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جوزيف بالتر متحدثا في املؤمتر الصحافي بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لـ »فيفا« في كيب تاون                         )أ.پ(

)أ.ف.پ( األنظار ستكون شاخصة إلى املركز الدولي للمؤمترات بكيب تاون ملتابعة قرعة كأس العالم 2010          

أرقام من القرعة 

المنتخبات المتأهلة

توزيع المنتخبات على 4 مستويات

األمر يشبه طفالً ينتظر أعياد الميالد

متنزهات للجماهير في 7 مدن

3254 شخصا تشملهم أعمال القرعة.
1587 من أفراد األمن والس���امة، يشملون العاملني 

في السلطات وقوات األمن اخلاصة.
400 فرد هم طاقم املدينة املضيفة.
80 من العاملني في مجال الترفيه.

500 من األفراد املتعاقدين.
380 متطوعا ومتطوعة عملوا في املشروع.

110 من أفراد اللجنة املنظمة.
207 أفراد هم أعضاء طاقم »فيفا«.

5 غيغا باي���ت حجم التصميم وحافظة املش���روع 
الكامل.

6.5 أطنان من الصلب استهلكت في بناء املشروع.
1200 متر من االنابي���ب ذات محيط 50 مم تتكون 

منها األعمدة األربعة.
1400 م���ن أنابيب 25 املربع���ة و200 متر مربع من 

النسيج استهلكت في حلقات السقف.

18 وحدة مخصصة للبث املباشر.
200 دولة ومنطقة ستبث العرض مباشرة.

3600 س���اعة م���ن العمل البش���ري إلع���داد قاعة 
القرعة.

56 صفيحة سعة 5 لترات من الدهان استخدمت.
950 مترا مربعا من اخلشب.

5000 س���اعة استغرقت النتاج املادة الفيلمية التي 
ستستخدم أثناء العرض.

 آسيا:  اليابان واستراليا وكوريا اجلنوبية وكوريا 
الشمالية.

أوروب�ا:  الدمن���ارك )املجموعة االولى( وسويس���را 
)الثانية( وس���لوڤاكيا )الثالثة( وأملاني���ا )الرابعة( 
واسبانيا )اخلامس���ة( واجنلترا )السادسة( وصربيا 
)الس���ابعة( وايطاليا )الثامنة( وهولندا )التاس���عة( 
وفرنس���ا )امللحق(، والبرتغال )امللحق( وسلوڤينيا 

)امللحق( واليونان )امللحق(.
أفريقي�ا: جنوب افريقيا )دولة مضيفة(، الكاميرون 
)املجموعة االولى(، نيجيريا )املجموعة الثانية(، غانا 
)املجموعة الرابعة(، ساحل العاج )املجموعة اخلامسة(، 

اجلزائر )مباراة حاسمة(.
 أمي�ركا اجلنوبي�ة:  البرازي���ل، بارغ���واي، تش���يلي، 

االرجنتني.
كونكاكاف: املكسيك، الواليات املتحدة، هندوراس

ملحق أوقيانيا وآسيا: نيوزيلندا
ملحق الكونكاكاف وأميركا اجلنوبية: أوروغواي

املنتخبات املصنفة في املس���توى األول: البرازيل 
واألرجنتني واجنلترا وأملانيا وايطاليا وهولندا وجنوب 
افريقيا واسبانيا. املستوى الثاني )منتخبات اوقيانيا 
وآسيا والكونكاكاف(: استراليا واليابان وكوريا الشمالية 
وكوريا اجلنوبية وهندوراس واملكس���يك والواليات 
املتحدة ونيوزيلندا. املستوى الثالث )املنتخبات املتأهلة 
عن قارتي أميركا اجلنوبية وافريقيا(: تشيلي وپاراغواي 
واوروغواي والكاميرون وساحل العاج وغانا ونيجيريا 
واجلزائر. املس���توى الراب���ع )املنتخبات املتأهلة عن 
قارة اوروبا(: فرنسا والبرتغال وسلوڤينيا وسويسرا 

واليونان وصربيا والدمنارك وسلوڤاكيا.

