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توقع تأهل منتخب أفريقي إلى نصف نهائي كأس العالم 2010 وحذّر من إسبانيا »القوية جداً«

 زامبروتا: ليبي بدأ بضخ دماء جديدة في تشكيلة إيطاليا وهناك العبون ينتظرون دورهم

كوريا اجلنوبية واليابان والتي 
كانت أول بطولة تقام في آسيا، 
فعلى الرغم من أننا خيبنا اآلمال 
على أرض امللعب، فإن التنظيم 
واألجواء التي رافقت املباريات 
كانت رائعة. آمل ال بل أنا على 
ثقة أن افريقيا ستنظم بطولة 

رائعة أيضا.
ه��ل تعتقد أن أحد املنتخبات 
إحراز  عل��ى  ق��ادر  األفريقي��ة 

اللقب؟
نع���م. بلغ���ت املنتخبات 
األفريقية أعلى املستويات حاليا، 
وقد تشكل كأس العالم املقبلة 
نقطة التحول بالنسبة ملنتخبات 
قوية مثل غانا وساحل العاج 
ونيجيري���ا وتونس واملغرب 
والكاميرون. أعتقد بصدق أن 
أحد هذه املنتخبات س���يبلغ 

نصف النهائي على األقل.
ومن ه��ي املنتخبات األخرى 
املرش��حة إلحراز اللقب بنظرك 

أيضا؟
العريقة دائما  املنتخب���ات 
م���ا تدخ���ل كأس العالم وهي 
مرش���حة إلح���راز اللقب مثل 
البرازي���ل واألرجنتني وأملانيا 
وإجنلترا و...إيطاليا بالطبع. 
ولكن يجب أن نتوخى احلذر 
أيضا من املنتخب االس���باني 
بطل أوروبا فهو منتخب قوي 

وقوي جدا.
كيف تس��ير األمور بالنسبة 

إليك في ميالن؟
على الصعيد الش���خصي 
أنا سعيد جدا خصوصا أنني 
استعدت كامل لياقتي البدنية. 
املوسم الفائت كان صعبا علينا 
كثيرا بسبب اإلصابات الكثيرة 
التي حلق���ت بصفوفنا. وعلى 
الرغم من ذلك جنحنا في حتقيق 
هدفنا باحللول في املركز الثالث 
والتأهل ملسابقة دوري أبطال 
أوروبا. كان هذا األمر مهما جدا 
ولو لم يتحق���ق لكانت كارثة 
حقيقية حلت بن���ا وبأنصار 

النادي واملسؤولني فيه.
من الالعب الذي لفت انتباهك 
أكثر من غيره طوال مس��يرتك 

في اللعبة؟
إلى  كنت محظوظا باللعب 
جانب العديد من األبطال أمثال 
الفرنس���ي زيد الدي���ن زيدان 
والبرازيليني رونالدينيو وكاكا. 
ولكنني لم أر أي العب يستطيع 
القيام مبا يقوم به االرجنتيني 
ليونيل ميس���ي عندما تكون 
الكرة بحوزته. إنه بكل بساطة 

مذهل.

كأس العال��م للم��رة األولى في 
تطلعا  أكث��ر  األفريقية،  الق��ارة 

خلوض هذا املونديال؟
أعتق���د أن���ه أم���ر رائع أن 
تكون نخبة املنتخبات العاملية 
موج���ودة في أفريقيا. ما زلت 
أتذكر جيدا كأس العالم 2002 في 

لندع املزاح جانبا، لقد بدأ املدرب 
مارتش���يلو ليبي بضخ دماء 
جديدة في املنتخب. هناك العديد 
من الالعب���ني الذين ينتظرون 
دورهم وهم جاهزون للمنتخب، 

وهذا أمر جيد بالنسبة إلينا.
نهائيات  إقامة  س��يجعل  هل 

قام��ت الصحف احمللي��ة بحملة 
انتق��ادات عنيفة خصوصا فيما 
يتعل��ق بأعمار بع��ض الالعبني 
الذين تخطوا ال� 30 من عمرهم. 

ما رأيك بهذا األمر؟
سأبلغ ال� 33 عام 2010. هل 
تعتقدون إنني متقدم في السن؟ 

األكثر سعادة في مسيرتي.

