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29 كأس القارات 2013 في البرازيل من 15 - 30 يونيو
روماريو أبرز منتقدي االستثمارات املالية الكبيرة

مخاوف من حتول بعض الستادات إلى »أفيال بيضاء«

250 ألف تذكرة مبيعة لم تتسلمها اجلماهير
قال األمني العام لالحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( 
جيروم فالك ان اجلماهير 
لم تتسلم نحو 250 ألف 
تذكرة مباعة لكأس القارات 
قبل يوم����ني على انطالق 

املسابقة.
وأضاف فالك في مؤمتر 
صحافي أن هذا األمر يثير 
العالم  مخاوف قبل كأس 

التي ستقام في العام املقبل 
البرازيلية  ألن اجلماهير 
-التي كثيرا ما اش����تكت 
التذاكر-  من نظام بي���ع 
اعت����ادت احلص���ول على 
ف����ي نف��س يوم  تذاك���ر 
املب���اراة وقب���ل أن تدخ��ل 

الست���اد.
وتفاقمت املشكلة بسبب 
تقليص عدد منافذ تسليم 

التذاكر واقتصر ذلك على 
منفذ واح����د فقط في كل 
مدينة مستضيفة ملباريات 
في كأس القارات باستثناء 
ريو دي جانيرو التي تضم 

ثالثة منافذ.
وانتظ����ر املش����جعون 
ف����ي صف����وف طويلة في 
أحد فنادق ريو واشتكى 
بعضهم من االنتظار ألكثر 

من ساعتني للحصول على 
تذاكره رغم وجود حجز 

مسبق.
ومت تس����ليم 234 ألف 
تذكرة حتى يوم األربعاء 

املاضي وفقا لفيفا.
وق����ال فالك في مؤمتر 
صحاف����ي »اقام����ة كأس 
القارات شيء ايجابي حتى 
انه ال  البرازيليون  يدرك 

ميكن احلصول على تذاكر 
في نفس يوم املباراة، نحن 
في حاجة لكي نعتاد على 
احلصول على التذاكر قبلها 

بفترة«.
وبيع����ت أكثر من 800 
ألف تذكرة في كأس القارات 
وهو رقم قياس����ي، بينما 
التذاكر املتاحة  يبلغ عدد 

940 ألف تذكرة.

ففي برازيليا على سبيل 
املثال، مت هذا الشهر اإلعالن 
عن اتفاق كي يستضيف 
ملعب ناس���يونال حفال 
للمغنية بيونس���يه في 
سبتمبر املقبل، فضال عن 
التفاوض على  ذلك، يتم 
عروض لنج���وم آخرين 
مشاهير في عالم الغناء، 
املراهقني  مثل معش���وق 

جاسنت بيبر.
وتأمل سلطات العاصمة 
البرازيلية من خالل ذلك 
ف���ي تعويض اس���تثمار 
بقيم���ة نص���ف امللي���ار 
دوالر في جتهيز الستاد، 
الذي يشبه بأنه »مسرح 
روماني«.وف���ي كويابا، 
أكد ماورسيو غيمارايش 
س���كرتير حكومة والية 
أنه تلقى  ماتو غروسو، 
بالفع���ل عروض���ا م���ن 
ش���ركات مهتم���ة بإدارة 
ستاد بانتانال: »لو كان 
هناك اهتمام، فذلك يعني 
أن هناك تصورا ح����ول 

م����ردود مال��ي«.
كما أكد سكرتير كأس 
العالم في والية األمازون، 
ميغ���ل كابوبيانك���و، أن 
»ش���ركات عديدة قامت 
بدراسات جدوى« لتقييم 
إمكانية إدارة ستاد »أمازون 
ماناوس«، الذي يبلغ معدل 

حضور اجلماهير به في 
املباريات الرسمية أل���ف 
متفرج، أي أقل من 5% من 

سعت����ه احلقيقي��ة.
وهناك إشكالية أخرى 
في ستاد دوناس في ناتال، 
الذي يعد واحدا من أجمل 
البرازيل 2014،  ستادات 
بفضل بنيت���ه املعمارية 
التي تشبه الكثبان الرملية 
بشواطئ املدينة، عاصمة 
والية ري���و غراندي دو 

