنة 
االنضباط في رابطة الدوري السويســري لكرة 
القدم. في ٢١ سبتمبر املاضي وبعد نهاية مباراة 
فاز فيها فريقه ٢-١ اعتدى رئيس ســيون على 
املدرب السابق للمنتخب رولف فرينغر، املتواجد 
علــى حدود امللعــب والذي يعمــل محلال لقناة 
»تيلي كلوب« الناقلة للمباراة مباشرة. وأظهرت 
املشاهد كونستانتني وهو يصفع فرينغر املمدد 
علــى األرض. وقــال فرينغر لوســائل إعالم ان 
كونستانتني ضربه عدة مرات قبل اللقطة التي 

انتشرت على وسائل التواصل االجتماعي.