دماء جديدة

فش��ل املنتخب اإليطالي في 
تق��دمي عروض جي��دة في كأس 
الق��ارات األخي��رة، وقب��ل عام 
واح��د من انط��الق كأس العالم، 

في دوري أبطال أوروبا.
بالعودة إلى ذروة مس��يرتك. 
ماذا تتذكر من كأس العالم أملانيا 

2006؟
الفوز باللقب العاملي بالطبع. 
أشعر بسعادة كبيرة كلما فكرت 
في هذا األمر. إنها بال شك اللحظة 

وأن����ا ال أوافقه����م ال����رأي على 
اإلطالق. أعتقد أن العبني مثل 
دافي����د س����انتون وماركو ماتا 
ميثالن مستقبل الكرة اإليطالية. 
وهناك أيضا أندريا دوسينا الذي 
قدم موس����ما الفتا في صفوف 
ليڤربول االجنليزي خصوصا 

الي����زال جيانلوكا زامبروتا 
الذي مّثل ب����الده 87 مرة على 
اللقب  الدولي وأحرز  الصعيد 
العاملي عام 2006، أحد أقطاب 
خط الدفاع في منتخب إيطاليا. 
فعلى مدى 15 عاما، جنح ظهير 
أمين نادي ميالن في إحراز العديد 
من الكؤوس، بينها لقبان محليان 
متتاليان في صفوف يوڤنتوس 
االيطالي والكأس الس����وبر مع 

برشلونة االسباني.
قبل 12 شهرا من إقامة نهائيات 
كأس العال����م 2010 في جنوب 
أفريقيا، يبدو زامبروتا مصمما 
على العودة إلى املسرح العاملي 
مجددا، ويقدم أداء الفتا كما فعل 
في نهائيات كأس األمم األوروبية 
2004، وكأس العالم 2006، حيث 
التش����كيلة  مت اختياره ضمن 

املثالية في البطولتني.
موق����ع »فيفا« أجرى حوارا 
خاصا مع زامبروتا، حتدث فيه 
عن حظوظ املنتخب االيطالي في 
بلوغ كأس العالم، واملنتخبات 
التي يتوقع أن تلفت األنظار في 
النهائيات، وأمور أخرى أيضا.

كيف تص��ف تع��ادل إيطاليا 
م��ع جمهوري��ة ايرلن��دا 1-1 في 
املباراة التي أقيمت في تصفيات 
كأس العالم ف��ي باري في أبريل 

املاضي؟ 
كانت مباراة صعبة جدا لنا. 
يعرف مدرب منتخب جمهورية 
ايرلن����دا االيطال����ي جيوفاني 
تراباتوني املنتخب اإليطالي عن 
ظهر قلب، وهذا األمر لعب دورا 
أساسيا في النتيجة التي لم تكن 
جيدة بالنسبة إلينا، لكنها في 
الوقت ذاته ليس سيئة أيضا.

ميكن أن يداف��ع أماوري عن 
أل��وان املنتخب اإليطال��ي قريبا 
ف��ي خط الهجوم. م��ا رأيك بهذا 

األمر؟
ال أعتق����د أنه اتخ����ذ قراره 
النهائي حتى اآلن، ولكن بالطبع 
سنرحب به بطريقة رائعة إذا 
أظهر تصميما لكي يقدم أفضل 
ما لديه للمنتخب اإليطالي، حتى 
ولو اضط����ر ملواجهة املنتخب 
أردنا  إذا  البرازيلي حيث ولد. 
أن نتحدث بشكل جدي، آمل أن 
يلعب للمنتخب اإليطالي ألنه 

قوي جدا.
يعتب��ر كثيرون ف��ي إيطاليا 
أن املنتخ��ب، يفتقر إلى مدافعني 
أقوي��اء كم��ا كان��ت احل��ال في 

السابق؟
أعتق����د أن اجلمه����ور يقوم 
باستنتاجات بطريقة سريعة، 

 أم�اوري ل�م يتخذ ق�راره باللعب مع »اآلزوري« وس�نرحب به وس�انتون وماتا يمثالن مس�تقبل الك�رة اإليطالية 

املدافع اإليطالي جيانلوكا زامبروتا في صراع عنيف على الكرة مع الفرنسي فرانك ريبيري

