
تستعد إنكلترا للوفاء بالتوقعات 
النامية ح��ول فريقها ال��ش��اب عندما 
تستهل تصفيات ك��أس أوروب��ا 2020 
لكرة القدم أمام ضيفتها تشيكيا اجلمعة 

في ملعب وميبلي.
واكتملت تشكيلة امل���درب غاريث 
ساوثغيت للمرة األول���ى ف��ي 2019، 
وستكون تشيكيا جتربتها األولى قبل 
رحلتها إلى مونتينيغرو االثنني املقبل 
ضمن املجموعة األولى التي تضم أيضا 

بلغاريا وكوسوفو.
وللمرة األول��ى منذ سنوات، يشعر 
اإلنكليز بأن منتخب “األسود الثالثة” 
ق��ادر على منافسة صفوة منتخبات 
ال��ق��ارة. فبعد بلوغها الصيف املاضي 
نصف نهائي كأس العالم للمرة األولى 
منذ 1990، حققت إنكلترا مشوارا الفتا 
ف��ي دوري األمم األوروب���ي���ة بفوزها 
على إسبانيا وكرواتيا فبلغت نصف 

النهائي.
وفي وقت يبدو التقدم كبيرا مقارنة 
مع عقود من االح��ب��اط، ي��رى ج��وردان 
ه��ن��درس��ون الع���ب وس���ط ل��ي��ف��رب��ول 
أن األف��ض��ل م��ا زال ف��ي انتظار رج��ال 
ساوثغيت. فمع ال��واع��دي��ن ج��اي��دون 
س��ان��ش��و، ك��ال��وم ه���ادس���ون-أودوي 
وال��ق��ادم اجلديد ديكالن راي��س، باتت 
التشكيلة ت��ض��م ت��ن��وع��ا م��ع ال��ه��داف 
هاري كاين والنجوم رحيم سترلينغ، 

ماركوس راشفورد وديلي آلي.
يقدم سانشو مستويات جميلة مع 
بوروسيا دورمتوند األملاني بعد تركه 
مانشستر سيتي في سن صغيرة، فيما 
أصبح ه��ادس��ون-أودوي من الوجوه 

املعروفة في البرمييرليغ برغم انتظاره 
أول م��ش��ارك��ة أس��اس��ي��ة م��ع تشلسي 

اللندني.
ش���اب���ان ص��غ��ي��ران أي���ض���ا، روب���ن 
لوفتوس-تشيك )تشلسي( وترنت 
ألكسندر-أرنولد )ليفربول(، تواجدا 
في التشكيلة قبل انسحابهما بسبب 
اإلص��اب��ة. زم��ي��ٌل آخ��ر لهندرسون هو 
املدافع الشاب جو غوميز ال��ذي خاض 
ست مباريات دولية، لكنه ال يزال مبتعدا 

حاليا للتعافي من كسر في ساقه.
وق���ال ه��ن��درس��ون “هؤالء الشبان 
ي��ض��ّج��ون مب��وه��ب��ة ك��ب��ي��رة. ه���ذا جيد 
إلنكلترا، ألنه بعد سنوات قليلة أعتقد 

أننا سنمتلك العبني مميزين جدا”.
ت��اب��ع “العبون ش��ب��ان ب���دأوا للتو 
مسيرتهم وسيكونون أكثر خبرة بعد 

سنوات”.
وأردف الع��ب ليفربول “املستقبل 
باهر حقا مع كل هؤالء الشبان... يجب 
أن أس��اع��ده��م ع��ن��دم��ا ي��ش��ارك��ون هنا 
ليلعبوا بارتياح على غرار مستوياتهم 

مع أنديتهم”.
غريزة تنافسية

س��اع��د ساوثغيت التقدم السريع 
لالعبني الشبان حتت إشراف مدربني من 
طراز األملاني يورغن كلوب واإلسباني 
بيب غوارديوال في ليفربول ومانشستر 

سيتي تواليا، باإلضافة إلى األرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو في توتنهام.

في امل��اض��ي، خلقت والءات األندية 
انقسامات في تشكيلة منتخب إنكلترا، 
لكن هندرسون يصّر على أن الصداقة 
أص��ب��ح��ت ق��وي��ة مب���ا ي��ك��ف��ي لتحمل 
الضغوط “أنا صديق جيد مع رحيم 
كما تعلمون. لعبت معه في ليفربول 
وأحتدث اليه بانتظام. عندما جئت إلى 

هنا هذا األسبوع متازحنا قليال”.
تابع “في نهاية املطاف نحن زمالء، 
واألهم بالنسبة إلينا املباراتان املقبلتان 
إلنكلترا في املاضي كانت األمور مختلفة 
قليال، لكن أشعر بتماسك هذه التشكيلة. 

