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»وجه صربيا« احلقيقي ينكشف اليوم مبواجهة الـ »مانشافت« )أ.ف.پ( فرحة األملان لن تكتمل إال بتخطي صربيا 

مدرب أملانيا يواكيم لوف مطمئن للمباراة

 خضيرة إلسعاد ألمانيا وتونس
أكد أنه ال يحب المقارنات مع باالك

عمال كوريا الشمالية لتحفيز الالعبين
آزروهم أمام البرازيل بارتدائهم الزي األحمر

اعتبر العب وسط منتخب أملانيا سامي خضيرة 
انه سيجلب السعادة ألملانيا وتونس بحال احرازه 
اللقب. وقال خضي���رة )23 عاما( ابن عامل حديد 
تونس���ي وأم أملانية ملوقع »سي إن إن« األميركي: 
»لم تتأهل تونس الى كأس العالم لذلك أنا ممثلهم 
الوحيد هنا، بامكاني اسعاد دولتني، لكن عائلتي 
)في تونس( تدرك ان س���امي أملاني ويريد الفوز 

في كأس العالم )مع أملانيا(«.
وأضاف: »أنا فخور بوجودي مع الفريق لكنني 

ال أحب تلك املقارنات مع باالك، ال أسعى لتقليد أي 
العب، الكل يعرف ان باالك العب عاملي من الطراز 

األول وميلك خبرة كبيرة«.
وتاب���ع »ال أمانع في أن أرك���ض طوال املباراة 
الؤمن الكرات ملسعود أوجيل كي يحسم النتيجة«، 
علما بان الالعبني شاركا بفاعلية مع املنتخب في 
كأس أوروبا ما دون ال�21 سنة عندما أحلق فريقهما 
خسارة قاس���ية باجنلترا 4-0 في النهائي وتوج 

باللقب في السويد. 

تبني ان مجموعة اجلماهير 
املعدودة الت���ي آزرت منتخب 
كوريا الش���مالية في مباراتها 
م���ع البرازيل الثالثاء املاضي، 
تألفت من مواطنني يعملون في 
مشاريع بناء في أفريقيا بحسب 

ما ذكر تقرير صادر أمس.
وظهرت مجموعة من نحو 50 
شخصا يرتدون الزي األحمر، 
تشجع بالدها في املباراة التي 
خسرتها كوريا الشمالية أمام 
البرازيل 1-2 ضمن املجموعة 
الس���ابعة في جوهانسبيرغ، 
وادعت املجموعة بأنها جزء من 
300 شخص انتقلوا من بيونغ 

يانغ لدعم بالدهم.
 لك���ن صحيف���ة »أن كي« 
االلكتروني���ة الص���ادرة م���ن 
العاصم���ة الكورية اجلنوبية 
سيئول والتي يديرها منشقون، 
ذكرت ان الدولة الفقيرة قامت 
بتعبئة عمال متواجدين أصال 
القارة األفريقية لتشجيع  في 
املنتخب في النهائيات الثانية 

له بعد 1966.
وأضاف���ت ان املش���جعني 
يعملون اما في ش���ركة تابعة 
للدول���ة مختصة مبش���اريع 
البناء اخلارجية، أو في معهد 
الذي  »مانس���وداي« للفنون، 

يقوم بانت���اج متاثيل وأعمال 
فنية أخرى في ناميبيا وأنغوال 

ودول أفريقية أخرى.
 وقام املعه���د مؤخرا ببناء 
نصب في العاصمة السنغالية 
دكار أطل���ق علي���ه »النهضة 
األفريقية« بعلو 50 مترا وتكلفة 

27 مليون دوالر.
 ونقلت الصحيفة عن مصدر 
صيني يقول ان »كوريا الشمالية 
خطط���ت الرس���ال مجموعة 
كبيرة من املشجعني من بيونغ 
ألغتها بس���بب  يان���غ، لكنها 
املالي���ة وصعوبات  التكاليف 

لوجستية«.

لوف: نملك فريقاً جيداً.. وثقة مولر عالية.. وزيغيتش متفائل

يسعى املنتخب األملاني لتأكيد 
املستوى الرائع الذي ظهر به في 
مباراته األولى وذلك عندما يتواجه 
مع نظيره الصربي اليوم على ملعب 
»نلسون مانديال باي« في بورت 
اليزابيث ف����ي اجلولة الثانية من 
منافسات املجموعة الرابعة 2010. 
وكان ال� »مانشافت« استهل مشواره 
اخلامس عش����ر على التوالي في 
النهائيات والسابع عشر في تاريخه 
بفوز كبير على نظيره االسترالي 
4-0، موجها إنذارا جلميع املنافسني، 
وخصوصا الكبار منهم، ليعلن انه 
جاهز رغم نعومة اظافر الغالبية 
العظمى من العبيه من اجل محاولة 
وضع جنمة رابعة على قميصه، 
وهو يسعى الى التأكيد في مباراته 
التي  الثانية على حساب صربيا 
س����قطت في مباراتها األولى أمام 

غانا 1-0.
وفي ح����ال جنح رجال املدرب 

يواكيم لوف في حسم مواجهتهم 
االولى م����ع الصرب من����ذ الدور 
األول ملونديال فرنسا 1998 )2-
2(، س����يقطعون ش����وطا كبي����را 
نحو حسم بطاقتهم للدور الثاني 
للمرة السادس����ة عشرة من اصل 
17 مش����اركة حتى االن، علما بان 
االملان لم يخرجوا من الدور األول 
سوى عام 1938، فيما لم يشاركوا 
النس����خة األولى ع����ام 1930  في 
وحرموا من املش����اركة في نسخة 
1950 بس����بب دورهم في احلرب 

العاملية الثانية.
م����ن املؤك����د ان املواجهة مع 
املنتخب الصربي ستكون مختلفة 
عن تلك التي اختبرها االملان امام 
االستراليني الذين اضطروا ايضا 
خلوض املباراة بعشرة العبني منذ 
الدقيق����ة 57، خصوصا ان فريق 
انتيتش يضم  املدرب رادومي����ر 
خمسة العبني يلعبون في دوري 

ال� »بوندسليغه« ويعرفون الكرة 
األملانية جيدا.