نورتي.
ورغم جمال املكان، فإن 
فريقا كرة القدم في ناتال 
-إيه بي سي وأميركا- قد 
أوضحا أن ال نية لديهما 
لترك ستاديهما خلوض 
مبارياتهما على الس���تاد 

اجلديد.
وبحسب احمللل ليديو 
كارمونا، بقناة )سبورت 
تي في(، يبرز في هذه املدن 
األربع خطر أن يحدث ما 
حدث في جنوب أفريقيا، 
حيث بات هناك ستادان 
التي شيدت  التسعة  من 
ملونديال 2010 مهجورين 
نظريا: »الس���تاد األجمل 
ملعب مدينة كيب تاون، 
ال يس���تخدم في ش���يء 
اآلن. وال حتى شارك في 
اس���تضافة ك��أس األم��م 

األفريقي��ة«.

الرياضة  ورد وزي���ر 
أل���دو ريبيلو  البرازيلي 
بغضب في كل مرة سئل 
فيها عن احتمالية أن يكون 
إرث املونديال عبارة عن 
»أفي���ال بيضاء«. ويؤكد 
الوزي���ر »م���ن ينتقدون 
ستادات برازيليا وماناوس 
وكويابا وناتال ليس���ت 
لديهم فك���رة عن طبيعة 
هذه امل���دن الكبرى، إنها 
مقاصد سياحية كبرى، 
وبها أندية يتخطى عمرها 
100 عام، الستادات خط���ط 
له���ا كي تك���ون متعددة 
االس���تخ���دام، حي������ث 
ميك���ن اس���تخدامها في 
استضافة أحداث رياضية 
وغير رياضية: معارض، 
مؤمترات، حفالت، ال توجد 
إلى  احتمالي���ة لتحولها 

أفيال بيضاء«.
وفي املدن األربع، تسعى 
احلكومات اإلقليمي����ة إلى 
حلول من أجل استعادة 
األموال املستثم����رة في 
الستادات على  بناء تلك 
األقل، وميثل منح امتياز 
إدارتها إلى شركات خاصة 

أحد اخليارات.
وهناك خيار آخر وهو 
اتب���اع نصيحة ريبيلو، 
والبحث عن حلول بعيدة 

عن كرة القدم.

متثل الستادات املبهرة 
واحلديثة ف���ي 12 مدينة 
الفخر األكبر لدى البرازيل 
خالل استعداداتها ملونديال 
2014، لكنها تخشى حتولها 
إل���ى »أفيال بيضاء«، في 
إشارة إلى عدم استخدامها 

بعد البطولة.
الكرة  وتوقع الع���ب 
املعتزل والنائب الفيدرالي 
احلال���ي روماريو »كأس 
العال���م س���تعزز وجود 
أفيال بيضاء: هي  أربعة 
ستادات برازيليا وماناوس 
وكويابا وناتال«، وهو أحد 
أبرز منتقدي االستثمارات 
� س���واء  الكبيرة  املالية 
أو عبر قروض  املباشرة 
ذات فوائد � التي خصصت 
لبناء الس���تادات، والتي 
يعتقد أن قيمتها وصلت 
إجماال إل���ى 3.3 مليارات 

دوالر.
وهناك أس���باب كافية 
للمخ���اوف م���ن حتول 
الس���تادات إل���ى مب���ان 

مهجورة عقب البطولة.
ب���ني املدن  فال يوجد 
األربع من متلك فريقا في 
الدرج���ة األولى،  دوري 
وع���ادة ما جت���ذب فيها 
جميعا مباريات كرة القدم 
احمللية بضعة آالف قليلة 

من اجلماهير.

ستاد برازيليا خطط له ليكون متعدد االستخدام

بطولة القارات، او برواية اخرى بطولة العالم للمنتخبات 
البطلة، او كما يطلقون عليها في البرازيل: كأس العالم 
كالكيت أول مرة.. أكشن، فالعام كله ينتظر الزي الذي 

سترتديه البرازيل في بروفتها النهائية قبل استضافة كأس 
العالم 2014.

