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Ellis Park Stadium
اسم امللعب: إليس بارك 

املدينة جوهانسبورغ 
سنة االفتتاح 1928 آخر جتديد 

2009
عدد املقاعد: 61639

فري����ق: اورالن����دو بيرات����س 
تاريخ امللعب: لم يعد اسم ستاد 
»إليس بارك« املوجود في مدينة 
أفريقيا  جوهانس����بورغ بجنوب 
شاهدا على أعظم حلظات االنتصار 
الرياضي للبالد وحسب وإمنا على 
أسوأ مآسيها الرياضية في الوقت 
ذاته. ففي ستاد إليس بارك، توج 
منتخب جن����وب أفريقيا للركبي 
امللقب باسم »سبرينغبوكس« بلقب 
بطل العالم في 24 يونيو عام 1995 
وفي أبريل 2001 عاد اسم إليس بارك 
لشغل العناوين الرئيسية لوسائل 
اإلعالم الستضافته مباراة القمة بني 
الفريقني صاحبي أكبر شعبية بني 
جماهير كرة القدم بالبالد أورالندو 
بايرتس وكايزر تشيفز. ومع تزايد 
عدد اجلماهير الراغبة في مشاهدة 
املباراة حدث تزاحم وتدفق كبير 
للجماهي����ر نح����و الداخل لتجبر 
اجلماهير الوافدة تلك اجلالس����ة 
على مقاعدها بالفعل بالتقدم إلى 
األمام مما أس����فر عن مصرع 43 

Free State Stadium
اسم امللعب: فري ستيت

املدينة بلومفونتني 
س���نة االفتت���اح 1952 آخر 

جتديد 2008
عدد املقاعد: 45058

 فريق: بلومفونتني سيلتيك 
ملعب أساسي

تاري���خ امللعب: في عاصمة 
مقاطعة فري ستيت، بلومفونتني، 
يقف ستاد فري ستيت في شموخ 
كرمز ساطع على أن كرة القدم 
والركبي ميكنهما التعايش سويا 
وإلى جان���ب إحداهما األخرى. 
وأنش���ئ س���تاد فري ستيت 
كملعب للركبي عام 1952 ومت 
جتديده استعدادا لبطولة كأس 
القارات التي استضافتها جنوب 
أفريقيا العام املاضي، وشهد هذا 
الستاد واحدة من كبرى مفاجآت 
البطولة عندما تغلبت الواليات 
املتحدة على بطلة أوروبا اسبانيا 
ف���ي ال���دور قب���ل النهائي من 
البطولة.وخالل أعمال التجديد 
التي شهدها الستاد زادت سعته 
من 38 ألف متفرج إلى 45 ألفا 
ومت توس���يع املركز اإلعالمي 
بالستاد إلى جانب توسيع موقف 

السيارات.

ولم تكن جتربة بطولة كأس 
القارات في الصيف املاضي هي 
املرة األولى التي يستضيف فيها 
فري ستيت مباريات ببطولة 
دولية فقد اس���تضاف الستاد 
العالم  مباريات بطولتي كأس 
للركبي عام 1995 وكأس األمم 
األفريقية لكرة القدم بعدها بعام 
واحد، وف���ازت جنوب أفريقيا 

بلقبي البطولتني.
ويس���تضيف س���تاد فري 

س���تيت ال���ذي يقع ف���ي قلب 
بلومفونتني ويسهل الوصول 
إليه ست مباريات مبونديال 2010 
من بينها مباراة بالغة األهمية 
بالنسبة للبلد املضيف عندما 
يلتقي بفرنس���ا في 22 يونيو 
ضم���ن منافس���ات املجموعة 
األولى.كما يستضيف الستاد 
مباراة بدور ال� 16 والتي قد تأتي 
كتجربة مكررة لنهائي مونديال 
1966 بني إجنلترا وأملانيا إذا ما 

فازت إحداهما بقمة مجموعتها 
واحتلت األخرى مركز الوصافة 

مبجموعتها.
وينصح جمهور املباريات 
املقامة في مواعيد متأخرة من 
الليل ارتداء مالبس ثقيلة نظرا 
لتمتع بلومفونتني بواحد من 
أكثر الطقوس برودة ليال خالل 
فصل الشتاء في جنوب أفريقيا 
خاصة أن الستاد ال يحمي كثيرا 

من البرد.

