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عل��ق �لو�سيط �لإير�ين به��روز دزهبود، وكي��ل �أعمال 
مهاج��م ن��ادي �ل�سفاق�س��ي �لتون�سي ، �أمي��ن ح�سني ، 

على �أنباء عودة موكله لنادي �لنفط .
وق��ال بهروز �إن " �أمي��ن ح�سني مرتبط بعقد مع نادي 
�ل�سفاق�س��ي ، و�لالع��ب يتطل��ع لإثب��ات مكانت��ه مع 

�لفريق �لأول هذ� �ملو�سم " .
و�أو�س��ح �أن " �أنب��اء ع��ودة �لالع��ب �إىل ن��ادي �لنفط 
مزح��ة طريفة ، ول �سحة لها و�لالعب �خربين بنف�سه 
باأنه ين��وي �لبقاء مع �ل�سفاق�س��ي �أطول فرتة ممكنة 

. "
و�نتق��ل �أمين ح�س��ني �إىل �سف��وف �ل�سفاق�سي قادمًا 

من �لنفط يف فرتة �لنتقالت �ل�سيفية �ملا�سية .
وكان م���رف �لك��رة يف فريق �لنف��ط م�ستاق كاظم ، 
ق��د �أكد باأن عودة �أمين ح�س��ني �إىل �لنفط م�ساألة وقت 

ل �أكرث .
�م��ا بخ�سو�ص ط��ارق ، �أك��د بهروز دزهب��ود ، وكيل 
�أعم��ال لع��ب �ملنتخ��ب �لوطن��ي هم��ام ط��ارق ، �أن 

�لأخري باٍق مع فريق ��ستقالل طهر�ن �لإير�ين .
 وقال بهروز يف ت�ريح للجورنال �إن " همام طارق 
�سعيد بتو�جده مع فريق ��ستقالل طهر�ن �لير�ين وبد�أ 

يتاأقلم مع �لدوري �لير�ين من مبار�ة لخرى ".
و�و�س��ح �أن " �خبار ع��ودة طارق �ىل �لق��وة �جلوية، 
غ��ري �سحيحة ، فهو يطمح �إىل �مل�ساركة مع ��ستقالل 

وقيادته للفوز بلقب �لدوري �لير�ين " .
يذكر �أن طارق �نتقل �ىل �سفوف ��ستقالل طهر�ن يف 
�لنتقالت �ل�سيفية �ملا�سية قادمًا من �سفوف �لقوة 

�جلوية .

 �تخ��ذ ري��ال مدري��د �لإ�سباين، موقفًا جدي��د�ً ب�ساأن �لتعاقد م��ع جنم ت�سيل�سي 
�لإجنلي��زي، �لبلجيك��ي �إدين هاز�رد، بح�سب ما ك�سفت عن��ه تقارير �سحافية 
حديث��ة، �إذ ي�سعى م��درب "�ملرينغ��ي"، �سانتياغو �س��ولري، �إىل تعزيز كتيبة 
�لفري��ق �لكروي��ة ب�سفق��ات جدي��دة يف �ملريكات��و �ل�ستوي. وقال��ت �سحيفة 
�إك�سربي�ص �أن ريال مدريد و�سع �أ�سماء بديلة للتعاقد معها يف فرتة �لنتقالت 
�ل�ستوي��ة، عو�سًا عن جنم ت�سيل�سي �إدي��ن هاز�رد، �لذي كان ُيعد هدفًا رئي�سيًا 

كري�ستيان��و  �لربتغ��ايل  رحي��ل  من��ذ  رونال��دو ل�"�مللك��ي" 
و�أ�س��ار عن �لفريق يف فرتة �لنتقالت �ل�سيفية �لأخرية. 
عل��ى �ل�سحيف��ة �لربيطاني��ة �أن ري��ال مدري��د، �أنهى 
يف م��ا يب��دو �هتمام��ه بالظف��ر بخدمات ه��از�رد 
�ملريكاتو �ل�ستوي، لأن ت�سيل�سي مت�سبث بالنجم 

�لبلجيكي ول يري��د �لتفريط يف خدماته، ل�سيما 
و�أن م��درب "�لبل��وز" ماوري�سي��و �س��اري من 

