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أمانيا وإجلترا يخشيان امصير امؤلم في دوري أم أوروبا
يعتبر امنتخبان اأم��ان��ي واإجليزي من
القوى الكروية الكبيرة على الساحة اأوروبية،
ولكنهما يحتاجان إل��ى ب��ذل جهد كبير خارج
ملعبه لتجنب اخ��روج صفر اليدين من دور
امجموعات في بطولة دوري أم أوروبا.
ويحل امنتخب اأماني (مانشافت) ضيفا
على نظيره الهولندي يوم السبت امقبل ضمن
منافسات امجموعة اأولى بدوري القسم اأول
ثم يحل الفريق ضيفا على نظيره الفرنسي
حامل لقب كأس العالم في العاصمة الفرنسية
باريس بعدها بثاثة أيام.
وفي الوقت نفسه ،قد يتبخر شعور امنتخب
اإجليزي باإجاز الذي حققه الفريق في كأس
العالم  2018بروسيا ،التي وصل فيها الفريق
للمربع الذهبي ،إذا خسر مباراته امقررة أمام
مضيفه الكرواتي بعد غ ٍد اجمعة.
وك��ان امنتخب اإج��ل��ي��زي خسر مباراته
اأولى في البطولة أمام نظيره اإسباني علما
بأنه سيحل ضيفا على نظيره اإسباني في
مباراة اإياب يوم اأحد امقبل.
وف��ي أب��رز امباريات اأخ��رى ب��دوري القسم
اأول ،يلتقي ام��ن��ت��خ��ب البلجيكي نظيره
السويسري في امجموعة الثانية بعد غ ٍد اجمعة،
بينما يصطدم امنتخب البرتغالي ،في غياب
جمه الشهير كريستيانو رون��ال��دو ،بنظيريه
البولندي واإيطالي في امجموعة الثالثة.
ومر امنتخبان اأماني واإجليزي بتجربتن
متباينتن في امونديال الروسي منتصف هذا
العام ولكن الفريقن يحتاجان إلى حقيق نتائج
جيدة في اجولتن الثالثة والرابعة من دور
امجموعات للبطولة خال اأيام القليلة امقبلة.
واستهل امانشافت بقيادة م��دي��ره الفني
يواخيم لوف مسيرته في البطولة بشكل صلد
وإن لم يكن رائعا حيث تعادل سلبيا مع نظيره
الفرنسي بطل العالم.
ويفتقد ل��وف ف��ي م��ب��ارات��ه أم���ام امنتخب
الهولندي بأمستردام جهود ك��ل م��ن امدافع
أنطونيو روديجر واعب الوسط كاي هافيرتز
وامهاجم ماركو رويس بسبب اإصابات ولكن
هذا لم ينل من عزمة وحماس لوف.
ويتصدر امنتخب الفرنسي امجموعة برصيد
أربع نقاط بينما لم يحصد امنتخب الهولندي
أي نقطة علما ب��أن ال��ه��ب��وط ل���دوري القسم
الثاني سيكون مصير الفريق الذي ينهي دور
امجموعات في ذيل امجموعة.
ويأمل ل��وف وفريقه في جنب ه��ذا امصير
وكذلك احال بالنسبة للمنتخب اإجليزي.
ويخوض امنتخب اإجليزي مواجهة مكررة
وثأرية أمام امنتخب الكرواتي الذي تغلب عليه
 1 / 2في امربع الذهبي للمونديال الروسي.
ويتطلع امنتخب الكرواتي إل��ى استعادة
ات��زان��ه في البطولة اأوروب��ي��ة اج��دي��دة بعد
اخ���س���ارة الثقيلة ص��ف��ر  6 /أم���ام نظيره
اإسباني.
ويستضيف امنتخب ال��ك��روات��ي نظيره
اإجليزي في مدينة رييكا ثم يلتقي نظيره

جانب من تدريبات امنتخب اأماني

اإسباني في اجولة الرابعة خال اأسبوع
امقبل علما بأن امنتخب اإسباني سيستعد لهذه
امباراة مواجهة ودية مع امنتخب الويلزي غدا
اخميس.
وق��د منح جاريث ساوثجيت امدير الفني
للمنتخب اإجليزي فرصة امشاركة اأولى
مع الفريق في امباريات الدولية لكل من جيمس
ماديسون اعب وسط ليستر سيتي وماسون
ماونت اعب تشيلسي وجيدون سانتشو جم
بوروسيا دورموند اأماني.

