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أعرب رئيس انتر ميالن ماس���يمو موراتي عن 50
رغبته في ضم النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 

من برشلونة خالل يناير القادم.
ولكن صحيفة »غازيتا ديللو سبورت« اإليطالية 
أوضح���ت أن األمر ال يتخط���ى كونه »مزحة« من 
الرئي���س مع جماهير النادي. ه���و تصريح رأته 
الصحيفة »مزحة« من الرئيس الكرمي جدا مع فريقه 

لكن البعض ربطه بتصريحات س���ابقة أوضحت 
رغبة موراتي في ضم املوهوب األرجنتيني وإن كان 
األمر صعبا للغاية بسبب ارتباط ميسي بعقد مع 
برشلونة يتضمن شرطا جزائيا قيمته 250 مليون 
ي���ورو، وكذلك مت ربط التصريح بزيارة ميس���ي 
ملدينة ميالنو اإليطالية ولكن األكيد أن زيارته لم 

يكن لها عالقة باالنتقال الى انتر.

موراتي راغب في ضم ميسي

»عين« إنجلترا على الصدارة وإسبانيا في امتحان إسكوتلندي
وألمانيا في ضيافة كازاخستان للمرة األولى

تب���رز مواجه���ات إجنلت���را مع 
مونتينيغرو، وإسبانيا حاملة اللقب 
م���ع مضيفتها اس���كوتلندا وهولندا 
وصيفة بطلة العالم مع السويد اليوم 
في اجلولة الرابعة من تصفيات كأس 
أوروبا 2012 لك���رة القدم املقررة في 

پولندا وأوكرانيا.
سيشهد ملعب وميبلي في العاصمة 
لندن مب���اراة منتظرة ب���ن اجنلترا 
املاضية،  التي استراحت في اجلولة 
ومونتينيغرو متصدرة املجموعة السابعة من 3 انتصارات متتالية 
على ويلز وبلغاريا وسويسرا بنتيجة واحدة 1 � 0، في حن حققت 

اجنلترا فوزين ساحقن على بلغاريا 4 � 0 وسويسرا 3 � 1.
ويعاني مدرب »األس���ود الثالثة« االيطالي فابي���و كابيللو من 
اصابات عدد من العبيه األساس���ين ورفض البعض اآلخر العودة 

عن اعتزاله الدولي.
وبش���كل خاص يبدو الهجوم االجنليزي في أزمة نظرا لغيابات 
جرماين ديڤو، بوبي زامورا، اميل هيسكي )رفض العودة عن اعتزاله( 
وكارلتون كول، ما سيفتح الباب أمام مهاجم سندرالند دارين بنت 
املتألق هذا املوسم )7 أهداف(، مخضرم نادي بولتون كيفن ديڤيس 
)33 عام���ا( الوافد اجلديد الى املنتخ���ب الوطني، وعمالق توتنهام 

اللندني بيتر كراوتش للعب دور مساند لواين روني العائد.
ويعود الى التش���كيلة املدافع ريو فرديناند ما قد يضع كابيللو 
في حيرة من أمره في إبقاء ش���ارة القائد مع ستيفن جيرارد، العب 
الوسط املتألق مع املنتخب مؤخرا، أو إعادتها لفرديناند مدافع مان 

يونايتد.
ويغيب عن دفاع اجنلترا قائد تشلسي جون تيري بسبب إصابة 
في ظهره وفيل جاغييلكا، وقد يلعب غاري كاهيل )بولتون( وجوليون 
ليسكوت )مانشستر سيتي( دورا الى جانب فرديناند في قلب الدفاع، 
وستكون مهمة خط الظهر احملورية في جلم مهاجم 
روما االيطالي ميركو فوتش���ينيتش املتألق 

وصاحب هدف الفوز على سويسرا يوم اجلمعة املاضي.
كما تعرض العب وسط توتنهام ارون لينون لإلصابة واستدعي 

بدال منه العب أستون ڤيال ستيوارت داونينغ.
وفي املجموعة ذاتها، تستقبل سويسرا التي لم حتقق اي نقطة بعد، 

ويلز قبل االخيرة والتي خسرت مباراتيها ايضا في مدينة بال.
موقعة »هامبدن بارك«

يبح���ث منتخب إس���بانيا حامل اللقب، عن مواصلة مس���يرته 
الناجحة بعد فوزه املس���تحق على ليتوانيا 3 � 1، عندما يحل على 
اس���كوتلندا وصيفة املجموعة التاسعة على ملعب »هامبدن بارك« 

