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الرياضة الدولية

منتخب تشيلي :مواهب وأحالم فـ ...مفاجأة
على عكس املتوقع ،وبدال من أن
يحذر منتخب تشيلي من املنتخبات
الكبرى واملرشحني األبرز لنيل اللقب
العامليّ ،
يوجه نجم املنتخب أرتورو
فيدال واألسطورة البرازيلية بيليه
دعوات للخوف من مفاجآت تشيلي
في املونديال املقبل
هادي أحمد
ب��رغ��م ص �غ��ر اس �م�ه��ا ع �ل��ى ال�س��اح� ً�ة
ال �ك��روي��ة ال �ع��امل �ي��ة ،ت �ب��دو م�ف��اج�ئ��ة
ث� � �ق � ��ة الع � � �ب� � ��ي م � �ن � �ت � �خ ��ب ت �ش �ي �ل��ي
ب ��ال ��ذه ��اب ب �ع �ي �دًا ف ��ي ك��أس
ال �ع��ال��م امل �ق �ب �ل��ة – ال �ب��رازي��ل
 .2014وف �ي �م��ا ي ��رى ال�ك�ث�ي��ر
م� ��ن خ � �ب� ��راء ال � �ك� ��رة أن ه ��ذا
امل�ن�ت�خ��ب – أف �ض��ل م��ن لعب
باسم تشيلي  -مرشح لنيل
لقب «الحصان األس��ود» في
البطولة املقبلة ،أبدى العب
وس� ��ط ي��وف �ن �ت��وس أرت � ��ورو
ف �ي��دال ث�ق�ت��ه ب��أن��ه وزم�ل�ائ��ه
ق � ��ادم � ��ون ل � ��زراع � ��ة ال� �خ ��وف
غياب برافو ودياز
ف��ي نفوس منافسيهم .وما
مباراتهم الودية أمام أملانيا
عن ودّية ألمانيا
اليوم إال إلرسال إشارة إلى
سيغيب قائد وحارس
م �ن �ت �خ �ب��ات ال� � ��دول األخ� ��رى
منتخب تشيلي
بالحذر .منتخبات إسبانيا
عن
كالوديو برافو
وه��ول �ن��دا وأس �ت��رال �ي��ا ال�ت��ي
أملانيا
أمام
املواجهة
س�ت�خ��وض م�ع�ه��ا ف�ع��ال�ي��ات
بسبب إصابته بتمزق
ال � ��دور األول ل �ل �ب �ط��ول��ة! في
امل � �ق� ��اب� ��ل ال ي� �س� �ع ��ى م � ��درب
في العضلة الخلفية
أمل ��ان� �ي ��ا ي ��واك� �ي ��م ل� � ��وف ف��ي
للفخذ اليسرى .ومن
امل�ب��اراة إال الكتشاف بعض
املقرر أن يتم إشراك
ال �ب��دائ��ل ال �ج��دي��دة ،ال �ت��ي قد
الحارس البديل جوني
ي�س�ت�ع�ين ب �ه��ا ع �ن��د اخ�ت�ي��ار
هيريرا املثير للجدل،
ق� ��ائ � �م� ��ة امل � �ن � �ت � �خ� ��ب ل� �ك ��أس
بسبب الحكم عليه
العالم.
قتل
بالسجن في قضية
سبق لتشيلي أن بلغت دور
قيادته
سيدة أثناء
الـ  16في آخر مشاركتني لها
مخمورًا .وينضم إلى
في كأس العالم عامي 1998
بجانب
قائمة املصابني
و .2010بطولتهم األخ�ي��رة
مارسيليو
برافو الالعب
ك��ان��ت ت �ح��ت ق �ي ��ادة امل ��درب
يعتبر
دياز الذي
األرجنتيني اآلخر مارسيلو
أساسيًا فى تشكيلة
ب� �ي� �ي� �ل� �س ��ا .اآلن وب � �ق � �ي� ��ادة
املدرب الجديد ،األرجنتيني
املدرب األرجنتيني
خ��ورخ��ي س��ام�ب��اول��ي ،ال��ذي
خورخي سامباولي.
يشبه أسلوب لعبه أسلوب
س�ل�ف��ه ،س �ي �ح��اول ال��وص��ول
ال ��ى م��رح �ل��ة م�ت�ق��دم��ة أك �ث��ر.
الكثير م��ن ال�لاع�ب�ين ال�ح��ال�ي�ين في
ت�ش�ك�ي�ل�ت��ه ي �ح �ل �م��ون ب �ت �ج��اوز ه��ذا
ال � ��دور ،ب��وج��ود م �ه��ارات هجومية
ق ��وي ��ة أب � ��رزه � ��ا ف� � �ي � ��دال ،الع � ��ب ف��ي
ن�م��و م�س�ت�م��ر ،وم �ه��اج��م ب��رش�ل��ون��ة