�أ�س��د �ملعجب��ني مبهار�ت ه��از�رد. و�أ�ساف 
�إىل  "�ملرينغ��ي" يحت��اج  �أن  �مل�س��در 
تعزي��ز كتيبت��ه �لكروية م��ن �أجل رفع 
حظوظ��ه للف��وز بالألق��اب بع��د بد�ية 
�سيئ��ة مع �مل��درب �مُلق��ال لوبيتيغي. 
عل��ى  بن��اء  �إك�سربي���ص،  و�أو�سح��ت 

، معلوم��ات من�سوب��ة �إىل و�سائ��ل �إعالم  ني��ة �سبا �إ
�أن مدرب ريال مدريد �جلديد �سانتياغو �سولري، �قرتح على �إد�رة 

�لن��ادي �لتعاقد م��ع لعب �إ�سباني��ول م��ارك روكا بدًل من 
�إدي��ن هاز�رد، و�أ�ساف �أن مارك روكا )21 عامًا( ُيتوقع 
�أن يك��ون له م�ستقبل كبري يف عامل �ل�ساحرة �مل�ستديرة. 
وتاب��ع نف�ص �مل�سدر �أن لعب �إ�سبانيول روكا لن يكلف 
خزينة "�ملرينغي" كث��ري�ً، �إذ يرتبط بعقد مع �إ�سبانيول 

ميت��د حتى �سيف 2022 ويبلغ �ل���رط �جلز�ئي لالعب 
�لإ�سباين 35 مليون يورو. يف �ملقابل، �أكد �أ�سطورة فريق 
ت�سيل�س��ي دني�ص و�ي��ز �أن مغادرة �إدين ه��از�رد لت�سيل�سي 

�أمر ل مفر منه، و�أ�ساف: "من �لو��سح �أن هاز�رد لعب 
طموح للغاية و�إذ� ما �أر�د �أن يكون لعبًا عامليًا من 

طر�ز رفيع فاإنه يتحتم عليه �لفوز باأ�سياء كثرية".

 �تخ��ذ �لحتاد �ملرك��زي بكرة �ليد ع��دة مقرر�ت مهم��ة يف �جتماعه �لخري، 
�لذي عقده �م�ص �لول ، يف مقره ببناية �للجنة �لوملبية ب�سارع فل�سطني . 

وق��ال ح�سام عبد�لر�سا، �ملن�س��ق �لعالمي لالحتاد : �ن " �هم �ملقرر�ت �لتي 
�تخذه��ا �حت��اد كرة �لي��د يف �لجتم��اع حتديد موع��د جديد لإفتت��اح بطولة 
�ل��دوري �ملمتاز له��ذ� �ملو�سم، وهو يوم �لثالثني من �ل�سه��ر �جلاري بدًل من 

�ملوعد �لذي كان حمدد� �سابقًا يف منت�سف �ل�سهر �جلاري " .
و��س��اف : �ن  " �حت��اد كرة �ليد و�فق على تلبية دع��وة �لحتاد �لير�ين بكرة 
�لي��د �لت��ي و�سلته موؤخر�ً، حيث ق��رر ت�سمية فريق ن��ادي �جلي�ص، حامل لقب 
و�سي��ف بطل �لدوري للمو�س��م �ملنتهي، لتمثيل �لع��ر�ق يف مناف�سات بطولة 
�ي��ر�ن �لدولي��ة و�لتي �ستق��ام يف طهر�ن للم��دة م��ن 26-20 ت�رين �لثاين 
�جل��اري باعتبارها حمطة ناجحة لال�ستعد�د �لف�سل ملباريات �لدوري لهذ� 

�ملو�سم " .
وب��ني �أن : " كم��ا قرر �لحتاد �جر�ء مباريات �ل��دوري بطريقة �لدوري �لعام 
مب�سارك��ة 12 نادي��ًا بعد �ن�سح��اب ناديي �لكوفة و�لقا�س��م ، بعد �ن كان من 
�ملق��رر �جر�ء مباري��ات �لدوري ح�سب �ملوؤمتر �لتن�سيق��ي مع ممثلي ومدربي 
�لندي��ة عل��ى جمموعتني مبع��دل 7 �ندية يف كل جمموع��ة ، وت�سعد 4 �ندية 
من كل جمموعة للعب يف مباريات �ملرحلة �لثالثة �خلا�سة بدوري �لثمانية 
" . وو�ف��ق �حت��اد �ليد على م�ساركة نادي �جلي���ص يف بطولة �إير�ن لالأندية 

�لآ�سيوية .