قال فينس���نت جوليات، أح���د مواطني كيب تاون 
عن حفل القرعة »يش���به االمر طفا في انتظار أعياد 
املياد )الكريس���ماس(، أثق ف���ي أن املدينة، واللجنة 
املنظمة ستقدمان عرضا مثيرا نشعر معه جميعا بالفخر 
والكبرياء«. وأشار، واالبتسامة تكسو وجهه، إلى أنه 
يأمل في أن يقوم االحتاد الدولي للعبة »فيفا« بدوره 
من خال وضع منتخب الدولة املضيفة في مجموعة 
متميزة. وأوضح »بافانا بافانا )منتخب جنوب أفريقيا( 
ال يلعب باملستوى املطلوب منه، ولكننا جميعا نرغب 
في تأهله إل���ى الدور التالي، أمتنى أن متنحنا القرعة 
مجموعة سهلة«. ولن يستطيع جوليات، مثل املايني 
م���ن مواطني كيب تاون، الدخول إلى مركز املؤمترات 
حلضور حفل القرعة، حيث ستسمح اإلجراءات األمنية 
املشددة بدخول مسؤولي كرة القدم وكبار الشخصيات 
واألثرياء واملش���اهير فحس���ب إلى القاعة. ومن أجل 
ضمان عدم ت���رك املواطنني في الطقس البارد، نظمت 
املدينة مهرجانا في أحد الش���وارع الرئيس���ية، وهو 
»لوجن ستريت«. وذكر املوقع الرسمي ملجلس املدينة 
على االنترنت إن هذا املهرجان سينظم »ملنح مواطني 
املدينة صورة ملا يجب أن تكون عليه متنزهات احتفاالت 
املش���جعني )خال كأس العالم(«. ومن املقرر أن يبدأ 
املهرجان في فترة الظهيرة، ويستمر حتى املساء كما 
سيشارك فيه مجموعة من أبرز فناني جنوب أفريقيا، 
مثل فريشلي غراوند وجيمي دلودلو. وستوضع شاشة 
عرض عماقة لبث احلفل على الهواء مباشرة للجماهير 

في هذا املهرجان.

ستقام متنزهات للجماهير في 7 مدن خارج جنوب 
افريقيا ملنحهم فرصة ملشاهدة املباريات عبر شاشات 
عماق���ة خال كأس العالم. وقال االحتاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« انه سيوفر مناطق رسمية ملشاهدة مباريات 
كأس العالم عبر شاشات عماقة في األماكن السياحية 
الشهيرة حول العالم مثل منطقة امليناء في مدينة سيدني 
االسترالية وش���اطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو 
البرازيلية. كما ستقام مناطق للمشاهدة اجلماعية في 
مدن لندن وباريس ومكسيكو سيتي عاصمة املكسيك 
وروما وبرلني حيث أش���ارت تقديرات إلى تدفق نحو 
مليون شخص في حفل جماهيري هائل بعد حصول 

أملانيا على املركز الثالث في كأس العالم 2006.

إحالة ملف أحداث مباراتي مصر والجزائر إلى لجنة االنضباط

ش����كل التصفيات، مشيرة الى ان 
هذا النظام س����يقدم ال����ى اللجنة 
التنفيذية في اجتماعها املقبل في 

مارس 2010.
التنفيذية  اللجن����ة  وصادقت 
على تشكيل مجموعة عمل دولية 
القانونية  الرهانات غير  حملاربة 
وغير الشرعية في الرياضة عامة 

وكرة القدم خاصة.
وابلغ باتر اللجنة التنفيذية 
ان األمني العام لانتربول رونالد 
نوبل اك����د ل� »فيفا« ان االنتربول 
سيس����اند مجموع����ة العمل التي 

سيحدثها »فيفا«.

العالي بات من الصعب على 4 حكام 
)حكم الساحة وحكمان مساعدان 
ومراقب املباراة( مش����اهدة كل ما 
يحصل في أرضية امللعب. يتعني 
علينا ان نرى ما اذا كنا بحاجة الى 
مزيد من احلكام املساعدين على 
غرار م����ا يفعله االحتاد األوروبي 
في مسابقة يوروبا ليغ او نستعني 
بالتكنولوجيا. انه نقاش اليوم«.