يعاني املدرب األرجنتيني خورخي سامباولي من مشاكل في الدفاع (توماس كينزليه ــ أ ف ب)

أل� �ك� �س� �ي ��س س ��ان � �ش � �ي ��ز .س��ان �ش �ي��ز
ي� � ��رى ف � ��ي م � �ب� ��ارات� ��ه أم� � � ��ام أمل ��ان �ي ��ا
م ��ؤش� �رًا مل ��ا ي �م �ك��ن أن ي �ق��دم��وه في
املونديال .ويؤكد أن هناك العديد
م� � ��ن ال �ل��اع� � �ب �ي��ن ال� � ��ذي� � ��ن ي� �ق ��دم ��ون
ع� � ��روض� � ��ًا رائ � � �ع� � ��ة م� � ��ع أن ��دي� �ت� �ه ��م:
«س� �ن ��رى م ��ا إذا ك � ��ان ب��اس �ت �ط��اع��ة
امل�ن�ت�خ��ب ت�ق��دي��م أش �ي��اء ك�ب�ي��رة في
املونديال».
حسنًا ،ثقة فيدال بمنتخبه أكبر من
زمالئه الباقيني .ربما أقام فيدال ثقة
ع��اب��رة .ورب �م��ا ي�ش��ك ال��واح��د منهم
في جميع اآلخرين .ال يمكن التأكد
م��ن ذل ��ك .امل��ون��دي��ال ع�ل��ى األب� ��واب،
وال م �ج��ال ل�ل�ت��راج��ع اآلن .ال يمكن
أن تخذل كثيرين َ
ممن بنوا أمجادًا
م�س�ب�ق��ة وأح�ل�ام ��ًا أك �ب��ر م��ن م�ق��اس

رشح بيليه تشيلي
لبلوغ المربع الذهبي
في المونديال

أم �ن �ي��ات �ه��م .ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال�لاع �ب�ين
العمل بأقصى ما لديهم من قدرات.
مستوى فيدال وألكسيس لم يصل
إل ��ى ه ��ذه امل��رت �ب��ة ال��رائ �ع��ة م�ع��ًا في

أي وق��ت س��اب��ق .وب�ف�ض��ل النتائج
اإليجابية ف��ي التصفيات ،فرضوا
م � �ع� ��ًا ،ج �م �ي �ع �ه ��م ،م �ن �ت �خ �ب��ًا ق��وي��ًا
يفرض احترامه .مقدمني ما أبدوه
من شغف وكرة جميلة ،نالت رضى
وت��رش �ي��ح األس � �ط� ��ورة ال �ب��رازي �ل �ي��ة
بيليه لبلوغ املربع الذهبي .مدرب
أرس� �ن ��ال ال �ف��رن �س��ي أرس�ي��ن فينغر
ونجم هولندا السابق رود غوليت
يشاركان بيليه ال��رأي ،بأن تشيلي
م �ن �ت �خ��ب ي� �ج ��در ع � ��دم االس �ت �ه��ان��ة
به.
ال ش � ��ك أن ف� � ��وز ت �ش �ي �ل��ي األخ� �ي ��ر
على انكلترا  0-2ودي��ًا ك��ان مبهرًا،
وي�ع��د ب��ال�ك�ث�ي��ر .ل�ك��ن م �ب��اراة ال�ي��وم
أم ��ام أمل��ان �ي��ا ،س�ت�ك��ون م �غ��اي��رة من
جهة ردود الفعل إن ك��ان األداء أو

