
استدعاء ميسي وبويول وإنييستا 
للشهادة في قضية ضد البورتا

مارتان ينافس زيدان
 على لقب الفارس األول

التسيو يقترب من كلوزه

فوز أميركا على كندا 

لوف يلتقي باالك ملناقشة 
مستقبله مع »املانشافت«

استدعت امس االربعاء قاضية اسبانية تنظر دعوى اقامها 
أحد وكالء الالعبني ضد جوان البورتا، الرئيس السابق لنادي 
برشلونة االسباني، كال من األرجنتيني ليونيل ميسي وكارلس 
بويول وأندريس إنييستا للش����هادة في القضية.كما استدعي 
للشهادة في القضية التي اقامها وكيل الالعبني بايرام توتوملو 
االسباني سيسك فابريغاس العب أرسنال اإلجنليزي، والكاميروني 
صامويل إيتو مهاجم إنتر ميالن اإليطالي احلالي وبرش����لونة 
سابقا.سيستجوب الالعبون بشأن ما حصلوا عليه من أموال، 
ومن الذي دفعها لهم خالل مشاركتهم في حدث دعائي أقيم في 
أوزبكستان قبل نحو عامني. اقام توتوملو دعوى ضد البورتا 
بعد أن اعتبر أن الرئيس الس����ابق لبرشلونة قد أخل باالتفاق 
الضمني الذي كانا قد توصال إليه، والذي كان يقضي بأن يدفع 
املس����ؤول الكتالوني حينها لوكيل الالعبني 10% مما سيحصل 
علي����ه هو أو النادي نظير املفاوضات التي كان س����يجريها في 
أوزبكستان. ويؤكد وكيل الالعبني أنه كان السبب في االتصاالت 
التي مت����ت بني البورتا والثري األوزبك����ي ميرالديل ديااللوف 
والذي توصل معه التفاق بش����أن عدد من األعمال التي تهدف 
للترويج ألوزبكستان، مثل خوض برشلونة مباراتني وديتني 
أمام بوديونكور ومشاركة عدد من العبي الفريق الكتالوني في 

معسكر خططي في ذلك البلد.

أخيرا وبعد سنوات طويلة، وجد املنتخب الفرنسي لكرة القدم 
ضالته وعرف الطريق إلى فارسه اجلديد الذي أعاد إلى األذهان 
ذكريات النجم األس���طوري زين الدي���ن زيدان. وخطف الالعب 
الش���اب مارڤن مارتان )23 عاما( األضواء إليه من خالل مباراة 
الفريق الودية أمام أوكرانيا. وسجل مارتن هدفني في هذه املباراة 
ليقود املنتخب الفرنس���ي إلى الفوز الكبير 4 - 1 على مضيفه 
األوكراني لتكون أفضل بداي���ة ممكنة لهذا الالعب مع املنتخب 
الفرنس���ي. ولم جتد صحيفة »ليكيب« الفرنسية الرياضية ما 
تعبر به عن إمكانيات الالع���ب إال أن تذكر في عنوانها »مارتن 
أفضل من زيدان« في إشارة إلى أن بدايته مع املنتخب الفرنسي 
تش���به كثيرا بداية األسطورة زيدان. ونال مارتن جنم سوشو 
الفرنسي أيضا اشادة بالغة من ريبيري أبرز جنوم اجليل احلالي 
في املنتخب الفرنسي والذي أكد أن مارتن العب من طراز فريد 

وأنه مكسب كبير للفريق ولكرة القدم الفرنسية.

بات فريق التسيو اإليطالي على أعتاب التعاقد مع املهاجم 
األملاني الدولي ميروس���الف كلوزه مل���دة عامني، في صفقة 
انتقال حر بعد رحيل الالعب عن بايرن ميونيخ قبل يومني. 
وأوضحت صحيفة »بيلد« األملانية أن التسيو يسعى إلنعاش 
صفوفه مبهاجم م���ن أصحاب اخلبرة، وأن���ه وجد ضالته 
في كلوزه )32 عاما(. س���بق لكل���وزه اللعب مع هامبورغ 
وكايزرسلوترن وڤيردر برمين وبايرن ميونيخ، كما خاض 

الكثير من املباريات الدولية مع منتخب بالده.

