
قرر يواخيم ل��وف املدير الفن��ي للمنتخب الأملاين 
لكرة القدم اإراحة م�سعود اأوزيل يف املباراة املقبلة 
اأمام �س��ان مارينو بت�س��فيات كاأ�س العامل 2018 
وكذل��ك املب��اراة الودية اأم��ام اإيطاليا، وا�س��تدعى 

ثالثة وجوه جديدة �سمن قائمة ت�سم 25 لعبا.
ومن��ح ل��وف فر�س��ة امل�س��اركة الأوىل باملنتخب 
الأول لكل من يانيك جريهارت 22/ عاما/ لعب 
19/ عام��ا/  فولف�س��بورج وبنيام��ن هرني�س���س 
 /21 ليفرك��وزن و�س��ريجي ناب��ري  باي��ر  لع��ب 

عاما/ لعب فريدر برمين.
مر�س��حا  الع��امل  بط��ل  الأمل��اين  املنتخ��ب  ويع��د 
بق��وة لتحقي��ق انت�س��اره الراب��ع عل��ى التوايل يف 
الت�سفيات الأوروبية للمونديال عندما يحل �سيفا 
عل��ى منتخب �س��ان مارين��و يف 11 ت�رشين ثان/
نوفم��ر اجلاري، و�س��يختتم مباريات��ه يف 2016 
مبواجه��ة نظريه الإيطايل ودي��ا يف ميالن يف 15 

من ال�سهر نف�سه.
اأر�س��نال، م��ن  اأوزي��ل لع��ب  اإراح��ة  واإىل جان��ب 
املتوق��ع م�س��اركة توين كرو�س لع��ب ريال مدريد 
و�س��امي خ�سرية لعب يوفنتو�س يف املباراة اأمام 

�س��ان مارينو فقط ملنحهما فر�سة للراحة حيث ل 
تت�س��من م�س��ابقات الدوري يف اإجنلرتا واإ�س��بانيا 
واإيطالي��ا ف��رتة اإجازة �س��توية، كما ه��و احلال يف 

الدوري الأملاين.
وق��ال ل��وف يف بي��ان: "�س��نتعامل م��ع املب��اراة 
الأخ��رية بالت�س��فيات ه��ذا الع��ام، بنف���س اجلدية 
الت��ي تعاملنا بها مع املباريات الثالث املا�س��ية. 
حتقي��ق انت�س��ار كبري يف �س��ان مارين��و �رشوري 

لتعزيز �سدارتنا للمجموعة".
ورغ��م اأهمية املب��اراة اأم��ام اإيطالي��ا، اعتر لوف 
نتيجته��ا اأم��را ثانوي��ا حيث يركز ب�س��كل اأ�سا�س��ي 
خ��الل الودي��ات عل��ى الوق��وف عل��ى م�س��تويات 
عنا���رش الفري��ق الذي ي�س��م ثماني��ة لعبن تبلغ 

اأعمارهم 21 عاما واأقل.
ويع��ود اآرين روبن، اإىل ت�س��كيلة هولندا لأول مرة، 
منذ عام، ملواجهة لوك�سمبورج، يف ت�سفيات كاأ�س 

العامل لكرة القدم 2018.
وقال داين بلينك، مدرب هولندا، اإنه مت التفاق مع 
باي��رن ميونيخ الأملاين، ال��ذي يلعب له روبن على 
خو�س��ه تلك املباراة الر�س��مية فقط، بينما �سيغيب 

ع��ن املب��اراة الودية، اأم��ام بلجيكا قبله��ا باأربعة 
اأيام.

وعان��ى اجلن��اح البالغ عم��ره 32 عاًم��ا، من عدة 
اإ�سابات، خا�سة يف ع�سالت اأعلى الفخذ على مدار 
العام املا�سي و�سارك يف مباراته الدولية 88، يف 
الفوز )2-3(، على اأر�س ويلز يف نوفمر/ ت�رشين 

الثاين املا�سي، عندما �سجل هدفن.

