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اجلنوب أفريقية تشارليز ثيرون احلاصلة على األوسكار تشارك في حفل قرعة املونديال الفتة جلماهير جنوب أفريقيا كُتب عليها »ال نستطيع االنتظار حتى قدوم مونديال 2010«        )أ.ف.پ(ديڤيد بيكام حلظة وصوله مطار لندن قادما من أميركا في طريقه حلضور قرعة املونديال     )أ.پ(

أمني عام االحتاد الدولي لكرة القدم جيروم فالكه                    )أ.پ( رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما                )رويترز(

تحديد رؤوس المجموعات..
فرنسا والبرتغال في التصنيف الرابع

جوردان يأمل عدم خروج
جنوب أفريقيا من الدور األول

وزع االحت����اد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
املنتخب����ات على اربعة مس����تويات متهيدا 
لس����حب قرعة نهائي����ات كأس العالم 2010 
واملقررة بعد غد في كيب تاون، ولن يكون 
املنتخب الفرنسي وصيف النسخة االخيرة 
في مونديال املانيا عام 2006على رأس احدى 
املجموعات، وبالتالي تنتظر املنتخب الفرنسي 
مهمة صعبة خالل عملية سحب القرعة النه 
سيقع مع احد رؤوس املجموعات اي نخبة 
املنتخبات العاملية اال اذا ابتس����م له احلظ 
واوقعته مع جنوب افريقيا الدولة املضيفة 
التي تعتبر اضعف املنتخبات املصنفة في 
املس����توى االول، واوضح امني عام »فيفا« 
الفرنسي جيروم فالكه ان »فيفا« لم يعاقب 
فرنس����ا على االطالق بسبب ملس مهاجمها 
تييري هنري الكرة خالل مباراة امللحق ضد 
جمهوري����ة ايرلندا والتي ادت الى التمريرة 
الذي جاء منها هدف وليام غاالس احلاسم.

واعتمدت اللجنة املنظمة لكأس العالم برئاسة 
الكاميروني عيسى حياتو، رئيس االحتاد 
االفريقي لكرة القدم، في حتديد املستويات 
االربعة على تصنيف االحتاد الدولي لشهر 
اكتوبر وليس تصنيف نوفمبر الن التصنيف 
االخير يعطي افضلية للمنتخبات التي خاضت 
امللحق االوروبي وتاهلت عنه.وكان تصنيف 
نوفمبر مينح االفضلية لفرنسا والبرتغال 
كونهما كانا في املركزين السابع واخلامس 
على التوالي، اما في تصنيف اكتوبر، فانهما 
احتال املركزين التاسع والعاشر وهذا ما يفسر 
عدم وجودهما على رأس احدى املجموعات، 
ليكون املنتخب الهولندي الفائز االكبر في 
الدولي اعتمد  العملية.وكان االحت����اد  هذه 
عام 2005 في قرعة نهائيات مونديال 2006 
على تصنيف املنتخبات في االعوام الثالثة 
السابقة وعلى نتائجها في نهائيات مونديالي 

1998 و2002، وبحسب نظام القرعة سيتم 
احت����رام التوزيع اجلغرافي للمنتخبات، ما 
يعني انه لن تكون هناك منتخبات من نفس 
القارة في املجموعة ذاتها باستثناء اوروبا، 
بحكم ان هناك خمس����ة رؤوس مجموعات 
من القارة العج����وز وثمانية منتخبات في 
املستوى الرابع، ما يعني انه سيكون هناك 
خمس مواجهات اوروبية في دور املجموعات، 
فعلى سبيل املثال، ال ميكن جلنوب افريقيا 
التي س����تكون في املجموعة االولى، ان تقع 
مع منتخب افريقي، او البرازيل واالرجنتني 
مع اي من منتخبات اميركا اجلنوبية الثالثة 
االخرى. جتدر االش����ارة الى ان التصنيف 
الذي اعتمده االحت����اد الدولي في تصنيف 
منتخبات املستويات الثاني والثالث والرابع 
يرتكز على التوزيع اجلغرافي وليس على 
التصنيف الذي اعتمد في حتديد رؤوس����اء 

املجموعات.

