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اكتست جماهير جنوب افريقيا 
بألوان الطيف لعلم البالد أثناء 
تدفقهم على ستاد سوكر سيتي 
الساحر في جوهانسبيرغ امس 
م���ن أجل املش���اركة في احلدث 
التاريخي املتمثل في افتتاح كأس 
العالم لكرة القدم التي تقام في 

القارة األفريقية للمرة األولى.
ولكن االحتفاالت سرعان ما 
حتولت إلى موج���ة من احلزن 
في أعقاب مصرع حفيدة الزعيم 
السابق زيناني في حادث سيارة، 
ليتأكد غي���اب مانديال عن حفل 

االفتتاح.
وبدأ املشجعون الذين يحملون 
تذاك���ر املباراة والذي���ن ارتدوا 
مالبس ذات ألوان الطيف متاشيا 
مع ألوان علم البالد، في التدفق 

إلى ستاد سوكر سيتي مبدينة 
س���ويتو على بعد 25 كيلومترا 
من جوهانسبيرغ، قبل ساعات 

عديدة من فتح البوابات.
ومنحت أغلب الشركات نصف 
ي���وم عمل حلض���ور املباريات 
أو مش���اهدتها في املنزل أو مع 
األصدقاء عبر شاشة عمالقة في 
أماكن جتمع املشجعني أو ساحة 

املشاهدة العامة.
وعمت الفوضى حول الستاد 
الذي يتسع ل� 94 ألف مشجع مع 
وصول احلافالت من املتنزهات 
وأماكن التجمع وتزاحم السيارات 
اخلاص���ة عبر نق���اط تفتيش 

الشرطة.
وأحدثت أصوات الفوفوزيال، 
اآللة البالستيكية التي تعشقها 

جماهير جنوب أفريقيا ضجيجا 
قويا في جميع أنحاء املدينة التي 
كان لها مردود قوي بجانب رنني 
الذه���ب الذي يت���م تفريغه في 

املناجم التي تطوق باملدينة.
ووجهت صحيفة »سويتان« 
نداء إلى منتخ���ب بافانا بافانا 
حتت عنوان »اجعلونا نش���عر 

بالفخر«.
ومن ناحيتها قالت صحيفة »ذا 
ستار« الصادرة من جوهانسبيرغ 
»العالم في أيدي البافانا  ومت بيع 
88 ألف تذكرة للمباراة االفتتاحية 
التي يحضره���ا نحو 40 زعيما 
حول العالم، مبا في ذلك الرئيس 
املكس���يكي فيليب���ي كالديرون 
الرئي���س األميركي جو  ونائب 
بايدن ورئي���س جنوب افريقيا 

جاكوب زوما واألمني العام لألمم 
املتح���دة بان كي مون وعدد من 
الزعماء األفارق���ة. وأكد رئيس 
زميباب���وي روب���رت موغابي 
حضوره، فيم���ا رفض الرئيس 
السوداني عمر البشير املطلوب 
من قبل احملكمة اجلنائية الدولية 
التهامه بالتورط في جرائم حرب، 

حضور االفتتاح.
ومت وضع شاشات تلفزيونية 
عمالقة في أماكن كثيرة من جنوب 
افريقيا لضمان ان يتمكن عامة 
اجلن���وب افارقة من مش���اهدة 
امللقب  مباراة منتخ���ب بالدهم 
ب�  »األوالد« امام املكس���يك في 
افتتاح اول بطولة تقام في القارة 

االفريقية.
وقال تيسيتو موهابي وهو 

رجل اعمال عم���ره 25 عاما في 
منطقة مشجعني في بلومفونتني 
»لم أستطع النوم الليلة املاضية 

بسبب اإلثارة والضوضاء«.
وفي جوهانس���بيرغ وحدها 
مت تش���ييد نحو عش���ر مناطق 
مش���جعني قادرة على استقبال 

نحو مائة ألف مشجع.
وجتمعت حش���ود مشجعي 
مختلف املنتخبات يرقصون على 

ايقاعات موسيقى افريقية.
وفي كيب تاون مت الس���ماح 
بدخول منطقة املشجعني تدريجيا 
لتفادي تكرار التزاحم الذي أدى 
الى إصابة ستة وأصبحت املنطقة 
الت���ي مت جتهيزها خارج موقع 
تاريخي وتسع 25 ألف شخص 

كاملة العدد في وقت الظهيرة.