ساني وهافيرتز يمهدان لتغيير جذري بكتيبة لوف بعد هبوط ألمانيا للمستوى الثاني

اسود الرافدين تواصل التحضير وكاتانيتش يرصد ودية اإلمارات وبوليفيا من المدرجات
تحضيرًا لمواجهة بوليفيا

 
يو��س��ل منتخبن��ا �لوطن��ي بكرة �لق��دم، وحد�ت��ه �لتدريبية على 
مالع��ب ن��ادي �ل�سباب، �سم��ن �ط��ار �ملع�سكر �لتدريب��ي �ملقام 
حالي��ا يف دول��ة �لم��ار�ت �لعربي��ة �ملتح��دة، ��ستع��د�د� لول��وج 
مناف�س��ات كاأ�ص ��سي��ا ٢٠١٩. وق��ال �ملدي��ر �لد�ري للمنتخب، 
با�س��ل كوركي�ص �إن "�جلهاز �لفن��ي للمنتخب �لوطني يركز خالل 
مع�سك��ره على جو�نب عدة فني��ة وبدنية ��ستع��د�د� لتطبيق باقي 
�ملف��رد�ت �لتح�سريي��ة للدخ��ول باجلاهزي��ة �لتام��ة ملناف�سات 
بطول��ة ��سي��ا. و��س��اف �أن "�مل��الك �لتدريب��ي بقيادة 
للمع�سك��ر  ح�سابات��ه  يف  و�س��ع  كاتانيت���ص، 
�حلايل كيفية تطوير �جلانب �لتكتيكي 
و�خلطط��ي، وكذل��ك و�سع 

�ملناه��ج �لتدريبي��ة لالرتق��اء بو�ق��ع �للع��ب حت��ت �ل�سغط ويف 
م�ساح��ات �سغ��رية". وب��ني �أن "م�ساألة ��ستدعاء قائ��د فريق نفط 
مي�س��ان و�س��ام و�سع��دون وحم��رتف هوب��رو �لدمنارك��ي فر�ن�ص 
بطر���ص جاءت بطل��ب من �مل��درب كونه متابع��ا لالعبني، وعلى 
وف��ق نظرة فني��ة". ولف��ت �ىل �ن "حممد د�ود ف��ور و�سول �لوفد 
�ىل �لم��ار�ت ��ستكى من �مل يف �س��دره و�و�سح عدم قدرته على 
�د�ء �لوح��د�ت �لتدريبي��ة، ومن خ��الل �لفحو�س��ات �لطبية تبني 
��سابت��ه بالتهاب��ات يف �ملريء ويحت��اج �ىل ر�حة ملدة ��سبوع 
عل��ى �قل تقدي��ر، فيما �عتذر ح�سام كاظم ب�سب��ب مر�ص و�لدته". 
و��س��ار كوركي���ص يف �لوقت ذ�ت��ه �ىل �ن "�سمة دخ��ول �لالعبني 
عل��ي عدن��ان وو�س��ام �سعدون �س��درت وهم��ا حالي��ا متو�جد�ن 
�سم��ن مع�سكر �ملنتخب". و�ختتم حديثه قائاًل: "�ملالك �لتدريبي 
للمنتخ��ب �لوطني �سيكون تو�ج��د يف مو�جهة بوليفيا و�لمار�ت 