شخصا. ويستمد الستاد اسمه من 
عضو مجلس مدينة جوهانسبورغ 
جيه دي إلي����س الذي وفر قطعة 
األرض احلالية لبناء ستاد إليس 
بارك األصلي عليها عام 1928. وفي 
عام 1979 هدم س����تاد إليس بارك 
القدمي وأعيد بناؤه من جديد حيث 
اكتملت أعمال البناء فيه عام 1982. 
القارات  واستعدادا لبطولة كأس 
التي ج����رت في العام املاضي فقد 
خضع الستاد الذي استضاف حفلي 

االفتتاح واخلتام إلى جانب نهائي 
البطولة لبع����ض التجديدات من 
أجل زيادة سعته. وأضيف للستاد 
غرف تغيي����ر مالبس وجتهيزات 
جديدة خالل عمليات التجديد كما 
مت تزويده مبوقف للسيارات يسع 
1200 سيارة وحافلة. ويعد إليس 
بارك واحدا من الستادات الرئيسية 
التي ستستضيف مباريات كأس 
العالم. ويستضيف الستاد سبع 
مباريات خالل املونديال من بينها 

مباراة بدور الثمانية ومباراة بني 
بطلة العالم مرتني األرجنتني أمام 
نيجيريا ضمن منافسات املجموعة 
الثانية فيم����ا تلتقي بطلة العالم 
خمس م����رات البرازيل مع كوريا 
الشمالية على الستاد نفسه ضمن 

منافسات املجموعة السابعة.
اللقب إيطاليا  وتلتقي حاملة 
مع س����لوڤاكيا على ستاد إليس 
بارك أيضا ف����ي مباراتها األخيرة 

باملجموعة السادسة.

10 مالعب في 9 مدن جنوب أفريقية تستضيف 64 مباراة 
Soccer City Stadium

أحمد حسين
اسم امللعب: سوكر سيتي

املدينة جوهانسبورغ 
سنة االفتتاح 1987 آخر جتديد 2009

 عدد املقاعد: 88460
معلومات: بني امللعب خصيصا لكأس العالم 2010 في موقع 

امللعب السابق ملعب البنك الوطني األول
 تاريخ امللعب: منذ بداية عهدها كمدينة تدفق الذهب قبل أكثر 
من قرن مضى، أصبحت مدينة جوهانسبورغ اجلنوب أفريقية 
ملتقى احلضارات وإناء عمالق متتزج فيه الثقافات املختلفة. لذلك 
كان من الطبيعي أن يخرج ستاد سوكر سيتي، التحفة املعمارية 
لكأس العالم، إلى النور في شكل الوعاء أو ثمرة »قرع العسل«. 
والقرع هو ثمرة كبيرة تشبه اليقطني وتنمو فرق األرض مباشرة 
وعادة ما يتم جتويفها واس���تخدامها كوعاء أو آلة موسيقية في 
أفريقيا. وكان اختيارا ملهما لتصميم الستاد الذي سيستضيف 
مباراتي االفتت���اح والنهائي بأول بطولة كأس عالم في أفريقيا، 
ومما يساعد على إبراز هذا التصميم بشكل أكبر هو ألوان الستاد 
البراقة. ويتميز الستاد العمالق الذي يسع 88 ألف متفرج وتكلف 
جتدي���ده ما بني 4ر3 ملي���ارات راند )465 ملي���ون دوالر( و3.8 
مليارات راند )520 مليون دوالر( بأنه منقط بأكسيد الرصاص 
والفسيفساء امللونة التي تتوهج في ضوء الغروب القرمزي. وفي 
الليل، يتحول شكل الستاد على نحو يبعث أفكار الطهي. فأثناء 
انشغال اجلماهير املوجودة داخل الستاد بإمتاع نفسها باإلثارة 
واحلماس، سيتم إضاءة الستاد من أسفله ليصبح أشبه بوعاء 
طهي عمالق فوق نيران متوهجة.كما يتميز موقع ستاد »سوكر 
سيتي« بالرمزية.فأكبر س���تادات أفريقيا يقع بضاحية سويتو 
التي كانت معقل مقاومة نظام احلكم العنصري املتبني لسياسة 
الفصل العنصري خالل سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي كما 