وقالت ديسيبو )36 عاما( التي 
البطولة  تعمل مدرسة »وحدت 
األم���ة، اصبحت األمة على قلب 
رجل واحد. سوف يفوز األوالد 
3 � 0«. وقال ايدي فان رنسبرغ 
)28 عاما( في منطقة مشجعني 
خارج املدينة »ال يوجد مكان اروع 

من جنوب افريقيا«.

بالتر يعزي مانديال

ال���ى ذلك، أكد السويس���ري 
جوزيف بالت���ر رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( أنه شعر 
بالصدمة واحلزن بعد سماعه عن 
»املأساة التي ال تصدق« والتي 
تتعل���ق بوف���اة زيناني حفيدة 
الزعيم السابق نيلسون مانديال 

في حادث سيارة.

وأرس���ل بالتر خطاب���ا إلى 
ماندي���ال أكد فيه أن���ه »صدم« 
لسماع نبأ وفاة زيناني بعد أن 
النوم. وقال بالتر  استيقظ من 
في خطاب تاله ريتش مكوندو 
املتحدث باس���م اللجنة املنظمة 
لكأس العالم خالل مؤمتر صحافي 
في ستاد سوكر سيتي »ببساطة 
ال أجد الكلمات التي أعبر فيها عن 
حزني«. وأضاف »أسرة كرة القدم 

بأكملها تنعيك أنت وأسرتك«.
وسبق االفتتاح حفل موسيقي 
حيث لقيت زيناني مانديال حفيدة 
الرئيس اجلنوب أفريقي األسبق 
نيلس���ون مانديال مصرعها في 
حادث سيارة أثناء عودتها إلى 
منزلها قادمة من حفلة موسيقية 
في جوهانسبيرغ في حفل للنجمة 

الكولومبية شاكيرا.
وذكرت مؤسس���ة نيلسون 
مانديال في بيان لها أن السيارة 
التي كانت تقل زيناني التي بلغت 
الثالث عشر قبل يومني،  عامها 
التي  الوحيدة  الس���يارة  كانت 
تعرضت لالصطدام أثناء احلادث 
ولم يتعرض أي ش���خص أخر 
لإلصابة. وأوضح بيان مؤسسة 
نيلسون مانديال »العائلة طالبت 
باخلصوصية وهي تنعي هذه 

املأساة«.
وتذك���ر الفيف���ا زيناني )13 
عاما( بأنها الفتاة التي اختيرت 
حلمل كأس الق���ارات عام 2009 
باجتاه منصة التتويج في املباراة 
النهائية على ملعب ايليس بارك 

بجوهانسبيرغ.

دافع مدرب املنتخب االيطالي 
مارتش���يلو ليپي عن تشكيلته 
»العجوزة«مؤكدا أن »االزوري« 
ميلك االمكاني���ات لكي يحتفظ 

بلقبه بطال للعالم.
ورأى ليپي الذي قاد ايطاليا 
للقبها العاملي الرابع قبل اربعة 
اعوام على حساب فرنسا بركالت 
الترجيح )بعد تعادلهما 1-1(، ان 
معدل اعمار العبيه البالغ 28 عاما 
وتسعة اش���هر ليس عائقا امام 
»االزوري« ليكون من املرشحني 
للمنافس���ة على اللقب، مضيفا 
»نحن لسنا الفريق االكبر سنا، 
هناك بعض الف���رق التي متلك 
تشكيالت اكبر سنا. نعم، لدينا 
العبون متقدمون في العمر لكن 
الش���خصية  هذا االمر مينحهم 
املباريات  التعامل م���ع  وخبرة 

اعلنت قناة اجلزيرة الرياضية ان اخللل الذي ادى الى انقطاع النقل 
املباشر واصاب بثها كان نتيجة لفعل فاعل وعمل متعمد لتشويه عملها 

مؤكدة نيتها مالحقة املسؤولني عن ذلك قانونيا.
وجتدر اإلش����ارة إلى أن اجلزيرة واجه����ت خالفات مع عدد كبير 
من اجلهات حول بيع حقوق نقل بعض املباريات ومنها النايل سات 
بعد أن مت بيع ح����ق نقل بعض املباريات للتلفزيون املصري بقناته 
األرضية ثم أعلنت اجلزيرة عن بث هذه املباريات مجانا على قناتها 