 تصنيف المنتخبات

- املنتخبات املصنفة في املستوى االول: 
البرازيل واالرجنتني واجنلترا واملانيا وايطاليا 

وهولندا وجنوب افريقيا واسبانيا.
- املس����توى الثاني )منتخبات اوقيانيا 
واسيا والكونكاكاف(: اس����تراليا واليابان 
وكوريا الشمالية وكوريا اجلنوبية وهندوراس 

واملكسيك والواليات املتحدة ونيوزيلندا.
- املستوى الثالث )املنتخبات املتأهلة عن 
قارتي اميركا اجلنوبية وافريقيا(: تشيلي 
وپاراغواي واوروغواي والكاميرون وساحل 

العاج وغانا ونيجيريا واجلزائر.
- املستوى الرابع )املنتخبات املتأهلة عن 
قارة اوروبا(: فرنسا والبرتغال وسلوڤينيا 
وسويس����را واليونان وصربيا والدمنارك 

وسلوڤاكيا.

اعرب رئيس اللجنة املنظمة ملونديال جنوب 
افريقيا 2010 داني جوردان اال يصبح منتخب 
بالده اول مضيف ي����ودع النهائيات من الدور 
االول، آمال ان يتواجد منتخب افريقي في الدور 
نص����ف النهائي بغض النظر عن هويته. وفي 
معرض رده على سؤال حول ما يشعر به قبل 
يومني من قرعة النهائيات التي جترى غدا في 
كيب تاون، قال جوردان »ممثلو املنتخبات ال� 
32 قادمون من اج����ل القرعة، املالعب جاهزة، 
كأس العالم وصلت الى كيب تاون اول من امس. 
وبوصول كأس العالم نكون قد وضعنا حدا ألي 
شكوك ممكنة. انها نهاية فترة طويلة من االمل 
واالخفاق، ثم االمل واالخفاق. سنحتفل بكأس 
العالم. الكأس وصلت الى كيب تاون وفي االفق 
هناك جزيرة روبن حيث مهد نيلسون مانديال 
)س����جن هناك 18 من اصل االعوام ال� 27 التي 
امضاها في االعتقال( جلنوب افريقيا اجلديدة، 
كمكان جديد للجميع، دميوقراطي وحر«. ولدى 
سؤاله عما اذا كان متخوفا من خروج منتخب 
بالده من الدور االول، اجاب جوردان »احتدث 

هنا عن العصبية، ولي����س اخلوف. علينا ان 
نتأهل الى الدور الثاني )ثمن النهائي(، ال يجب 
ان تكون جنوب افريقيا اول بلد مضيف يخرج 
من الدور االول. سيجتمع العبونا اعتبارا من 
ابريل من اجل ان يتحض����روا بطريقة جيدة. 
خالل كأس القارات حتضروا ملدة شهر وقدموا 
اداء جيدا. نأمل ان يقدموا مس����توى جيدا في 
املونديال«. وعن هوية املنتخب الذي يرشحه 
للفوز باللقب، قال جوردان »قد تصبح البرازيل 
املنتخب الوحيد الذي يتوج بلقبي كأس القارات 
وكأس العالم معا. لكن هناك الكثير من املنتخبات 
الكبرى: اجنلترا، اس����بانيا، هولندا، ايطاليا، 
املانيا. ويجب ان ال ننسى املنتخبات االفريقية، 
املنتخبات املوجودة هنا تتمتع مبستوى جيد. 
س����يقاتلون )االفارقة( من اجل اللقب. امنيتي 
ان يصل منتخب افريقي، وان لم يكن جنوب 
افريقيا، الى الدور نصف النهائي«. وستتمثل 
القارة السمراء التي ستحتضن النهائيات للمرة 
االولى، عبر الكاميرون ونيجيريا وغانا وساحل 

العاج واجلزائر، اضافة الى البلد املضيف.

رئيس اللجنة املنظمة ملونديال جنوب أفريقيا داني جوردان

مارادونا ال يستطيع حضور القرعة

اإلبقاء على 3 حكام في مونديال جنوب أفريقيا

»فيفا« يفتح تحقيقاً حول هنري

اك����د رئيس اللجنة املنظمة ملوندي����ال 2010 داني جوردان ان النجم 
االرجنتيني دييغو مارادونا سابقا ومدرب منتخب بالده حاليا ال يستطيع 
حضور مراسم سحب القرعة املقررة غدا اجلمعة في مدينة كايب تاون 
الن����ه موقوف من االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، وكان »فيفا« اوقف 
مارادونا ملدة ش����هرين في نوفمبر املاضي )اي حتى 15يناير( بس����بب 
الش����تائم التي وجهها الى الصحافيني اثر انتهاء املباراة احلاس����مة بني 
االرجنتني واوروغواي في 14نوفمبر املاضي، وهي تغطي كافة النشاطات 
املتعلقة بكرة القدم، وقال جوردان: »مارادونا شخصية كبيرة، لكنه ال 
يس����تطيع املجيء من اجل متابعة س����حب القرعة، هناك قوانني متنعه 
من ذلك«.وفي س����ؤال عما اذا كان مارادونا يستطيع دخول البالد اجاب 
جوردان »بالطبع يستطيع دخول االراضي اجلنوب افريقية، فنحن ال 
مننع احدا من دخول بالدنا، س����بق الشخاص كثر ان منعوا من دخول 

هذه البالد في السابق، لكن االمور مختلفة االن«.