وأمور مماثلة ال حتدث بالفعل”.
ُيتوقع أن يكون مشوار إنكلترا سهال 
نحو أوروب��ا 2020 والتي يستضيف 
ملعب وميبلي مباريات عدة منها السيما 

في األدوار األخيرة.
لكن هندرسون ح��ّذر من أن صعود 
إن��ك��ل��ت��را األخ��ي��ر ق��د يجعلها ضحية 
مفاجآت أم��ام تشيكيا ومونتينيغرو. 
وأوض��ح “التوقعات تتغير  لكن هذا 
جيد لنا، طاملا نعرف ما يجب حتقيقه 
كمجموعة. لكن من اخلارج ومن وجهة 
ب��اق��ي املنتخبات، عندما تلعب ضد 
إنكلترا تريد أن حتقق الفوز، لذا يجب أن 

نكون حذرين”.

العبو املنتخب األملاني يحيون اجلماهير بعد صافة النهاية

ظهرت أملانيا بشكل واعد مع عودتها للمنافسات الدولية 
في ثوب جديد بالتعادل 1-1 مع ضيفتها صربيا وديا وقدمت 

اشارات على حتسنها بعد عام 2018 الكارثي.
وخرجت أملانيا من ال��دور األول لكأس العالم في روسيا 
2018 وهبطت من مجموعتها في دوري األمم األوروبية العام 
املاضي لكنها ضمت العبا واحدا فقط لتشكيلتها األساسية من 
الفريق الفائز بكأس العالم 2014 وكان أكبر العب سنا في 

امللعب في 24 من عمره.
ولعب الفريق بشراسة وسرعة أكبر مقارنة بالسنوات 
األخيرة حيث لعب كاي هافرتس ويوليان براندت وليروي 
ساني خلف املهاجم تيمو فيرنر واحتاج الفريق صاحب 
الضيافة لثالث دقائق فقط للتسديد على املرمى حيث سدد 
هافرتس الكرة في حارس صربيا ماركو دميتروفيتش عقب 

متريرات سريعة.
واستبعد يواخيم لوف مدرب أملانيا مؤخرا ثالثة العبني 
ممن شاركوا في فوز أملانيا بكأس العام 2014 وهم جيروم 
بواتنج وماتس هوملز وتوماس مولر مفضال ضخ دماء 
جديدة حيث يستعد فريقه لبداية مشواره في تصفيات بطولة 

أوروبا 2020 أمام هولندا يوم األحد.
وتقدمت صربيا لألمام بعد 11 دقيقة ومن أول ركلة ركنية 
لها وصلت الكرة إل��ى لوكا يوفيتش ال��ذي سددها برأسه 

مسجال أول أهدافه الدولية.
ومن املرجح أن يكون الالعب البالغ من العمر 21 عاما 
والذي سجل 22 هدفا في 35 مباراة مع أينتراخت فرانكفورت 
هذا املوسم هدفا للعديد من األندية الكبرى في فترة االنتقاالت 
الصيفية حيث ذك��رت تقارير أن أن��دي��ة مثل ري��ال مدريد 

وبرشلونة أبدت اهتمامها.
وكاد فيرنر أن يدرك التعادل في مناسبتني قبل أن تهدر 

صربيا فرصة سانحة عندما سدد آدم ليايتش فوق العارضة.
لكن األمل��ان زادوا االيقاع وأه��دروا العديد من الفرص في 
الشوط الثاني قبل أن يدرك البديل ليون جوريتسكا تعادال 

مستحقا في الدقيقة 69.
وأبلغ لوف الصحفيني ”في الشوط األول التأقلم بني العبني 

يلعبون سويا للمرة األولى لم يكن جيدا.
”في الشوط الثاني أرسل الفريق إشارة جيدة جدا أننا 
نستطيع زيادة الضغط ورفع إيقاعنا. اتيحت لنا العديد من 
الفرص وافتقرنا للفاعلية أمام املرمى قليال. هذا جزء من خبرة 
التعلم أيضا“. وتابع ”في املجمل أنا راض متاما عن العقلية 