املفتوحة.
واصابت حالة من التململ واالستياء  مشاهدي اجلزيرة الرياضية في 
العالم العربي وشمال افريقيا امس بسبب القطع املتواصل ملباراة املكسيك 

وجنوب افريقيا وعدم انتظام النقل املباشر خاصة في الشوط االول.
وكانت ادارة القناة اعلنت منذ يومني انها س����تبث 22 مباراة باملجان 
على قنواتها غير املشفرة واضعة املشتركني في حيرة بعد ان دفعوا املبالغ 
املترتبة عليهم لقاء رس����وم االشتراك لقناتي 9+و10+ وقناة املونديال 

التي تنقل املباريات مباشرة. 

في ثالث مشاركاته في تاريخ 
العالم، اس���تهل  نهائيات كأس 
منتخب جنوب افريقيا مشواره 
في كأس العالم على ارضه وبني 
جماهيره امس على ملعب »سيتي« 
امام منتخب املكسيك بالتعادل 1 
� 1 في املجموعة االولى من الدور 
التمهيدي، وظهر االخير مبستوى 
افضل من املس���تضيف بعد ان 
متكن من الوص���ول الى مرماه 
في اكثر من مناس���بة عبر ڤيال 
وفرانكو وزميله دوس سانتوس 
ال���ذي ارهق مدافع���ي »البافانا 
بافانا«، وافتقر اصحاب االرض 
الى الثقة املطلوبة خلوض مثل 
هذه اللقاءات، فضال عن الضغط 
الكبير الذي مورس على الالعبني 
قبل املواجه���ة وآمال اجلماهير 
العريضة لتقدمي مستوى مميز 
التمهيدي نظرا  الدور  وتخطي 
لكون البطولة تقام على ارضهم 
وبني جماهيره���م، والغى حكم 
املباراة االوزبكي رافشان ارماتوف 
هدفا للمنتخب املكسيكي سجله 
كارس���ول ڤيال بداعي التسلل، 
مما اثار حفيظة مدرب املكسيك 

خافيير اغيري.
وفي مطلع الش���وط الثاني، 
اظهر منتخب جنوب افريقيا ما 
كان مكنونا في الش���وط االول، 
وباغت املكسيكيني بهدف جميل 
حمل توقيع املهاجم تش���اباالال 
بعد ان انفرد باملرمى وس���ددها 
قوية باملقص االمين )53(، بعد 
اله���دف عمد مدرب ال���� »باڤانا 
باڤانا« البرازيلي كارلوس البرتو 
الى اغالق منطقة خط الوس���ط 
واالعتماد على الهجمات املرتدة 
السريعة، وكاد املهاجم موديزي 
ان يضيف الهدف الثاني لبالده 
من احداها حيث انفرد باحلارس 
بيريز لكنه سددها بجسم احلارس 
)65(، ومتكن املكسيكيون من 
ادراك التعادل بعد ان اس���تغل 
ماركيز الكرة املرسلة من زميله 

اختالط مشاعر البهجة بالحزن بوفاة زيناني المرشحة لتسليم الكأس للبطل

افتتاح صاخب بـ »الفوفوزيال« لمونديال القارة السمراء بغياب مانديال

متابعة نسائية ملباراة املكسيك وجنوب أفريقيا

صراع على الكرة بني املكسيكي ماركيز رافائيل واجلنوب أفريقي موديزي         )أ.ف.پ(

الزعيم االفريقي نيلسون مانديال وحفيدته الراحلة زيناني  )أ.پ( )أ.ف.پ( إحدى الفقرات في حفل االفتتاح وفي اإلطار رقصة افريقية هادئة  

أهل السياسة في لبنان والمونديال مؤامرة ضد »الجزيرة« سبب انقطاع النقل

ليپي وزامبروتا يدافعان عن »اآلزوري«

بيروت: اشار استطالع »مونديالي« أجري مع بعض السياسيني
اللبنانيني الى احلصيلة التالية:

