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)أ.پ(النجم األملاني مسعود أوزيل فرح لتمثيل »املانشافت« مبواجهة بلده األم تركيا

إيالف: تصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قائمة أغنى 
أثرياء كرة القدم، وبحسب ما ورد في القائمة التي أعدها أحد 
املواقع اإلجنليزية جاء في مقدمة هؤالء الشيخ منصور بن 
زايد مالك نادي مانشستر سيتي اإلجنليزي بعد أن ارتفعت 
ثروته هذا العام إلى 20 مليار جنيه إس���ترليني، متكن من 
اعتالء القائمة، ليحل محل رجل األعمال الهندي الش���هير، 
الكش���مي ميتال، الذي ميتلك أكثر األسهم في نادي كوينز 

بارك رينجرز، وتبلغ ثروته 17 مليار جنيه إسترليني. 
وتراجع ترتيب امللياردير الروسي، رومان أبراموڤيتش، 
مالك نادي تشلس���ي، في الثالث الع���ام املاضي إلى الرابع 
هذا العام، بعد أن تراجعت ثروته من 7.8 إلى 7.4 مليارات 
إسترليني. أما النجم ديڤيد بيكام، فمازال على رأس القائمة 
اخلاصة بأكثر الالعبني ثراء، رغم انخفاض ثروته من 125 

إلى 100 مليون إسترليني.

منصور بن زايد أغنى أثرياء الكرة 

إيطاليا للحذر من ايرلندا والبرتغال لبداية جديدة مع بنتو ومواجهتان سهلتان إلسبانبا وهولندا بتصفيات »يورو 2012«

برلين »بوابة النار« بين ألمانيا وتركيا

تتجه األنظ���ار الى العاصمة 
األملانية برلني التي حتتضن اليوم 
موقعة مبكرة في اجلولة الثالثة 
من تصفيات كأس أوروبا 2012 
املقررة في پولن���دا وأوكرانيا، 
بني أملانيا وتركيا نظرا للجالية 
التركية الضخمة املوجودة في 
التي  أملانيا واملنافسة احملتدمة 

تشهدها مواجهات املنتخبني.
وما يرفع م���ن حدة الصراع 
بني الطرفني، ه���و تصدر أملانيا 
للمجموعة األولى بعد حتقيقها 
فوزين عل���ى ارض بلجيكا 0-1 
وسحقها أذربيجان 6-1 في اجلولة 
الثانية، في حني حققت تركيا أيضا 
فوزين على أرض كازاخستان 0-3 

وضيفتها بلجيكا 2-3.
وحذر االحت���اد األملاني لكرة 
القدم املشجعني األتراك من إدخال 
األس���هم النارية وطلبت القوى 
األمني���ة م���ؤازرة اضافية ملنع 
حوادث الش���غب داخل وخارج 

امللعب األوملبي في برلني.
ويتأهل بطل كل مجموعة وأفضل 
وصيف مباشرة الى النهائيات، كما 
تخوض املنتخبات الثمانية األخرى 
التي حتت����ل املركز الثاني امللحق 

املؤهل في نوفمبر 2011.

املباراة  لذل���ك تعتبر ه���ذه 
مب����ثابة مؤش���ر عل���ى هوية 
املنت�����خب الذي سيحصل على 
أفضل���ية الب���طاقة األولى املؤهلة 

الى النهائيات.
وم���ن أصل 70 أل���ف بطاقة 
ملتابعة املباراة التي سيحضرها 
املستشارة األملانية أنغيال ميركل 
ورئيس ال���وزراء التركي رجب 
طي���ب أردوغان، من���ح االحتاد 
التركي 15 أل���ف بطاقة، االحتاد 
األملاني 25 ألف بطاقة، ومت بيع 
30 ألف بطاق���ة أخرى ملختلف 

املشجعني.
وعلى ضوء هذا التوزيع، توقع 
أمني عام االحتاد األملاني فولفغانغ 
نيرزب���اخ أن يتف���وق اجلمهور 
الترك���ي على مضيف���ه األملاني 

»بنسبة 60 مقابل %40«.
وتعتبر اجلالية التركية األكبر 
في أملانيا مع ما يقارب 2.5 مليون 
ش���خص من جذور أو يحملون 

اجلنسية التركية.
ويغي���ب عن تركي���ا صانع 
ألعابه���ا أردا ت���وران )23 عاما( 
بعد تعرض العب غلطة سراي 
لإلصابة وغيابه عن املالعب ملدة 
8 أس���ابيع، في حني يغيب عن 
املضيف قائد وسط بايرن ميونيخ 
باستيان شفاينشتايغر الذي عانى 
اصابة في املباراة األخيرة للفريق 
البافاري، وقد تس���نح الفرصة 
لطوني كروس بلعب دور البديل 

ل� »شفياني«.