والضغط الذي صنعناه“.
وتدين صربيا بالفضل للحارس دميتروفيتش في اخلروج 
بالتعادل حيث أنقذ مرماه من ع��دة ف��رص خطيرة ليحرم 
األمل��ان من تسجيل الهدف الثاني. وأكملت صربيا املباراة 
بعشرة العبني بعد طرد ميالن بافلوف بسبب تدخل عنيف 
على ساني. وخرج جناح مانشستر سيتي لكن لوف قال إن 

اإلصابة ليست خطيرة وسيكون جاهزا ملباراة األحد.
وأض��اف ”كان خطأ عنيفا. ساني ك��ان محظوظا بعدم 
تعرضه إلصابة لكن مثل ه��ذه األخ��ط��اء تتسبب في كسر 

العظام“.
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بداية واعدة لـ »املانشافت« بثوبه اجلديد بعد التعادل مع صربيا وديًا

لوف: املنتخب األملاني بحاجة للكثير من العمل
أبدى املدير الفني للمنتخب األملاني األول لكرة 
القدم، يواكيم لوف، سعادته بعد التعادل 1-1 
أمام املنتخب الصربي في مباراة ودية، ولكنه أكد 
أن هناك الكثير من العمل يجب إنهائه قبل بداية 

التصفيات املؤهلة ليورو 2020.
ليس هناك متسع من الوقت لفعل هذا األمر، 
إذ يستهل املنتخب األملاني حملته في التصفيات 
يوم األحد املقبل مبواجهة املنتخب الهولندي في 
أمستردام، إذ خسر املنتخب األملاني هناك بثالثية 

نظيفة في دوري أمم أوروبا العام املاضي.
وق���ال ل���وف ع��ق��ب امل���ب���اراة ال��ت��ي أق��ي��م��ت في 

فولفسبورغ: “كنت سعيداً بالعقلية اليوم.. 
كانت هذه إشارة واضحة.. في الشوط الثاني قمنا 
بزيادة السرعة وخلقنا املزيد من الفرص، ولكن 
في النهاية لم نكن حاسمني مبا يكفي أمام املرمى.. 
ميكن أن يكون هذا جزء من عملية التعلم في هذا 

املستوى”.
وتأخر املنتخب األمل��ان��ي بفضل الهدف الذي 
سجله لوكا يوفيتش من ضربة رأس في الشوط 
األول من اللقاء، وقال لوف: “ميكنك القول أننا لم 
نتكيف مع فريق يدافع بعمق.. كنا نفتقد للكيمياء 

فيما بيننا”.

وك��ان الشوط الثاني مختلفاً، رغم أن البديل 
ليون جوريتسكا متكن من تسجيل هدفاً وحيداً من 

الفرص العديدة التي الحت للفريق.
وقال العب وسط بايرن ميونخ:” التعادل ليس 
كافياً.. عندما تنظر إلى كم الفرص التي اتيحت لنا 

وسيطرتنا على الكرة، يجب أن نفوز باملباراة”.
واتفق معه مهاجم بروسيا دورمتوند، ماركو 
ريوس، والذي استطاع احلارس الصربي ماركو 
دميتروفيتش حرمانه من التسجيل، وقال: “كل 
ش��يء نضعه في اعتبارنا، ه��ذا لم يكن كافياً.. 
مازلنا أملانيا.. يجب أن نتوقع أن نلعب للفوز 

بكل مباراة.. كانت لدينا فرص جيدة، ولكننا لم 
نستغلها”.

وبعد أن هبط املنتخب األملاني من املستوى 
األول لدوري أمم أوروب��ا، يعود املنتخب األملاني 
إلى أمستردام وهم يدعو نفسه غير مرشن وفقا ملا 
قاله أوليفر بييرهوف مدير املنتخب، ورغم ذلك، 

يظل جوريتسكا متفائالً.
وق��ال: “في كل األح���وال نريد أن ن��ف��وز.. قال 
أوليفر بيرهوف أننا لسنا مرشحني.. ولكنها 
مباراة مرموقة وبالتأكيد نريد أن نظهر ما ميكننا 

فعله”.
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بوغبا ينتقد التعامل 
العنصري لوسائل اإلعالم 

اإلجنليزية مع سترلينغ
يرى بول بوجبا العب وسط منتخب فرنسا لكرة القدم 
أن وسائل إعالم بريطانية تعامل رحيم سترلينغ بطريقة 
مختلفة ألنه أسود كما أن الالعب الدولي االجنليزي ال 

