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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الجمعة 11  يونيو  2010  

خواطر في المونديال )1(
حتى لو كنت ال تش���اهد مباريات كرة القدم فاجلس 
وشاهدها اليوم، لن تخسر شيئا اذا تابعت مباريات كأس 
العالم بل س���تربح »ثقافة« جديدة تضيفها الى ذاكرتك 
ومعلوماتك وجتاربك، وتأكد انك في النهاية ستلوم نفسك 

وحتدثها: اين كنت من هذه الكرة املجنونة؟!
اليوم انطالقة مونديال جنوب افريقيا 2010 وعلينا ان 
نرفع درجة االستعداد ملبارياتها واحداثها، ولنستعد لها كما 
يجهز الزوج ليوم فرحه والطالب املتفوق حلفل تخرجه 
ولنرم كل مشاغلنا خلف ظهورنا ولنتفرغ متاما لكل دقائق 
املونديال فمثله يأتي مرة واحدة كل 4 سنوات، وعلينا ان 
نحسن في هندامنا ونرتب قطع اثاث بيوتنا وننشر الورود 
في مداخلنا ومخارجنا وجنهز قهوتنا وصحون »كيكنا« 
الستقبال الضيف القادم الينا، ومن ثم نرفع ايدينا بالدعاء 
اللهم ارزقنا »زيدان« آخر ورونالدو »ساحر« ورونالدينيو 
»ماهر«، اللهم اشف باالك وروبن وناني وانيستا، اللهم 
ارشد رميون دومينيك الى الصواب وثبت عقله في رأسه 
لعزمه على استبعاد هنري وانيلكا وغاالس عن تشكيلة 
»الديوك« االساسية، اللهم انصر »اخلضر« اجلزائريني في 
بالد الذهب االفريقية وال تدع حارسهم الشاوشي يضرب 

الالعبني واحلكام واجلماهير.
الي���وم انطالقة املونديال فقم لترى النجوم تنزل من 
السماء الى االرض فإذا كنت برازيلي الهوى فال تخف على 
هؤالء السحرة، بل خف على نفسك من هول االبداع، واذا 
كنت من انصار االرجنتني فقل ملارادونا ان يدخل امللعب 
اذا امكن لتسجيل هدف على طريقته في مونديال 1986، 
اما اذا كن���ت من محبي املنتخب االملاني فتأكد ان فريقك 
يفعل اكثر مما يتكلم، ويقول محبو االسبان انهم ابطال 
اوروبا وف���ي طريقهم ان يكونوا ابط���ال العالم ونقول 
لهم »الزين عندكم والش���ني حواليكم« ويتندر مبغضو 
االجنليز انهم ل���ن يفوزوا بكأس العالم عقوبة لهم على 
الفوز املس���روق من أملانيا في نهائ���ي »وميبلي« 1966، 
حتى لو كان مدربهم كابيللو ومساعده جوزيه مورينيو 

ومساعده الثاني رافائيل بنيتيز.
لكم ان تختاروا املتابعة حس���ب نوع املباراة فكأس 
العالم اش���به ببوفيه مفتوح ولكن نصيحتنا لكم ابدأوا 
باالطباق الرئيسية مباشرة ودعوا عنكم املقبالت فال وقت 
لديكم، والنصيحة االخرى ال تكتف مبشاهدة املباريات 
التي يكون طرفها البرازيليني واالسبان واالرجنتينيني 
واالملان والفرنسيني واالجنليز وااليطاليني مرة واحدة 
وشاهدوها في االعادة ايضا فلرمبا تتغير النتيجة نظرا 
لس���خونة اللعب واملهارات الفنية املتنوعة، ولكم مني 
نصيحة تابعوا ايضا منتخبي تشيلي وصربيا، فاالول 
ابناء عم وجيران سحرة السامبا، والثاني يلعب كرة من 
نوع آخر لو ادخلت بها دبوسا كبيرا خلرج منها دخان.

