
ليست الفرحة بكأس العالم لعشاق كرة القدم فقط بل ايضا 
طالت الفرح���ة »فتيات الليل« في جنوب افريقيا، حيث بدأوا 
االستعدادات اخلاصة بهم الستقبال املشجعني حيث يرون في 
املونديال فرصة ال تعوض لزيادة الدخل. ومن املتوقع ان تصل 
اع���داد فتيات الليل في جنوب افريقيا وفق احصائيات بعض 
املنظمات الى حوالي 40 ألف امرأة سيخرجن إلى شوارع املدن 
التي س���تحتضن املباريات، ويعتقد أن غالبيتهن سيأتني من 

الدول االفريقية املجاورة.
وقال���ت »راي« وهي احدى فتيات الليل في جنوب افريقيا 
ملوقع »دويتش ويلي« االملاني الذي اعد تقريرا عن هذه الظاهرة، 
وهي من بني حوالي 1200 فتاة ليل في بلد املونديال انها متفائلة 

بفترة املونديال، علها »حتقق املزيد من الربح«. 
لكن في الوقت ذاته، عبرت »راي« عن مخاوفها من »أن 

تقوم الش���رطة باعتقالها«. كما أنها أب���دت قلقا بالغا »من 
املنافسة الشديدة بني فتيات الليل« والتي ستشهدها البالد 
أثناء املونديال. وبعد ان اعلنت جنوب افريقيا فترة املونديال 
اجازة رس���مية في البالد فق���د زادت املخاوف من عمليات 
االختط���اف، وخاصة لفتيات الق���رى النائية من العائالت 
الفقيرة، والتي هي أكثر عرضة إلى االختطاف، وأيضا طالبات 
املدارس واجلامعات ألنهن سيغنب عن املدارس وسيقضني 

معظم الوقت خارج البيوت. 
في املقابل بدأت جنوب افريقيا في حمالت التوعية، وقامت 
بعض املنظمات في جنوب افريقيا بإلقاء اكثر من 1000 محاضرة 
للتوعية، وحاول���ت تلك املنظمات من خاللها تقدمي النصائح 
لطالبات املدارس، حتى يتسنى لهن حماية أنفسهن، »كعدم تناول 

أي مشروبات تقدم لهن قد حتتوي على مواد مخدرة«.

»فتيات الليل«... متفائالت بالمونديال
40 ألف امرأة سيخرجن إلى شوارع المدن التي ستحتضن المباريات

أخبار وأسرار

شاكيرا: »واكا واكا« حان وقت أفريقيا

55 مليون يورو..
مكافآت 6 منتخبات للفوز بالمونديال

هل أصبح املال نقمة..؟ هل أصبح الوطن يساوي حفنة من النقود..؟ 
إنها لعن���ة االحتراف.. ففي وقت يفترض أن ي���ؤدي الالعبون واجبهم 
الوطني دون االلتفات إلى املكافآت واألموال، جتد أن احتادات كرة القدم 
للدول املشاركة في مونديال جنوب أفريقيا تعرض أمواال طائلة لتحفيز 
الالعبني للفوز باللقب.. فهل تقاس وطنية األفراد باألموال..؟ وخالل هذا 
التقري���ر نرصد أعلى 6 مكافآت معلنة من قبل املنتخبات املش���اركة في 

مونديال جنوب أفريقيا 2010:
1-منتخب اس���بانيا: 600 ألف يورو لكل الع���ب، واملجموع = 13.8 

مليون يورو

2- منتخب األرجنتني: 510 آالف يورو لكل العب، واملجموع = 11.73 
مليون يورو

3- منتخب اجنلترا: 475 ألف يورو لكل العب، واملجموع = 10.925 
مليون يورو

4-املنتخب الفرنس���ي: 390 ألف يورو لكل العب، واملجموع = 8.97 
ماليني يورو

5- منتخ���ب إيطاليا: 240 ألف يورو ل���كل العب، واملجموع = 5.52 
ماليني ي���ور. 6- منتخب البرازيل: 180 ألف يورو لكل العب، واملجموع 

= 4.14 ماليني يورو

لقد حان وقت افريقيا 
وكانت ش���اكيرا قد قدمت عرضا غنائيا 
منذ ايام أمام 85 الف ش���خص في مهرجان 
»روك ان ريو � مدريد« املوسيقي في اسبانيا 
في واحدة من اكبر حفالتها الغنائية حتى 
اآلن. كم���ا كانت جنمة حفل ختام مونديال 

»أملانيا 2006« السابق.