ورغم ابتعادهما عن املستوى 
املطلوب في البوندس���ليغا، قد 
يعتمد املدرب يواكيم لوف على 
الثنائي ميروسالف كلوزه )55 
هدفا ف���ي 103 مباريات دولية( 
ولوكاس بودولس���كي )41 هدفا 

في 81 مباراة(.
وع���اد الى التش���كيلة ظهير 
مانشس���تر س���يتي االجنليزي 
جيروم بواتن���غ ألول مرة منذ 
تعرضه لإلصابة خالل نهائيات 
مونديال جن���وب افريقيا 2010، 
كما استدعى لوف وللمرة الثانية 
مهاج���م بوروس���يا دورمتوند 
الش���اب كيفن غرويسكروتس 

)22 عاما(.
وف���ي املجموعة األولى ايضا 
تبحث بلجيكا عن حتقيق نقطتها 
األولى عندم���ا حتل ضيفة على 
كازاخستان في استانا، في حني 
امل���درب االملان���ي بيرتي  يقود 
فوغت���س منتخب أذربيجان في 

زيارته لڤيينا عاصمة النمسا.

الفوز الثاني مطلب اإلسبان

وفي املجموعة التاسعة، تبحث 
اسبانيا حاملة اللقب وبطلة العالم 
عن حتقي���ق فوزها الثاني على 
التوالي عندما تستقبل ليتوانيا 

في سلمنقة.
وبعد تسجيلها هدف الفوز في 
الدقيقة السابعة من الوقت بدل 
الضائع أمام ضيفتها ليشتنشتاين 
املتواضعة 2-1، حتل اسكتلندا 

املتصدرة )4 نقاط( على جمهورية 
التشيك في براغ في مباراة قوية 

ضمن املجموعة ذاتها.

مواجهة صعبة إليطاليا

وبعد انطالقتها اجليدة )6 نقاط 
من مباراتني( تبحث ايطاليا عن 
فوز ثالث عندما حتل على ايرلندا 
الشمالية الغائبة عن البطوالت 
الكبرى منذ عام 1982، على ملعب 
»وندسور بارك« في بلفاست ضمن 

املجموعة الثالثة.
ذاته���ا،  املجموع���ة  وف���ي 
تس���تقبل صربيا اس���تونيا في 
بلغراد وس���لوڤينيا جزر فارو 
في ليوبليانا. وف���ي املجموعة 
الرابعة تستضيف لوكسمبورغ 
البوسنة  بيالروس���يا والبانيا 

والهرسك في تيرانا.

هولندا لسحق مولدافيا

وتبح���ث هولن���دا وصيفة 
بطلة العال���م 2010 عن حتقيق 
فوزه���ا الثال���ث عندم���ا تزور 
العاصم���ة املولدافية شيس���ينا 
وضمن املجموعة اخلامسة للقاء 

مولدافيا.
ويغيب عن املنتخب البرتقالي 
ساعد دفاعه نايغل دي يونغ الذي 
قرر املدرب بي���رت فان مارفيك 
العنيف  اس���تبعاده بعد اخلطأ 
الذي ارتكبه على الفرنسي حامت 
بن عرفة خالل مباراة مانشستر 
سيتي ونيوكاس���ل في الدوري 

االجنليزي والذي عرض الفرنسي 
لكسر مضاعف في ساقه سيبعده 
ألشهر طويلة عن املالعب. وفي 
املجموعة ذاتها تس���تقبل املجر 

سان مارينو في بودابست.
وعلى النقيض من املنتخبات 
املرشحة للتأهل، قدمت البرتغال 
وصيفة 2004 بداية كارثية في 
تصفي���ات املجموعة الثامنة، اذ 
تعادلت على أرضها مع قبرص 
4-4 قبل أن تس���قط على أرض 
النروي���ج 1-0، وأمامها امتحان 