أنها احد مراكز القوى في كرة القدم اجلنوب أفريقية.
وتضم سويتو أكبر خصمني في الكرة اجلنوب أفريقية والفريقان 
صاحبا الش���عبية الكبرى بالبالد هما أورالندو بايرتس وكايزر 
تش���يفز. ودأب الفريقان على خوض مواجهاتهما الثنائية على 
ستاد سوكر سيتي وسط ضجيج اآلالف من آلة فوفوزيال، وهي 
آلة نفخ بالس���تيكية ال تفارق جماهير كرة القدم احمللية. وعلى 
مس���احة 300 ألف متر مربع يرتفع ستاد »سوكر سيتي« كبناء 
عمالق، فهو يفوق حجما ستاد »وميبلي« اجلديد بلندن أو ستاد 
»عش الطائر« ببكني ولكنه بني في زمن أسرع كثيرا من الستادين 
السابقني. فقد استغرق بناء »وميبلي« على سبيل املثال خمسة 

أعوام مقابل ثالثة أعوام تقريبا لسوكر سيتي.
وداخل الستاد، ترتقي صفوف املدرجات برتقالية اللون بدرجة 
تسمح للجميع مبشاهدة واضحة ألرض امللعب. وقد نفدت جميع 
تذاكر مباراتي االفتتاح، بني جنوب أفريقيا واملكسيك في 11 يونيو، 

والنهائي اللتني ستقاما على هذا الستاد.
وتأمل اجلماهير اجلنوب أفريقية أن يستلهم منتخب البافانا 
بافانا احلالي روح الفوز من منتخب البالد الس���ابق الذي أحرز 
لقب بطول���ة كأس األمم األفريقية عام 1996 عندما فازت جنوب 
أفريقيا على تونس 2-0 في النهائي لتحرز لقب البطولة بستاد 

سوكر سيتي.

Greenpoint StadiumLoftus Versfeld Stadium
اسم امللعب: غرين بوينت 

املدينة كيب تاون 
عدد املقاعد: 66005

تاريخ امللعب: املوقع واملوقع ثم املوقع.. لقد أثبت ستاد كأس 
العالم اجلديد مبدينة كيب ت���اون اجلنوب أفريقية أنه الورقة 
الفائ���زة في مونديال 2010. ويقع الس���تاد الذي يس���ع 66 ألف 
متفرج عند س���فح جبل »تيبل ماوننت« الذي يتميز بقمته ذات 
السطح املستوى في مدينة كيب تاون على بعد أمتار قليلة من 
احمليط األطلنطي مبنطقة جرين بوينت. ويس���تضيف الستاد 
تس���ع مباريات من بينها مباراة في الدور قبل النهائي للبطولة 

في السادس من يوليو.
وال يعتبر ستاد كيب تاون هو األكبر بني ستادات كأس العالم 

العش���رة بجنوب أفريقيا، حيث يفوقه ستاد سوكر سيتي في 
احلج���م، ولكنه مع ذلك كان األعلى تكلفة حيث وصلت تكاليف 
بنائه إلى 4.5 مليارات راند )616 مليون دوالر أميركي( متجاوزا 
بذلك تكاليف بناء س���تاد »عش الطائر« الشهير ببكني. وينشر 
الغشاء اخلارجي للستاد املصنوع من األلياف الزجاجية املغطاة 
مبادة التفلون الضوء في الليل مما مينح االس���تاد البيضاوي 

الشكل مظهرا حاملا يقترب من القصص اخليالية.
ويسعى ستاد كيب تاون الستقطاب احلفالت الغنائية وعروض 
األوبرا واألحداث الكبرى. في الوقت نفسه، سيتم تطوير املتنزه 
العام حول الستاد »جرين بوينت كومون« كما سيتم فتح ساحة 
للجماهير »فان مايل« تربط االس���تاد مبحطة القطار الرئيسية 

باملدينة.