هليب يعود إلى شتوتغارت 

مارتينيز في الطريق إلى فولفسبورغ

روزينال ينتقل إلى هامبورغ

عاد العب الوسط البيالروسي ألكسندر هليب الى ناديه السابق 
ش���توتغارت األملاني قادما من برش���لونة االسباني على سبيل 

االعارة في املوسم اجلديد.
وس���بق لهليب )28 عاما( اللعب مع شتوتغارت خالل الفترة 

من عام 2000 وحتى عام 2005.
في الوقت نفس���ه، يقترب شتوتغارت من التعاقد مع خليفة 
ملهاجمه الشاب ماريو غوميز الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ، حيث 
ذكرت تقارير صحافية أن املهاجم الدولي الروسي بافل بوغربنياك 
)25 عاما( العب زينيت سان بطرسبرغ اقترب من التعاقد مقابل 
10 مالي���ني يورو. ومن أبرز املهاجمني املرش���حني لالنضمام الى 
شتوتغارت جنم ريال مدريد االسباني ألفارو نغريدو الذي يبلغ 

سعره 18 مليون يورو.

ذكرت ش���بكة »سكاي س���بورتس نيوز« أن فريق نيوكاسل 
اإلجنليزي وافق على عرض فولفس���بورغ بطل الدوري األملاني 
لضم املهاج���م النيجيري اوبافيمي مارتيني���ز مقابل نحو 10.5 

ماليني يورو.
وكان مدرب فولفسبورغ ارمني فيه قد أعرب عن إعجابه مبارتينيز، 

وووضع املهاجم األفريقي على رأس أهدافه احملتملة.
وقال فيه لصحيفة »فولفسبورغر اجلماينه تسايتونغ« األملانية 
»لدين���ا مهاجمون طوال القامة، إدين دزيكو وغرافيتي، ولكنهما 
يلعبان أكثر داخل املنطقة، وبالتالي فنحن نبحث عن العب ميكنه 

التعاون معهما والتقدم من اخللف«.
وأكد مارتينيز في السابق أنه يعتقد أن الدوري األملاني سيصبح 
أفضل دوري في العالم، رغم أنه قد يجد صعوبة في العثور على 
موقع دائم في التشكيلة األساسية للفريق في ظل وجود دزيكو 

وغرافيتي داخل النادي.

انتقل املدافع التشيكي الدولي دايفيد روزينال من نادي التسيو 
االيطالي الى نادي هامبورغ االملاني بعقد ميتد لثالث سنوات، حسبما 

ذكر وكيل اعماله بافل زيكا لوكالة »سي تي كي« التشيكية.
ويتضم���ن عقد روزينال )29 عاما، 56 مباراة دولية( امكانية 
متديده ملوسم اضافي، وتعاقد هامبورغ مع روزينال لتعويض 
غياب مدافعه البرازيلي اليكس سيلفا الذي يعاني من اصابة في 

ركبته قد تبعده عن املالعب لفترة طويلة.
وسبق لروزينال اللعب مع اندية سيغما اولوموك التشيكي 
وبروج البلجيكي وباريس س���ان جرمان الفرنس���ي ونيوكاسل 

االجنليزي.

سعادة وارتياح بقرار بطل العالم السابق بالعودة

شوماخر يعيد فتح صفحة سباقات فورموال واحد
أعلن فريق »فيراري« ان بطل العالم 7 
مرات السائق األسطوري األملاني مايكل 
شوماخر سيعود لسباقات فورموال واحد 
كبديل لس���ائقه البرازيلي فيليبي ماسا 
الذي تعرض حلادث قوي خالل التجارب 
الرسمية جلائزة املجر الكبرى يوم السبت 

املاضي.
وذكرت وكالة األنباء االيطالية »انسا« ان 
موقع فيراري في شبكة االنترنت اورد بيانا 
جاء فيه »ينوي فريق فيراري إعطاء سيارة 
فيليبي ماسا لألملاني مايكل شوماخر حتى 

عودة السائق البرازيلي الى البطولة.
يقول مايكل ش���وماخر انه جاهز في 
األيام املقبلة وس���يتبع نظاما خاصا من 
التحضيرات س���يكون م���ن املمكن على 
إثره تأكيد مش���اركته في جائزة اوروبا 