صعب يتمثل في الدمنارك.
ويقود البرتغال املدرب باولو 
بنت���و خلفا للم���درب كارلوس 
كيروش الذي أقيل الشهر املاضي 
من منصبه بسبب العقوبات التي 
فرضت عليه والنتائج الس���يئة 
التي حتققت حتت اش���رافه في 
تصفيات كأس أوروبا 2012. وفي 
املجموعة الثامنة أيضا، تستقبل 
قبرص النرويج في مدينة الرناكا 

الساحلية.
وفي باقي املباريات، تلعب في 
املجموعة الثانية جمهورية ايرلندا 
مع روسيا في دبلن وارمينيا مع 
سلوڤاكيا في يريفان واندورا مع 
مقدونيا في اندورا، وفي املجموعة 
السادسة جورجيا مع مالطا في 
تبليسي واليونان مع التفيا في 
بيرايوس، وفي املجموعة السابعة 
مونتينيغرو مع سويس���را في 
بودغوريتشا وويلز مع بلغاريا 

في كارديف.

بيرهوف: اعتدنا على برلين  رونالدو: 
ال مجال للخطأ 

مورينيو ال يمانع 
في رحيل كاكا

زامبروتا وماوري سعيدان بالعودة

كيلليني: إيرلندا قوية

اعتب���ر مدير املنتخب االملاني اوليڤ���ر بيرهوف ان »اللعب في 
برلني عالمة ضيافة: لو اس���تقبلنا هولندا لكانت املباراة في غرب 
البالد، في غيلسينكيرجن مثال. العبونا اعتادوا اللعب في برلني، 
اجلو س���يكون فريدا هناك«. أما الظهير فيليب الم صاحب هدف 
الف���وز في الدقيقة االخيرة أمام تركيا 3-2 في نصف نهائي كأس 
أوروبا 2008 والذي س���يحمل ش���ارة القائد مجددا في ظل إصابة 
العب الوسط ميكايل باالك، فقال: »أمر رائع ان تلعب في ظل هذه 

األجواء احلماسية، نريد فعال ان نفوز في هذه املباراة«.

البرتغ��ال  جن��م  يع��ود 
كريستيانو رونالدو إلى صفوف 
ب��الده آمال إنق��اذه من تعثره 
مبواجه��ة الدمن��ارك ويقول: 
»أشعر بتحسن اآلن وأنا جاهز 

ملساعدة سيليساو«. 
وأضاف رونالدو الذي سجل 
هدفني خالل فوز فريقه امللكي 
على ديبورتيفو الكورونا 1-6 
في الدوري احمللي: »ال مجال 
للخط��أ بع��د اآلن، يج��ب أن 

نفوز«.

اش�������ارت صحيف����ة 
»اس«االسبانية  االسبانية املقربة 
م��ن ريال مدريد الى ان مدرب 
االخير البرتغالي جوزيه مورينيو 
لن يعترض على رحيل صانع 
العاب الفريق البرازيلي كاكا الى 

صفوف انترميالن االيطالي. 
ف��ي  ش��ائعات  وس��رت 
االي��ام االخي��رة مفاده��ا ان 
الثالثية   انترمي��الن صاح��ب 
التاريخي��ة املوس��م املاض��ي 
»ال��دوري وال��كأس احملليان 
ودوري ابط��ال اوروبا« يرغب 
في التعاقد م��ع كاكا في فترة 
االنتقاالت الشتوية التي تفتح 

طوال يناير املقبل.

قال مدافع ايطاليا جيانلوكا زامبروتا: »لم أندهش كثيرا باستدعاء 
برانديللي.. أبلغته في البداية أنني على استعداد ثم أكدت له ذلك.. 
بعد نهاية كأس العالم، قلت إنني لم أش����عر بأن مسيرتي انتهت 

وعندما استدعاني برانديللي لم أفكر في الثأر. وقلت نعم«.
وأضاف: »لست هنا ألخذ مكان أي أحد. لم أقل إنني عدت وأنتظر 
اللعب، ولكنني أقترب من املباراة الدولية رقم 100 لي مع الفريق 
)حيث خاض الالعب 97 مباراة دولية مع املنتخب اإليطالي حتى 

اآلن( وأود أن أصل إليها«. 
بدوره قال ستيفانو ماوري، جنم خط وسط التسيو: »إنني هنا 
من أجل البقاء في صفوف الفريق.. الفضل في استدعائي لصفوف 
املنتخب اإليطالي يرجع لالتسيو. عندما يؤدي الفريق بشكل جيد، 
يب����رز العبوه. ولكن األمر يتوقف أيضا على إصراري على الثقة 
في إمكانياتي«. وأضاف: »أش����عر أن لدي مزيدا من املسؤوليات 
وأعتقد أنني أستطيع تقدمي الكثير لهذه املجموعة أمتنى أن ألعب 

لفترة طويلة في صفوف اآلزوري«.