اسم امللعب: لوفتوس ڤيرسفيلد
املدينة بريتوريا

سنة االفتتاح 1906 آخر جتديد 2008
عدد املقاعد: 49365

تاريخ امللعب: من املعروف أن ستاد لوفتوس ڤيرسفيلد هو 
واحد من أقدم الس���تادات في جنوب أفريقيا كما أنه يستضيف 
مباريات عدد من أبرز فرق البالد.حيث يتخذ فريق بولز، الذي 
ينافس بدوري الرجبي الس���وبر، إل���ى جانب فريقي كرة القدم 
ماميلودي صنداونز وسوبر سبورت حامل لقب الدوري اجلنوب 
أفريقي املمتاز من هذا الستاد مقرا ملبارياتهم في البطوالت املختلفة. 
وكان الستاد مسرحا لألحداث في ذكرى مميزة بتاريخ كرة القدم 
اجلنوب أفريقية عندما ش���هد أول فوز ملنتخب جنوب أفريقيا 

الشهير بلقب بافانا بافانا )أو األوالد األوالد( على منتخب أوروبي.  
ففي عام 1999، تغلبت جنوب أفريقيا على السويد 1-0 في مباراة 

ودية دولية بهدف لالعب البديل سيابونغا نومفيتي. 
ويأمل املالي���ني من جماهير كرة القدم اجلنوب أفريقيني في 
حتقيق فوز جديد بالستاد نفسه عندما تلتقي البلد املضيف مع 
أوروغواي في 16يوني���و املقبل في مباراتها الثانية باملجموعة 
األولى.وس���تكون هذه املباراة هي واحدة من بني ست مباريات 
أخرى يس���تضيفها هذا الس���تاد خالل املونديال الذي سيشهد 
مواجهة التينية بني منتخبي اس���بانيا وتشيلي في 25 يونيو 
كمواجهة مهمة أخرى بني املواجهات اخلمس التي يس���تضيفها 
لوفتوس فيرس���فيلد بدور املجموعات إلى جانب مباراة واحدة 

بدور ال� 16.
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Moses Mabhida Stadium
اسم امللعب: موزيس مابيدا

املدينة: دربان 
سنة االفتتاح 2009
عدد املقاعد: 69957

تاريخ امللعب: من بني الستادات اخلمسة التي بنيت خصيصا 
الس���تضافة مباريات كأس العالم لكرة الق���دم بجنوب أفريقيا، 
أثبت س���تاد موزيس مابيدا مبدينة دربان اجلنوب أفريقية أنه 
األكثر قدرة على التحويل بني هذه الس���تادات من حيث تأثيره 
على املدين���ة. وحتى عهد قريب لم يكن لدربان، ثالث أكبر املدن 
اجلن���وب أفريقية، أي أثر بارز أو طبيع���ة مذهلة جلذب انتباه 

السائحني واهتمامهم إليها.
ولكن بظهور ستاد موزيس مابيدا، الذي يحمل اسم ناشط راحل 
مناهض لسياسة الفصل العنصري وسيستضيف عدة مباريات 
خالل مونديال 2010، تغير هذا الوضع متاما. فما فعله هذا الستاد 
الرائع في املشهد العام ملدينة دربان املطلة على احمليط الهندي ال 
يختلف عما فعلته دار أوبرا سيدني من حيث بروزه كعالمة مميزة 
في أفق املدينة. ويسع الستاد العمالق، املبني في منطقة رياضية 
قريبة من وسط املدينة، 70 ألف متفرج ويوجد به قوس مركزي 

يبلغ طوله 350 مترا فيما يصل ارتفاعه إلى 106 أمتار.
ويبدأ القوس ويتنهي بساقني عند كل طرف من طرفي الستاد 
قبل أن تندمج الساقان تدريجيا لتشكال ساقا واحدة مكونة شكل 
حرف )Y( والذي يجس���د توحد السود والبيض معا في جنوب 
أفريقي���ا بعد نهاية عهد الفصل العنص���ري بالبالد. وحقق هذه 
الس���تاد طفرة باملقاييس املعمارية ولكن القوس الذي يتمتع به 

أيضا جنح في زيادة جناح الستاد من الناحية التجارية. 