في غالسكو.
ويعود الى تشكيلة »ال فوريا روخا« التي تتصدر املجموعة بست 
نقاط من مباراتن، العب وسط ريال مدريد شابي ألونسو بعد شفائه 
من االنفلونزا، وهو سيستغل معرفته بالكرة البريطانية بعد الفترة 

التي أمضاها مع ليڤربول االجنليزي.
ولن يكون غياب مهاج���م ليڤربول االجنليزي فرناندو توريس 
بالغ التأثير على أبطال العالم، نظ���را للتألق الذي أظهره فرناندو 
ليورنت���ي مهاجم اتلتيك بلباو في املباراة االخيرة عندما س���جل 
هدفن برأس���ه في مرمى ليتوانيا ليصبح رصيده 6 أهداف في 11 

مباراة مع إسبانيا.
وفي املجموعة ذاتها، حتل التشيك على ليشتنشتاين في فادوز 

بعد فوزها الهام على اسكوتلندا 1 � 0 يوم اجلمعة املاضي.
لقاء قوي

ورغم فوزها في أول 3 مباريات، ستكون مهمة هولندا وصيفة 
بطلة العالم صعبة عندما تواجه السويد وصيفة املجموعة اخلامسة 

بست نقاط من مباراتن في امستردام.
وتعود املواجهة االولى بن املنتخبن الى مباراة امليدالية البرونزية 

في اوملبياد لندن حيث خرجت هولندا فائزة 2 
� 0، كما ان هولندا لم تخس���ر أمام السويد 

في امستردام )فازت 4 مرات وتعادلت 

مرة واحدة(. وفي املجموعة ذاتها، تلعب فنلندا اخلامسة مع املجر 
الثالثة في هلسنكي وسان مارينو االخيرة مع مولدافيا الرابعة في 

سارافال.
التقدم اإليطالي

بعد مونديالها املخيب في جنوب أفريقيا، تسير ايطاليا في خط 
تصاعدي، وهي تس���تقبل صربيا في مباراة قوية في جنوى ضمن 
املجموعة الثالثة بعد تعادلها سلبا على ارض ايرلندا الشمالية في 

اجلولة السابقة.
وتتصدر ايطاليا املجموعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، في حن 
تراجعت صربيا الى املركز الرابع )4 نقاط( بعد خسارتها املفاجئة 

على أرضها أمام استونيا 1 � 3.
والالفت ان مصدر اخلطر االول لصربيا يتمثل في جنم يوڤنتوس 
االيطالي اجلديد ميلوش كراسيتش املنتقل من سسكا موسكو الروسي، 
باالضافة الى قائد الفريق ديان ستانكوڤيتش 
صاحب اخلبرة الطويلة مع انترميالن 
بطل ايطاليا وأوروبا، وتفتقد إيطاليا 

دانييلي دي روسي لإلصابة.
وقال مدافع ايطاليا دومينيكو 
كريتشيتو: »الكل يعلم نوعية 
كراسيتش، انه العب كبير، سريع 

وفي عز تألقه حاليا«.
وتستقبل استونيا التي ارتقت 
الى املركز الثاني، سلوڤينيا في 
تالن، وحتل ايرلندا الشمالية على 

جزر فارو في توفتير.
ألمانيا في مهمة جديدة

وع����ل����ى وق������ع ف���وزه���ا 

املدوي على تركيا )3 � 0( في برلن، حتل أملانيا متصدر املجموعة 
التي خسرت  االولى )9 نقاط من 3 مباريات( على كازاخستان 

مبارياتها ال� 3 في أستانا.
ولم يلتق املنتخبان سابقا دوليا، وقد تكون مباراة اليوم االخيرة 
ملدرب كازاخس���تان االملاني برند شتورك )47 عاما( الذي يعمل في 
وس���ط آس���يا منذ خريف العام 2008. ويحوم الشك حول مشاركة 
العب وسط »مانشافت« مس���عود أوزيل إلصابته في كاحله خالل 

مباراة تركيا حيث سجل الهدف الثاني.
ويغيب عن املنتخب املضيف املدافع ألكس���ندر كيسليتسن بعد 

طرده في مباراة بلجيكا والعب الوسط أندري كاربوڤيتش.
وفي املجموعة ذاتها تستقبل أذربيجان تركيا في باكو، وبلجيكا 

النمسا الوصيفة في بروكسل.
رد االعتبار

وفي املجموعة الثانية امللتهبة، تبحث جمهورية ايرلندا عن رد 
اعتبارها بعد خس���ارتها على أرضها أمام روسيا 2 � 3، عندما حتل 
على سلوڤاكيا التي لقيت خسارة مفاجئة أمام ارمينيا 1 � 3، في حن 