أكد مدافع ايطاليا جورجيو كيلليني انه رغم الفوز على استونيا 
)2-1( وجزر فارو )5-0(، إال ان بطل العالم 2006 تنتظره مواجهات 
صعبة عندما يلعب مع ايرلندا الشمالية وصربيا: »كادت ايرلندا 
تتأهل الى كأس العالم وعلى أرضها هي قوية للغاية. بعدها يأتي 

امتحان صربيا التي تعتمد كثيرا على التقنية«.

اعتبر أنه من الجيل الثالث.. ومتمنيًا أن تكون المباراة عيدًا مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة االولى

اجلزيرة الرياضية +72كازاخستان – بلجيكا

9:30النمسا - اذربيجان

اجلزيرة الرياضية +9:454املانيا - تركيا

المجموعة الثانية
6ارمينيا - سلوڤاكيا

8اندورا - مقدونيا

اجلزيرة الرياضية +9:456جمهورية ايرلندا - روسيا
المجموعة الثالثة

9:30صربيا - استونيا

اجلزيرة الرياضية +9:451ايرلندا الشمالية - ايطاليا

9:45سلوڤينيا - جزر فارو

المجموعة الرابعة
9:15لوكسمبورغ - بيالروسيا

اجلزيرة الرياضية +9:3010البانيا - البوسنة والهرسك

المجموعة الخامسة
8املجر - سان مارينو

اجلزيرة الرياضية +9:309مولدافيا - هولندا

المجموعة السادسة
8جورجيا – مالطا

9:45اليونان - التڤيا

المجموعة السابعة
اجلزيرة الرياضية +9:308مونتينيغرو - سويسرا

9:30ويلز - بلغاريا

المجموعة الثامنة
9قبرص - النرويج

اجلزيرة الرياضية +10:455البرتغال - الدمنارك

المجموعة التاسعة
اجلزيرة الرياضية +9:157التشيك - اسكوتلندا

اجلزيرة الرياضية +112اسبانيا - ليتوانيا

ودية
اجلزيرة الرياضية +1:501اليابان - األرجنتني

أوزيل »مسعود« الختيار ألمانيا 
رغم جذوره التركية 

 سنايدر للتمديد مع إنتر ميالن 

 بويل لم يفكر في ترك ليون 

يؤك����د صانع ألعاب ريال مدريد االس����باني 
ومنتخب أملانيا مس����عود اوزيل ان الدفاع عن 
ألوان املانشافت كان خياره االول والوحيد على 
الرغم من جذوره التركية عشية اللقاء املرتقب 

بني أملانيا وتركيا.
ولد اوزيل ابن احلادية والعشرين من عمره 
في أملانيا وترعرع فيها من ابوين تركيني، وقرر 
متثيل منتخب أملانيا على الصعيد الدولي علما 
انه خاض مباراته الرسمية االولى مع املانشافت 

في فبراير عام 2009.
وكان تألقه الالفت في نهائيات كأس العالم 
في جنوب افريقيا 2010 وقيادته منتخب بالده 
الى املركز الثالث جواز سفره لالنتقال من فيردر 

برمين الى ريال مدريد العريق.
واعتبر اوزيل انه لن يواجه اي مش����كلة في 
مواجه����ة بلده األم، وق����ال »بالطبع انها مباراة 
مميزة بالنسبة الّي، وأتطلع ملواجهة زمالئي«، 
علما انه لعب الى جانب حميد التينتوب العب 
بايرن ميونيخ حاليا عندما كانا معا في صفوف 

شالكه.
ومن املتوقع ان يحضر 30 ألف تركي املباراة 
في برلني علم����ا ان اجلالية التركية تقدر بنحو 
1.66 مليون، باالضاف����ة الى 700 ألف من أصل 

تركي يعيشون في أملانيا.
ويتكلم اوزي����ل التركية بطالقة وهو فخور 
بج����ذوره، لكن ايضا يفخ����ر بالدفاع عن ألوان 
املنتخب االملاني ويكشف »أنا من اجليل التركي 
الثالث الذي ولد في أملانيا وترعرع فيها، واشعر 