يف ١٦ من �ل�سهر �جلاري من �جل متابعة �د�ء �ملنتخب �لبوليفي 
حت�س��ري� ملو�جهت��ه ي��وم �لثالثاء �ملقب��ل". ويف �سي��اق مت�سل، 
تعادل منتخ��ب �لإمار�ت مع نظريه �لبوليف��ي �سلبيًا يوم �جلمعة 
�ملا�س��ي، يف مب��ار�ة كرة �لق��دم �لدولية �لودية �لت��ي �أقيمت يف 
دب��ي، وذلك �سمن ��ستعد�د�ت �لأول لنهائيات كاأ�ص ��سيا 2019 
�لت��ي ي�ست�سيفه��ا �عتبار�ً م��ن 5 يناي��ر )كانون �لث��اين( �ملقبل. 
وكانت �لإمار�ت �لطرف �لأف�سل و�سنحت لها عدة فر�ص لفتتاح 
�لت�سجي��ل �خطرها ت�سديدة عامر عبد �لرحمن �لتي �سدها حار�ص 
مرم��ى بوليفيا ثم ��ساب��ت �لعار�سة وخرجت )15(. يف �ملقابل، 
كان��ت �أخطر فر�ص بوليفي��ا عندما مرر مار�سيلو مورينو كرة �ىل 
خا�سمتاين كامبو���ص �سددها قوية �أ�ساب��ت �لقائم )84(. وتلعب 
�لإم��ار�ت م��ع �ليم��ن يف 20 نوفمرب )ت�رين �لث��اين( �حلايل يف 
خت��ام مع�سكرها �ل��ذي تقيمه يف دب��ي، يف حني تلتق��ي بوليفيا 

م��ع �لع��ر�ق يف نف���ص �لي��وم. وتفتتح �لإم��ار�ت نهائي��ات كاأ�ص 
�آ�سي��ا يف �خلام���ص م��ن دي�سم��رب )كان��ون �لأول( �س��د �لبحري��ن 
�سم��ن �ملجموعة �لأوىل �لتي ت�سم �لهن��د وتايالند. وقد غادر فد 
منتخ��ب �لعر�ق بكرة �لقدم، يوم �لثنني �ملا�سي ، �إىل دبي وذلك 
حت�س��ري�ً ملالقاة �ملنتخب �لبوليفي وديًا، �سمن حت�سري�ت �أ�سود 
�لر�فدي��ن قبل �لتوجه �إىل نهائيات �آ�سي��ا �لفني وت�سعة ع�ر �لتي 
�ستق��ام يف �لمار�ت مطلع �لعام �ملقبل . وي�سعى مدرب منتخبنا 
�لوطن��ي “كاتانيت���ص” للو�س��ول �ملنتخ��ب �إىل �جلاهزية �لتامة 
قب��ل �لذهاب خلو�ص غم��ار �لبطولة. و�سيدخ��ل منتخبنا �لوطني 
مع�سك��ر�ً يف �لع�ري��ن م��ن �ل�سهر �ملقب��ل يف �لعا�سم��ة �لقطرية 
�لدوحة ويخو�ص من خالله مبار�تني وديتني مع منتخب �ل�سني 
يف �لثال��ث و�لع�ري��ن م��ن �ل�سهر ذ�ته، عل��ى �ن يالعب �ملنتخب 

�لفل�سطيني يف �لثامن و�لع�رين منه قبل �لتوجه �إىل �لمار�ت.

العبيدي: الحظر سيرفع عن ملعب النجف

ك�س��ف متو�س��ط مدي��ان �ملنتخ��ب �لوطن��ي و�سانتا 
كالر� �لربتغ��ايل، ��سام��ة ر�سي��د، �سب��ب غياب��ه عن 
��ستع��د�د�ً  �لوطن��ي  �لتدريب��ي للمنتخ��ب  �ملع�سك��ر 
لو�جه��ة بوليفيا يف �ل�20 من �ل�سهر �جلاري. وقال 
ر�سي��د ع��رب ح�ساب��ه �لر�سمي عل��ى "�ن�ستغ��ر�م" �إن 
"�لعدي��د م��ن �مل�سجع��ني ي�ساأل��وين مل��اذ� مل تنظم 
ملع�سك��ر �ملنتخب �لوطني يف دب��ي،، وهنا ل بد �ن 

�و�سح �سبب غيابي عن ��سود �لر�فدين".
و�و�س��ح �أن "م��درب �ملنتخ��ب �لوطن��ي �سرتي�سك��و 
كاتانيت���ص، �أت�سل ب��ي وقال باأنني �سم��ن قائمتُه 

لكنن��ي ��ستطي��ع �لبق��اء يف �لربتغ��ال و�لتدرب مع 
فريقي لأكون م�ستعد�آ ب�سكل �قوى".