يتلقى التقدير الذي يستحقه ملا حققه من إجنازات.
وق��ال الع��ب وس��ط مانشستر يونايتد قبل مواجهة 
فرنسا أمام مولدوفا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 
إن سترلينغ تعرض النتقادات غير منصفة بسبب أمور 

خارج امللعب.
وقال سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي في ديسمبر 
املاضي إن الصحف ”تغذي العنصرية“ من خالل طريقة 
تناولها ألخبار الالعبني السود الشبان بطريقة مختلفة 

عن الالعبني أصحاب البشرة البيضاء.
وردا على سؤال عما إذا كانت وسائل اإلعالم تعامل 
سترلينج بشكل مختلف بسبب لون بشرته قال بوجبا 

لشبكة سكاي سبورتس ”يحدث هذا أحيانا.
”ما أراه هو أنه تعرض النتقادات بسبب شراء منازل 
وسمعت عن أشياء من هذا القبيل لكن أحدا لم يتحدث عن 

إجنازاته في امللعب“.
وأضاف بوجبا ”حقق )سترلينغ( أرقاما كبيرة. سجل 
أهدافا وأحرز ثالثية من فترة قريبة. يتألق مع سيتي. 

رمبا لو كان شخصا آخر الختلفت األمور.
”أقول دائ��م��ا أن العنصرية ف��ي ك��رة ال��ق��دم يجب 
أال حت��دث ألن ك��رة القدم رياضة جميلة متنح الناس 
السعادة. يجب أال يختلف التقدير املمنوح لألشخاص إذا 

أدوا عمال رائعا“.
ويتلقى سترلينغ الذي أحرز 19 هدفا مع سيتي في 
جميع املسابقات هذا املوسم، دعما من داني روز زميله 

في الفريق.
وقال روز لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( قبل 
أن تخوض إجنلترا مواجهة أمام جمهورية التشيك في 
التصفيات املؤهلة لبطولة أوروبا 2020 ”قال رحيم ما 
نقوله جميعا في غرفة املالبس. إنه أمر محزن حقا لكنه 

صحيح بنسبة 100 في املئة.
”... عندما كتب سترلينج تعليقاته ع��ن وسائل 
اإلعالم على انستجرام كنا نؤيده متاما.. ندعو لتطبيق 

قواعد اللعب النظيف مع رحيم“.

املواهب الشابة تعد 
إنكلترا مبستقبل باهر

هاري كني ورحيم سترلينغ خالل تدريبات منتخب إجنلترا

ريناتو يطرق باب الرحيل 
عن بايرن ميونخ

   
يفكر العب الفريق األول لكرة القدم بنادي بايرن 
ميونخ األمل��ان��ي، البرتغالي ريناتو سانشيز، في 

الرحيل عن الفريق نهاية املوسم احلالي.
وقال سانشيز )21 عاماً( في مقابلة مع مجلة كيكر 
األملانية في عددها الصادر أم��س اخلميس: “لست 
سعيداً هنا، أعمل كثيراً، ولكن ال يتم السماح لي 
باللعب”. وأشار إلى أنه يجب عليه االنتباه لألفضل 
له خاصة وأن��ه يريد اللعب، مضيفاً: “رمبا في ناد 

آخر”، وفقا ملا نقلته “كيكر” عبر موقعها الرسمي.
وخالل فترة العطلة الشتوية أبدى فريق باريس 
سان جيرمان الفرنسي، رغبته في ضم الالعب، ولكن 
مدرب بايرن ميونخ، نيكو كوفاتش، رفض االستغناء 

عنه.
وك��ان سناشيز في 2016 أح��د امل��واه��ب الرائعة 
وانتقل إل��ى فريق بايرن ميونخ ق��ادم��اً من بنفيكا 

البرتغالي مقابل 35 مليون يورو.
ويظل الالعب مرتبطاً بعقد مع بايرن ميونخ حتى 

30 يونيو 2021.

