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 قوة »التحمل« شعار ألمانيا في مواجهة غانا 

باالك بـ »الجبس« في إعالن تلفزيوني
رغم غيابه عن املش���اركة في مباريات بطولة كأس العالم، إال 
أن النجم األملاني مايكل باالك لن يتغيب عن الظهور على شاشات 
التلفزيون خالل البطولة. وسيظهر باالك في إعالن يقدمه لصالح 
إحدى ش���ركات الس���ياحة بعد أن مت تغيير فكرة اإلعالن بالكامل 
في أعقاب االصابة الش���ديدة التي حلقت بباالك في قدمه وحرمته 
من املشاركة في املونديال. ويظهر النجم األملاني في اإلعالن وهو 
يجلس على أريكة وقدمه في اجلبس ويبحث عن رحلة سياحية 
جيدة ورخيصة. ويؤكد النص اإلعالني أن احلياة اليومية ال تسير 
أحيانا بالشكل املطلوب ولكن في النهاية يجب االستفادة بأكبر قدر 

من كل شيء حتى من اإلصابة بكسور ألنها ليست نهاية العالم.

 الم: واثقون من الفوز
ذك����ر قائد املانيا فيليب الم انه واث����ق م قدرة منتخبه على الفوز 
على غانا، مضيفا »ان خيبة األمل كانت كبيرة بعد الهزمية لكن األمر 
اصبح بأيدينا االن وعلينا حتقيق الف����وز في املباراة األخيرة. نحن 
محظوظون الننا لسنا بحاجة النتظار نتيجة االخرين، خالفا للمنتخب 
الفرنسي«. وشدد الم على ضرورة ان يستعيد الالعبون الشبان الثقة 
مرة أخرى في هذه الفترة الصعبة واشار الى انه يتحدث بشكل مستمر 
م����ع الالعبني لتحفيزهم على حتقيق الفوز ونس����يان هزمية صربيا 

وإسعاد اجلماهير االملانية.

يسعى املنتخب االملاني الى جتنب 
سيناريو اخلروج من الدور االول للمرة 
االولى منذ 1938 وذلك عندما يخوض 
اختبارا صعبا للغاية امام غانا اليوم على 
ملعب »سوكر سيتي« في جوهانسبرغ 
ضمن اجلول����ة الثالث����ة االخيرة من 

منافسات املجموعة الرابعة.
واعتقد اجلميع ان »مانشافت« في 
طريقه لينهي الدور االول بعالمة كاملة 
ودون عناء بعد ان دك شباك استراليا 
برباعية نظيفة لكن املنتخب الصربي 
الذي كان خسر مباراته االولى امام غانا 
0-1 سجله اسامواه جيان، اعاد رجال 
املدرب يواكيم لوف الى ارض الواقع 

بالفوز عليه بهدف.
وتتصدر غانا املجموعة بأربع نقاط، 

فيما حتتل املانيا املركز الثالث بثالث 
نقاط وبفارق االهداف عن صربيا، اما 
استراليا فتقبع في املركز االخير برصيد 
نقطة واحدة حصلت عليها بعد اجبارها 
غانا على االكتف����اء بالتعادل 1-1 في 
اجلولة السابقة، ما حرم االخيرة من 

حجز بطاقتها الى الدور الثاني.
ال����ى جانب  وتق����ف االحصائيات 
املنتخب االملاني الذي لم يخس����ر اي 
مباراة في اجلول����ة االخيرة من دور 
املجموعات منذ عام 1986 عندما سقط 
امام الدمنارك )0-2( دون ان تؤثر هذه 
النتيجة على تأهله حيث بلغ النهائي 

وخسر امام االرجنتني.
ثم تعادل ع����ام 1990 مع كولومبيا 
0-0 في طريق����ه للفوز باللقب للمرة 

الثالثة قبل ان يخرج فائزا في نسخات 
1994 و1998 و2002 و2006.