و��س��اف �ن "كاتانيت���ص يريدين ب��اأن �كون بكامل 
لياقتي يف مع�سكر قطر قبل بد�ية بطولة كاأ�ص ��سيا 

�ملقرر �قامتها �لعام �ملقبل يف �لمار�ت".
وب��ني بالق��ول: "بالتاأكيد �حرتم ق��ر�ر �ملدرب و�نا 
�تطل��ع لك��ي �ظه��ر باأف�س��ل �س��كل يف �سه��ر كانون 
�لث��اين م��ع �ملنتخ��ب �لوطن��ي و�أن �أجع��ل �ل�سع��ب 
�لعر�ق��ي فخ��ور�آ ب��ي ولتمن��ى و�لتوفي��ق للمنتخب 

�لوطني يف مبار�ة بوليفيا".
يذك��ر �أن ر�سي��د وم��ري�م، هم��ا �ب��رز �لغائب��ني عن 
مع�سك��ر �ملنتخب �لوطن��ي، �لذي يج��ري حاليًا يف 

�لمار�ت.
و�رتفع��ت �أ�سهم متو�س��ط ميد�ن فري��ق �سانتا كالر� 
�لربتغ��ايل، �لعر�قي �أ�سامة ر�سيد بعد �ملو�سم �ملميز 
�ل��ذي قدم��ه �لع��ام �ملا�س��ي وم�ساهمت��ه �لفعال��ة 

بتاأهل فريقه �إىل �لدوري �لربتغايل �ملمتاز.
ر�سيد ينتظر ب�سغف كبري �نطالق �لدوري �لربتغايل 
�ملمت��از كي يو��س��ل تاألقه مع �سانت��ا كالر�، حيث 
�ستك��ون مبار�ت��ه �لأوىل ه��ذ� �ملو�س��م �أم��ام فريق 
مارتيمي��و ي��وم �ل�سب��ت �ملقب��ل. و�رتفع��ت �لقيم��ة 
�ل�سوقي��ة لر�سي��د، �إذ و�سل��ت �إىل 5 مالي��ني و500 
�أل��ف يورو، حي��ث كانت تبلغ 180 �أل��ف يورو فقط 

يف مو�سمه �لأول مع �سانتا كالر�.

�أك��د وزي��ر �ل�سب��اب و�لريا�س��ة 
�حمد ريا�ص �لعبيدي ، �أن وز�رته 
م�ستع��دة لتلبي��ة متطلب��ات �لحتاد 
�ل��دويل لكرة �لقدم " فيف��ا " من �جل رفع 
�حلظر عن ملعب �لنجف �لدويل . وذكر بيان 
لل��وز�رة �أن " وزير �ل�سباب و�لريا�سة �حمد 
ريا�ص �لعبيدي ، تفقد ملعب �لنجف �لدويل 
30 �ل��ف متف��رج وذلك خ��الل زيارته �ىل 

حمافظة �لنجف �ل�رف " .
و�و�س��ح �لبي��ان ، �أن " �لعبي��دي �طلع على 

و�ملعاي��ري   ، �لكب��ري  �لريا�س��ي  �ل���رح 
�لت��ي و�سعه��ا وف��د �لحت��اد �ل��دويل لكرة 
 ، �لخ��رية  زيارت��ه  خ��الل  )فيف��ا(  �لق��دم 
مبين��ا ��ستعد�د �ل��وز�رة لتلبي��ة جميع هذه 
�ملتطلب��ات حتى يتم رف��ع �حلظر عن ملعب 
�لنج��ف �لدويل و��ستقبال �ملباريات �لودية 

و�لر�سمية " .
 " �ن   ، �لبي��ان  بح�س��ب   ، �لعبي��دي  و�ك��د 
�مللع��ب  ع��ن  و��سح��ة  �س��ارت  �ل�س��ورة 
و�ملن�س��اآت �ملحيط��ة �لخ��رى و�لنو�ق���ص 
�لتي يتطل��ب �كمالها ، و�ن �ل��وز�رة �ستذلل 
كاف��ة �ملعوقات م��ن �جل �كم��ال �ل�روح 

�لريا�سية يف بغد�د و�ملحافظات " .
و�ك��د �لعبيدي �أن " �ي م���روع ��ستثماري 
يط��رح م��ن �ل��وز�رة م�ستقباًل �سيت��م طرحه 
على �ملحافظة قبل �إعطاء �ملو�فقة لتجاوز 
�ل�سلبي��ات �ل�سابق��ة وت�سخ��ري كل �مل�ساريع 