وقد حان الوقت البراز قوتك يا افريقيا 
ش���عارنا أن نتبع اهلل وقد حان وقتك 

لتلمع 
ال تقف محلك سر فاجلميع لديه طموح 

بالنجاح وأنت أملهم 
ال تتردد هذه حلظتك انت 

انا اعرف أن اليوم معك 

يقام اليوم حفل االفتتاح الرسمي ملونديال 
2010 والذي س���يقام في ستاد »أورالندو« 
بضاحية سويتو وسط اجواء صافية ولكن 
توج���د احتماالت بس���قوط أمطار خفيفة. 
وجترى املب���اراة االفتتاحية لبطولة كأس 
العال���م لكرة القدم غدا ب���ني البلد املضيف 
جنوب أفريقيا واملكس���يك في أجواء جافة 
مع احتمال انتشار بعض الغيوم بالسماء 
وفقا ألحدث توقعات هيئة األرصاد اجلوية 
بجنوب أفريقيا.وجترى مباراة االفتتاح بستاد 

»سوكر سيتي« مبدينة جوهانسبورغ.
وكانت جنمة البوب الكولومبية شاكيرا، 
جنمة حفل افتتاح كأس العالم بأغنية »واكا 
واكا«، هي أول النجوم العامليني املشاركني في 
احلفل وصوال إلى جنوب أفريقيا ومن املنتظر 
أن ينضم إليها النجوم جون ليجيند وأليشيا 

كيز وفريق البوب »بالك آيد بيز«.
وسيش���ارك النجوم الدوليني في حفل 
االفتتاح العدي���د من جنوم جنوب أفريقيا 
الغنائيني ومن بينهم كواني إكسبيرينس 
وتومي موليكاني ولوييسو باال وليرا وفريق 

»فريشليجراوند«.
وأغنية »واكا والكا«

»Waka Waka this time for africa«
والتي تعني بلغة قبائل جنوب افريقيا 
وقت افريقيا واترك املساحة لالغنية بكلماتها 
التي تشجع كل املشاركني في البطولة على 

االستمرار والنجاح.
وهذه هي كلمات االغنية:

 انت جندي رائع يختار ميدانه 
فانشط وانفض غبار الكسل عنك

 انت في اخلطوط األمامية 
اجلميع يشاهدونك وانت تعرف أن األمر 

جدي 
ها نحن نقترب واألمر لم ينته بعد 

الضغوط عليك م���ن كل جانب ولكنك 
مؤمن بأنك متلك القدرة 

عندما تسقط قف مرة أخرى
فهذه أفريقيا 

»نحن مجموعة رائعة وأنا متفائل، سيكون علينا أن نقاتل حتى النهاية حلصد املركز األول، 
الدفاع اإليطالي دائما ما كان مشهورا على مستوى العالم لكننا أقوياء في الهجوم وأعتقد أن هذه 

هي أفضل إمكانياتنا«.
روكي سانتا كروز
صحيفة ال ناسيون الباراغويانية 2 يونيو 2010

»إل لوكو«.. مجنون تشيلي
سمير بوسعد

مارسيلو بيلسا ذو شخصية جادة و»مجنون« اسمه املستعار »إل لوكو« وهو 
م��ن املؤمنني بطريقة »الليبيرو« الذي يغطي املس��احات الدفاعية، ولديه مجموعة 

م��ن الالعبني وثقوا به ثقة عمياء ويتحركون طوال املباراة. 
وطريقة لعبه 3 � 3 � 1 � 3.