واأ�س��اف بليند، اأن روبن �سين�س��م لت�سكيلة، ت�سمل 
�سم 25 لعًبا، بعد املواجهة الودية، اأمام بلجيكا، 
الأربع��اء املقب��ل، يف اأم�س��رتدام، وقب��ل مواجه��ة 

لوك�سمبورج.
ومت هذا التفاق، عقب مناق�س��ة مع بايرن ميونيخ، 
بط��ل ومت�س��در ال��دوري الأمل��اين، ال��ذي دخل يف 
خالفات مع الحتاد الهولندي للعبة؛ ب�س��بب �س��م 

الالعب املبتلى بالإ�سابات.
وا�س��تبعد كيفن �سرتومتان، لعب روما، الذي حمل 
�سارة القيادة ال�سهر املا�سي، يف الفوز على رو�سيا 
البي�ساء واخل�سارة اأمام فرن�سا يف ت�سفيات كاأ�س 

العامل، لالإ�سابة.
واخت��ار بلين��د، الالع��ب اجلدي��د مارف��ن زيجالر، 
وا�س��تدعى �ستن �س��ارز وجريمان لين�س للت�سكيلة. 
م��ن جهته  اأك��د جولن لوبيتيجي، م��درب منتخب 
اإ�س��بانيا، اأن��ه ل يغلق ب��اب الفريق اأم��ام اأحد، رًدا 
على عدم اإدراج��ه يف قائمة الفريق لالعبن كانوا 
اأ�سا�س��ين يف قوائم �س��لفه في�س��نتي ديل بو�س��كي، 

مثل اإيكر كا�سيا�س، وخوانفران توري�س.
جاء ذلك يف ت�رشيحات اأدىل بها لوبيتيجي، خالل 
موؤمتر �س��حفي، حي��ث اأعلن عن قائم��ة املاتادور 
ملواجهتي مقدونيا، باجلولة الرابعة من ت�س��فيات 

مونديال 2018 يف رو�سيا، واإجنلرتا ودًيا.
وق��ال امل��درب: "ل��ن اأغل��ق الب��اب يف وج��ه اأحد.. 
نح��ن نتخ��ذ الق��رارات، بناء عل��ى ما ن�س��اهده يف 
املباري��ات"، رًدا عل��ى �س��وؤال بخ�س��و�س غي��اب 

احلار�س املخ�رشم كا�سيا�س.

واأ�س��ار اإىل اأن الغياب��ات يف خ��ط الدف��اع، ل توؤثر 
عل��ى اجلن��اح الأمي��ن، ل��ذا مل ي�س��تدع خوانف��ران 
توري�س، مبيًنا اأن الالعب مل يفقد فر�سته يف اللعب 

مع املاتادور.
وحاول لوبيتيجي، احلديث بطريقة اإيجابية خالل 
املوؤمتر ال�س��حفي، دون الرتكيز على غياب لعبن 
مثل �س��ريجيو رامو�س، وج��ريارد بيكيه، وجوردي 

األبا، اأو اأندري�س اإنيي�ستا؛ ب�سبب الإ�سابة.
واأبرز: "�س��نحاول قلب هذه ال�س��عوبات اإىل فر�س. 
الالعب��ون املتاح��ون ه��م الأه��م، ل ميكنن��ا اإهدار 
حلظ��ة واح��دة يف الأ�س��ف. نح��ن �س��عداء بالقائمة 
الت��ي لدين��ا و�سي�س��اعدنا الالعب��ون عل��ى حتقيق 
التزاماتن��ا، ومب��اراة مقدونيا، ه��ي الأهم من اأجل 

ح�سد النقاط".
واأع��رب لوبيتيج��ي، ع��ن ثقت��ه الكامل��ة يف مارك 
بارترا، الذي غاب عن القائمة ال�س��ابقة لالإ�س��ابة، 

لكنه لعب با�ستمرار مع فريقه ويقدم اأداء جيًدا.
واأ�س��ار "تنتظرن��ا مواجه��ة بالغة ال�س��عوبة اأمام 
مناف���س مثل مقدوني��ا"، مبيًنا اأن لعبي اخل�س��م، 

�سيجرون املاتادور على تقدمي مباراة جيدة.
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اأعل��ن الحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم "فيفا"، 
قائمة من 23 مر�سًحا جلائزة الفيفا لأف�سل 
لع��ب يف الع��امل خ��الل عام 2016، �س��كل 
فيه��ا جيم��ي ف��اردي لعب لي�س��رت �س��يتي، 
حام��ل لق��ب ال��دوري الإجنلي��زي، مفاج��اأة 