ناصر العنزي

11 يونيو يوم مشؤوم في تاريخ جنوب أفريقيا واإلنسانية

كأس العالم متنفسًا للفقراء في القارة السمراء

مانديال يحتفل بمناسبة تاريخية ألمة »قوس القزح«

)أ.ف.پ( الزعيم نيلسون مانديال متوسطا حفيده نكوسي مانديال وزوجة الرئيس اجلنوب أفريقي ماديبا زوما في معرض للصور 

الشعب اجلنوب أفريقي سعيد باستضافة العرس العاملي

يص����ادف الي����وم 11 يونيو 
مناس����بة تاريخي����ة جلن����وب 
التي حتتف����ل بافتتاح  افريقيا 
اول نهائيات لكأس العالم على 
األراضي االفريقية وسيكون ذلك 
بحضور الزعيم التاريخي ل� »امة 
القزح« نيلسون مانديال  قوس 
الذي سيحتفل مع »بافانا بافانا« 
بهذا احلدث، لكنه سيتذكر ايضا 
يوما مشؤوما في تاريخ البالد 

واالنسانية.
فف����ي 11 يونيو 1964 وجدت 
محكمة ريفوني����ا ان »ماديبا« 
الدرب وولتر سيسولو  ورفاق 
واحمد كاترادا وراميوند مهالبا 
ودين����س غولدب����رغ وان����درو 
مالنغيني وايلياس موتسواليدي 
وغوفان مبيكي مذنبون بتهمة 
»التخري����ب« اب����ان حكم نظام 
الفص����ل العنصري، وفي اليوم 
التال����ي حكم عليهم بالس����جن 
املؤبد بس����بب الضغط الدولي 

الذي جنبهم االعدام.
فصل غولدب����رغ، االبيض، 
عن املجموعة ونقل الى س����جن 
بريتوريا املركزي، اما بالنسبة 
ملانديال واآلخرين فوصلوا في 
الس����اعات االولى من صباح 13 

يونيو 1964 الى روبن ايالند.
نقل مانديال وسيسولو وكاترادا 
عام 1982 الى سجن بولسمور، 
وبعد ان أصيب »ماديبا« مبرض 
السل في اغسطس 1988 نقل الى 
مستشفى تيغربيرغ ثم الى عيادة 
كونستيانتيابيرغ قبل ان ينقل 
بعدها الى سجن فيكتور فيرستر 
على مشارف بارل في ديسمبر 

من ذلك العام.

بعد سنوات من الشك حول عدم 
قدرتها عل����ى تنظيم كأس العالم 
على أرضها، سيصبح احللم حقيقة 
بالنسبة الى جنوب افريقيا التي 
تستقبل اعتبارا من اليوم اول كأس 
عاملية على ارض افريقية سيتبارى 
العاملية  املنتخب����ات  فيها صفوة 
للحصول على اللقب املرموق يوم 

11 يوليو املقبل.
وس����تعني هذه الكأس الكثير 
لسكان القارة السمراء الذين يعانون 
الفق����ر املدقع واجلوع واملآس����ي، 
وستكون متنفسا لهم ولو لفترة 
محدودة، وفرص����ة نادرة الثبات 
قدراتهم في تنظيم احداث رياضية 

ضخمة بحجم كأس العالم.
فمن����ذ ان نالت جنوب افريقيا 
العالم في  شرف استضافة كأس 
14 مايو عام 2004، واجهت اللجنة 
املنظم����ة انتقادات عدة خصوصا 
فيما يتعلق بالنقل وقلة الفنادق 
املتوافرة ومت التشكيك في قدرات 
جنوب افريقيا على استضافة كأس 
العالم خصوصا فيما يتعلق بتوفير 

األمن ايضا.
التنفيذي  الرئي����س  ان  بي����د 
للجن����ة املنظمة داني جوردان رد 
على املش����ككني بقوله »لقد قالوا 
اننا س����نواجه االف����الس وكانوا 
مخطئ����ني، قالوا ايضا ان احدا لن 
يشتري بطاقات حلضور مباريات 
كأس العالم، وهنا ايضا اخطأوا، 
لم يترددوا ف����ي القول ان الناس 
خائفون من الق����دوم الى جنوب 
افريقيا وكان����وا على خطأ ايضا. 
املنتخبات وأنصارها يصلون تباعا 
وهذا اكبر دليل على ان احلضور 

سيفوق التوقعات«.
وأضاف »متثل كرة القدم االمل، 
كرة القدم متثل السعادة، كرة القدم 

»وميبل����ي« في لن����دن، احتفاال 
مبيالد مانديال ال� 70، ومناسبة 
شعبية للمطالبة باطالق سراح 
جميع املعتقلني السياسيني في 

جنوب افريقيا.
وس����يكون مانديال متواجدا 
في »س����وكر س����يتي« ليحتفل 
باحلدث التاريخي الذي حتتضنه، 
وسيكون حضور »ماديبا« قصيرا 
بسبب تقدمه في العمر )91 عاما( 