جيرو يرغب في الرحيل عن تشيلسي
يريد مهاجم تشيلسي، أوليفييه 
جيرو، العودة إلى فرنسا بعد انتهاء 
عقده مع الفريق املنافس في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم املوسم 
احلالي، إذ ابتعد عن املشاركة حتت 

قيادة املدرب ماوريسيو ساري.
ول��م يشارك جيرو في التشكيلة 
األساسية في ال���دوري منذ انضمام 
األرجنتيني غونزالو هيغواين في 

يناير املاضي.
وأب��ل��غ ج��ي��رو م��ح��ط��ة آر ت��ي إل 
الفرنسية اإلذاعية: “املستقبل سيكون 
عصيباً هذا الصيف.. لست خائفاً من 
التراجع خطوة من أج��ل البحث عن 
فرص أكبر للعب.. رمبا أنهي مسيرتي 

في فرنسا”.
وأحرز املهاجم الفائز بكأس العالم 
مع فرنسا العام املاضي 33 هدفاً في 
73 مباراة من مونبلييه قبل االنتقال 
إل��ى آرس��ن��ال ف��ي 2012، وأش���ارت 
وسائل إع��الم فرنسية إلى أنه جذب 

اهتمام أوملبيك ليون.
وش����ارك امل��ه��اج��م ال��ب��ال��غ عمره 
32 عاماً بشكل معتاد في ال��دوري 
األوروب����ي م��ع تشيلسي، ويتصدر 
قائمة هدافي البطولة بتسعة أهداف 
ف��ي تسع م��ب��اري��ات، لكنه ال يؤمن 
ب��وج��ود م��ك��ان ل��ه ف��ي خطط امل��درب 

اإليطالي في الدوري.
وأضاف جيرو: “لدي شعور أنه ال 
توجد منافسة على مكان في الهجوم 
منذ يناير، أع��ل��م أن��ن��ي سألعب في 
الدوري األوروبي فقط، أحاول فعل ما 

علي ألكون مؤثراً ومهماً للفريق”.
ويحتل تشيلسي املركز السادس 
في ال��دوري متأخراً بثالث نقاط عن 
املربع الذهبي املؤهل ل��دوري أبطال 

أوروبا.
ويستطيع ف��ري��ق امل���درب س��اري 
التأهل لدوري األبطال لو حصد لقب 
الدوري األوروبي إذ سيواجه سالفيا 

براج في دور الثمانية.

رونالدو يتجنب االعتقال في الواليات املتحدة
وض��ع منظمو بطولة ك��أس األب��ط��ال 
الدولية الودية التي تقام كل صيف، فريق 
يوفنتوس في املجموعة التي ستخوض 
املسابقة في آسيا، بشكل سيجعل مهاجم 
الفريق اإليطالي، كريستيانو رونالدو 
يتفادى السفر للواليات املتحدة، حيث 

يواجه حتقيقات بتهمة االغتصاب.
وبهذا ال��ق��رار، لم يعد هناك خطر بأن 
يتعرض املهاجم البرتغالي لالعتقال في 
ال��والي��ات املتحدة أو أن يخوض اليوفي 

البطولة بدون جنمه.
وك��ان م��ن املنتظر أن يتم الكشف عن 
م��واع��ي��د وم��ق��ار البطولة ف��ي 27 م��ارس 
اجل��اري، لكن صحيفة “نيويورك تاميز” 
ذكرت أن فريق “السيدة العجوز” سيلعب 
على األرجح في الصني وسنغافورة، بينما 
سيكون مانشستر يونايتد وتوتنهام 

هوتسبير، بني منافسيه احملتملني.
وأض���اف���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن امل��ش��ك��الت 
القضائية التي يواجهها كريستيانو كانت 

عنصراً حاسماً في ق��رار منظمي البطولة 
ب��وض��ع ي��وف��ن��ت��وس ف��ي امل��ج��م��وع��ة التي 

ستلعب في آسيا بدالً من الواليات املتحدة.
ويواجه مهاجم ري��ال مدريد السابق، 
اتهامات من جانب عارضة أزياء أمريكية 
تدعى كاثرين مايورغا، تقول إنه اغتصبها 

في 2009 مبدينة الس فيغاس األمريكية، 
مضيفة أن��ه اش��ت��رى صمتها مببلغ 375 
ألف دوالر. ونفى املهاجم البرتغالي هذه 
اجلرمية بشكل قاطع، وأك��د عبر محاميه 
بيتر كريستنسن أن ما حدث مع مايورغا في 

الس فيغاس كان بالتراضي بني الطرفني.

كريستيانو رونالدو يتفادى السفر للواليات املتحدة حيث يواجه حتقيقات بتهمة االغتصاب


