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الجيل الذهبي يضيف لقب املونديال إلى كأس أوروبا

إسبانيا تحكم العالم الكروي

ً
من مدريد الى برشلونة ،وصوال الى اقليم
الباسك وكل املدن االسبانية ،كانت الفرحة ال
توصف ،اذ اختلطت الصيحات بدموع الفرح،
التي ّ
جسدت مشهدًا مغايرًا لذاك الذي شهدته
العاصمة الهولندية امستردام ،حيث ساد البكاء
حزنًا على فشل املنتخب البرتقالي في العودة بالكأس الذهبية
في ثالث مباراة نهائية يخوضها بعد عامي  1974و ،1978تاركًا
نظيره االسباني يحتفل بوضع أول نجمة ذهبية على قميصه
جيل استثنائي
األحمر بفضل ٍ
هولندا

ستيكلنبرغ
فان برونكهورست
(برافهايد )105

ماتييسن
دي يونغ
(فان در فارت )99

هايتينغا

فان در فيل

فان بومل
سنايدر
روبن

كويت
(ايليا )71

فان بيرسي

فيا
(توريس )106

بدرو
(نافاس )60

إينييستا

شافي
بوسكيتس

راموس

بويول

الونسو
(فابريغاس )86
كاسياس

بيكيه

كابديفيال

اسبانيا

الذهبية ألفضل العب
فورالن يحمل الكرة
ّ
حصل مهاجم منتخب األوروغواي دييغو
لقب في مسيرته ،وهو
فورالن ،على أغلى ٍ
الكرة الذهبية التي تمنح ألفضل العب في
املونديال ،وذلك بعدما قاد بالده الى الدور
نصف النهائي ،بفضل أهدافه الخمسة،
والروح القيادية التي أظهرها في
امللعب .وحصل فورالن ( 31عامًا) ،مهاجم
اتلتيكو مدريد اإلسباني ،على الكرة
الذهبية ،بعدما حصد  23.4باملئة من
األصوات في االستفتاء الذي أجراه االتحاد
الدولي لكرة القدم ،بمشاركة املعتمدين
في ّالبطولة من خبراء وصحافيني ،وهو
تقدم على الهولندي ويسلي سنايدر ،الذي

نال الكرة الفضية بنسبة  21.8باملئة
من األصوات ،واإلسباني دافيد فيا صاحب
الكرة البرونزية بنسبة 16.9باملئة من
األصوات .وخلف فورالن ،قائد منتخب
فرنسا وصانع ألعابه املعتزل زين الدين
ّ
زيدان ،الذي توج بهذه الجائزة املرموقة
عام  ،2006عندما حمل منتخب بالده إلى
املباراة النهائية.
يذكر أن النجم األشقر كسب شعبية كبيرة
ّ
في املونديال بفضل روحه الودية مع
الجماهيرً ،إذ لم يمانع يومًا من الوقوف ً
وقتًا طويال من أجل التوقيع لهم ،إضافة
الى تلبيته مطالب كل الصحافيني.