النتيجة إي�ج��اب�ي��ة للتشيليانيني.
فمعركة خ��ط ال��وس��ط ال�ت��ي يتغنى
بها ف�ي��دال ،ستكون أم��ام باستيان
شفاينشتايغر ال�ع��ائ��د األب ��رز ال��ى
صفوف الـ «مانشافت» بعد تعافيه
من اصابة في الكاحل.
وإن كان الوسط والهجوم متميزًا،
إال أن م � �س � �ت ��وى ال� � ��دف� � ��اع ي �ظ �ه��ر
ش�ي�ئ��ًا م��ن ال �ه �ش��اش��ة ف��ي م��واج�ه��ة
امل �ن��اف �س�ي�ن ال� �ك� �ب ��ار .س �ت �ب �ق��ى ه��ذه
م�ش�ك�ل��ة س��ام �ب��اول��ي األك� �ب ��ر ،عليه
إيجاد حل لها قبل مباراته األولى
ف��ي امل��ون��دي��ال أم ��ام أوس�ت��رال�ي��ا ،إن
ك � ��ان ي �س �ع��ى ع �ل ��ى األق � � ��ل ل �ل �ع��ودة
ال��ى إن �ج��از حققه التشيليون قبل
خمسة عقود عندما ف��ازوا باملركز
الثالث في مونديال .1962

برنامج المباريات الدولية الودية
الكونغو  -ليبيا ()16.00
 األربعاء:زامبيا  -أوغندا ()16.30
ب� � � � �ل� � � � �غ � � � ��اري � � � ��ا  -ب � � � �ي � �ل ��اروس � � � �ي� � � ��ا ليتوانيا  -كازاخستان ()17.00
اذربيجان  -الفيلبني ()17.00
()17,45
موريتانيا  -النيجر ()18.00
اليابان  -نيوزيلندا ()12.40
املجر  -فنلندا ()19.00
الهند  -بنغالدش ()14.30
اليونان  -كوريا الجنوبية ()19.00
ماالوي  -زيمبابوي ()14.30
ألبانيا  -مالطة ()19.00
بوروندي  -رواندا ()15.30
الجزائر  -سلوفينيا ()19.00
روسيا  -أرمينيا ()16.00
موزمبيق  -أنغوال ()19.00
جورجيا  -ليشتنشتاين ()16.00
جنوب أفريقيا  -البرازيل ()19.00
إيران  -غينيا ()16.00

مونتينيغرو  -غانا ()19.00
الكيان الصهيوني  -سلوفاكيا ()19.30
البوسنة والهرسك  -مصر ()19.30
تشيكيا  -النروج ()19.30
قبرص  -إيرلندا الشمالية ()20.00
مقدونيا  -التفيا ()20.00
أندورا  -مولدوفا ()20.00
كولومبيا  -تونس ()20.00
السنغال  -مالي ()20.00
ناميبيا  -تنزانيا ()20.00
تركيا  -السويد ()20.30

رومانيا  -األرجنتني ()21.00
املغرب  -الغابون ()21.00
أوكرانيا  -الواليات املتحدة ()21.00
جبل طارق  -إستونيا ()21.00
النمسا  -أوروغواي ()21.30
سويسرا  -كرواتيا ()21.30
بولونيا  -إسكوتلندا ()21.45
أملانيا  -تشيلي ()21.45
بلجيكا  -ساحل العاج ()21.45
ويلز  -أيسلندا ()21.45
إيرلندا  -صربيا ()21.45

فرنسا  -هولندا ()22.00
إنكلترا  -الدانمارك ()22.00
أوستراليا  -اإلكوادور ()22.00
البرتغال  -الكاميرون ()22.45
إسبانيا  -إيطاليا ()23.00
سانت لوسيا  -جامايكا ()00.00
 الخميس:امل � �ك � �س � �ي � ��ك  -ن � �ي � �ج � �ي� ��ري� ��ا (3.30
فجرًا)
كوستاريكا  -الباراغواي (.)4.00