 Royal Bafokeng Stadium

اسم امللعب: مبومبيال
املدينة نيلسبروت 
سنة االفتتاح 2009
عدد املقاعد: 43589

تاريخ امللعب: أحاط اجلدل بس����تاد 
مبومبيال في مدينة نيلسبروت أكثر مما 
حدث مع أي س����تاد آخر من الس����تادات 
العشرة املضيفة ملباريات بطولة كأس 
العال����م لكرة القدم لع����ام 2010 بجنوب 
أفريقيا. فقد صاحب بناء الس����تاد الذي 
تكل����ف 137 ملي����ون دوالر قصصا عن 
القتل وسلب األراضي واإلضرابات وإزالة 
املدارس. وتسببت فكرة بناء ستاد يسع 
43 ألف متفرج في منطقة ال ميثلها فريق 
بالدوري اجلنوب أفريقي املمتاز في حد 
ذاتها في إثارة عالمات اس����تفهام عديدة 
فيم����ا أثارت الطريقة التي مت من خاللها 
احلصول على األرض من قبيلة ماتسافيني 
مقابل 13 سنتا جدال واسعا. وقام عمال 
البناء في املوقع بعدة إضرابات مما دفع 
اللجنة املنظمة لكأس العالم للتدخل، فيما 
وعد رئيس االحت����اد الدولي لكرة القدم 

)فيفا( جوزيف بالتر مبنح جميع العاملني 
في ستادات البطولة تذكرتني مجانيتني 
حلضور مباري����ات املونديال. وبصرف 
النظر عن كل هذه املشاكل جاء الستاد الذي 
يقع على مسافة سبعة كيلومترات خارج 
نيلسبروت حتفة فنية. وكما هو احلال 
مع العديد من ستادات كأس العالم املبنية 
حديثا في جنوب أفريقيا استلهم تصميم 
ستاد مبومبيال من وحي األفكار األفريقية 
ومبا أنه قريب من متنزه »كروجر بارك« 
فقد كانت األف����كار املتعلقة باحليوانات 
هي السائدة في تصميمه. فالقوائم التي 
حتمل سقف الستاد تعطي انطباعا بأنها 
زرافات فيما لون����ت مدرجات اجلماهير 
باللونني األسود واألبيض بطريقة تشبه 
شكل احلمار الوحشي. ويأمل املنظمون 
في استغالل الس����تاد ألغراض رياضية 
وترفيهية وفنية عقب انتهاء املونديال، 
البداية سيس����عون لوضع  ولكنهم في 
جميع املشاكل التي أحاطت ببناء الستاد 
جانبا واالهتمام باملباريات األربع التي 

سيستضيفها خالل كأس العالم.

املقلوبة« نظرا  اسم »الش���جرة 
ألن أوراقها العليا تشبه اجلذور 
متاما. ويؤكد مسؤولو املدينة أن 
العناصر املس���توحاة من شجر 
بواباب منتشرة في جميع أرجاء 
الستاد يتكون  الستاد »فصحن 

من أربعة مدرجات كل مدرج منها 
يضم مستويني، وتتصل املدرجات 
ببعضها عند املستوى األدنى من 
جميع األركان مكونة شكال جماليا 
الس���تاد  حول امللعب«.ويتمتع 
بسقف مفتوح مما يتيح للجماهير 

التعرف على س���بب إطالق اسم 
»مدينة النجوم« على بولوكواني. 
ويحمل الس���تاد اس���م الرئيس 
الس���ابق املثير للج���دل لرابطة 
الشباب في املؤمتر األفريقي، بيتر 
موكابا، وسيستضيف الستاد أربع 

مباريات بدوري املجموعات من 
بينها مباراة مهمة بني املكس���يك 
وفرنسا ضمن املجموعة األولى. 
ويثق املنظمون في أن ستاد بيتر 
موكابا، الذي يسع 45 ألف متفرج 
ويضم مكاتب عالية املس���توى 
إلى  ومس���احات تخزين كبيرة 
جان���ب 1675 مقع���دا مخصصا 
للصحافيني، سيكون ممتلئا عن 
آخره خالل املباريات األربع.ورغم 
أن بولوكوان���ي، التي عرفت في 
املاضي باسم بيترسبرغ، ال ميثلها 
فريق حاليا في الدوري اجلنوب 
أفريقي املمتاز فمازالت كرة القدم 
تتمتع بأهمية كبيرة لدى أهالي 
انتهاء منافسات  املدينة. وعقب 
كأس العالم سيستضيف الستاد 
التي جتتذب  مباريات للركب���ي 
جماهير كبيرة في املنطقة أيضا.
وكان جنم منتخب ساحل العاج 
ونادي تشلسي اإلجنليزي ديدييه 
دروغبا قد لعب مباراته الدولية 
األول���ى على الس���تاد القدمي في 
بولوكواني عام 2002 في مباراة 
بالتصفي���ات املؤهل���ة لبطولة 
كأس األمم األفريقية أمام جنوب 

أفريقيا.