والبرازيل دولة تناقضات ومزاج »رايق« جدا، شعبها 
يزرع القهوة ويتعاطى املخدرات بدال منها »وفقا لدراسة 

جامعة ساو باولو فان البرازيل ثاني دولة بالعالم استهالكا 
للمخدرات بعد أميركا«، هم شيدوا بالدهم وكأنهم في مباراة 

كرة قدم فتجد مناطقها العشوائية متالصقة »كتفا بكتف« 
مع املناطق الراقية وكأنهما تستعدان الستقبال ركلة ركنية، 

ويقضي اوالد املناطق الراقية املساء بقراءة كتب پاولو كويلو 
في حني يقضي سكان املناطق النائية مساءهم في الرقص، 

قبل ان يجتمع الطرفان صباحا للعب مباراة كرة قدم، ووجوه 
الشعب البرازيلي كلها تصلح للتمثيل ايضا، اما متثيل فيلم 

رومانسي كوجه كاكا او فيلم رعب كوجه رونالدينو.
ومباراة االفتتاح الليلة بني البرازيل واليابان ال تقل تناقضا 
عما ذكرناه في السابق، فإن كان البرازيليون اخرجوا بيليه 

فان اليابانيني انتجوا الكابنت ماجد وكالهما سبق ان شاهدناه 
يحقق كأس العام، وان كان االول باالبيض واالسود والثاني 

ملونا وبالكرتون ايضا.

وشتان ما بني البلدين في تعاطيهما مع كرة القدم، فالبرازيلي 
يرقص بالكرة والياباني يدرسها في املدرسة، والبرازيلي 

يحسب كم كرة مررها من بني اقدام خصمه، بينما الياباني 
يحسب عدد مرات ملسه للكرة واالمتار التي جرى بها وصوال 

الى وزن الكرة ومحيطها، بينما ال يبالي شبان البرازيل 
باللعب حتى لو كانت الكرة عبارة عن »جواريب« ملفوفة، 
فالبرازيلي ال يسجل هدفا لكي يفوز بل يسجل هدفا لكي 
يرقص، بينما الياباني حتى لو سجل في نهائي كأس العالم 

فإنه يبتسم ويرفع يده عاليا فقط.
اليابان تخطط للفوز بكأس العالم عام 2050 اي انهم يعقدون 
االمل على اطفال لم يولدوا بعد، بينما البرازيليون »مخططني 

وخالصني« للفوز بكل كؤوس العالم من اآلن الى 2050 
مادامت نساؤهم ينجنب اطفاال ال يبكون بل يقولون: جووول.

من يدري، قد تفوز اليابان بكأس العالم 2050 وقد تفوز 
اليوم ايضا على البرازيل، ومن يدري قد تفوز البرازيل 

بكأس القارات وكأس العالم 2014، لكن العالم كله يدري ان 
الشعار غير املعلن لهاتني البطولتني هو: الكرة والرقص 

والوجه البرازيلي احلسن، وجها كوجه كاكا بطبيعة احلال 
وليس كوجه رونالدينو.

عبداهلل العنزي  ٭

سكووت حنصور!

كوبا كابانا

ترقب عاملي لنتائج تكنولوجيا »غول كنترول«

سولدادو يجتهد للعب أساسياً في إسبانيا

تأخر سفر نيجيريا بسبب خالفات مع الالعبني

بالوتيلي يطالب باالحترافية والتواضع وااللتزام

لم يكن لدى ديرك برويش���هاوزن الوقت 
الكافي للتحدث عن القصة املذهلة لتكنولوجيا 
خط املرمى »غول كنترول« ألنه كان في املراحل 
اخلتامية من استعدادات بطولة كأس القارات 

لكرة القدم بالبرازيل.
ولكن برويشهاوزن س���يكون جالسا في 
س���تاد »ماراكانا« الشهير في مدينة ريو دي 
جانيرو البرازيلية اليوم عندما يلتقي منتخب 
البلد املضيف البرازيل مع اليابان في املباراة 

االفتتاحية للبطولة اليوم.
وس���يعيش املدير اإلداري ملشروع »غول 
كنترول« وفريق عمله حلظات ثقيلة من القلق 
على أمل أن تس���ير جميع األمور بشكل جيد 
بعدما تفوقت ش���ركته الصغيرة القادمة من 
مقاطعات أملانيا على متنافسني كبار مثل »غول 
ريف« و»هوك-آي« ف���ي الفوز بحق تطبيق 
تكنولوجيا مراقبة خط املرمى للمرة األولى 