الكبرى«.
من جهته، قال شوماخر ملوقع فيراري 
الرسمي في شبكة االنترنت »أحب التحديات 
وهذا حتد كبير. الشيء األهم هو ان يتعافى 
ماسا. أريد فقط مساعدة الشركة )فيراري( 
عند احلاجة. أهم شيء ان نحمد اهلل ان كل 
األنباء عن صحة فيليبي ايجابية. كنت في 
اجتماع مع ستيفانو دمينيكالي )رئيس 
فريق فيراري( ولوكا دي مونتيزميولو 
)رئيس فيراري( وقررا ان احضر نفسي 
للحلول مكان فيليبي. صحيح ان صفحة 
فورموال واحد طويت بالنس���بة لي منذ 
فترة طويلة ولكن من الصحيح أيضا انه 
ألسباب تتعلق بوالئي للفريق ال استطيع 

ان أجتاهل هذا الظرف املؤسف«.
وسيشارك شوماخر الذي اعتزل عام 
2006 مع الفريق االيطالي في جائزة اوروبا 
الكبرى في ڤالنس���يا )اس���بانيا( في 23 

أغسطس املقبل.
وت���رددت األنباء ع���ن احتمال عودة 
شوماخر الى السباقات في ال� 24 ساعة 
االخي���رة وحتديدا منذ ان أحملت الناطقة 

باسمه سابني كيم الى ذلك.
وقالت كيم لش���بكة »بي.بي.س���ي« 
البريطانية »األمر كله متروك لفيراري، اذا 
عرضوا على مايك )ان يشارك في السباق( 

فسيدرس املوضوع.

عادة أقول انه غير مهتم ألنه س���عيد 
في حياته وال يشتاق ألي شيء )في عالم 
السابقات( ولكن األمر اآلن مختلف متاما، 
هو مجرد فرضي���ات وال يريد مايكل ان 

يدخل في هذا )النقاش(«.
وسيكون شوماخر الذي يعمل كمستشار 
لفيراري الس���ائق الثاني في الفريق الى 
الفنلندي كيم���ي رايكونن، نظرا  جانب 
الن ماسا يخضع للعالج ولن يتمكن من 

العودة في السباق املقبل.
وأثار قرار شوماخر حالة من السعادة 
واالرتياح في األوساط الرياضية فقد أعرب 
العب املنتخب األملاني لكرة القدم لوكاس 
بودولسكي عن سعادته الشديدة بنبأ عودة 
ش���وماخر، وقال في تصريحات نشرتها 
صحيفة »بيلد« األملانية واسعة االنتشار: 
»مايكل هو فوروموال واحد. األس���طورة 

تعود من جديد«.
أما املالكم األوكراني الش���هير فيتالي 
كليتش���كو الذي غاب عن احللبة ملدة 4 
أعوام ثم عاد بقوة لعالم الرياضة فقال: 
»ميكنه )شوماخر( بالتأكيد العودة بنجاح. 
أنا أيضا أثبت أن بإمكان الرياضي العودة 

كبطل عالم بعد 4 أعوام من التوقف«.
وقال جنم السباحة األملاني بول بيدرمان 
الفائز بذهبيتني في بطولة العالم للسباحة 
في روما: »أعرفه )شوماخر( بشكل شخصي 
نظ���را ألن لنا نفس الراع���ي وأعتقد أنه 

شخصية رياضية مذهلة«.
أما »القيصر« فرانتس بكنباور فقال: 
»توقفت عن متابعة سباقات فورموال واحد 
بعد اعتزال ش���وماخر أما اآلن فسأعود 

مجددا ملتابعة جميع السباقات«.
ووصف األملاني سيباستيان فيتل قرار 
شوماخر بالعودة من جديد بأنه »مفاجأة 

كبيرة«.
وقال فيتل س���ائق فري���ق ريد بول: 
»أعتقد أنها مفاجأة كبيرة بالنسبة للجميع 
وسيسعد الكثير من اجلماهير عندما يرون 

عودة مايكل إلى فورموال واحد«.
وأضاف: »ولكن الوضع سيظل كما هو 
بالنسبة لنا وسيكون علينا أن نركز على 

السائق األملاني مايكل شوماخر سيعود الرتداء لباس سباقات الفورموال واحدأمورنا اخلاصة«.