فازت الواليات املتحدة وصيفة بطلة النسخة االخيرة على 
كن����دا 2 - 0 في ديتروي����ت في اجلولة االولى من منافس����ات 
املجموعة الثالثة لبطولة الكأس الذهبية في كرة القدم ملنتخبات 
منطقة الكونكاكاف )اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي( التي 
تستضيفها الواليات املتحدة حتى 25 اجلاري. وسجل جوزي 
التيدور )14( وكلينت دميبسي )62( الهدفني. وكانت الواليات 
املتحدة حاملة اللقب اربع مرات اعوام 1991 و2002 و2005 و2007، 
خسرت نهائي النسخة االخيرة عام 2009 بسقوطها املذل امام 
املكس����يك 0 - 5 في املباراة النهائية. وفي مباراة ثانية ضمن 
املجموعة ذاتها، تغلبت بنما على غوادالوب بثالثة اهداف لبالس 
بيري����ز )29( ولويس »ماتادور« تيخادا )31( وغابريال غوميز 

)57( مقابل هدفني لبريس غابريال جوڤيال )65 و78(.

يلتقي مدرب املنتخب األملاني األول يواكيم لوف مع قائد الفريق 
مايكل باالك ملناقشة مستقبل الالعب مع منتخب بالده، وبعدما 
ضمنت أملانيا إلى حد كبير الوصول إلى نهائيات »يورو 2012« 
بتغلبها على مضيفتها أذربيجان، كرر لوف تصريحاته السابقة 
بأنه سيلتقي باالك قريبا ملناقشة مستقبله الدولي. ولم يلعب باالك 
)34 عام���ا( مع املنتخب األملاني منذ تعرضه لإلصابة مع فريقه 
السابق تشلسي في نهائي بطولة كأس االحتاد اإلجنليزي العام 
املاضي، مما تس���بب في حرمانه من املشاركة في مونديال 2010 
بجنوب أفريقيا. من جانبه، أعرب قائد »املانشافت« فيليب الم 
عن سعادته بأنه كان أكبر الالعبني سنا في التشكيلة األساسية 
للمنتخب األملاني الذي حقق الفوز على مضيفه منتخب أذربيجان. 
وقال الم )27 عاما( »يبرهن ذلك على أن كرة القدم األملانية لديها 
الكثير من الطاقات الكامنة والتي س���تظهر في الفترة املقبلة«. 
وأضاف »حققنا فوزا مهم���ا. لم نقدم عرضا جيدا للغاية لكننا 
حققنا الهدف بالفوز الس���ابع على التوالي وهذا ما يهم بالفعل. 

تأكدنا اآلن من أننا سنتأهل للنهائيات«.

غيغز يتورط في عالقة فاضحة 
مع زوجة شقيقه

أعلنت ستيسي غيغز، زوجة جنم مان يونايتد الشهير رايان 
غيغز، وقوفها ال����ى جانبه بالرغم من اعتراف مدهش أدلت به 
زوجة أخيه وقالت فيه إنه أقام معها عالقة جنسية لثمانية أعوام 
وإنه����ا تعلم ايضا أنه على عالقة مماثلة مع امرأة أخرى. وبهذا 
ترتفع فضائح النجم الكروي اجلنسية � في حال صحتها � الى 
ثالث في غضون أسابيع قليلة.وأورد مختلف صحف التابلويد 
البريطانية التي تلقفت اخلبر بنهم زائد أن مصادر كشفت لها 
ق����ول رايان )37 عاما( ألخيه رودري )34 عاما( عبر الهاتف إن 
زوجته، ناتاش����ا، اختلقت هذه املسألة برمتها، لكن شقيقه قال 
له »ملاذا تفبرك ناتاشا شيئا كهذا عنك؟ وملاذا أصدق كلمة مما 
تقوله بعد كل ما خضت فيه من وحل؟ أنت مجرد كذاب ومدمن 
على الكذب واخلداع«. وتقول مصادر صحيفة »صن« إن زوجة 
رايان، ستيسي، انتزعت منه سماعة الهاتف وقالت لرودري وهي 
تصرخ »ما تزعمه زوجتك غير صحيح. إنها تختلق ش����يئا ال 
وجود له. رايان بريء من كل هذا«، ثم أغلقت اخلط في وجهه. 
ويلقي كل هذا األمر بظل من الش����ك فيما إن كان رودري هو أب 
ابنه املولود في 2006 أم أن رايان هو أبوه احلقيقي. وال تكتفي 
ناتاش����ا باتهام رايان بعالقة جنسية معها منذ العام 2003، بل 
متضي الى اتهامه أنه يقيم عالقة مماثلة مع امرأة أخرى، تبعا 