بالراحة جراء ذلك«.
واكد اوزيل انه ال يتعني على أملانيا االستهتار 
بقدرات املنتخب الترك����ي الذي حقق الفوز في 
اول مباراتني له على كازاخستان وبلجيكا وقال 
»ميلك املنتخب التركي العبني يتمتعون بفنيات 
عالي����ة وهو فريق قوي يقوده مدرب ممتاز هو 

غوس هيدينك«.
وأشاد اوزيل بالعب وسط بوروسيا دورمتوند 
نوري شاهني بقوله »انه العب فريد من نوعه، لقد 
تطور مستواه بشكل كبير في اآلونة االخيرة«. 
وفي سؤال عما اذا كان سيحتفل في حال تسجيله 
هدفا في مرمى تركيا أجاب »ال ادري، كل شيء 
في وقته، هذه االمور تأتي بصورة عفوية دائما« 
معربا عن امله في ان تكون املباراة »عيدا جلمهور 

الفريقني«.
في املقابل، اعترض العب وسط بايرن ميونيخ 
حميد التينتوب على فكرة ان املنتخب االملاني الذي 
يضم في صفوفه العبني عدة من اصول اجنبية 

بينهم اوزيل يعتبر رمزا لالندماج الناجح.
ويدافع عن صفوف املنتخب االملاني العبني 
من اصول اجنبية أبرزهم باالضافة الى اوزيل 
التونس����ي س����امي خضيرة، والبرازيلي كاكاو 
ويقول التينتوب »كرة القدم تتعلق في بعض 
االحيان باملشاعر، لكنها جتارية في اغلب االحيان 

ايضا«.
وأوض����ح فيما يتعلق باوزي����ل »أنا بطبعي 
متسامح، واحترم مسيرة اوزيل وخياره للمنتخب 

األملاني، لكنني ال ادعم هذا اخليار«.
وقال »كونه يداف����ع عن منتخب أملانيا، فإن 
الهالة االعالمية التي ترافق مسعود اكبر وجتعل 
قيمته في سوق االنتقاالت أعلى وستسمح له بان 
يجمع أمواال أكثر. بكل بساطة، لو اختار تركيا 
ملا كان تألق في كأس العالم وما كان انتقل الى 

صفوف ريال مدريد«.
ويؤكد التينتوب الشقيق التوأم خلليل والذي 
خ����اض 59 مباراة دولية حتى اآلن انه لم يفكر 
اطالق����ا في متثيل أملانيا، وق����ال »أدين بالكثير 
الى أملانيا، لقد تعلمت الكثير من االش����ياء، لقد 
منحتني أملانيا الفرصة، لك����ن والداي أتيا من 

تركيا وأنا تركي«.

كش����ف العب وس����ط منتخب هولن����دا ونادي 
انترميالن االيطالي ويسلي سنايدر انه سيمدد عقده 
مع ناديه احلالي حتى عام 2015 في االسابيع القليلة 
املقبلة. وكانت تقارير اشارت الى ان النادي االيطالي 
رفض رفع اجر الالعب من 4 ماليني يورو س����نويا 
الى 6 مليون يورو، لكن  س����نايدر نفى هذا االمر.

وقال سنايدر لصحيفة »كورييري ديللو سبورت« 
»نادي انترميالن هو منزلي، واشعر براحة كبيرة في 

صفوفه، خالل اسبوعني تقريبا سأجدد عقدي معه«.
وساهم سنايدر بشكل كبير في احراز فريقه ثالثية 
تاريخية املوسم املاضي )الدوري والكأس احملليني 
ودوري ابطال اوروبا(، كما قاد منتخب بالده الى 
نهائ����ي كأس العالم في جنوب افريقيا 2010، وهو 
مرشح لنيل الكرة الذهبية الفضل العب في العالم 
التي متنحها مجلة »فرانس فوتبول« باالش����تراك 

مع االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

اكد مدرب ليون الفرنسي 
كلود بويل انه لم يفكر اطالقا 
في االستقالة من منصبه اثر 
النتائج الس���يئة التي حققها 
الفريق باشرافه مطلع املوسم 

احلالي.
وفي س���ؤال عم���ا اذا كان 

فكر في االس���تقالة قال بويل 
لصحيف���ة »ل���و بروغريه« 
الفرنس���ية »صراحة لم افكر 
في هذا االمر على االطالق. كنت 
ادرك انني س���أتلقى ضربات 
كثيرة، لكنني لست خائفا«.اما 
عن الالفتات التي رفعها انصار 

ليون وطالبوه باالستقالة من 
منصبه فقال »كل هذه االمور 
كانت منسقة مسبقا، وال اريد 
الدخول في متاهات من كان 
وراءها، عندما تهاجم فئة ما 
املدرب، فانه���ا تهاجم ايضا 

الفريق والنادي«.