ب�ح�ض��ور م�ل�ك��ي ورئ ��اس ��ي ،وجمهور
بلغ عدده  84490متفرجًا على ملعب
«س��وك��ر سيتي» ف��ي جوهانسبورغ،
رف ��ع م�ن�ت�خ��ب إس �ب��ان �ي��ا ك ��أس العالم
للمرة األول��ى في تاريخه بفوزه على
نظيره الهولندي  0 - 1بعد التمديد،
في املباراة النهائية.
وان� �ت ��زع ��ت اس �ب��ان �ي��ا ب��ال �ت��ال��ي حكم
ال �ع ��ال ��م ال � �ك� ��روي م ��ن إي �ط��ال �ي��ا حيث
ستمتد واليتها أربع سنوات أي حتى
استضافة البرازيل للمونديال املقبل
ع��ام  .2014كما نسخت إنجاز أملانيا
الغربية بطلة أوروب ��ا  1972والعالم
 ،1974بإضافتها الكأس العاملية الى
اللقب القاري الذي ذهب الى خزائنها
ق� �ب ��ل ع� ��ام�ي��ن ،وب� ��ات� ��ت اول منتخب
اوروب� � � ��ي ي� �ت � ّ�وج ب �ع �ي �دًا م ��ن «القارة
العجوز».
وج� � �م � ��ع امل � �ن � �ت � �خ ��ب اإلس � � �ب � ��ان � ��ي ّفي
ش��ارع��ه م��ا ت�ف� ّ�رق��ه ال� ًس�ي��اس��ة ،فصفق
ال�ك��ات��ال��ون�ي��ون ط��وي�لا ل �ح��ارس ريال
م��دري��د ال �ك��اب�تن إي �ك��ر ك��اس �ي��اس عند
رف�ع��ه ال �ك��أس ،وه��م ال��ذي��ن ك��ان��وا قبل
ي��وم واح� ٍ�د فقط يتظاهرون مطالبني
ٍ
بالحكم الذاتي مجددًا .إال أن صراخهم
عال أكثر عند رؤيتهم كارليس بويول
وزميله في برشلونة شافي هرنانديز
ّ
يقبالن علم اإلقليم ويهلالن لالنتصار
ال � � ��ذي ك � ��ان ل �ه �م��ا ف �ض ��ل ك �ب �ي��ر فيه،
وخصوصًا األول صاحب هدف الفوز
على أملانيا في نصف النهائي.
كذلك لفت حضور العب كرة املضرب
اإلس� �ب ��ان ��ي راف� ��اي� ��ل ن � � ��ادال للمباراة
النهائية ،وهو ارتدى قميص منتخب
ب�ل��اده ورس� ��م ال �ع �ل��م اإلس �ب��ان��ي على
وجنتيه ّ
وزين رقبته به ،وهو لم يتأخر
ع ��ن دخ � ��ول غ ��رف ��ة م�ل�اب ��س الالعبني
لتهنئتهم على إنجازهم قبل أن يدلي
بتصريحاته الى الصحافينيّ ،
معبرًا
عن فرحته.
ول ��م ت�ش�ه��د ت�ش�ك�ي�ل�ت��ا امل�ن�ت�خ�ب�ين أي
ت�غ�ي�ي��رات ،اذ ل�ع��ب امل ��درب الهولندي
بيرت فان مارفييك ونظيره اإلسباني
فيسنتي ّ دل بوسكي بنفس العناصر
ال��ذي��ن مكنوهما م��ن ال�ف��وز ف��ي الدور
نصف النهائي .وك��ان الغائب األكبر
بالتالي امل�ه��اج��م اإلس�ب��ان��ي فرناندو
ت � ��وري � ��س ال � � � ��ذي ب� �ق ��ي ع� �ل ��ى مقاعد
الشاب
ال �ب��دالء ،مفسحًا امل �ج��ال أم ��ام
ً
بدرو رودريغيز للعب أساسيًا ثانية
ال � ��ى ج ��ان ��ب زم �ل�ائ ��ه ف ��ي خ ��ط وسط
برشلونة.
اال ان الفرصة األولى في املباراة جاءت
م��ن رأس م��داف��ع ه��و ال�ظ�ه�ي��ر األيمن
ٍ
اإلس �ب��ان��ي س�ي��رج�ي��و رام � ��وس ،الذي
ّ
حول ركلة حرة لعبها شافي باتجاه
امل ��رم ��ى ال� �ه ��ول� �ن ��دي ،ح �ي��ث ط � ��ار لها
الحارس مارتن ستيكلنبرغ وأبعدها
ببراعة قبل أن تخترق الزاوية اليمنى
( .)5وواص� � � ��ل رام� � � ��وس ت ��أل �ق ��ه فقام
بمجهود ف��ردي وس��دد كرة كاد جون
ٍ
هايتينغا ّ
يحولها الى مرماه فذهبت
الى ركنية ،انتهت عند دافيد فيا الذي
سددها بيسراه في الشباك الخارجية
للمرمى (.)12
أم � ��ا أول � ��ى ال � �ك� ��رات ال �ه��ول �ن��دي��ة على
امل ��رم ��ى اإلس �ب ��ان ��ي ،ف �ك��ان��ت م ��ن ركلة
حرة مباشرة سددها ويسلي سنايدر
والتقطها كاسياس (.)18
وان �ش �غ��ل ال�ل�اع �ب��ون ب��ال �خ �ش��ون��ة ،ما
دفع الحكم اإلنكليزي الصارم هاورد
الصفراء
وي��ب ال��ى ت��وزي��ع ال�ب�ط��اق��ات
ّ
بالجملة (بلغ عددها  15بطاقة وزعت
على  14الع�ب��ًا ،وه��و رق��م قياسي في
تاريخ املباريات النهائية للمونديال)،
وذلك وسط تسديدات خجولة لم تقلق
ك�ث�ي�رًا ال �ح��ارس�ين ح�ت��ى أط �ل��ق أريني
روب ��ن ف��ي ال��دق�ي�ق��ة األول ��ى م��ن الوقت
املحتسب بدل الضائع ،تسديدة زاحفة

كابنت اسبانيا إيكر كاسياس يرفع كأس العالم وسط فرحة رفاقه (خافيير سوريانو ــ أ ف ب)

هلل الكاتالونيون
ّ
يوم
للفوز بعد ٍ
على تظاهرهم ضد
الحكومة
رسم نادال العلم
اإلسباني على وجنتيه
وهرع لتهنئة الالعبين

م��ن خ��ارج املنطقة أب�ع��ده��ا كاسياس
ببراعة الى ركنية لم تثمر.
ون � �ش � ��ط امل� �ن� �ت� �خ ��ب ال � �ه� ��ول � �ن� ��دي في
الهجوم مطلع الشوط الثاني ،فظهر
روب� ��ن م �ج��ددًا ع �ل��ى م �س��رح األحداث
مهددًا مرمى كاسياس بكرة من خارج
ّ
املنطقة ارتمى عليها األخير ( ،)51رد
عليها شافي من ركلة حرة لعبها من
فوق الحائط الى جانب القائم األيسر
للمرمى الهولندي (.)54
وش� �ه ��دت ال��دق �ي �ق��ة  62أخ �ط��ر فرصة
ف��ي امل �ب��اراة ع�ن��دم��ا ان �ف��رد روب ��ن بعد
ت �م��ري��رة ب�ي�ن�ي��ة م��ن س �ن��اي��در ،فواجه
الحارس كاسياس وحاول لعب الكرة
الى يمينه ،إال أن األخير وضع رجله
أمامها لتتهادى ال��ى خ��ارج الشباك.
ب � � ��دوره ،ك� ��ان ف �ي��ا ق��ري �ب��ًا م ��ن افتتاح
التسجيل بعد خطأ في التشتيت من
هايتينغا ،إال أن امل�ه��اج��م االسباني
سدد من مسافة قريبة في قدم األخير