على ج��ان��ب آخ��ر استدعى ل��وي��س إنريكي
امدير الفني اجديد للمنتخب اإسباني الاعب
ألكاسير لصفوف الفريق بعد بدايته الرائعة مع
دورموند في اموسم احالي.
ويفتقد امنتخب اإسباني جهود دييجو
كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد لإصابة ،ما يرجح
مشاركة باكو ألكاسير جم برشلونة السابق
وبوروسيا دورموند.
ويفتقد امنتخب اإس��ب��ان��ي أي��ض��ا جهود
إيسكو اعب ريال مدريد الذي ا يزال في مرحلة

تريبيير :إجلترا ا تهدف للثأر
أمام كرواتيا

قال كيران تريبيير مدافع امنتخب ااجليزي لكرة
القدم إن الفريق لن يخوض مباراة كرواتيا في دوري
اأم اأوروب��ي��ة ي��وم اجمعة للثأر من هزمته في
الدور قبل النهائي لكأس العالم.
وحققت اجلترا أفضل أداء لها في ك��أس العالم
خال  28عاما في روسيا هذا الصيف لكنها لم تتمكن
من بلوغ النهائي عقب اخسارة أمام كرواتيا عقب
وقت إضافي.
وأضاف تريبيير لشبكة سكاي سبورتس “ا ،إنه
ليس ثأرا.
“كانت كرواتيا أفضل منا في مباراة ال��دور قبل

النهائي بكأس العالم لكننا بصدد مباراة أخرى.
“نريد خوض امباراة بهدف حقيق الفوز وحصد
ال��ن��ق��اط ال��ت��ي نحتاجها لنتطلع بعدها مواجهة
إسبانيا”.
وستقام مباراة اجمعة امقبل بدون جمهور بسبب
معاقبة ااحاد اأوروبي للعبة كرواتيا عقب وضع
أحد شعارات النازية في املعب قبل مباراة بتصفيات
بطولة أوروبا .2016
وستواجه اجلترا ،صاحبة امركز الثاني في امجموعة
الرابعة ب��دوري اأم متقدمة على كرواتيا ،منافستها
إسبانيا امتصدرة في اشبيلية يوم ااثنن امقبل.

التعافي بعد جراحة الزائدة الدودية ،كما يغيب
دانيال كارفاخال زميله في الريال لإصابة بشد
في ربلة الساق (عضلة السمانة) .
وف��ي امجموعة ال��ث��ال��ث��ة ،يلتقي امنتخب
اإيطالي نظيره البولندي يوم اأحد امقبل علما
بأن كا الفريقن حصد نقطة واح��دة فقط في
امجموعة الثالثة وإن تفوق امنتخب البولندي
بأنه خاض مباراة واحدة فقط مقابل مباراتن
للمنتخب اإيطالي (اآزوري) .
وي��ع��ود أخ��ر ف��وز ل���آزوري ف��ي امباريات

الرسمية إلى عام مضى وبالتحديد هذا الفوز
الذي حققه الفريق على نظيره األباني  / 1صفر
في تصفيات أوروب��ا امؤهلة مونديال روسيا
والذي لم يتأهل إليه اآزوري.
وك���ان روب��رت��و مانشيني ت��ول��ى ت��دري��ب
اآزوري ف��ي م��اي��و ام��اض��ي ب��ه��دف استعادة
كبرياء الفريق الفائز بلقب كأس العالم أربع
مرات سابقة ،وحذر مانشيني من أن حقيق هذا
الهدف لن يكون سها.
ويلتقي امنتخب البرتغالي نظيره البولندي

بعدما استهل مسيرته في البطولة بالفوز على
اآزوري.
ويتأهب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن
ميونخ اأم��ان��ي وامنتخب البولندي خوض
مباراته الدولية رقم  100مع امنتخب البولندي
غ��دا اخميس ف��ي ت��ش��ورزوف قبل مواجهة
امنتخب اأسكتلندي في عقر داره بجاسجو
بعدها بثاثة أي��ام .وف��ي امجموعة الثانية ،
يلتقي امنتخبان البلجيكي والسويسري في
بروكسل وفي جعبة كل منهما ثاث نقاط.