اسم امللعب: رويال بافوكينغ 
املدينة: روستنبورغ

سنة االفتتاح: 1999 آخر جتديد 2009
عدد املقاعد: 44530

تاريخ امللعب: في عام 1950 فجرت الواليات 
املتحدة واحدة من كب���رى املفاجآت في تاريخ 
بطولة كأس العالم لك���رة القدم عندما تغلبت 
على منتخب إجنلت���را في إحدى مباريات دور 
املجموعات في مدينة بيلو أوريزونتي البرازيلية.

وكانت النتيجة مفاجئة وصادمة لدرجة أن بعض 
الصحف اإلجنليزية كتبت النتيجة 10-1 ملصلحة 
إجنلترا معتقدة أن الرسائل التي وردت إلها من 

البرازيل كانت حتمل خطأ ما بكل تأكيد.
وبعد مرور س���تني عاما عل���ى هذه املباراة، 
ستس���نح أمام اإلجنليز الفرص���ة أخيرا للثأر 
لهذه الهزمية عندما يواجهون الواليات املتحدة 
ضمن منافس���ات املجموعة الثالثة على ملعب 
ستاد »رويال بافوكينغ سبورتس باالس« خارج 

أطراف مدينة روستنبورغ.
ومبا أنه أحد الستادات التي لم تنب خصوصا 
من أجل بطولة كأس العالم 2010، لم يحتج ستاد 
رويال بافوكينغ سوى لتعديالت بسيطة حتى 
يصل ملستوى مقاييس كأس العالم. ومت توسيع 
وجتديد أحد مدرجات الس���تاد لتزداد س���عته 
ببضعة آالف من مقاعد اجلماهير، كما زود الستاد 
مبقاعد ولوحات إلكترونية جديدة. واستخدم 
الستاد خالل بطولة كأس القارات العام املاضي 

ليحمل منها ذكريات س���عيدة جلماهير جنوب 
أفريقيا حيث حقق منتخب البافانا بافانا فوزه 
الوحيد بالبطولة على ملعب رويال بافوكينغ 
عندما تغلب على نظيره النيوزيلندي ليتأهل 

إلى الدور قبل النهائي من البطولة.
ويقع الس���تاد على مسافة 12 كم من وسط 
مدينة روس���تنبورغ وعلى مس���افة 30 كم من 
مناطق اجلذب الس���ياحي ملدينتي صن سيتي 
وبيالنس���برغ مما يجعله يتمتع مبوقع مثالي 
بالنس���بة جلماهير كرة القدم التي تبحث عن 

اجلمع بني الكرة والسياحة.
ويستمد الستاد اسمه من قبيلة بافوكينغ )أهل 
الندى أو العشب( التي تضم نحو 300 ألف شخص 

وتعيش على أطراف مدينة راستنبرغ.
ويتولى إدارة الستاد الذي يستضيف ست 
مباريات في مونديال 2010 من بينها مباراة في 
دور ال� 16، ش���ركة رويال بافوكينغ سبورتس 
إحدى شركات مجموعة رويال بافوكينغ القابضة. 
ويطلق على روستنبورغ عاصمة البالتني في 
العالم حيث حتتوي على أكبر مناجم البالتني. 
وستس���تضيف روس���تنبورغ 3 مباريات من 
مباري���ات دوري املجموعات بواق���ع مباراتني 
للمجموع���ة األولى وواحدة للمجموعة الثانية 
باإلضافة الى مباراة حتدي���د املركزين الثالث 
والرابع على ملعب بافوكينغ امللكي. ومت جتديد 
ملعب بافوكينغ امللكي وتوسيعه ليتسع ل� 42 

ألف متفرج.