ومن املس����تبعد ان ينجح املنتخب 
االملاني بنسخته الشابة في تكرار نتيجة 
مواجهته الوحيدة السابقة مع الغانيني 
عندما سحقهم 6-1 في لقاء ودي عام 
1993 في بوخوم، ألن منتخب »النجوم 
الس����وداء« احلالي مختلف متاما عن 
السابق وهو مسلح بعزم رفع لواء القارة 
السمراء في الدور الثاني كون املمثلني 
اخلمسة اآلخرين للقارة في وضع صعب 
للغاية، وكانت الكاميرون اول الضحايا 

بخروجها من الدور االول.
وسيكون األملان بواقعيتهم واندفاعهم 
املعه����ود عازمني عل����ى اال يكونوا من 

ضحايا الدور االول ايضا.

الغانيون  املقلب اآلخر، يأمل  وفي 
الذين خرجوا في النسخة السابقة من 
الدور الثاني على يد البرازيل )صفر-
3(، ان يجد جيان اسامواه طريقه الى 
الشباك للمرة الثالثة على التوالي بعد 
ان منحهم الفوز على صربيا ثم التعادل 
امام استراليا، وهو وعد باال يكتفي بهذا 
القدر خصوصا ان فريقه على مشارف 
حتقيق اجناز التأهل الى الدور الثاني، 
مضيفا »هذه البطولة قد تشكل منعطفا 
في مسيرتي لكني لن ابقي قدمي على 

االرض«.

صربيا ـ أستراليا

يدخل املنتخب الصربي الى ملعب 
»مبومبيال ستاديوم« في نيلسبرويت 

ضمن منافس���ات املجموعة الرابعة، 
وهو مرش���ح للقيام باملطلوب منه 
امام نظيره االسترالي، على امل ان 
تص���ب نتيجة املب���اراة الثانية في 
الفنية  مصلحته. وتصب املعطيات 
ملصلحة الصربيني لكنهم سيواجهون 
خصما عني���دا عازما على تقدمي كل 
ما لديه من اجل ان يحافظ على أمله 
في بلوغ الدور الثاني للمرة الثانية 
على التوالي في تاريخه، وقد اظهر 
هذا االمر امام الغانيني، حيث صمد 
وجنح في اخلروج متعادال رغم لعبه 
بعشرة العبني للمباراة الثانية على 
التوالي بعد طرد تيم كاهيل امام أملانيا 
وهاري كيويل امام غانا للمسه الكرة 

بيده على خط املرمى.

ملحمة بين »الصرب« و»الكنغارو« 

)أ.پ( مدرب أملانيا يواكيم لوف وعدد من الالعبني بينهم كاكاو املرشح لقيادة الهجوم بغياب ميروسالڤ كلوزه  

سيناريوهات المجموعة الرابعة
- اذا تعادلت املانيا مع غانا، وصربيا مع استراليا، تتأهل 

غانا واملانيا كأولى وثانية على التوالي.
- اذا فازت املانيا على غانا، وصربيا على استراليا، تتأهل 

املانيا كأولى وصربيا كثانية.
- اذا فازت املانيا على غانا، واستراليا على صربيا، تتأهل 
املانيا كأولى على ان يحدد فارق االهداف من س���يتأهل بني 

غانا واستراليا.
- اذا فازت غانا على املانيا، وصربيا على استراليا، تتأهل 

غانا وصربيا كأولى وثانية على التوالي.
- اذا فازت غانا على املانيا، واستراليا على صربيا، تتأهل 

غانا واستراليا كأولى وثانية على التوالي.
- اذا تعادلت املانيا وغانا، وفازت صربيا على استراليا، 

تتأهل صربيا وغانا كأولى وثانية على التوالي.
- اذا تعادلت املانيا وغانا، وفازت استراليا على صربيا، 
تتأهل غانا كأولى على ان يحدد فارق االهداف من سيتأهل 

بني املانيا واستراليا.
- اذا فازت غانا على املانيا، وتعادلت استراليا وصربيا، 

تتأهل غانا وصربيا كاولى وثانية على التوالي.
- اذا فازت املانيا على غانا، وتعادلت استراليا مع صربيا، 
تتأهل املاني���ا كمتصدرة على ان يحدد ف���ارق االهداف من 

سيتأهل بني غانا وصربيا.