القائمة.
تتوي��ج  يف  ب��ارًزا  دوًرا  ف��اردي،  ولع��ب 
لي�س��رت �س��يتي، بلقبه التاريخ��ي يف الدوري 
الإجنليزي، املو�سم املا�سي، لي�سعد ب�رشعة 
هائل��ة من لعب بعيد عن الأ�س��واء، اإىل اأحد 

املر�سحن جلائزة الأف�سل يف العامل.
و�س��مت القائم��ة زميل��ه النج��م اجلزائ��ري 
ريا�س حم��رز، وجنولو كانت��ي، الذي انتقل 
خالل ال�سيف من لي�سرت �سيتي اإىل ت�سيل�سي.
وجاء النجم الرتغايل كري�س��تيانو رونالدو، 
على راأ�س خم�س��ة مر�س��حن من ريال مدريد 
الإ�س��باين، بطل اأوروبا حيث �س��مت القائمة 
��ا جاري��ث بيل، وت��وين كرو���س، ولوكا  اأي�سً

مودريت�س، و�سريجيو رامو�س.
كذلك جاء النجم الأرجنتيني ليونيل مي�س��ي 
عل��ى راأ���س القائم��ة املعت��اد تواجده��ا يف 
قائمة املر�سحن من بر�سلونة ، حيث �سمت 

اأندري�س اإنيي�ستا، ونيمار، ولوي�س �سواريز.
وبعد انف�سالها عن جائزة "الكرة الذهبية"، 
الفيف��ا  بجوائ��ز  الفائزي��ن  اختي��ار  يج��رى 
م��ن خ��الل عملي��ة ت�س��ويت جممع��ة تعتمد 
عل��ى اختيارات ق��ادة املنتخب��ات الوطنية، 
ومدربيه��ا، وكذل��ك عملي��ة ت�س��ويت عل��ى 

الإنرتنت ومن قبل و�سائل الإعالم.
واحتكر رونالدو ومي�سي، جائزة اأف�سل لعب 

يف العامل، خالل الأعوام الثمانية املا�س��ية، 
حيث فاز بها مي�س��ي خم�س مرات، من بينها 
اأرب��ع م��رات متتالي��ة ب��ن عام��ي 2009، 

و2012، مقابل ثالث مرات لرونالدو.
ويجرى الإعالن عن قائمة نهائية من ثالثة 
مر�س��حن للجائ��زة يف الث��اين م��ن كان��ون 
اأول/دي�س��مر املقب��ل، بينم��ا يت��وج الفائ��ز 
خ��الل حف��ل جوائ��ز الفيف��ا يف التا�س��ع من 

كانون الثاين/يناير املقبل.
و�سمت القائمة: 

الأرجنتين��ي �س��ريجيو اأجوي��رو )مان�س�س��رت 
)ري��ال  بي��ل  جاري��ث  والويل��زي  �س��يتي(، 
بوف��ون  جيانلويج��ي  والإيط��ايل  مدري��د(، 
)يوفنتو���س(، وكري�س��تيانو رونال��دو )ريال 
بروي��ن  دي  كيف��ن  البلجيك��ي  مدري��د(، 

)مان�س�سرت �سيتي(.
اأنط��وان جريزمان )اأتلتيك��و مدريد(، زلتان 
اإبراهيموفيت�س )مان�س�سرت يونايتد(، اأندري�س 
اإنيي�ستا )بر�س��لونة(، الفرن�سي جنولو كانتي 
)ت�سيل�س��ي(، ت��وين كرو���س )ري��ال مدري��د(، 

روبرت ليفاندوف�سكي )بايرن ميونيخ(.
ليوني��ل  �س��يتي(،  )لي�س��رت  حم��رز  ريا���س 
مي�س��ي )بر�س��لونة(،  ل��وكا مودريت�س )ريال 
مدري��د(، مانوي��ل نوي��ر )باي��رن ميوني��خ(، 
نيمار )بر�سلونة(، م�س��عود اأوزيل )اأر�سنال(، 

دمييرتي باييه )و�ست هام يونايتد(.
ب��ول بوجبا )مان�س�س��رت يونايتد(، �س��ريجيو 
رامو���س )ريال مدريد(، األيك�س��ي�س �سان�س��يز 
)اأر�سنال(، لوي�س �سواريز )بر�سلونة(، جيمي 

فاردي )لي�سرت �سيتي(.