 أعلنت االميركية ڤينوس وليامز املصنفة ثالثة عامليا انتهاء موس���مها بس���بب 
االصابة املس���تمرة في ركبتها اليسرى والتي س���تحرمها من املشاركة في نهائي كأس 
االحتاد للتنس الش���هر املقبل ولم تلعب ڤينوس، بطلة سبع دورات كبرى بينها 5 في 
وميبلدون، اي مباراة منذ خسارتها في نصف نهائي بطولة الواليات املتحدة املفتوحة 
أمام البلجيكية كيم كاليس���ترز في سبتمبر املاضي، وقد عبرت عن خيبة أملها لغيابها 

في الفترة املقبلة.
 تأهل االميركي اندي روديك املصنف ثانيا الى الدور ربع النهائي لدورة طوكيو للتنس، 
بفوزه على الفرنس��ي جيرميي ش��اردي 6 � 4 و7 � 6 )7 � 4(. كما بلغ الدور ذاته الصربي 
فيكتور ترويتس��كي بفوزه على النمسوي يورغن ملتسر املصنف رابعا 7 � 6 )9 � 7( و3 � 

6 و7 � 6 )7 � 3(.
 وجه فريق مرسيدس انذارا لسائقه االملاني ميكايل شوماخر وهدده بانهاء عقده 
مبكرا، بحال تقدميه في موس���م 2011 في بطولة العالم للفورموال واحد املس���توى ذاته 

الذي أظهره على احللبات منذ عودته عن اعتزاله.
 نفى الفنلندي كيمي رايكونن بطل العالم السابق للفورموال واحد عودته للمنافسة على 

حلبات الفئة االولى بعدما تردد انه يتجه للتعاقد مع فريق رينو.
 قال ديڤيد كوالرت وزير الرياضة في زميبابوي إنه يعمل حاليا على منع ترحيل 
املدرب البلجيكي توم شتاينفيت املدير الفني ملنتخب زميبابوي لكرة القدم بسبب عمله 

دون تصريح عمل مشيرا إلى أن ترحيل املدرب يتعارض مع »املصالح الوطنية«.
  أسندت مهمة اإلشراف على إعادة بناء كرة القدم في هونغ كونغ إلى ديڤيد ديفيز )62 

عاما( املدير والرئيس التنفيذي السابق لالحتاد اإلجنليزي لكرة القدم.

عالميةمتفرقات  باتيستا: ميسي جاهز لمواجهة اليابان 

هونيس: التذرع بالمونديال غير مقبول

افاد سيرجيو باتيستا مدرب املنتخب االرجنتيني االول بأن مهاجم 
نادي برشلونة االسباني ليونيل ميسي من املقرر ان يشارك في مباراة 

بالده الودية امام اليابان بعد تعافيه من اصابة في الكاحل.
وقال باتيستا للصحافيني »لقد شفي ميسي من االصابة.. بالتأكيد 
يس���تطع اللعب، ال ميكنني االفصاح عن تشكيلة فريقي االن النني 
لم ابلغ الالعبني«. واضاف املدرب »اال ان ميس���ي الئق بدنيا بنسبة 
100 % وجاهز للعب«. وقال باتيستا انه سيمنح خافيير ماسكيرانو 

العب برشلونة االسباني شارة القيادة في مباراة اليابان.

اعتبر رئيس مجلس املراقبة في نادي بايرن ميونيخ اولي هونيس 
ان التذرع بكأس العالم 2010 في جنوب افريقيا لم يعد مقبوال مطالبا 
العبي فريقه باس���تعادة نغمة االنتصارات بعد العودة من خوض 
املباريات الدولية. وقال هونيس على هامش مش���اركته في اطالق 
كتاب املس���يرة الذاتية ملدرب النادي الباڤاري الهولندي لويس ڤان 
غال »ال فائدة عل���ى االطالق من النظر الى الوراء والتكلم عن كأس 

العالم، ال مجال للخطأ امامنا من االن وصاعدا«.
واوضح هونيس »بعد املباريات الدولية، يتعني علينا ان نستعيد 

مستوانا السابق وروحنا القتالية«.