تزور روسيا مقدونيا الباحثة عن مركز متقدم ايضا.
ومتلك س���لوڤاكيا، روس���يا وجمهورية ايرلندا 6 نقاط مقابل 4 

نقاط الرمينيا مقدونيا.
وفي املجموعة الرابعة، يبحث »ديوك« فرنسا عن مواصلة نتائجهم 
اجليدة بعد الفوز الثمن على رومانيا 2 � 0، عندما يس���تقبل فريق 
املدرب لوران بالن لوكس���مبورغ املتواضعة في مدينة ميتز. وفي 

املجموعة ذاتها، تلعب بيالروسيا مع البانيا في مينسك.
تقليص الفارق

وفي املجموعة الثامنة، تأمل البرتغال تقليص فارق النقاط ال� 5 
الذي يفصلها عن النرويج املتصدرة، عندما حتل على ايس���لندا في 
ريكيافيك، في حن تستقبل الدمنارك الثالثة قبرص في كوبنهاغن. 

وفي املجموعة السادس���ة، تلع���ب التفيا مع 
جورجيا في ريغا.

إيطاليا لردع صربيا.. وفرنسا إلكمال انتصاراتها في تصفيات »يورو 2012«

لوف: سنعبر كازاخستان
وكلوزه ينصف بكنباور

كالدويل: سنبذل كل ما بوسعنا

كازورال وليورينتي جاهزان

قال مدرب أملاني����ا يواكيم لوف عقب تدريبات الفريق 
في العاصمة برلن »أثق أيضا في قدرتنا على عبور هذه 
العقبة »كازاخستان«، واضاف إذا سارت األمور كلها كما 
يجب، أتوقع أن أدفع بنفس التش����كيل )الذي شارك أمام 
تركيا( ل����دي أيضا توني ك����روس و)جيرونيمو( كاكاو 

وماركو مارين للعب مكان أوزيل«.
وتابع »إذا رفعنا رصيدنا إلى 12 نقطة بعد مباراة اليوم 

فسنكون سعداء بشكل تام«.
ورغم إقامة املباراة على ملعب من النجيل االصطناعي، 
ي����رى ل����وف أن العبيه ق����ادرون على التعام����ل مع هذه 

األرضية.
وأوضح »يجب أن نتعامل مع املوقف. لم نبلغ هدفنا 

بعد«.
من جانبه، قال ميروس����الف كل����وزه »رمبا جتاوزت 
فرانت����س بكنباور في عدد املباريات الدولية ولكن عندما 
يرى الناس اس����مي كلوزه وبكنباور يظ����ل الفارق قائما 

)لصالح بكنباور(«.
كما اس����تبعد جيروم بواتينغ مدافع مانشستر سيتي 
اإلجنليزي ملعاناته من مشكلة في معدته. في الوقت نفسه 
انضم العب خط الوسط مسعود أوزيل الذي تعرض إلصابة 

طفيفة في الكاحل لباقي زمالئه املسافرين إلى أستانا.

قال مدافع املنتخب االسكوتلندي غاري كالدويل 
إن فريقه يس���تطيع إنه���اء التصفيات في املركز 
الثاني باملجموعة ليحافظ على فرصة التأهل إلى 
النهائيات لتكون البطول���ة الكبيرة األولى التي 

يشارك فيها منذ 1998.
وقال كالدوي���ل »مازالت لدينا الفرصة إلنهاء 
مسيرتنا بالتصفيات في املركز الثاني.. رمبا كان 
ذلك هو هدفنا دائما. سنبذل كل ما بوسعنا أمام 
املنتخب اإلسباني. اجلميع حول العالم ال يتوقعون 

خروجنا بأي شيء من هذه املباراة«.
ودافع كالدويل عن التعامل »ش���ديد احلذر« 
ملديره الفني كرايغ ليفن أمام مضيفه التشيكي.

وقال كالدويل »أعتقد أن هذا األس���لوب أثمر 
جيدا.. بدا املنتخب التشيكي مرتبكا للغاية وميكن 
مشاهدة ذلك في أداء العبيه وال أعتقد أنه حصل 
عل���ى العديد من الفرص. احلص���ول على نقطة 
كان س���يصبح نتيجة رائعة. من املزعج بالفعل 
أن نخسر بكرة من ضربة ثابتة في وقت متأخر 

للغاية من املباراة«.
من جهته، قال مدرب إس���بانبا ڤيسينتي دل 
پوس���كي »نأمل أال يواجه سيرخيو راموس أي 
صعاب. أمتنى أيضا أن يش���ارك تشابي ألونسو 
معنا. أعتمد عليهما مبدينة غالسكو ألنها ستكون 

صعبة للغاية«.