ملصادر »ديلي ميل«.
يذكر أن رايان كان قبل أيام بطل فضيحة جنسية أخرى مع 
اميوجني توماس، وهي إحدى جنمات برنامج الواقع التلفزيوني 
الشهير »بيغ بروذر« )األخ األكبر( وطلب فيها الى القضاء حجب 

هويته على وسائل اإلعالم مبوجب قوانني اخلصوصية.
ويقول املراقبون إن غيغز سيصبح »تايغر وودز اجلديد« إذ 
سيعلن عدد من الشركات سحب رعايتها له والعقود اإلعالنية 
املربحة التي رفعت ثروته الش����خصية ال����ى 34 مليون جنيه 
)حوالي 55 مليون دوالر(. وتق����ول »ديلي ميل« إنها توجهت 
بالس����ؤال الى عمالق األحذية »ريبوك« عما إن كانت س����تنهي 
عقودها التي أكسبته 20 مليون جنيه )32 مليون دوالر( حتى 

اآلن لكنها امتنعت عن التعليق.

رايان غيغز مع زوجته ستيسي وفضيحة جديدة

إسبانيا تكتسح ڤنزويال..
 ورقم قياسي لدل بوسكي

احتاجت اس����بانيا الى 45 دقيقة فقط لتحقيق فوز عريض 
عل����ى ڤنزويال 3 - 0 في مباراة دولية ودية اقميت في بويرتو 
ال كروز )ش����مال غرب ڤنزويال(. وافتتح املنتخب االس����باني 
التهديف مبكرا بعد مرور خمس دقائق بواس����طة هدافه داڤيد 
ڤيا من ركلة حرة مباشرة خدعت احلارس ريني فيغا. وحاول 
املنتخب الڤنزويلي الذي يستعد 
للمش����اركة في كوب����ا أميركا في 
االرجنتني مطلع الشهر املقبل ان يرد 
وسنحت ملهاجمه مالدونادو فرصة 
حقيقية لكن حارس اسبانيا ڤيكتور 
ڤالديز الذي حل مكان االساسي ايكر 
كاسياس كان حملاولته باملرصاد 
)18(. واضاف بدرو الهدف الثاني 
السبانيا بعد دقيقتني اثر متريرة 
متقنة من ڤيا مستغال خطا دفاعيا 
رهيبا. اما اله����دف الثالث فحمل 
توقيع تش����ابي الونسو من ركلة 
حرة مباشرة يسأل عنها احلارس 
الڤنزويلي اواخر الش����وط االول. وقبل ثالثة أعوام قاد املدرب 
الشهير لويس أراغونيس املنتخب االسباني إلى الفوز بلقب كأس 
األمم األوروبية املاضية )يورو 2008(، لكن مواطنه ڤيس����نتي 
دل بوسكي، جنح خالل ثالث سنوات فقط في حتقيق ما يفوق 
إجن����از أراغونيس حيث توج بلقب بطول����ة كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا، لكن دل بوسكي جنح باألرقام في التفوق على 
سلفه والتقدم تدريجيا نحو أرقام قياسية قد يفشل غيره في 
حتقيقها الحقا. وجاءت مباراة املنتخب االس����باني الودية مع 
مضيفه الڤنزويلي، والتي فاز فيها املاتادور االس����باني 3 - 0، 
لتمنح دل بوسكي رقما قياسيا جديدا حيث أصبح املدرب صاحب 
أكبر رصيد من االنتصارات من بني جميع املدربني الذين تولوا 
تدريب الفريق. وانفرد دل بوسكي بالرقم القياسي بالفوز على 
ڤنزويال حيث كان شريكا ألراجونيس في رصيد 38 فوزا بعد 
التغلب على نظيره األميركي لكنه حقق الفوز التاسع والثالثني. 
ويتفوق دل بوس����كي على أراغونيس أيضا في أنه حطم الرقم 

القياسي في غضون ثالث سنوات فحسب.