اأعلن اأو�سكار تاباريز، مدرب اأوروجواي، عن 
قائم��ة فريقه ملواجهتي الإكوادور، وت�س��يلي 
رو�س��يا  ملوندي��ال  املوؤهل��ة  بالت�س��فيات 
2018، التي جاء على راأ�سها لوي�س �سواريز، 

مهاجم بر�سلونة.
يف املقابل، �س��يغيب كري�س��تيان رودريجيز، 
لع��ب و�س��ط اإنديبندينت��ي الأرجنتين��ي، عن 

اإ�س��ابته  املواجهت��ن املقبلتن؛ ب�س��بب 
يف الع�سلة ال�سامة، وفًقا ملا اأفاد به 

الحتاد الأوروجوياين للعبة.
"ال�سيلي�ستي"، الذي يحتل  وي�ستقبل 
املرك��ز الث��اين، بر�س��يد 21 نقطة، 
ويبتع��د بنقطة وحيدة عن الرازيل، 

10 م��ن ال�س��هر  الإك��وادور ي��وم 
يح��ل  اأن  قب��ل  اجل��اري، 

�سيًفا على "ل روخا" 
بعدها بخم�سة اأيام.
القائم��ة  وج��اءت 
الت��ي �س��مت 24 

لعًبا كالآتي:
حرا�سة املرمى: 
و  ن��د نا فر
ا  �س��لري مو
ت��ا  ل جا (
 ، ) ي ا ���رش
ت��ن  ر ما

�س��يلفا 
دا  )فا�س��كو 
 ، ) م��ا جا
ت��ن  ر ما

كامبانيا )اإنديبندينتي(.
خ��ط الدفاع: ماك�س��يمليانو بريي��را )بورتو(، 
خو�س��يه ماري��ا خيميني��ز، ودييج��و جودين 
كواتي���س  �سيبا�س��تيان  مدري��د(،  )اأتلتيك��و 
�س��يلفا  جا�س��تون  ل�س��بونة(،  )�س��بورتينج 
)غرناط��ة(، األفارو برييرا )�س��ريو بورتينيو(، 

فيدريكو ريكا )مالجا(. 
خ��ط الو�س��ط: جورجيان دي اأرا�س��كايتا 
)كروزيرو(، ماتيا�س كوروخو )�سان 
لورين��زو(، نيكول�س لوديرو )بوكا 
جونزالي���س  األف��ارو  جوني��ورز(، 
�سان�س��يز  كارلو���س  )لت�س��يو(، 
اأريبال��و  اإيخيدي��و  )مونت��ريي(، 
في�س��ينو  ماتيا���س  )ت�س��يابا�س(، 
)فيورنتينا(، دييجو لك�سالت 
جا�س��تون  )جن��وى(، 
ي��ز  مري ا ر

)ميدل�سره(.
لوي���س  الهج��وم:  خ��ط 
)بر�س��لونة(،  �س��واريز 
)باري���س  كاف��اين  اإدي�س��نون 
�س��ان جريمان(، دييجو رولن 
)ب��وردو(، اأبي��ل هرنانديز )هال 
�س��تواين  كري�س��تيان  �س��يتي(، 

)ميدل�سره(.

سواريز على رأس قائمة أورجواي لمواجهة االكوادور وتشيلي مفاجأة إنجليزية بقائمة الفيفا ألفضل العب في 2016

واكد املدي��ر الإداري للمنتخب الوطني با�س��ل كوركي�س اأن 
وف��د املنتخ��ب الوطني اأنه��ى حت�س��رياته الكامل��ة بعد ان 
اجرى ام�س ال�س��بت اخ��ر وحدة تدريبية حت�س��ريا ملواجهة 
الردن الودي��ة وذل��ك على ملعب املدينة الريا�س��ية  وقال 
كوكي�س اإن "وفد املنتخب الوطني و�س��ل اول اأم�س اجلمعة 
اإىل العا�س��مة الأردني��ة، عمان خلو�س مب��اراة ودية اأمام 
نظ��ريه الردين يف ال�س��اد�س م��ن ت�رشي��ن الث��اين احل��ايل، 
حت�س��ريا ملبارات��ه املرتقبة اأم��ام الإم��ارات يف ال�15 من 