اعلن رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« السويسري جوزيف 
بالتر امس في كايب تاون ان »فيفا« فتح حتقيقا حول مهاجم املنتخب 
الفرنسي تييري هنري بخصوص ملسه الكرة بيده قبل الهدف الذي سجله 
زميله وليام غاالس في مرمى منتخب جمهورية ايرلندا في اياب امللحق 

االوروبي املؤهل الى نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا 2010.
واوضح بالتر ان اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي درست في اجتماعها 
االس����تثنائي هدف التعادل الذي س����جله املنتخب الفرنسي في مرمى 

جمهورية ايرلندا والذي منحه بطاقة التأهل الى املونديال.
وواجه هنري انتقادات شديدة بسبب ملسه الكرة قبل تسجيل هدف 
التعادل وحتديدا من وسائل االعالم االجنليزية، كما انتقدت احلكام الذين 
ل����م ينتبهوا الى ملس هنري للكرة بي����ده. ورفض االحتاد الدولي طلب 
املس����ؤولني االيرلنديني بأن تكون جمهورية ايرلندا املنتخب ال� 33 في 
مونديال جنوب افريقيا. وتطرقت اللجنة التنفيذية الى مسألة مساعدة 
احلكام خالل املباريات، وفي معرض رده على س����ؤال حول ما اذا كانت 
املساعدة بشرية )اضافة حكام مساعدين( او تكنولوجية )ڤيديو(، اوضح 

بالتر ان جميع اللجان التابعة ل� »فيفا« تفكر جديا في املوضوع.
وفي انتظار قرار بهذا الشأن، اعلن بالتر ان جتربة التحكيم بخمسة 
حكام )حكم للساحة و4 حكام مساعدين( التي يتبعها االحتاد االوروبي 
في ال����دوري االوروبي )يوروبا ليغ(  ستس����تمر العام املقبل حتى في 
مباريات االقصاء املباشر وحتى املباراة النهائية. واعلن بالتر ان التحكيم 
سيبقى على ما هو عليه ب� 3 حكام )حكم للساحة وحكمني مساعدين( 

في مونديال جنوب افريقيا.

أوس���كار، في حفل سحب قرعة 
غدا في كيب تاون. وسيقام حفل 
سحب القرعة في مركز املؤمترات 
الدولي في كيب تاون، وسيتواجد 
املنتخ���ب االجنليزي  فيه جنم 
ديڤيد بي���كام الذي س���جل في 
النسخ ال� 3 االخيرة من املونديال، 
والعداء األثيوبي الشهير هايلي 
جبريسالسي املتوج بذهبيتني 
اوملبيت���ني وبط���ال للعالم في 4 
مناسبات في املسافات املتوسطة، 
وناخيا نتيني اول العب اس���ود 
ينضم ملنتخ���ب جنوب افريقيا 
للكريكيت، وجون س���ميت قائد 
املنتخب اجلنوب أفريقي املتوج 
الركبي،  العال���م في  بلقب بطل 
وماثيو بوت العب منتخب جنوب 
أفريقيا لكرة القدم. وس���يفتتح 
افريقيا ياكوب  رئيس جن���وب 
الدولي  زوما ورئيس االحت���اد 
لكرة القدم »فيفا« السويس���ري 
جوزيف بالت���ر هذا احلفل الذي 
سيدوم لفترة 90 دقيقة، والذي 
ستحضره ش���خصيات رفيعة 
املستوى مثل فريدريك دي كليرك 
احلائز على جائزة نوبل، ورئيس 
األساقفة ديزموند توتو، وبعض 
الس���ابقني مثل األملاني  النجوم 
فرانت���س بكنباور والفرنس���ي 
ميشال بالتيني، رئيس االحتاد 
االوروب���ي حالي���ا، والبرتغالي 
اوزيبي���و والكاميروني روجيه 
ميال. كما من املتوقع ان يحضر 
احلفل مدربو املنتخبات ال� 32 التي 
تأهلت الى النهائيات، وسيشهد 
كلمة يوجهها عبر الڤيديو الرئيس 
السابق جلنوب افريقيا نيلسون 
مانديال احلائز على جائزة نوبل 
للسالم. وسيشاهد احلفل مباشرة 
حوالي 200 مليون شخص في 200 
دولة حول العالم، فيما سيكون 
متواج���دا في مرك���ز املؤمترات 
حوال���ي 2000 ضيف وأكثر من 

1700 إعالمي.