وقلصت السويد الفارق الى 3 
نق���اط مع الفري���ق البرتقالي 
وأشعلت املنافسة على صدارة 
املجموعة. وفرض مهاجم ميالن 
االيطالي زالتان ابراهميوڤيتش 
نفسه جنما للقاء بتحقيقه ثالثية 
للفريق االصفر. وس���جل كيم 
كالستروم )11(وابرهيموڤيتش 
)31 و35 و53( وأمير بايرامي 
)83( أهداف السويد، وخسرت 
سان مارينو امام ضيفتها املجر 
0 - 3، ورفعت املجر رصيدها 
الى 12 نقطة في هذه املجموعة 
التي تتصدرها هولندا برصيد 18 
نقطة، مقابل 15 للسويد صاحبة 

املركز الثاني.
وفي املجموعة الثالثة فازت 
جزر فارو على ضيفتها استونيا 
2 - 0، وفي املجموعة الرابعة 
فازت البوسنة والهرسك علي 
ضيفتها البانيا 2 - 0، ويتأهل 
بط���ل كل مجموع���ة وافضل 
وصيف مباشرة الى النهائيات، 
الثمانية  وتخوض املنتخبات 
االخرى التي حتتل املركز الثاني 
امللحق املؤه���ل في 11 و12 و15 

نوفمبر املقبل.

املاني���ا قدمها في  وضعت 
نهائي���ات كأس أوروب���ا لكرة 
الق���دم املقررة ع���ام 2012 في 
پولندا واوكرانيا، بعد فوزها 
على مضيفها اذربيجان 3 - 1 
في باكو ضمن املجموعة االولى.
وسجل مس���عود أوزيل )30( 
وماري���و غوميز )41( واندري 
شورلي )93( أهداف املانيا ومراد 
حسينوف )89( هدف اذربيجان. 
ورفع���ت املاني���ا رصيدها في 
ترتيب املجموعة الى 21 نقطة 
من 7 انتصارات متتالية، مقابل 
11 لبلجيكا من 7 مباريات و10 

نقاط لتركيا من 6 مباريات.
وعزز »ناسيونال مانشافت« 
صدارته بفارق 10 نقاط وضمن 
»نظري���ا« ص���دارة املجموعة 
والتأهل الى النهائيات القارية 
التي حمل لقبها سابقا 3 مرات 

أعوام 1972 و1980 و1996.

فوز كبير للسويد

وفي املجموعة اخلامس���ة، 
شددت الس���ويد اخلناق على 
هولندا متصدرة عندما سحقت 
مدافع املانيا ماتس هوميلز في صراع فضائي مع مهاجم أذربيجان ڤاجيف جاڤادوڤجارتها فنلندا 5 - 0 في سولنا. 

مينيزيس يختار 22 العبًا لـ »كوبا أميركا« بينهم باتو

فوز البرازيل على رومانيا في تكرمي رونالدو
وتوج باللقب مرتني )1994 و2002( 
وبلقب كوبا اميركا مرتني )1997 
و1999( وكأس القارات مرة واحدة 
)1997(. وكان امل رونالدو ان يرتدي 
قميص املنتخب البرازيلي للمرة 
االخيرة من خالل مباراة تكرميية 
يشارك فيها جميع الالعبني الذين 
لعب الى جانبهم وامام اجلمهور 

الذي احبه وساعده.

قائمة »السيليساو«
البرازيل  اعلن مدرب منتخب 
مانو مينيزيس اس����ماء 22 العبا 
سيش����اركون في بطول����ة اميركا 
اجلنوبي����ة )كوب����ا امي����ركا( في 
االرجنت����ني من 1 ال����ى 24 يوليو 
املقبل. واستدعى مينيزيس مهاجم 
ميالن االيطالي الكسندر باتو على 
الرغم من غياب االخير عن املالعب 
بس����بب االصابة التي تعرض لها 
في الكتف االمين في مباراة فريقه 
مع اودينيزي في الدوري االيطالي 
الشهر املاضي. واوضح مينيزيس 
ان »البرازيل ستقدم صورة طيبة 
في كوبا اميركا وسنبلغ النهائي«.

وتبحث البرازيل عن اللقب الثالث 
على التوالي في كوبا اميركا بعد 
عامي 2004 في البيرو و2007 في 
البرازيل حاملة  ڤنزويال.وتلعب 
اللقب 8 مرات، في املجموعة الثانية 
الى جانب االكوادور والپارغواي 
وڤنزويال. وهنا التشكيلة: للمرمى: 
جولي����و س����يزار )انت����ر ميالن( 
وڤيكتور )غرمييو(، للدفاع: دانيال 
الفيس وادريانو )برشلونة( وداڤيد 
لويز )تشلسي( ولويزاو )بنفيكا 
البرتغالي( وتياغو سيلڤا )ميالن( 
واندريه س����انتوس )فنربغشه( 
ولوسيو ومايكون )انتر ميالن(، 
وللوسط: لوكاس ليڤا )ليڤربول( 
وراميريش )تشلسي( وساندرو 
)توتنه����ام( والي����اس )اتلتيكو 
مدريد( وجادس����ون )ش����اختار 
دانييس����ك( وايالنو )سانتوس( 
وباولو هنريكه غانسو )سانتوس( 
ولوكاس )ساو باولو(، وللهجوم: 
الكسندر باتو وروبينيو )ميالن( 
وفري����د )فلومينن����زي( ونيمار 

)سانتوس(.