ماديسون :أولد ترافورد ..حلم لن أنساه
يلعب جيمس ماديسون ،اعب وسط
ليستر سيتي ،ف��ي ال���دوري ااجليزي
اممتاز لكرة القدم منذ شهرين فقط ،لكن
تأثيره ك��ان كبيرا لدرجة أن��ه يعد اآن
حلقة اإبداع امفقودة في تشكيلة منتخب
إجلترا.
وبعد انتقاله مقابل  22مليون جنيه
إسترليني ( 29مليون دوار) قبل بداية
اموسم من نوريتش سيتي امنافس في
الدرجة الثانية ،شارك ماديسون في كل
مباريات ليستر الثماني في الدوري اممتاز
وف��ي طريقه اآن للعب مع إجلترا ضد
كرواتيا وإسبانيا في دوري اأم.
ومن امستبعد أن يرهب الاعب البالغ

من العمر  21عاما اموقف.
وجاء ظهوره اأول في الدوري اممتاز
ب��اس��ت��اد أول���د ت��راف��ورد ض��د مانشستر
يونايتد ف��ي ال��ي��وم اافتتاحي للموسم
وترك امتابعن في ذهول من أدائه الراقي
رغم هزمة ليستر .1-2
وق��ال ماديسون للصحفين «كانت
هناك حظة أثناء اإحماء عندما كانت
اجماهير مأ امدرجات وأدركت فجأة
أن��ن��ي ف��ي ال����دوري ام��م��ت��از .رأي���ت كل
الكاميرات التلفزيونية حول املعب،
وه���و أم���ر غ��ي��ر م��وج��ود ف��ي ال��درج��ة
الثانية ،وقلت لقد بذلت جهدا كبيرا
أك��ون هنا .أستحق ال��وج��ود هنا .أنا

أنتمي لهذا امكان».
وأض��اف «لعبت جيدا في ذل��ك اليوم
وقدمنا أداء جيدا ورم��ا ك��ان يجب أن
نخرج بشيء أكبر من ام��ب��اراة .ا يوجد
مكان أكبر م��ن أول��د ت��راف��ورد ف��ي اليوم
اافتتاحي للموسم .ه��ذا حلم لن أنساه
مطلقا».
ولم يكن هناك أي عامات على التوتر
وأظهر حات من اإب��داع واابتكار أمام
ب��ول بوجبا اع��ب وس��ط يونايتد الفائز
بكأس العالم.
وأوح����ى أداؤه ع��ل��ى ال��ف��ور ب��أن��ه قد
ي��ك��ون احلقة ام��ف��ق��ودة م���درب إجلترا
جاريث ساوثجيت في الربط بن الوسط

والهجوم ،حيث يفتقر امنتخب ااجليزي
للمواهب.
وقال ماديسون «لدي هذه الثقة دائما.
ب��دأت فترة ااع��داد للموسم اجديد وفي
ذهني أا أكون خائفا وقلت لنفسي اذهب
ليرى اجميع ما تستطيع أن تفعله».
وأضاف «إذا كنت بدأت محاولة القيام
بالتمريرة البسيطة ب��دا م��ن محاولة
ال��ت��م��ري��رة اأص��ع��ب م��ج��رد أن ه���ذا هو
الدوري اممتاز ،لم أكن سأصبح الشخص
نفسه لكي أكون أمينا».
وت��اب��ع «دخ��ل��ت ام��وس��م بذهن منفتح
وسار اأمر بشكل جيد جدا .أستمتع باأمر
حقا وأحب احياة في الدوري اممتاز».