قال العب الوسط االسباني 
سانتي كازورال صاحب التمريرة 
احلاس���مة في مباراة لتوانيا: 
»نتوق���ع ان يتكتل���وا خل���ف 
الك���رة ويبحثوا ع���ن هجمات 

مرت���دة ملواجهتنا. من الصعب 
فك حصارهم، ق���د يكون االمر 

معقدا«.
من جهته، قال املهاجم فرناندو 
ليورينتي »أنا وتوريس منلك 

طريق���ة لعب مختلف���ة، لكننا 
نبحث دائما عن تسجيل األهداف. 
أتوقع ان العب وان أسجل ضد 
اسكوتلندا وسيكون اللعب في 

غالسكو جتربة جميلة لي«.

دل پوسكي يعتمد على راموس وألونسواستبعاد بواتينغ وأوزيل جاهز

)أ.پ( مدرب أملانيا يواكيم لوف يوجه الالعبني خالل التدريب  

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة األولى

اجلزيرة الرياضية +62أذربيجان � تركيا
اجلزيرة الرياضية +84كازاخستان � املانيا

اجلزيرة الرياضية +9:458بلجيكا � النمسا

المجموعة الثانية
6أرمينيا � أندورا

9:30سلوڤاكيا � جمهورية إيرلندا
اجلزيرة الرياضية +9:309مقدونيا � روسيا

المجموعة الثالثة
اجلزيرة الرياضية +66جزر فارو � إيرلندا الشمالية

9:30إستونيا � سلوڤينيا
اجلزيرة الرياضية +9:501إيطاليا � صربيا

المجموعة الرابعة
اجلزيرة الرياضية +8:306بيالروسيا � البانيا

اجلزيرة الرياضية +102فرنسا � لوكسمبورغ

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة الخامسة

اجلزيرة الرياضية +6:305فنلندا � املجر
اجلزيرة الرياضية +9:307هولندا � السويد

9:30سان مارينو � مولداڤيا

المجموعة السادسة
8التڤيا � جورجيا

المجموعة السابعة
اجلزيرة الرياضية +9:3010سويسرا � ويلز

اجلزيرة الرياضية +105إجنلترا � مونتينيغرو

المجموعة الثامنة
اجلزيرة الرياضية +9:157الدمنارك � قبرص
اجلزيرة الرياضية +10:454آيسلندا � البرتغال

المجموعة التاسعة
9ليشتنشتاين � التشيك
اجلزيرة الرياضية 102إسكوتلندا � إسبانيا

بنت وديڤيس متلهفان 

برانديللي: المزيد من المفاجآت

كرانيكار: نملك الفرصة

قال مهاجم اجنلترا املستبعد لإلصابة دارين بنت )26 عاما( صاحب 
املس���توى العادي مع توتنه���ام قبل انتقاله الى س���ندرالند عام 2009: 
»عملت بجهد العام املاضي أكثر من أي فترة أخرى في حياتي، وآمل أن 

أبدأ بجني ثمار هذه املرحلة«.
أما كيفن ديڤيس الذي اس���تقبل دعوته ال���ى املنتخب بالدموع مع 
زوجته، فسيصبح أكبر العب يشارك ألول مرة مع املنتخب االول منذ 
ليس���لي كومبتون )38 عاما( الذي استدعي خلوض مباراة ويلز عام 

1950، وذلك في حال مشاركته اليوم.

م���درب  ق���ال 
ايطالي���ا تش���يزاري 

برانديللي عن خسارة صربيا 
مباراتها االخيرة: »وصفت اس���تونيا 

بأنها فريق ميلك العبن نصف محترفن لكن الواقع 
مختلف. املجموعة متوازنة، وستشهد املزيد من املفاجآت على غرار فوز استونيا في صربيا«.

يص���ر مدرب مونتينيغرو الكرواتي زالتك���و كرانيكار وهو مدرب 
املنتخب الطري العود على الساحة الدولية )مت قبول عضويته رسميا 
م���ن قبل االحتاد الدولي عام 2007(، ان فريق���ه ميلك آماال واقعية في مباراة 
وميبلي: »قلت لالعبي الفريق اننا لن نذهب الى لندن من أجل التسوق. نحن 
ذاهب���ون إلثبات ان نتائجنا لم تأت عن طريق الصدفة. اجنلترا فريق ممتاز 

لكنني اعتقد اننا منلك الفرصة في وميبلي«.

ستيفن جيرارد يقود األسود الثالثة
في ويمبلي أمام مونتينيغرو )أ.ف.پ(