وزيـر العمل بطرس حرب: لدينا شوية عاطفة جتاه الفريق البرازيلي 
ألن هن���اك 13 مليون لبناني هناك رغم اننا ل���م نكن متفاهمني مع 

البرازيل في مجلس االمن.
الوزير سليم وردة: اوالدي يفضلون الفريق البرازيلي وانا ال استطيع 

اخلروج عن القرار العائلي.
الوزير فـادي عبود: انا ارجنتيني الهوى ألن زوجتي ارجنتينية، وال 

اريد ان اطرد من البيت.
الوزير عدنان السيد حسـن: انا اشجع لبنان لكنه ليس مشاركا، لذلك 

اشجع البرازيل.
النائـب عاطف مجدالني: انا مع فرنسا، امنا احلنون، وخياري الثاني 

االرجنتني.
النائب احمد فتفت: بصراحة انا مرغم على تشجيع الفريق االسباني، 

ألن زوجتي وولدي معه.
الوزير جان اوغاسبيان: منذ نشأتي وانا اشجع الفريق االملاني، فهو فاز 

باملونديال ثالث مرات ولديه العبون كبار وامتنى له النجاح.
النائب سامر سعادة: اشجع الفريق األملاني منذ الصغر ومازلت.

الوزيـر علي العبـداهلل: مع البرازيل، حيث هن���اك ماليني اللبنانيني، 
وعاداتهم كعاداتنا وطباعهم كطباعنا، وأهم من كل ذلك انهم العبون 

جيدون.

الكبيرة. واعتقد انه لدينا املزيج 
املناس���ب من الشبان والالعبني 
اكد  العمر«.بدوره  املتقدمني في 
جيانلوكا زامبروتا ان االنتقادات 
التي يواجهها املنتخب عش���ية 
انطالق الع���رس الكروي االول 
على االراضي االفريقية ستزيد 

»االزوري«.

)سعود سالم(عدد من رواد املقاهي املتذمرين من انقطاع البث

المكسيك تتعادل مع جنوب أفريقيا

تورادو خلف املدافعني ليسددها 
على يسار احلارس كوني )78(، 
وواصل الضيوف ضغطهم في 
الدقائق التي اعقبت الهدف بحثا 
عن هدف ثان يرجح كفتهم، لكن 
الالعبني كان السبب  استعجال 
وراء ضياع تل���ك الفرص رغم 

حالة التوهان التي عاشها دفاع 
اصحاب الضيافة، وبينما تلفظ 
املباراة انفاس���ها االخيرة وقف 
القائ���م االمين ملرمى املكس���يك 
بوجه تسديدة مفيال اثر انفراده 
الصري���ح مبواجه���ة احلارس 

املكسيكي بيريز )89(.

رواندا تعتقل
رئيس اتحاد الكرة 

مشاركة بندتنر أمام 
هولندا غير مؤكدة

ق���ال متحدث باس���م 
ام���س إن رواندا  اجليش 
اعتقلت رئيس احتاد الكرة 
وهو ضابط بارز باجليش 
حملاولته حضور النهائيات 
دون احلصول على تصريح 
من املؤسسة العسكرية، 
البريغادير جنرال  سافر 
جان بوسكو كازورا وهو 
مستش���ار أمني س���ابق 
الرواندي بول  للرئي���س 
كاجامي الى جنوب افريقيا 

لكنه استدعي واعتقل.

أكد مورتن اولسن املدير 
الفني للمنتخب الدمناركي 
ام���س أن الالعب نيكالس 
بندتن���ر مهاجم ارس���نال 
اإلجنليزي س���يغيب عن 
املباراة األولى مع نظيره 

الهولندي.
وقال اولسن حملطة »تي 
ڤي 2« التلفزيونية قبل بدء 
تدريبات املنتخب الدمناركي 
في كنيسنا بجنوب أفريقيا 
»حت���ى نك���ون واقعيني، 
فإنه لن يس���تطيع اللعب 
أمام هولندا، ولكننا نأمل 
أن يك���ون جاه���زا لباقي 

املباريات«.
ويعان���ي بندتنر )22 
عاما( من إصابة في الفخذ، 
ولكن لم يكن من املستبعد 
متاما أن يشارك في املباراة 
أمام هولندا، بحسب موقع 
»سبورتن« الهولندي على 

االنترنت.