في بطولة كبيرة للمنتخبات.
ويزداد الرهان على تطبيق هذه التكنولوجيا 
اجلديدة ألن جناحها في بطولة كأس القارات 
التي متتد منافساتها من 15 وحتى 30 اجلاري 
في 6 ستادات برازيلية قد ميهد الساحة أمام 
اتفاقية أكثر سخاء لتطبيقها من جديد في أكبر 

بطولة كروية في العالم، كأس العالم 2014.
ويقول برويشهاوزن: »ستكون بطولة كأس 
القارات مبنزلة كأس عالم بالنس���بة لنا، لن 
تكون هناك بطولة في العام املقبل بالنس���بة 

لنا لو لم نبذل قصارى جهدنا اآلن«.
وكانت رحلة الشركة الصغيرة القادمة من 
فورسيلني بالقرب من مدينة آخني على احلدود 
األملانية الهولندية البلجيكية متميزة للغاية، 
فقد جاءت فكرة تكنولوجيا »غول كنترول« 
من خطأ حتكيمي في مباراة بإحدى مسابقات 
دوري الدرجات الدنيا كان برويشهاوزن مشاركا 

فيها عام 2009.
وكان الغضب مازال ميأل قلب برويشهاوزن 
في اليوم التالي للمباراة، االثنني، عندما سار 
نحو مكتب رئيس قس���م التنمية بش���ركته 
»بيكسارجوس« وسأله ما إذا كان نظام املراقبة 
املعتمد على الكاميرا، واملصمم ملراقبة عمليات 
تصنيع املطاط والبالستيك، ميكنه أن يعمل 

في مجال كرة القدم.
وم���ع ارتباطهم الوثيق بجامعة آخني، بدأ 
فريق املهندسني املتفانني في التردد على اجلامعة 
في أوقات فراغهم لكي يروا ما ميكنهم القيام 
به. ومت تصمي���م منوذخا مصغرا وبنائه مع 

إجراء اختبارات أولية على رقعة صغيرة من 
العشب قبل إجراء اختبارات أفضل وأكبر على 

ملعب ستاد »أليمانيا آخني«.
ويتذكر برويشهاوزن هذه األوقات قائال: »كنا 

نعرف أننا منتلك تكنولوجيا جيدة حقا«.
ولكن في طريقه، كان يقف االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( الذي نحى تكنولوجيا خط 
املرمى جانبا متاما بعد النجاح املتواضع الذي 
حققته في جت���ارب بكرة حتتوي على رقاقة 

صغيرة بداخلها.
وحتول التي���ار ملصلحة تكنولوجيا خط 
املرمى من جديد خالل بطولة كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا عندما لم يحتسب حكم مباراة 
أملانيا وإجنلترا هدفا لالعب اإلجنليزي فرانك 
المبارد ألن أح���دا من طاقم التحكيم باملباراة 

لم يلحظه.
وكان نظاما »ه���وك-آي« و»جول ريف« 
اللذين يدعمهما رعاة كبار مثل شركات »سوني« 
و»أدي���داس« هما أول من حصل على رخصة 
التطبيق في العام املاض���ي بعدما منح فيفا 

موافقته الرسمية لتكنولوجيا خط املرمى.
أما نظام »غول كنترول« فقد انتهى العمل 
منه في أواخر عام 2012 بفريق عمل رئيسي 
يتكون من 10 أفراد في فورس���يلني، وحصل 
النظام على رخصته بداية هذا العام وبعدها فاجأ 
اجلميع عندما اختاره فيفا لتطبيق التكنولوجيا 

اخلاصة به في بطولة كأس القارات.
ويعتمد النظام على 7 كاميرات تعمل بسرعة 
بالغة حتت سقف الستاد فوق كل مرمى، وهذه 
الكاميرات متصلة بغرفة حتكم داخل الستاد 
نفسه، ويستطيع هذا النظام حتديد مكان الكرة 
بالضبط من خ���ط املرمى وقائميه، ويحصل 
حكم املباراة على إشارة من هذا النظام خالل 
ثانية واحدة على س���اعة يده في حال عبور 

الكرة خلط املرمى.
ويقول برويش���هاوزن إن ق���درا هائال من 
البيانات يكون مطلوبا عندما »يكون على نظام 
الكاميرات اتخاذ قراره بأن الكرة هي املوجودة 
داخل منطقة اجلزاء« وليس رأس أحد الالعبني 

أو طاقية رأس خاصة بحارس املرمى.
وعمل بعض أعضاء فريق عمل برويشهاوزن 
على إعداد الستادات البرازيلية الست في املواعيد 
احملددة لذلك. وال يحب برويشهاوزن اإلفصاح 
عن التفاصيل املالية لصفقته مع فيفا، حيث 
أكد أن كل ما كان يحتاجه هو مستثمر ولكنه 

لم يفصح عن اسمه.