ت�رشين الثاين احلايل، �سمن ت�سفيات كا�س العامل".
واأ�س��اف كوركي�س اأن "املنتخب اأجرى اأول وحدة تدريبية 
عل��ى ملع��ب البرتاء بع��د اأن اأق��ام يف فن��دق الريجن�س��ي".
وت�سم قائمة املنتخب العراقي: حممد كا�سد وحممد حميد 

وعلي عبد احل�س��ن وجالل ح�سن حلرا�سة املرمى و�رشغام 
ا�س��ماعيل وعل��ي عدن��ان وح�س��ام كاظم وم�س��طفى ناظم 
واحم��د ابراهي��م وعلي لطيف ووليد �س��امل وع��الء مهاوي 
خلط الدفاع واجمد وليد وج�سنت مريام ومهدي كامل و�سعد 
عبد المري واجمد عطوان وحممد �س��وكان.كما �سمت: بروا 
نوري واحمد يا�س��ن وب�س��ار ر�س��ن وعبا�س قا�سم ومريان 
خ���رشو وعلي فائز خلط الو�س��ط وعالء عب��د الزهرة ومهند 
عب��د الرحيم و�س��تار يا�س��ن وامين ح�س��ن خل��ط الهجوم. 
وكان م��درب املنتخب العراقي، را�س��ي �سني�س��ل، اأعلن اإنه 
�سي�س��م اأربعة لعبن ج��دد هم: ريبن �س��ولقا، املحرتف 
بال��دوري ال�س��ويدي، واأمي��ن ح�س��ن، لعب النفط، و�س��تار 
يا�س��ن، لعب الطلبة، وعبا�س قا�سم، لعب الزوراء. واأعلن 
الحتاد العراقي املركزي لكرة القدم اقامة مباراة جتريبية 
ملنتخبن��ا الوطن��ي حت�س��ريا ملبارات��ه املقبلة بت�س��فيات 

كاأ�س العامل امام المارات.

وقال الحتاد ان "منتخبنا الوطني �سيالقي النادي الهلي 
القطري يف العا�رش من ال�س��هر اجلاري يف اطار حت�سرياته 
ملواجه��ة الم��ارات يف اخلام���س ع���رش منه بر�س��م اجلولة 

اخلام�سة لت�سفيات الدور احلا�سم املونديالية".
م��ن جهته وا�س��ل املنتخ��ب الأردين لكرة الق��دم تدريباته 
ا�س��تعدادا ملواجهة �س��يفه العراقي اليوم الأحد، على ا�ستاد 
عم��ان ال��دويل، يف اإط��ار حت�س��رياته للم�س��اركة يف الدور 
الثالث املوؤهل لكاأ�س اآ�س��يا 2019.وطراأ تعديل على قائمة 
املنتخ��ب الأردين التي اأعلن عنه��ا املدرب عبد اهلل اأبوزمع، 
حيث مت ا�س��تدعاء فرا�س �سلباية، ليحل مكان اإح�سان حداد 
ب�س��بب الإ�س��ابة. وظهر باأن اإح�س��ان تعر�س لالإ�سابة يف 
مب��اراة فريقه الرمثا اأمام الفي�س��لي يف دوري املحرتفن، 
حيث تبن باأنه يعاين من ك�رش يف مف�س��ل اأ�س��بع الإبهام 
لي��ده. كما غاب ع��ن تدريب اليوم املهاجم حم��زة الدردور 
بدون عذر، حيث مل يت�سح بعد اأ�سباب غيابه رغم اأن اجلهاز 

الفني حاول التوا�س��ل معه، لكن هاتفه النقال كان مغلقا. 
وت�س��م قائمة املنتخب الأردين 24 لعبًا هم معتز يا�سن، 
عب��داهلل الزعب��ي، يزي��د اأب��و ليلى، ط��ارق خط��اب، اإبراهيم 
الزواهرة، ق�س��ي اجلعاف��رة، مهند خرياهلل، فرا�س �س��لباية، 
يا�رش الروا�س��دة، حممد ال�س��مريي، مو�س��ى التعمري، �سعيد 
مرج��ان، اأحم��د �س��مري، رجائي عاي��د، اأحمد اليا���س، منذر 
اأبوعمارة، يا�س��ن البخيت، يو�س��ف الروا�س��دة، يزن ثلجي، 
عبداهلل ذيب، حممود مر�سي، حمزة الدردور، خالد الدردور، 
بهاء في�س��ل. وح�رش تدريب املنتخب الذي اأقيم على ملعب 
البرتا �س��يزار �س��وبر، اأمن عام احتاد كرة القدم، الذي حث 
الالعب��ن على بذل اجلهود من خ��الل الرتكيز يف اللقاءات 
املقبل��ة به��دف حتقي��ق نتائج لفت��ة، موؤكدا دع��م الحتاد 
للم��درب الوطني. بدوره، اأكد اأبوزمع م��درب املنتخب على 
�رشورة ا�ستثمار املرحلة التح�سريية احلالية التي �ستكون 