اختي��ر بيلس��ا أفضل مدرب ف��ي أميركا 
اجلنوبية بف��ارق 58 صوتا عن صاحب 

املركز الثان��ي املدرب االوروغوياني 
ويعتب��ر  فوس��اتي،  خورخ��ي 

»الثائر«  االرجنتين��ي  املدرب 
في ك��رة القدم التش��يلية 

دون التخلي عن أسلوب 
والذي  املمي��ز،  اللعب 

بالضغ��ط  يتمي��ز 
الكرة،  حامل  على 
والس��يطرة على 
بش��كل  املباراة 
جيد، والتحرك 
دون ك�����ره 
واستغ��الل 
الفراغ���ات، 
تع���رض  و
على  بيلسا 
بع�����ض 
االنتق�ادات 
م�������ن 

اجلماهي��ر 
التش��يلي��ة 
قب��ل ان تبدأ 
التصفي���ات 
إل�ى  املؤهل��ة 

كأس العالم.
وف��ي ع���ام 

مسيرته  بدا   1990
كم��درب وأحرز مع 

)بطولتني(،  نيول����ز 
سارس��فيل��د  وفيليز 

)بطول��ة( م��ن 1998 ال��ى 
2004، درب املنت�خ�������ب 

االرجنتيني وف��از مع املنتخب 
االوملبي بامليدالية الذهبية في اثينا 

عام 2004.
ويسعى بيلسا الى إحياء املجد والذكريات 

اجليدة لتشيلي التي متتلك في سجلها مشاركات 
س��ابقة في املونديال أع��وام: )1930، 1950، 1962، 1966، 

.)1998 ،1982 ،1974
ولم حتقق تش��يلي إجنازات كبيرة مثل التي حققته��ا البرازيل أو األرجنتني 

وأوروغواي. وحتارب تشيلي من أجل الترتيب الثاني في أميركا اجلنوبية. وخالل 
السنوات املاضية، مر باحتاد كرتها إدارات جيدة وسيئة، فلم يتم جتهيز قاعدة 
صلبة للمس��تقبل. وعلى الرغم من كل ذلك، تتأهل تش��يلي لكؤوس العالم. 
وتأهلت تش��يلي عندما هزمت كولومبيا )4 � 2( في ميديلني. 
ولم حتقق تشيلي من قبل هذا العدد الكبير من مرات 
الف��وز في طريقه��ا خالل مش��وار التصفيات. 
ودائما ما تأهلت تشيلي في املاضي لقوتها 
على أرضها ال خارجها، ولكن احلال لم 

يكن احلال هذه املرة.
وتكم��ن نقاط الق��وة في انها 
جدا  فريقا هجومي��ا  متتل��ك 
ف��ي  بالس��رعة  ويتمي��ز 
الهج��وم. وم��ن الوهل��ة 
تش��يلي  تذهب  األولى، 
للبح��ث عن األهداف. 
يك��ون  وعندم����ا 
فائ��زا،  الفري����ق 
يواص�ل الضغوط 
يت�راج����ع  وال 
دفاعيا. والتحرك 
بانس��جام ه��و 
مفتاح جناحها.

ام���ا ن�قاط 
الضع�������ف 
فتكم��ن ف���ي 
الدفاع وتنش��أ 
خط  في  أخطاء 
نتيجة  الدف��اع 
ونقطة  للضغط. 
األخرى  الضعف 
أثناء  الهواء  ألعاب 
إلى  نظ��را  الدفاع، 
افتقارها إلى األطوال 

العالية.
ويبقى بيلس�ا االسم 
األبرز في تش��يلي وسط 
ص��راع كبير ب��ني مدربي 
املنتخب��ات املش��اركة حي��ث 
يس��عى لف��رض مكانت��ه بينهم 
ومزاحمتهم على الس��ير بعيدا في 
املونديال الس��يما انه مطالب بحسابات 
كثي��رة ف��ي مجموعته الثامن��ة التي تضم 

اسبانيا وسويسرا وهندوراس.
يق��ول عنه البعض »ان��ه ال يضحك وال يتزحزح 
وال يش��عر بطعم األهداف التي تسجل لكنه ذو إرادة صلبة 
يذكرنا ببعض محاس��ن امل��درب البرتغالي الغائب األكب��ر عن املونديال 

جوزيه مورينيو، فهل يضحك بيلسا ام يبقى عبوسا دائما؟

قل ما
ودل

36
من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «
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