قال املهاجم روبرتو سولدادو إنه يجتهد كي 
يكون املهاجم األساسي للمنتخب اإلسباني الذي 
يستهل غدا األحد مشواره في كأس القارات، 
مبواجهة أوروغواي مبدينة ريسيفي البرازيلية. 
واعترف املهاجم »أعمل كل يوم كي أكون مهاجم 
املنتخب، لكن نظام املناوبة جيد«. وعادة ما 
ينوع املدير الفني للمنتخب اإلسباني فيسنتي 

دل بوسكي طريقة اللعب اخلططية للفريق، 
حيث قد يلعب برأس حربة صريح، لكنه قد ال 
يدفع بأي مهاجمني كذلك. ويبدو أن سولدادو، 
الذي سجل 5 أهداف في مبارياته األخيرة مع 
املنتخب، قد نضج كالعب أساس���ي، بعد أن 
استبعد من الفريق الذي أحرز لقب بطولة األمم 

األوروبية عام 2012 في پولندا وأوكرانيا.

م����ن املقرر ان يصل منتخ����ب نيجيريا بطل 
افريقيا الى البرازيل اليوم للمش����اركة في كأس 
القارات متأخرا ع����ن املوعد االصلي بيوم كامل 
بعدما تس����بب خالف يتعلق مبكافآت اضافية 
للفريق في عدم مغادرة الالعبني للفندق اخلاص 

بهم في ناميبيا أول من أمس اخلميس. 
وبعد مكاملة بني االمني العام لالحتاد الدولي 
)فيفا( جيروم فالك ومس����ؤول نيجيري انتهى 
اخلالف الذي أدى الى رفض تش����كيلة نيجيريا 
املكونة من 23 العبا السفر الى البرازيل للضغط 

على االحتاد الوطني للبالد.
وقال فالك في مؤمت����ر صحافي في ريو دي 
جانيرو ردا على سؤال بشأن املشكلة »حتدثت 

مع م����درب الفريق وس����يكون الفريق على منت 
الطائرة يوم الس����بت وس����يصل من أجل كأس 
القارات، انتهت املش����كلة«.  وكان من املفترض 
ان يغادر منتخب نيجيريا وندهوك بعد يوم من 
التعادل 1-1 مع ناميبيا االربعاء في التصفيات 
االفريقية املؤهلة لكأس العالم 2014 والسفر الى 
جوهانسبرغ في طريقه الى البرازيل للمشاركة في 
كأس القارات. لكن رفض العبو نيجيريا مغادرة 
الفندق بسبب عدم حصولهم على مكافآت اضافية 
نالوا بها وعودا بعد الفوز على كينيا والتعادل 
مع ناميبيا. ومن املفترض ان تخوض نيجيريا 
أول مباراة لها في كأس القارات امام تاهيتي في 

بيلو هوريزونتي بعد غد االثنني.

طالب مهاج���م املنتخ���ب اإليطالي ماريو 
بالوتيلي عبر حسابه الشخصي على شبكة 
التواصل االجتماعي »تويتر« ب�»االحترافية، 
التواضع وااللت���زام« خالل كأس القارات في 
البرازيل. وكتب بالوتيلي هذه الكلمات الثالث 
عبر تويتر، بعد أن تعرض للطرد خالل التعادل 
السلبي مع التشيك يوم اجلمعة املاضي في براغ 

ضمن التصفيات األوروبية املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وكان بالوتيلي قد كتب عبر حسابه على 
شبكة تويتر بعد الطرد »اكتبوا ما تريدون، لكن 
في كأس القارات ميكنكم تشجيع منتخب آخر، 
وأنا أقول لكم ذلك من أعماق قلبي«، وبعدها 

بساعات عاد واعتذر عبر تويتر.

خطط لالستفادة 
من ستادات 

برازيليا وماناوس 
وكويابا وناتال

في أنشطة
غير رياضية