مهمة لتعزيز اجلاهزية الفنية والبدنية لالعبن.

موراي يهدد 
ديوكوفيتش !

من زاوية 
اخرى

وا�س��ل الريطاين اأندي موراي، امل�سنف الثاين عامليا، 
�س��عيه اجل��اد نح��و اعت��الء �س��دارة الت�س��نيف العاملي 
بعدما بلغ الدور ن�س��ف النهائي لبطولة باري�س بري�سي 
لتن���س الأ�س��اتذة ذات ال�1000 نقطة اإثر فوزه ال�س��عب 
عل��ى الت�س��يكي توما�س بريديت���س مبجموعتن دون رد 

بواقع 6-7 )9-11( و5-7 يف دور ال�8.
واحت��اج م��وراي لنحو �س��اعتن م��ن اأجل ك�رش �س��مود 
الالعب الت�س��يكي وامل�س��ي قدما نحو اقتنا�س �س��دارة 
الت�س��نيف العاملي والذي اأ�س��بح ل يف�س��له عنه �س��وى 
انت�سار وحيد، بعد �سقوط ال�رشبي نوفاك ديوكوفيت�س، 

املن�سف الأول، اأمام الكرواتي مارين �سيليت�س.
و�س��ينتظر موراي الفائز من املواجهة التي �ستجمع بن 
الفرن�سي جو ويلفرد ت�سوجنا والكندي ميلو�س راونيت�س.
يف املقابل، �س��اهمت خ�س��ارة بريديت�س يف تاأكد غيابه 
عن البطولة الأ�س��اتذة اخلتامية يف لندن، التي تقام يف 
الف��رتة ما ب��ن 13 وحت��ى 20 من ال�س��هر اجلاري، يف 
الوقت الذي ما زالت هناك بطاقة حائرة بن النم�ساوي 

دومينيك ثيم وت�سوجنا.
من جهته، اأقر ال�رشبي نوف��اك ديوكوفيت�س، الذي بات 
مهدًدا بفقدان �س��دارة الت�سنيف العاملي، عقب خروجه 
من دور ال�8 لبطولة باري�س بري�سي لتن�س الأ�ساتذة ذات 
ال�1000 نقطة، اأمام الكرواتي مارين �سيليت�س، باأنه مل 
ي�سل مل�س��تواه املعهود بعد خالل اآخر �سهرين، واأنه يف 
حالة فوز اآندي موراي، ب�سدارة الت�سنيف �سيكون "اأمًرا 

م�ستحًقا".
وقال ديوكوفيت�س، الذي ي�س��يطر على عر�س الت�س��نيف، 
منذ 2014، اإن موراي "مير بفرتة جيدة للغاية من اأجل 

حتقيق هذا الأمر )�سدارة الت�سنيف(".
واأ�س��اف: "�س��يكون ح�س��وله على ال�س��دارة، اإن حدث، 
اأم��ًرا م�س��تحًقا. اأحرتم��ه كث��رًيا مل��ا يقدم��ه يف الف��رتة 
الأخ��رية. اأتذك��ر اأنن��ا تقابلنا للم��رة الأوىل وعمرنا 11 
عاًما. امل�س��توى الذي و�س��ل له خالل العام الأخري، يعد 

ا�ستثنائًيا".
واأ�س��اف: "عل��ي اأن اأحل��ل الأمر والت�س��اوؤل اإىل اأي مدى 
اأريد الو�س��ول"، يف الوق��ت الذي راهن في��ه على اإيجاد 
"حل �رشيع" لهبوط امل�ستوى الذي مر به خالل ال�سهور 

الأخرية.
واأق��ر الالعب باأنه "ا�س��تحق" اخل�س��ارة اأمام �س��يليت�س، 
معرًب��ا عن حزن��ه لالأخطاء الت��ي ارتكبه��ا يف الأوقات 
احلا�س��مة من اللقاء، مثل اخلط��اأ املزدوج يف املجموعة 

الثانية".
فيه��ا  ي�س��قط  الت��ي  الأوىل،  امل��رة  ه��ي  ه��ذه  وتع��د 
ديوكوفيت���س، اأم��ام �س��يليت�س، بع��د 14 مب��اراة كانت 

الغلبة فيها دائًما لالعب ال�رشبي.