وما يزيد من صعوبة املباراة 
ان اخلطأ س����يكون ممنوعا على 
الذي����ن يخوض����ون  الصربي����ني 
النهائيات األول كدولة مس����تقلة، 
بعد ان لعبوا عام 1998 حتت اسم 
يوغوس����الڤيا و2006 حتت اسم 

صربيا ومونتينيغرو.
وم����ن املؤك����د ان عش����اق ال� 
»مانش����افت« تنفس����وا الصعداء 
عندما شاهدوا ان منتخبهم لم يتأثر 
على اإلطالق بغياب قائده ميكايل 
باالك ال����ذي اصيب قبيل انطالق 
النهائي����ات، النهم رأوا بروز جنم 
العاب  الذي تألق كصانع  اوجيل 
بامتي����از، بامكان����ه ان يذهب مع 
املنتخب حتى النهاية مبس����اندة 
كتيبة الشبان االخرين مثل هولغر 
بادشتوبر وماركو مارين ومولر 
)لم يتج����اوزوا جميعهم احلادية 

والعشرين(.
واملفارقة ان جيل املخضرمني 
في تشكيلة املانيا االساسية يضم 
القائد اجلديد فيليب الم )26 عاما( 
وباستيان شفاينشتايغر )25( وبير 
ميرتيساكر )25( وبودولسكي )25 
ايضا(، وهناك ثالثة العبني فقط 
يتجاوزون حاجز ال� 26 عاما، وهم 
ميروس����الف كلوزه )31( وكاكاو 
)29( وارنيه فريدريخ )31(، اضافة 
الثالث هانز-يورغ  الى احلارس 

بوت )36 عاما(.
ولن تكون مواجهة اليوم االولى 
بني االملان والصرب )يوغوسالفيا، 
اذ  وصربيا ومونتنيغرو سابقا( 
تواجهوا في سبع مناسبات سابقة 
خالل نهائي����ات كأس العالم قبل 
انحالل عقد يوغوسالفيا، وكانت 
الغلبة الملانيا الغربية حينها في 
خمس مواجهات، انطالقا من عام 
1954 )2-0 في ربع النهائي( و1958 

)1-0 في ربع النهائي( و1974 )0-2 
ف����ي الدور الثان����ي( و1990 )1-4 
في دور املجموعات(، فيما فازت 
يوغوس����الڤيا عام 1962 )1-0 في 

ربع النهائي(.
ام����ا املواجهة االخيرة فانتهت 
بالتعادل مع املانيا املوحدة 2-2 
ف����ي دور املجموعات ع����ام 1998، 
والتقى الطرفان مرة في كأس اوروبا 
ع����ام 1976 عندما فازت املانيا في 
نصف النهائي 4-2 بعد التمديد، 
كما تواجها في التصفيات املؤهلة 
للبطولة القارية عام 1968، ففازت 
يوغوس����الفيا ذهابا 1-0 وأملانيا 

الغربية ايابا 1-3.
الطرفني  اللقاء االخير بني  اما 
فكان في 31ماي����و 2008 وديا في 
غيلسنكيرش����ن وانتهت ملصلحة 
املانيا 2-1، لتحقق فوزها السادس 
عشر في مجمل مواجهات الطرفني، 

مقابل 7 هزائم و4 تعادالت.

قال مدرب املانيا يواكيم لوف 
»منلك قدرات هائلة، اليزال هناك 
بعض العمل لكننا منلك فريقا جيدا 
يعمل باج����واء جيدة وبامكانه ان 
يقدم بطولة ممي����زة«، ويخوض 
نهائيات جن����وب افريقيا بأصغر 
تشكيلة في تاريخ ال� »مانشافت« 
منذ مونديال 1934. اما توماس مولر 
فأشار »نحن لسنا باملنتخب املذهل 
الذي يتحدث عنه اجلميع، لكننا 
منلك جميع االسباب املوجبة من 
اجل خوض مب����اراة صربيا بثقة 
عالية، ستكون مباراة مختلفة النهم 
بحاجة ماسة الى الفوز، لن نفوز 
بكل مباراة 4-0، لكننا لن نخشى 
اي شيء«. وفي اجلهة املقابلة، اكد 
املهاجم الصربي نيكوال زيغيتش، 
املنتقل مؤخرا من ڤالنسيا االسباني 
الى برمنغهام االجنليزي، ان منتخب 
بالده يسعى الى حصد ست نقاط 
من مباراتيه مع املانيا واستراليا 
من اج����ل التأهل الى الدور الثاني 
بهدف تعويض خيبة 2006 عندما 
ودع من الدور االول، وقال زيغيتش 
»علين����ا ان ننس����ى مب����اراة غانا 
والتطلع الى املباراتني املتبقيتني، 
لن نحاول احلصول على اربع نقاط 
بل ست نقاط، املانيا كانت ممتازة 
امام استراليا لكنها كانت متفوقة 
من الناحية العددية طيلة الشوط 
الثاني. االمور في ايدينا االن، وعلينا 
ان نؤم����ن انه بامكاننا التأهل الى 
الدور الثاني، يجب ان نحافظ على 

رباطة جأشنا«.