أقيمت في جن����وب افريقيا عام 
1995 كفرصة لتوحيد البالد بعد 
انتهاء حقبة الفصل العنصري، 
خصوص����ا ان منتخب جنوب 
افريقي����ا للرغب����ي كان مكونا 
البيض،  العظمى من  بغالبيته 
ولم يكن يتاب����ع هذه الرياضة 
حينها في جنوب افريقيا سوى 
البيض ايضا. وأضحى نيلسون 
ماندي����ال رمزا عامليا للمصاحلة 

خرج مانديال من املعتقل في 
11 فبراير 1990، وكان سبقه الى 
احلرية كل من غولدبرغ عام 1985 
ومبيكي عام 1987، اما سيسولو 
وكاترادا ومهالبا وموتسواليدي 
ومالنغيني فخرجوا في اكتوبر 
اليوم ايضا  عام 1989. ويشكل 
الذكرى ال� 22 القامة حفل »اطلقوا 
سراح مانديال« املوسيقي الذي 
اقيم في 11 يونيو 1988 على ملعب 

لكنه سيكون كافيا ملنح »بافانا 
بافانا« الدعم املعنوي املطلوب 

امام املنتخب املكسيكي.
ويعود الظهور العلني االخير 
ملانديال الى 11 فبراير املاضي عند 
البرملان اجلنوب  زيارته ملق����ر 
افريقي في ذكرى مرور 20 عاما 

على خروجه من املعتقل.
وكان مانديال قد اس����تخدم 
التي  العالم للرغب����ي  بطول����ة 

االفريقي����ة، وغي����اب األمن وعدم 
فاعلية املواصالت، فانها جنحت في 
تخطي هذه احلواجز وحولتها الى 
حوافز لتكون على أهبة االستعداد 
الستقبال اسرة كرة القدم العاملية. 
ويبرز اجلن����وب افريقيون للمأل 
جناح بالدهم في تنظيم تظاهرات 
كبيرة سياسية كتنصيب الرئيس 
السابق مانديال عام 1994 وزيارة 
البابا يوحنا بولس الثاني )1995(، 
ورياضية كاستضافة بطولة العالم 
للركب����ي )التي أحرزت لقبها عام 
1995( وكأس األمم األفريقية )توجت 
بطلة ألفريقيا عام 1996( وكأس 

تقوم بهذه املهمة وس����ترون انها 
ستقوم بها على اكمل وجه«.

اللعبة  القدم  وس����تكون كرة 
األكثر ش����عبية ف����ي العالم اللغة 
املوحدة للكرة االرضية بأس����رها 
وعلى مدى ش����هر بالكامل، حيث 
تخوض املنتخبات ال� 32 املشاركة 
64 مباراة في مدن جنوب أفريقيا 
هي جوهانسبيرغ وبورت اليزابيث 
وكيب تاون وراستنبرغ وبريتوريا 
وبولوكوي����ن  وبلومفونت����ني 

ونيلسبروت ودوربان.
وستتنافس هذه املنتخبات على 
احراز ال����كأس املرموقة التي تزن 

السجل الذهبي
س���يطرت البرازيل على نهائيات كأس العالم في النس���خ ال� 18 
الس���ابقة، واحرزت اللقب 5 مرات أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 
و2002. ونالت 7 منتخبات حتى اآلن شرف احراز اللقب العاملي منذ 
النس���خة األولى في أوروغواي عام 1930 وهي فضال عن البرازيل، 
ايطالي���ا )1934 و1938 و1982 و2006( واملانيا )1954 و1974 و1990( 
واالرجنت���ني )1978 و1986( واألوروغواي )1930 و1950( واجنلترا 
)1966( وفرنسا )1998(. وفي مونديال جنوب افريقيا تشارك جميع 

املنتخبات املتوجة باللقب العاملي سابقا.

الجوائز المادية
البط���ل: 30 مليون ي���ورو، الوصيف: 24 ملي���ون يورو، نصف 
النهائ���ي: 20 مليون يورو، اخلروج من ربع النهائي )4 منتخبات(: 
18 ملي���ون يورو، اخلروج من ثمن النهائي )8 منتخبات(: 9 ماليني 

يورو، اخلروج من الدور األول )16 منتخبا(: 8 ماليني يورو.