رونالدو 97 مباراة مع »سيليساو« 
سجل خاللها 62 هدفا، وهو شارك 
في كأس العال����م ثالث مرات )لم 
يخض اي مباراة في نهائيات 1994( 

فازت البرازي����ل على رومانيا 
1 - 0 في مباراة كرة القدم الدولية 
اقيم����ت على ملعب  التي  الودية 
»باكاميبو« في ساو باولو وامام 
30 الف متفرج مبناس����بة تكرمي 
وداعي للنجم البرازيلي الس����ابق 
رونالدو.وسجل فريد هدف املباراة 

الوحيد في الدقيقة 21.
ودخل رونالدو في الدقيقة 30 
مكان فريد ولعب 15 دقيقة قبل ان 
يترك مكانه لنيلمار. وبدا رونالدو 
بعيدا عن ليقاته البدنية وفشل في 
التسجيل على الرغم من حصوله 
على 3 فرص س����انحة، وصفقت 
اجلماهير بح����رارة لرونالدو منذ 
اط����الق احلكم لصاف����رة انطالق 

املباراة.
وكان رونالدو )34 عاما( احلائز 
العالم م����ع منتخب  عل����ى كأس 
ب����الده عامي 1994 و2002، اعتزل 
اللع����ب نهائيا منتص����ف فبراير 
املاضي عن س����ن 34 عاما بسبب 
انه يعاني  مشاكل بدنية وكشف 
منذ سنوات من قصور في الغدة 
الدرقي����ة. واحرز رونالدو جائزة 
افضل العب في العالم ثالث مرات 
وتوج بلق����ب مونديالي الواليات 
املتح����دة 1994 وكوريا اجلنوبية 
والياب����ان 2002. وكان رونال����دو 
الذي ميلك الرقم القياس����ي بعدد 
االهداف املسجلة في كأس العالم 
)15(، يعتزم اعالن اعتزاله في نهاية 
2011، لكن االصابات التي الحقته 
وخروج فريق����ه كورينثيانز من 
كوبا ليبرتادوريس، من العوامل 
التي سرعت في اتخاذ قراره باعالن 
اعتزاله قبل املوعد الذي كش����ف 
عنه س����ابقا، باالضافة الى كشفه 
عن معاناته من قصور في الغدة 

الدرقية.
وتوج رونالدو خالل مسيرته 
الرائعة بجمي����ع االلقاب املمكنة 
باستثناء لقبي كوبا ليبرتادوريس 
ودوري ابطال اوروبا، وهو دافع 
عن الوان اه����م االندية االوروبية 
على االطالق وهي: برشلونة وريال 
مدريد االس����بانيان وانتر ميالن 

وميالن االيطاليان.
اما على الصعيد الدولي، فخاض 

)رويترز( حوار بني األسطورة رونالدو ومواطنه روبينيو   الظاهرة رونالدو يتوسط طفليه رونالدو واليكس خالل مهرجان اعتزاله    )أ.ف.پ(

متفرقات عاملية
٭ سقط املنتخب الروسي لكرة القدم في فخ التعادل 

السلبي مع نظيره الكاميروني في مباراتهما الودية على 
ستاد »ريد بول« في سالزبورج بالنمسا.

٭ تغلبت جمهورية ايرلندا على ايطاليا 2 - 0 في مباراة 
دولية ودية اقيمت بينهما في لياج. وسجل كيث اندروز )36(، 

وساميون كوكس )89( الهدفني.
٭ تعادلت االكوادور مع اليونان 1 - 1 في مباراة دولية 

ودية اقيمت في نيويورك. 
٭ اعلن نادي خيتافي الذي انهى املوسم في املركز السادس 

عشر من الدوري االسباني انه عني احمللي لويس غارسيا 
مدربا جديدا لفريقه اعتبارا من املوسم املقبل خلفا خلوسيه 

ميغل غونزاليز الذي لم يجدد عقده. 
٭ دافع رئيس االحتاد االسباني للسيارات كارلوس 

غراسيا عن التقرير الذي اعده حول الوضع في البحرين 
والذي استند اليه املجلس العاملي لرياضة احملركات من 
اجل اعادة جائزة البحرين الكبرى الى رزنامة 2011 من 