خلدمة �ملحافظة و�سبابها ".
�ل�سب��اب  وزي��ر  ز�ر   ، مت�س��ل  �سي��اق  ويف 
 ، �لعبي��دي  ريا���ص  �حم��د   ، و�لريا�س��ة 
ملع��ب كرب��الء �ل��دويل 30 �ل��ف متف��رج ، 
و�أك��د خالل زيارت��ه �ن " �فتت��اح �ملالعب 
�لكب��رية �سي�سهم يف عودة �لعر�ق �ىل تنظيم 

�لبطولت �لعربية و�لقارية و�لدولية ". 

 جن��ح �ملنتخ��ب �لأمل��اين يف �لتق��دم خط��وة مهمة على 
طري��ق ��ستع��ادة بريقه م��ن جديد، وحق��ق نتيجة مقنعة 
جلماه��ريه ومدي��ره �لفن��ي يو�خي��م ل��وف، بالف��وز على 
نظ��ريه �لرو�سي )0-3(، ودي��ا، �أم�ص �لول �خلمي�ص، وقد 

كان هناك دور مهم لتاألق لريوي �ساين وكاي هافريتز.
وكان ل��ريوي �س��اين لع��ب مان�س�سرت �سيت��ي �لإجنليزي، 
ق��د ��ستبعد من قائمة �ملنتخب �لأمل��اين لنهائيات كاأ�ص 
�لع��امل 2018 برو�سي��ا، يف قر�ر مث��ري للجدل من جانب 

�ملدير �لفني لوف.
وق��د �فتق��د �لفري��ق قدر�ته و�رعت��ه ب�س��كل كبري خالل 
�ملوندي��ال �لذي �سه��د خروجا �سادم��ا لأملانيا من دور 

�ملجموعات.
ويف �لوق��ت نف�س��ه ، مل ينجح �لالع��ب يف �أي وقت �سابق 
من تك��ر�ر عرو�س��ه �لقوية م��ع ناديه، خ��الل م�ساركته 
مع �ملنتخب، لك��ن �حلال تغري مع حلول �لدقيقة �لثامنة 
م��ن مب��ار�ة كرة �لق��دم �لودي��ة بني �ملنتخب��ني �لأملاين 

و�لرو�سي �أم�ص �خلمي�ص.

�له��دف �لأول فق��د �فتت��ح �س��اين )22 عام��ا(، �لت�سجيل 
للمنتخ��ب �لأمل��اين ليك��ون �له��دف �لأول ل��ه بقمي���ص 
�ملنتخ��ب يف �ملب��ار�ة �لدولي��ة رق��م 16. وق��ال ل��وف 
"ل��ريوي �سي�ستفيد من ت�سجيله �له��دف �لليلة. لقد �سنع 
3 �أو 4 فر���ص تهديفية جيدة يف مباريات �سابقة لكنه 
مل يرتجمه��ا )�إىل �أهد�ف(، وهدف �لليل��ة �سي�سكل م�سدر 
�رتي��اح كب��ري له". وقال �ساين "�أعتق��د �أنه يوجد عدد من 
�ملو�ه��ب �ل�سابة لدينا يف كل �ملر�ك��ز. �لالعبون �ل�سبان 
�أثبت��و� للم��درب �لي��وم قدرته��م عل��ى تنفي��ذ طريقته يف 
�للعب". وذكرت جملة "كيكر" �لريا�سية �ليوم �جلمعة �أن 
لريوي �ساين لعب دور� يف حتفيز �لهجوم رغم �أنه ل يز�ل 
ي�سهد بع�ص �لرتباك، بينم��ا �أثنت �سحيفة "�سودويت�سه 

ت�سايتوجن" على "�لزخم �جلديد" �لذي �سنعه �لالعب.
وجاء ر�أي لوف م�سابها حيث قال �إنه كان يرتقب �لقدرة 