يواجه منتخبنا الوطني بكرة 
القدم يف ال�ساعة ال�سابعة من 

م�ساء اليوم االحد م�سيفه 
املنتخب االردين يف بروفة 

ودية ا�ستعدادا للقاء املنتخب 
االماراتي يوم اخلام�س 

ع�سر من �سهر ت�سرين الثاين 
احلايل بر�سم الت�سفيات 
القارية املوؤهلة ملونديال 

رو�سيا عام 2018.

بغداد- متابعة الجورنال

وجوه جديدة مع منتخب ألمانيا في مباراة إيطاليا وروبن يعود لهولندا
جدل المالعب

ل��وف،  يواخي��م  ق��ال 
املدي��ر الفن��ي للمنتخب 
الأملاين لكرة القدم، اإن 
فر���س قائ��د املنتخب 
با�س��تيان  ال�س��ابق 

يجر  ين�س��تا �سفا
م��ع  جت��ددت 

يق��ه  فر
ن�س�س��رت  ما
يت��د  نا يو
الإجنلي��زي، 
بعد  وذل��ك 
اأي��ام قليلة 
عودة  م��ن 
ع��ب  لال ا

ت  يب��ا ر لتد
الفريق الأول.

�سفاين�س��تايجر  وظ��ل 
لف��رتة  عام��ا(   32(

ي�س��ارك يف تدريبات 
فريق ال�س��ف الثاين 
عاد  لكنه  بالنادي، 
قبل اأيام للم�ساركة 
التدريب��ات  يف 
الفري��ق  �س��من 
الأول، لكن ال�سورة 

مل تت�س��ح بعد ب�س��اأن 
م�س��اركته م��ن جدي��د 

يف مباريات الفريق.
النتائ��ج  ظ��ل  ويف 

املتذبذبة ملان�س�س��رت يونايتد يف اأول موا�س��م 
جوزي��ه مورينيو، خ�رش الفريق اأمام م�س��يفه 
فرنبخ�س��ه الرتك��ي 2-1 اخلمي���س املا�س��ي 

بالدوري الأوروبي.
وق��ال لوف اأم�س اخلمي���س، خالل اجتماعات 
الحت��اد الأملاين لكرة القدم: "اأحيانا 
حت��دث تغ��ريات مفاج��اأة يف كرة 
جوزي��ه  يعي��د  رمب��ا  الق��دم. 
بعدم��ا  التفك��ري  موريني��و 
نتائج مان�س�سرت  تذبذبت 
يونايتد. وهذا �س��يكون 

جيدا لبا�ستيان".
"اأعتق��د  واأ�س��اف: 
لع��ب  اأن��ه  اأي�س��ا 
م�س��اعدة  ميكن��ه 
وميكن��ه  الفري��ق، 
باأف�س��ل  الظهور 
م�س��توياته عن��د 

احلاجة لذلك".
ج��ن وحتدث  ر يو

الفن��ي  املدي��ر  كلين�س��مان، 
ال�س��ابق للمنتخ��ب الأمل��اين ع��ن 
اأخت��ري  ال��ذي  �سفاين�س��تايجر، 
قائ��دا فخري��ا للمنتخ��ب، قائ��ال: 
اإن �سفاين�س��تايجر ميكن��ه النتقال 

للعب يف الدوري الأمريكي.
م��ن  "الكث��ري  كلين�س��مان:  واأ�س��اف 
الأح��داث ت�س��هدها الولي��ات املتح��دة. 
�سيكون اأمرا رائعا اأن ينتقل �سفاين�ستايجر 

للدوري الأمريكي".

لوف: شفاينشتايجر قادر على مساعدة مانشستر يونايتد