االلتزام بتعهداتها بتحسني البنية 
التحتية في البالد موضع شك 
أكثر من مرة، مثلما حصل عندما 
استبعد ملعب بورت اليزابيث 
عن الئحة املالعب التي استضافت 
كأس القارات في يونيو املاضي 
بسبب التأخير في أعمال البناء. 
وبالرغم من اإلصرار على التقيد 
مبوعد اجناز ورشة اإلعمار، فإن 
نسبة استكمال البناء التزال حتى 
اآلن 95% فقط، إال ان القلق بشأن 
استقبال ونقل املشجعني بقيت 
قائمة خصوصا بالنس���بة الى 
موض���وع األمن في البالد الذي 
يشهد مصرع نحو 50 شخصا 

في اليوم.

حفل القرعة

ومن املقرر ان تشارك املمثلة 
اجلنوب افريقية الشهيرة تشارليز 
ثي���رون، احلائزة عل���ى جائزة 

نهائيات موندي���ال 2010 من 11 
يونيو الى 11 يوليو في جنوب 
الذي ميثل  البل���د  أفريقيا هذا 
اعلى نسبة من ارتكاب اجلرمية. 
وقال زوما في شريط ڤيديو مت 
بثه خالل مؤمتر صحافي أقيم 
لإلعالن عن قرعة نهائيات كأس 
العالم اجلمعة املقبل في كايب 
تاون: »استقبلوا الزائرين الذين 
سيأتون ملشاهدتنا، وعاملوهم 
بانتب���اه، واب���رزوا لهم احلب 
والضيافة وكونوا لطفاء معهم 
فهم أصدقاؤنا«. وأكد زوما: »نحن 
نأمل ان كل الذين سيأتون الى هنا 
سيعودون الى ديارهم من دون 
أي مالحظة«. ويتوقع وصول 
نحو 450 ألف مش���جع أجنبي 
في يوليو ويونيو املقبلني الى 
جنوب افريقيا أول دولة افريقية 
تنظ���م نهائي���ات كأس العالم. 
وكانت قدرة جنوب افريقيا في 

9 االخي���رة مع منتخب جنوب 
أفريقي���ا. وكان خليفته مدرب 
برازيلي آخر هو كارلوس البرتو 
باريرا الشهير بقيادته منتخب 
البرازي���ل الى إحراز لقب كأس 
العالم عام 1994. ومنذ تعيينه 
لم يتردد باريرا )66 عاما( عن 
إطالق اخلطابات احلربية � »كأس 
العالم هي القتل، القتل، القتل.« 
� وحدد الدور ربع النهائي هدفا 
له م���ع منتخب جنوب أفريقيا 
في املونديال. ويحبس الشعب 
أنفاس���ه قبل  أفريقي  اجلنوب 

عملية سحب القرعة غدا.

الحب وكرم الضيافة

وم���ن جانبه، طلب الرئيس 
افريقي جاكوب زوما  اجلنوب 
من مواطنيه ان يكونوا »لطفاء« 
مع مئات األلوف من املشجعني 
األجان���ب الذين س���يحضرون 

ألف  لكنها تتوافر لديه���ا 200 
غرف���ة فقط في الفن���ادق وفقا 
للمتحدث باسم اللجنة احمللية 
املنظمة ريتش مخوندو. أما في 
املونديال فمن املتوقع وصول 
450 ألف زائ���ر. وبالعودة الى 
كرة القدم، فإن مستوى »بافانا 
بافانا« يعتبر مصدر قلق آخر في 
البالد. وسيكون املشوار اجليد 
ألصحاب األرض مفتاح النجاح 
للعرس الكروي العاملي وضمانة 

المتالء املالعب باجلماهير.
بيد ان منتخب جنوب أفريقيا، 
اخلالية صفوف���ه من النجوم، 
يعان���ي حاليا من أزمة النتائج 
الدور نصف  املخيبة، وبلوغه 
النهائ���ي لبطولة كأس القارات 
لم يكن س���وى خدعة. فمدربه 
أقيل  البرازيلي جويل سانتانا 
منتصف أكتوبر املاضي بعدما 
حصد 8 هزائم في مبارياته ال� 