»زاكومي« التميمة الرسمية
س����يكون »زاكومي« الفهد الظريف التميمة الرسمية لكأس العالم. 
وتنقس����م كلمة »زاكومي« الى كلمتني، االول����ى هي »زا« وهي اختصار 
لالس����م القدمي جلنوب أفريقيا )زويد أفري����كا( و»كومي« والتي تعني 
الرقم 10 في العديد من اللغات األفريقية. ونظرا لولعه الكبير بكرة القدم 
صبغ »زاكومي« شعره باللون األخضر ليتماشى مع لون عشب املالعب 
الكروي����ة. وقال األمني العام لالحتاد الدولي جيروم فالكه ان »زاكومي« 
ميثل شعب وجغرافيا وروح جنوب أفريقيا. يذكر ان »فيفا« دأب على 
اعتماد التميمة الرس����مية اعتبارا من نهائيات كأس العالم، وكان األسد 

االجنليزي »ويلي« اول متيمة مونديالية عام 1966 في اجنلترا.

متثل االجنازات، كرة القدم متثل 
تطور اش����خاص كثيرين في هذه 
القارة«. عندما ضرب زلزال مدمر 
تشيلي عام 1962 قبيل أشهر قليلة 
من استضافة كأس العالم، ناشد 
رئيسها كارلوس ديتبورن املجتمع 
الدولي بعدم س����حب التنظيم من 
بالده بقول����ه »الننا لم نعد منلك 
شيئا، فنحن في حاجة الى نهائيات 

كأس العالم«.
قد يكون ما قاله رئيس تشيلي 
سابقا ينطبق حاليا على جنوب 
الرغم من معدل  افريقيا، فعل����ى 
الدولة  ف����ي هذه  املرتفع  االجرام 

العالم أللعاب القوى )1998( ودورة 
األلعاب األفريقية )1999(.

الدولي  ويؤكد رئيس االحتاد 
لكرة القدم )فيفا(، السويس����ري 
جوزيف بالتر، انه يجب »الوثوق 
بأفريقي����ا وان نس����تبعد جميع 

الشكوك املتعلقة باألمن«.
وقال بالتر الذي كان وراء منح 
جنوب أفريقيا ش����رف استضافة 
مونديال 2010 »لألسف، هناك في 
هذا العالم الذي نعيش فيه أناس 
يعتقدون انه ليس ألفريقيا احلق 
باستضافة كأس العالم هذه. يجب 
ان نث����ق بافريقيا. اتركوا افريقيا 

والغف����ران من����ذ ان خرج من 
سجون نظام الفصل العنصري 
في جنوب افريقيا قبل 20 عاما، 
وقد س����اهم االفراج عنه بعد 
سجنه 27 عاما في سجن »روبن 
ايالند« في تسريع سقوط نظام 
الفص����ل العنصري، ثم وبعد 
4 سنوات اصبح اول رئيس 
اسود ينتخب دميوقراطيا في 

جنوب افريقيا. 

4.970 كلغ ويبلغ طولها 36 سنتم 
الذهب اخلالص عيار  وهي من 
18 قيراطا، وقد صممها االيطالي 
سيلفيو كازا وقد مت جتديد الكأس 
عام 2005، ويستطيع املنتخب 
الفائز ان يدون اسمه عليها حتى 
نسخة عام 2038 قبل ان تستبدل 
بكأس أخرى. ويحتفظ املنتخب 
الفائز بالكأس ملدة اربع سنوات 
قبل ان يحصل على نسخة منها 

يبقيها في خزائنه الى األبد.
وتفخر جنوب افريقيا، التي 
عادت الى احلظيرة الدولية في 
أوائل التس����عينيات من القرن 
املاضي بعد فت����رة طويلة من 
العزل����ة وذلك اث����ر زوال نظام 
الفص����ل العنصري، انها متتلك 
التحتي����ة االساس����ية  البن����ى 
والضرورية لتنظيم حدث بحجم 
العالم، خصوصا بعد ان  كأس 
أجرت تعديالت على بعضها من 
حيث التحديث والتوسيع، وقد 
بلغت الكلفة االجمالية لتنظيم 

كأس العالم ملياري دوالر.
ومتل����ك جن����وب أفريقيا 3 
مطارات دولية في جوهانسبيرغ 
وكيب تاون ودوربان تستخدمها 
اكثر من 60 شركة طيران عاملية، 
املدن  ف����ي  ومط����ارات داخلية 
املباريات،  املرشحة الستضافة 
وشبكة غنية من السكك احلديدية 
واالوتوسترات الدولية احلديثة، 
ويوجد فيها نحو 500 فندق من 
الدرج����ة االولى وهي من الدول 
املتقدمة نس����بيا عل����ى صعيد 
السياحة حيث يزورها سنويا 
اكثر من 10 ماليني سائح، وهي 
معروفة بانها بلد املاس، اذ اكتشف 
فيه����ا قبل نحو ق����رن ونصف 

وحتديدا في العام 1867.