باركلي يعود منتخب إجلترا ويأمل في اارتقاء مستوى التوقعات
عاد روس باركلي لصفوف منتخب إجلترا
لكرة القدم بعد غياب دام أكثر من عامن ويعتقد
اع��ب وس��ط تشيلسي أن��ه ب��ات جاهزا أخيرا
لارتقاء إلى امكانة التي يستحقها.
وظهر باركلي مع منتخب إجلترا أول مرة
عندما كان في  19من عمره
وكان يتجه للصعود بقوة لكنه لم يشارك
منذ أن تولى جاريث ساوثجيت تدريب امنتخب
وغاب عن كأس العالم اأخيرة في روسيا.
وب��ع��د رحيله ام��ؤل��م ع��ن إي��ف��رت��ون ن��ادي
طفولته وااصابات التي طاردته لفترة طويلة
ش��ارك باركلي ف��ي مباراتن فقط ب��ال��دوري
اإجليزي اممتاز اموسم اماضي.
ول��ك��ن ب��ع��د وص����ول ام�����درب اإي��ط��ال��ي
ماوريتسيو ساري إلى ستامفورد بريدج عاد
باركلي ليستهل هذا اموسم ببداية رائعة.
وق��ال في مؤمر صحفي بعد تدريبات مع
منتخب إجلترا قبل مواجهتي كرواتيا يوم
اجمعة واسبانيا ااث��ن��ن امقبل ف��ي دوري
اأم اأوروبية “واجهت فترات صعبة خال
العامن اماضين.
“لكني حليت باإيجابية وعملت بكل جد.
أشعر أنني في حالة جيدة بدنيا لم أشعر بها
من قبل .أتطلع إل��ى امباريات امقبلة وبقية
اموسم”.
وأض��اف “أكاد أطير من السعادة لعودتي
لصفوف امنتخب .مضى وق��ت طويل لكني
أش��ع��ر أن��ن��ي عملت بجد على م���دار العامن
اماضين .أشعر أن اأمر يستحق”.
ويبدو أن باركلي أصبح يتمتع بشخصية
أكثر ثقة ما كان عليه عندما كان ضمن تشكيلة
امدرب السابق روي هودجسون.
وقال “أشعر أنني أكثر نضجا اآن ومستعد
إظهار ما أستطيع فعله.
“خال السنوات القليلة اماضية كنت أعاني
قليا من ع��دم استقرار امستوى لكني أركز

بشدة لتغيير هذا اأمر”.

فترة صعبة
وانضم باركلي ايفرتون في فترة صباه
لكنه غ��ادر النادي بذكريات مريرة ويحاول
الاعب القاء كل هذا اماضي خلف ظهره.
وق��ال “كان اأم��ر صعبا ...عانيت خال
العامن اأخيرين في النادي وكان من الصعب
علي امغادرة لكنني اعتقدت أن هذا هو القرار
الصحيح .تشيلسي فريق كبير وأشعر أنني
سأحصل على بطوات”.
ويستمتع باركلي بكل تأكيد باللعب إلى
جوار زميله البلجيكي الدولي ايدن هازارد.
وقال “إنه ملهم .إنه اعب رائع .ا حصل
على اعبن مثله كثيرا .إنه ق��ادر على القيام
بأمور ساحرة في أي حظة”.
وقال ه��ازارد في اآونة اأخيرة إنه يعتبر
اانضمام إلى ريال مدريد “حلم حياته” .لكن
باركلي يأمل أن يقضي مزيدا من الوقت مع
اجناح البلجيكي.
وقال “إنه اعب عظيم .أمضى وقتا طويا
في تشيلسي حتى اآن وحقق الكثير .لكنني ا
أستطيع التحدث بلسانه فهو يعرف بالتأكيد
ما يريده .لكنني أحب اللعب الى جواره لعدة
سنوات أخرى.
وا ي��زال باركلي في  24من عمره .ولكن
انضمام اعبن من جيل احق له رما سيضعه
أم��ام حظة حاسمة إع��ادة تعريف نفسه في
صفوف منتخب إجلترا.
لكن باركلي يبدو واث��ق��ا م��ن ق��درت��ه على
اارتقاء مستوى التوقعات بعد أن جح في
اجتياز أوقات صعبة عندما كان يافعا.
“أشعر أنني مستعد اآن بشكل أفضل.
م��ررت ب��أوق��ات عصيبة لكنني أشعر أنني
سأجاوزها اآن أصبح اعبا أفضل”.

روس باركلي