وبخصوص نظام تصفيات كأس 
العالم اكدت اللجنة التنفيذية انها 
ستطلب من أمناء سر االحتادات 
القارية العم����ل على اعداد افضل 
نظ����ام ممكن ناحي����ة القوانني او 

مستقلة«.
الى  وق����دم بات����ر اعتذاراته 
االيرلنديني بعدما تسبب حتريف 
ف����ي تصريحات����ه بخص����وص 
اعتبارهم املنتخب 33 في املونديال 
ف����ي تعرضهم للس����خرية خال 
افتت����اح ملؤمتر س����وكريكس في 
جوهانسبورغ. وقال »لقد اتخذها 
الناس مزحة، لكن لألسف لم يكن 

ذلك هدفي«.
وع����ن مش����كلة التحكيم، قال 
باتر »نحن اآلن في منعطف مهم 
بخص����وص التحكيم ألنه بالنظر 
الى كرة القدم اليوم ومس����تواها 

الى هن����ري وه����و واع مبا فعله 
واعترف بذلك، لكنه ش����عر بأنه 
وحي����د ومعزول وطل����ب مني ان 
اتصل ب����ه، قلت له انن����ي أتفهم 
موقفه، وانني كنت مهاجما وانني 
ايضا كنت استعني بيدي لدفع باقي 
الاعبني، ولكن ليس لتس����جيل 

األهداف )مبتسما(«.
وتابع »ل����م نتكلم عما اذا كان 
متهم����ا ام ال، كان����ت مكامل����ة بني 
رياضيني. لم أقل انه س����يتعرض 
للعقوبة، لكني قلت انه سيتم فتح 
حتقيق في املوضوع من قبل جلنة 
االنضب����اط، واذكركم بانها جلنة 

ضرورة بحث اخطاء احلكام.
الدولي  وأعلن رئيس االحتاد 
جوزيف باتر ان الفيفا فتح حتقيقا 
حول هنري بخصوص ملسه الكرة 
بيده قبل الهدف الذي سجله زميله 
وليام غاالس ف����ي مرمى منتخب 

جمهورية ايرلندا.
 وواجه هنري انتقادات شديدة 
بسبب ملس����ه الكرة قبل تسجيل 
هدف التعادل وحتديدا من وسائل 
االعام االجنليزي����ة. كما انتقدت 
احلكام الذين لم ينتبهوا الى ملس 

هنري للكرة بيده.
وقال بات����ر »حتدثت هاتفيا 

 قررت اللجنة التنفيذية لاحتاد 
الدولي لكرة القدم، في كيب تاون 
إحالة ملف احداث الش����غب التي 
شهدتها مباراتا املنتخبني املصري 
ف����ي 14 و18 نوفمبر  واجلزائري 
املاضي في القاهرة واخلرطوم على 
التوالي ضمن التصفيات االفريقية 
العالم  الى نهائيات كأس  املؤهلة 
في جنوب افريقيا 2010، إلى جلنة 

االنضباط التابعة ل� »فيفا«.
 كما ق����ررت اللجنة التنفيذية 
خال اجتماعها االستثنائي في كيب 
تاون على هامش قرعة مونديال 
2010، احالة ملف مباراة فرنس����ا 
وجمهورية ايرلندا في 18 من الشهر 
املاضي ضمن اياب امللحق األوروبي 
املؤهل الى املونديال املقرر للمرة 
األولى في القارة السمراء، إلى جلنة 

االنضباط ايضا.
ب����ني  وش����هدت املواجهت����ان 
املنتخبني املص����ري واجلزائري 
احداث شغب، فقبل املباراة األولى 
في القاهرة في 14 نوفمبر املاضي 
ضمن اجلولة السادسة واألخيرة 
من منافس����ات املجموعة الثالثة، 
تعرضت حافلة املنتخب اجلزائري 
العتداء باحلجارة في الطريق بني 
املطار وفن����دق إقامته بعد دقائق 
معدودة من وصوله الى العاصمة 
املصرية ما أدى الى إصابة 3 العبني 
ما دفع »فيف����ا« الى فتح حتقيق 
تأديبي في حق االحتاد املصري. 
املباراة بفوز »الفراعنة«  وانتهت 
2-0، وفرضهم مباراة فاصلة اقيمت 
في الس����ودان وآلت نتيجتها الى 
اجلزائر 1-0 وبالتالي التأهل الى 
املونديال، علما انها لم تسلم بدورها 