بطولة العالم لسباقات فورموال واحد.
٭ أكد العب كرة القدم األرجنتيني كارلوس تيڤيز مهاجم 

مانشستر سيتي اإلجنليزي واملنتخب األرجنتيني أنه يفضل 
مواطنه املخضرم مارتن باليرمو على املهاجمني البرتغالي 

كريستيانو رونالدو واإلجنليزي واين روني.
٭ أعلنت شبكة »إن.بي.سي« األميركية التلفزيونية 

واللجنة األوملبية الدولية عن إبرام االتفاق بينهما على 
حقوق البث التلفزيوني احمللية لدورات األلعاب األوملبية 

حتى عام 2020 مقابل حصول اللجنة األوملبية الدولية 
على 4.38 مليارات دوالر.

٭ افاد نادي ليڤربول اإلجنليزي أنه توصل التفاق بشأن 
صفقة ضم العب خط الوسط جوردان هندرسون من نادي 
سندرالند. وينتظر أن يناقش هندرسون )20 عاما( البنود 

الشخصية بعقده إلى جانب إجراء الفحص الطبي في ليڤربول.

»الظاهرة« يلقي حتية الوداع
في آخر مباراة له بقميص املنتخب البرازيلي الذي جعل منه العبا 
أسطوريا، بدت ربع الساعة التي شارك فيها »الظاهرة«، ابتداء من 

الدقيقة 30 من الشوط األول، مختلفة عما سبقها أو تالها من زمن 
املباراة، التي بدأت بأداء جيد ألصحاب األرض وهدف للمهاجم فريد، 

وهتفت اجلماهير باسم جنمها الذي ودع عالم الكرة في الـ 34 من 
عمره، واعتذر رونالدو عن ضياع األهداف خالل كلمته الوداعية التي 

ألقاها بني شوطي اللقاء، وأكد الالعب السابق بتواضع »سامحوني. 
الحت لي 3 فرص لهز الشباك ولم أمتكن من التسجيل في آخر مباراة 

لي، أي هدف كنت سأحرزه كان سيصبح تعويضا بسيطا مقارنة 
بكل ما فعلتموه من أجلي«. وأكد الالعب عقب اللقاء »اجلميع حاولوا 
مساعدتي على التسجيل، إال احلارس. لكن ذلك ال يهم، فقد سجلت 

في املاضي األهداف التي كانت مهمة«. وكانت أكثر اللحظات إثارة 
في االحتفال بعد نهاية الشوط األول، عندما حصل رونالدو على كرة 

اللقاء من يد احلكم األرجنتيني سيرخيو بيزوتا، ودار حول امللعب 
وهو يحمل علم البرازيل، يرافقه جناله أليكس )5 أعوام( ورونالد )11 

عاما(. وقال قبل أن يغادر امللعب »كل الشكر ملا فعلتموه من أجلي طيلة 
مشواري، ألنكم قبلتموني كما أنا، ألنكم بكيتم عندما بكيت، وابتسمتم 

عندما ابتسمت.. إلى اللقاء، لكن اآلن ذلك سيكون خارج امللعب«.

أملانيا تضع قدمًا في »يورو 2012«.. والسويد تسحق فنلندا

دل بوسكي
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كراوتش ينتقد أسلوب كاپيللو في التعامل مع الالعبنيالرياضية
انتقد املهاجم بيتر كراوتش أسلوب فابيو كاپيللو مدرب املنتخب اإلجنليزي لكرة القدم في التعامل مع الالعبني، 
وذلك بعد قرار املدرب اإليطالي املفاجئ باستبعاد الالعب متاما من قائمة الفريق خالل مباراته السابقة أمام 
سويسرا بتصفيات »يورو 2012«. وأكد كراوتش، مهاجم نادي توتنهام، أن كاپيللو لم يشرح له أسباب عدم ضمه، 
حتى لقائمة االحتياطيني مبنتخب إجنلترا خالل املباراة التي تعادل فيها الفريق 2 - 2 أمام نظيره السويسري 
على ستاد »وميبلي« يوم السبت املاضي. وقال كراوتش في تصريحات لصحيفة »صن« البريطانية »كاپيللو يبقي 
نفسه بعيدا عن الالعبني، إنه ليس من املدربني الذين قد يتوددون لالعبيهم ويحاولون مساعدتهم«.