األجرة اجلماعية.
وتعتبر وسائل النقل أيضا 
مشكلة كبيرة بالنسبة الى جنوب 
افريقيا. فالس���ؤال الذي يطرح 
نفسه هو كيف س���يتم التنقل 
بني املدن ال� 9 املضيفة )ملعبان 
في جوهانسبرغ( في بلد تبلغ 
مس���احته 3 أضع���اف ونصف 
مقارنة مع مساحة أملانيا التي 
استضافت نهائيات كأس العالم 

االخيرة عام 2006.
فالطائرة، التي ليس���ت في 
متن���اول اجلميع ف���ي األوقات 
العادية، ميكن أن ترتفع أسعارها 
في املونديال. كما ان املشجعني 
ارتفاع اسعار  س���يعانون من 
الفنادق. فالعث���ور على غرفة 
بأقل م���ن 100 دوالر في الليلة 
الواحدة سيكون صعبا للغاية. 
جنوب أفريقيا استضافت أكثر 
من 9.5 ماليني سائح عام 2008، 

باالضافة الى 250 ألف سرقة في 
العام و500 ألف حالة اغتصاب 
كل ع���ام، وهي أرق���ام دائما ما 
تقارن بأرقام اح���د البلدان في 

حالة حرب.
هذه األرقام تترك تخوفا كبيرا 
للجميع عل���ى الرغم من وعود 
مؤسس���ات الش���رطة اجلنوب 
افريقية: تشغيل 190 ألف شرطي 
منذ عام 2009، ورفع احتياطي 
رجال الشرطة من 45 ألف الى 
100 ألف عام 2010، وخطة شاملة 
في مج���ال األم���ن بقيمة نحو 
التخوف  مليون يورو. ويبقى 
الكبير هو احلوادث التي حتصل 
خارج املالع���ب والفنادق. ففي 
سبتمبر املاضي تعرض راكبان 
لش���بكة احلافالت اجلديدة في 
� عنصر أساسي  جوهانسبرغ 
لنقل املشجعني في املونديال � إلى 
اإلصابة برصاص مافيا سيارات 

تدخل جنوب أفريقيا صلب 
موضوع استضافتها ألول كأس 
للعالم في كرة القدم في القارة 
الس���مراء عندما حتتضن غدا 
اجلمع���ة عملية س���حب قرعة 
النهائيات املقررة بعد 190 يوما 
في بلد التزال الش���كوك حتوم 
ح���ول قدرته على ضمان األمن 
والنقل واإلقامة. وتبدأ جنوب 
افريقيا رفع التحدي من خالل 
عملية القرعة وتوزيع املنتخبات 
ال� 32 على 8 مجموعات للتنافس 
عل���ى اللقب العامل���ي للبطولة 
املقررة من 11 يونيو الى 11 يوليو 

املقبلني.
آماال  افريقيا  وتعقد جنوب 
كبيرة على العرض الفني الذي 
يسبق عملية القرعة والذي مت 
إع���داده منذ نحو ع���ام تقريبا 
وس���ينقل الى نح���و 200 بلد 
البنينية  ويشارك فيه املغنية 
اجنيلي���ك كيدج���و و»الزولو 

االبيض« جوني كليغ.
وعل���ى الرغم م���ن ذلك فان 
عملية القرعة ليس���ت املقياس 
احلقيقي ملدى استعداد جنوب 
افريقي���ا للع���رس العاملي كما 
كانت احلال خالل استضافتها 
لبطولة كأس القارات في يونيو 
املاضي حيث لم تشهد البطولة 
اي احداث لكنها ال تعدو كونها 
بطولة صغيرة ال ترقى الى قيمة 

وحجم نهائيات كأس العالم.
واألكيد ان جن���وب أفريقيا 
الت���ي تعتبر القوة االقتصادية 
االولى في القارة الس���مراء، لن 
جتد اي صعوبة في جتهيز 10 
مالعب )5 جديدة و5 مت جتديدها( 

الستضافة املباريات.
لكن املهمة الصعبة جلنوب 
أفريقي���ا هي ان تنس���ي العالم 
أعل���ى معدالت  معاناته���ا من 
العال���م: نحو 50  اجلرمية في 
جرمية قتل ف���ي اليوم الواحد 

زوما يطلب من مواطنيه كرم الضيافة.. وثيرون وبيكام في حفل القرعة غداً
جنوب أفريقيا تدخل االختبار الجدّي قبل 6 أشهر على انطالق مونديال 2010