من احداث شغب.
اما مباراة اياب امللحق األوروبي 
فشهدت ملس مهاجم فرنسا تييري 
هنري للكرة بيده قبل تسجيل هدف 
التعادل والتأهل الى املونديال في 
ايرلندا االربعاء  مرمى جمهورية 
املاضي على ملعب فرنس����ا وهي 
حركة واجهت اس����تياء كبيرا في 
مختلف أنحاء العالم ودفعت الى 

تتج���ه أنظار 
العالم الى مدينة 
كيب تاون اليوم، 
ملعرفة ما تخبئه 
قرع���ة نهائيات 
كأس العال���م في 
افريقيا  جن���وب 
2010 للمنتخبات ال� 32 التي ستشارك 
في العرس الكروي املقرر من 11 يونيو 

الى 11 يوليو املقبلني.
وس���يقام احلفل في املرك���ز الدولي 
للمؤمترات في كايب تاون في الس���اعة 

ال� 8 مساء بتوقيت الكويت.
وقد جرت األعمال على قدم وس���اق 
عل���ى مدى 3600 س���اعة إلع���داد قاعة 
القرعة الفس���يحة، ومساحة 959 مترا 
مربعا من األخشاب التي استخدمت في 
بناء مسرح القرعة املذهل، املستلهم من 
الروح األفريقية – والذي أصبح جاهزا 
بالفعل الستضافة احلدث الذي ينتظره 

اجلميع بفارغ الصبر.
وستشارك املمثلة اجلنوب افريقية 
الشهيرة تشارليز ثيرون، احلائزة على 
جائزة اوسكار، في حفل سحب القرعة 
الى جانب امني عام »فيفا« جيروم فالكه 
وجنم املنتخب االجنليزي ديڤيد بيكام 
الذي سجل في النسخات الثاث األخيرة 
من املونديال، والعداء االثيوبي الشهير 
هايلي جبريسياسي املتوج بذهبيتني 
اوملبيتني وبطا للعالم في 4 مناسبات في 
املسافات املتوسطة، وناخيا نتيني اول 
العب اسود ينضم ملنتخب جنوب افريقيا 
للكريكيت، وجون سميت قائد املنتخب 
اجلنوب افريقي املتوج بلقب بطل العالم 
في الرغبي، وماثيو بوت العب منتخب 

جنوب افريقيا لكرة القدم.
وس���يفتتح رئيس جن���وب افريقيا 
الدولي  ياكوب زوما ورئي���س االحتاد 
لكرة القدم )فيفا( السويسري جوزيف 
باتر هذا احلفل الذي سيدوم لفترة 90 
دقيقة، والذي س���تحضره شخصيات 
رفيعة املستوى مثل فريدريك دي كليرك 
احلائز على جائزة نوبل، ورئيس االساقفة 
ديزموند توتو، وبعض النجوم السابقني 
مثل االملاني فرانتس بكنباور والفرنسي 
ميشال باتيني، رئيس االحتاد األوروبي 
حاليا، والبرتغالي اوزيبيو والكاميروني 

روجيه ميا.
كم���ا من املتوق���ع ان يحضر احلفل 
مدربو املنتخبات ال� 32 التي تأهلت الى 
النهائيات، وسيشهد كلمة يوجهها عبر 
الڤيديو الرئيس السابق جلنوب افريقيا 
نيلسون مانديا احلائز على جائزة نوبل 
للسام. ولن يتمكن مدرب االرجنتني من 
متابعة مراسم حفل القرعة داخل القاعة 
ألنه موقوف من قبل االحتاد الدولي عن اي 
نشاط كروي حتى منتصف الشهر املقبل 
عقابا له على شتمه رجال الصحافة اثر 
انتهاء مباراة منتخب باده ضد اوروغواي 
قبل شهرين في تصفيات كأس العالم.

وسيش���اهد احلفل مباشرة حوالي 
200 مليون شخص في 200 دولة حول 
العالم، فيما سيكون متواجدا في مركز 

املؤمترات حوالي 2000 ضيف وأكثر من 
1700 إعامي.