Nelson Mandela Bay Stadium
أسم امللعب: نيلسون مانديال باي

املدينة بورت إليزابيث 
سنة االفتتاح 2009
عدد املقاعد: 46082

تاريخ امللعب: أنشئ ستاد نيلسون مانديال باي اجلديد، الذي يحمل 
اسم أشهر مواطن جنوب أفريقي رئيس البالد األسبق نيلسون مانديال، 
خصوصا الس����تضافة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 
2010. ويستضيف الستاد الذي يسع 46 ألف متفرج ثماني مباريات 
في مونديال 2010 من بينها مباراة في دور ال� 16 ومباراة بدور الثمانية 

ومباراة حتديد الفريق صاحب املركز الثالث بالبطولة. وصمم الستاد 
وفقا ألحدث املعايير بحيث مينح اجلماهير إطاللة رائعة على بحيرة 
لتكتمل روعة التصميم املذهل للستاد.وكان من املقرر أن يستضيف 
الس����تاد متعدد األغراض، الذي اكتملت أعمال البناء فيه قبل موعدها 
بعام كامل، بعضا من مباريات بطولة كأس القارات العام املاضي ولكن 
املنظمني كانوا يخشون أال يكون الستاد جاهزا في املوعد املناسب.ومما 
مييز تصميم الستاد ألوان املدرجات التي تتباين بني ظالل متفاوتة من 
اللون البرتقالي الفاحت إلى األحمر الداكن مما يعطي االنطباع بامتالء 
مدرجات الستاد حتى لو لم تكن ممتلئة بالفعل. وال يوجد ممثل ملدينة 

بورت إليزابيث حاليا بالدوري اجلنوب أفريقي املمتاز رغم العديد من 
احملاوالت السابقة، التي باءت بالفشل، إليصال منافسات الدوري املمتاز 
للمدينة. وهذا األمر أدى إلى إثارة القلق حول مستقبل ستاد نيلسون 
مانديال باي على املدى البعيد حيث أملح فريق إيسترن بروفينس رجبي 
يونيون إلى رغبته في خوض مبارياته بهذا الس����تاد دون أن يتولى 
إدارته.وكان الستاد قد استضاف مباراة رجبي بني فريقي بريتيش & 
ايرش ليونز وفريق ساذرن كينجز لدى افتتاحه العام املاضي فيما قد 
يصبح إشارة ملا ستسير عليه األمور في املستقبل. ويعتقد أن إدارة 
الستاد تتكلف 24 ألف دوالر يوميا وقد صرح الرئيس التنفيذي السابق 

لفريق ساذرن سبيرز توني ماك كيفر لوسائل اإلعالم اجلنوب أفريقية 
بأن هذا الستاد سيموت متاما إذا لم يتول فريق ركبي كبير إدارته.

وينحدر الرئيس التنفيذي للجنة املنظمة لكأس العالم 2010 داني 
جوردان من بورت إليزابيث مما أدى إلى إثارة األقاويل حول استفادة 
املدينة من هذه العالقة مبنحها شرف استضافة ثماني مباريات خالل 
كأس العال����م. ولكن ما ان يأتي يوم 11 يونيو، فلن تعبأ جماهير كرة 
القدم في املنطقة بأسباب استضافة بورت إليزابيث ثماني مباريات في 
املونديال فكل ما سيهمهم آنذاك هو أنهم سيتمكنون أخيرا من مشاهدة 

كرة قدم عاملية املستوى في املدينة.

Peter Mokaba Stadium

Mbombela Stadium

اسم امللعب: بيتر موكابا
املدينة بولوكواني
سنة االفتتاح 2010
عدد املقاعد: 45264

امللعب: كما هو احلال  تاريخ 
مع العديد من ستادات كأس العالم 
املبنية حديثا في جنوب أفريقيا 
فقد اس���تمد س���تاد بيتر موكابا 
مبدينة بولوكواني تصميمه من 
وحي األفكار األفريقية. وعندما 
تقرر بناء ستاد جديد كلية بالقرب 
من الس���تاد القدمي باملدينة على 
مسافة خمس���ة كيلومترات من 
قلب مدينة بولوكواني، استلهم 
املصممون املعماريون فكرة الشكل 
اخلارجي للس���تاد من ش���جرة 
»بواباب« التي تنمو في مقاطعة 
ليمبوبو. وتضم املقاطعة شجرة 
التي ظلت،  »جلينكوي بواباب« 
حتى انقسامها إلى اثنني مؤخرا، 
أكبر شجرة بواباب في العالم حيث 
كان محيطه���ا يصل إلى 47 مترا 
ومتوسط قطرها إلى 15.9 مترا.

وترتكز األركان األربعة لصرح 
الستاد على جذوع عمالقة لتجعله 
شبيهة بش���جرة بواباب. وعادة 
م���ا يطلق على ش���جر البواباب 