و�لنجاح يف �حل�سم من جانب �ل�سبان.
وقال لوف "يف كاأ�ص �لعامل، كنا نفتقد �لإيقاع �ملطلوب 
يف �لهج��وم، و�ل��ذي نقدم��ه حالي��ا، فل��م نك��ن ن�ستطيع 
�سناع��ة �لفر�ص يف �لثلث �لأخري م��ن �مللعب وهذ� �سهل 
مهم��ة �لف��رق �ملناف�سة يف �لدف��اع". وتاب��ع "�لآن �أدينا 

ب�سكل �أف�سل بكث��ري". تاألق هافريتز كذلك �سهدت مبار�ة 
�أم���ص تاأل��ق كاي هافريت��ز )19 عاما(، لع��ب خط و�سط 
باي��ر ليفرك��وزن، وذلك يف ث��اين مبار�ة دولي��ة له و�أول 
م�سارك��ة ل��ه بالت�سكي��ل �لأ�سا�س��ي للمنتخ��ب، وقد �سنع 

�لهدف �لثالث �لذي �سجله جنابري يف �لدقيقة 40.
وذك��رت جملة كيكر �أن هافريت��ز "�أمامه م�ستقبل باهر"، 
كم��ا ق��ال جناب��ري �إن زميل��ه ق��دم �أد�ء مذه��ال خ��الل 

�ملبار�ة.
و�أبدى ل��وف �سع��ادة �إز�ء م�ستوى هافريت��ز قائال "كاي 

هافريتز �أعجبني �لليلة".
وتاب��ع "لقد �أدى جيد� بالك��رة و�أظهر وعيا كبري� و�رعة 
بديه��ة يف �لتعام��ل مع �ملو�ق��ف. د�ئما م��ا يفتح ز�وية 

�لتمرير ويظهر رغبة وحما�ص للهجوم بالكرة".
كذلك �أب��دى هافريتز �سعادة بالعرو���ص �لتي قدمها ول 
ي��ز�ل متم�س��كا باأم��ل �ملزيد م��ن �مل�سارك��ة يف �ملبار�ة 
�ملق��ررة �أم��ام هولن��د� يوم �لثن��ني �ملقبل، ب��دوري �أمم 

�أوروبا، رغم �ن�سمام �لنجم توين كرو�ص للقائمة.
وق��ال هافريت��ز "�إنه �أمر ممتع للغاي��ة �أن �ألعب و�سط هذ� 
�لع��دد من �لالعب��ني �ل�سبان. كذل��ك ميكننا تعل��م �لكثري 

م��ن �لالعبني ذوي �خلربة. �لفري��ق يتمتع بقدر�ت كبرية 
و��سح��ة. وكان مهم��ا بالن�سب��ة يل �أن �أك��ون ج��زء� م��ن 

�لفريق يف هذه �ملبار�ة".
وب�سكل ع��ام، �أظهرت مبار�ة �أم�ص �أن �لطريق يبدو ممهد� 
�أمام لوف لإجر�ء تغيري�ت جذرية جتدد دماء �لفريق وهو 
ما ي�سكل �أنباء �سارة لل�سبان و�أنباء �سيئة لالعبني �لكبار 

�ملتو�جدين مع �ملنتخب بلقب كاأ�ص �لعامل 2014 .
وق��ال مانوي��ل نوي��ر قائ��د �ملنتخ��ب وحار���ص مرماه ، 
و�لوحي��د م��ن �لفري��ق �ملت��وج يف 2014 �ل��ذي �س��ارك 
�أ�سا�سي��ا يف مبار�ة �أم���ص ، �إن �ملنتخب "ي�سم �لعديد من 
�لالعبني ذوي �لقدر�ت �لعالية و�لذين جنحو� بالفعل يف 

��ستعر��ص �إمكانياتهم".
وعل��ق م��درب �ملنتخ��ب �لأمل��اين لك��رة �لق��دم، يو�كي��م 
ل��وف، على هب��وط �ملان�ساف��ت �إىل �مل�ست��وى �لثاين من 
م�سابق��ة دوري �لأمم �لأوروبي��ة، عقب ف��وز هولند� على 
�سيفتها فرن�سا 0-2 يف �جلولة �لثالثة قبل �لأخرية من 

مناف�سات �ملجموعة �لأوىل، بالقول: "علينا تقبل ذلك".
وق��ال لوف: "بالن�سب��ة لنا، هذه �لنتيج��ة موؤملة بطبيعة 

�حلال، ولكن علينا تقبٌّلها".
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