 تصنيف المنتخبات

 ووزع االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
املنتخبات على 4 مستويات متهيدا للقرعة 
الفرنس����ي وصيف  املنتخب  ولن يكون 
النسخة األخيرة في مونديال أملانيا عام 
2006 على رأس إحدى املجموعات، وبالتالي 
املنتخب����ات املصنفة  س����تحاول جميع 
حتاشيه في الدور االول. وتنتظر املنتخب 
الفرنسي بالتالي مهمة صعبة خال عملية 
سحب القرعة ألنه سيقع مع احد رؤوس 

املجموعات اي نخبة املنتخبات العاملية 
اال اذا ابتسم له احلظ وأوقعته مع جنوب 
افريقيا الدولة املضيفة التي تعتبر اضعف 

املنتخبات املصنفة في املستوى األول.
واعتمدت اللجنة املنظمة لكأس العالم 
برئاسة الكاميروني عيسى حياتو، رئيس 
االحتاد االفريقي لكرة القدم، في حتديد 
املستويات األربعة على تصنيف االحتاد 
الدولي لش����هر اكتوبر وليس تصنيف، 
نوفمب����ر الن التصني����ف األخير يعطي 
أفضلية للمنتخبات التي خاضت امللحق 

األوروبي وتأهلت عنه.
وكان تصنيف نوفمبر مينح األفضلية 

لفرنسا والبرتغال، كونهما كانا في املركزين 
الس����ابع واخلامس على التوالي، اما في 
املركزين  اكتوبر، فانهما احتا  تصنيف 
التاس����ع والعاش����ر، وهذا ما يفسر عدم 
وجودهما على رأس احدى املجموعات، 
ليكون املنتخ����ب الهولندي الفائز األكبر 

في هذه العملية.
القرعة سيتم احترام  وبحسب نظام 
التوزيع اجلغرافي للمنتخبات، ما يعني انه 
لن تكون هناك منتخبات من نفس القارة 
في املجموعة ذاتها باستثناء اوروبا، بحكم 
ان هناك 5 رؤوس مجموعات من القارة 
العجوز و8 منتخبات في املستوى الرابع، 

ما يعني انه س����تكون هناك 5 مواجهات 
اوروبية في دور املجموعات.

فعلى س����بيل املثال، ال ميكن جلنوب 
افريقيا التي ستكون في املجموعة األولى، 
ان تق����ع مع منتخب افريقي، او البرازيل 
واالرجنت����ني مع اي من منتخبات اميركا 

اجلنوبية الثاثة األخرى.
جتدر اإلشارة الى ان التصنيف الذي 
اعتم����ده االحت����اد الدولي ف����ي تصنيف 
منتخبات املس����تويات الثان����ي والثالث 
التوزيع اجلغرافي،  والرابع يرتكز على 
وليس على التصنيف ال����ذي اعتمد في 

حتديد رؤساء املجموعات.

ق في قرعة كأس العالم 2010 عيون العالم تحدِّ
في حفل يقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بكيب تاون وينقل إلى 200 دولة

األرجنتين تحجز مقراً في بريتوريا
ق����ال موفد االحتاد االرجنتيني لكرة القدم همبرتو غروندونا، إن باده 
س����بقت اجنلترا وايطاليا واملانيا في حجز مقر لبعثتها في نهائيات كأس 
العالم 2010 في جامعة بريتوريا. وقال غروندونا إلذاعة ال ريد »كان علينا 
إبرام االتفاق س����ريعا ألن نفس املكان كان هدفا اليطاليا واجنلترا واملانيا 
وهي دول عرضت الكثير من املال«. وتفاوضت االرجنتني بش����أن هذا املقر 
منذ ابريل املاضي في محاولة للفوز باملكان الذي يستخدمه منتخب جنوب 
افريقيا للرغبي عادة ليكون مقرا لفريقها في آخر 20 يوما من استعداداته 

للنهائيات.

البرازيل تستعين بألمانيا في المونديال
 أعلن مكتب مستش���ارة ألمانيا انجيا ميركل، ان المانيا وقعت 
اتفاق تعاون مع البرازيل، ينص على تقديم المساعدة للبرازيليين 
في مجاالت االستعداد الستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 

في 2014، ودورة األلعاب االولمبية الصيفية لعام 2016.
وس���تقدم ألمانيا التي اس���تضافت نهائيات كأس العالم 2006، 
المس���اعدة للبرازي���ل بما تملكه م���ن خبرة في تنظي���م االحداث 
الرياضية، وهي تأمل الحصول على عقود كبيرة في مش���روعات 

البنية األساسية.


