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ّ
للمرة األولى
هداف
مولر أفضل ّ
والعب شاب
جمع النجم األملاني املوهوب ،توماس مولر،
املجد من طرفيه ّ ،عندما أحرز جائزة «الحذاء
الذهبي» ألفضل هداف ،وجائزة أفضل العب شاب
في مونديال ُ ،2010ليبقي اللقبني مع منتخب
ّ
بالده ،بعدما توج بهما ميروسالف كلوزه
ولوكاس بودولسكي على التوالي في مونديال
 ،2006الذي استضافته بالدهم.
ّ
أهداف ،وهو الرصيد
وقد سجل
مولر ّ 5
ّ
عينه الذي سجله كل من اإلسباني دافيد فيا،
والهولندي ّويسلي سنايدر ،واألوروغوياني دييغو
فورالن ،إال أن األملاني الواعد ( 20عامًا) نال
ّ
اللقب بفضل تفوقه في التمريرات الحاسمة
وعددها  3في النسخة الحالية ،مقابل واحدة
ٍّ
لكل من شركائه الثالثة .كما أنه لعب أقل
من منافسيه ،إذ سجل أهدافه الخمسة في 6
مباريات ،لكونه غاب عن مباراة الدور نصف
النهائي أمام إسبانيا لإليقاف ،قبل أن يعود في
مباراة املركز الثالث ويضيف هدفه الخامس،
مسهمًا في إبقاء امليدالية البرونزية مع
«املانشافت» أيضًا .وحاز جناح بايرن ميونيخ
بطل أملانيا ٍّ ،جائزة أفضل العب شاب ،بعدما
ّ
تفوق على كل من املكسيكي جيوفاني دو
سانتوس ،والغاني أندريه أيوو ،وذلك بعدما
امتاز بفنياته الرفيعة ،وتمريراته املتقنة
وسرعته الفائقة.

«القفاز الذهبي» لكاسياس
ّ

إينييستا بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

ّ
طرد هايتينغا نقطة تحول (رويترز)

الحكم ويب رفع  15بطاقة (رويترز)

املرتمي على األرض (.)69
ول � ��م ي �ن �ج��ح رام � � ��وس ف ��ي محاولته
الثالثة للوصول الى الشباك ،إذ علت
ك��رت��ه ال��رأس �ي��ة ال �ع��ارض��ة إث ��ر ركنية
نفذها ش��اف��ي ( .)76وأف�ل��ت روب��ن من
ال��رق��اب��ة م �ج ��ددًا ،ل�ك�ن��ه ل��م ي�ن�ج��ح في

ت �خ �ط��ي ك��اس �ي��اس ب �س �ب��ب مضايقة
ب ��وي ��ول وج � �ي ��رارد ب�ي�ك�ي��ه ل ��ه ،مهدرًا
فرصة ثمينة أخرى (.)83
وذه �ب ��ت امل� �ب ��اراة ال ��ى ت �م��دي��د الوقت
ال��ذي س��رع��ان م��ا شهد ان�ف��راد البديل
سيسك فابريغاس إثر تمريرة بينية

رائ�ع��ة م��ن إينييستا ،إال أن الحارس
ستيكلنبرغ تصدى ل��ه ببراعة (،)94
ل�ت��رت��د ال �ك��رة هجمة م��رت��دة ملنتخبه،
ان�ت�ه��ت ال ��ى رك�ن�ي��ة ل�ع�ب��ت ع��ن الجهة
اليسرى وتابعها ي��وري��س ماتييسن
موقف
ف��وق امل��رم��ى ،رغ��م أن��ه ك��ان ف��ي
ٍ

ّ
جيد للتسجيل (.)95
واستمر مسلسل إه��دار ال�ف��رص بعد
ك��رة س��دده��ا ال�ب��دي��ل اآلخ��ر خيسوس
ن��اف��اس وت�ح� ّ�ول��ت م��ن ق��دم جيوفاني
ف � ��ان ب ��رون� �ك� �ه ��ورس ��ت ،ح� �ي ��ث كادت
ت� �خ ��دع ح ��ارس ��ه ق �ب��ل أن ت� �خ ��رج الى
ركنية ( ،)101أعقبها مجهود فردي
لفابريغاس أنهاه بتسديدة قريبة من
القائم األيسر (.)104
وبعدما رفع ويب تسع بطاقات صفراء،
كانت العاشرة من نصيب هايتينغا
الذي حصل على إنذاره الثاني فخرج
م� �ط ��رودًا ( ،)109ل� ّي�س�ت�ف�ي��د اإلسبان
س��ري�ع��ًا ع�ن��دم��ا ش��ن��وا ه�ج�م��ة مرتدة
فضرب فابريغاس الدفاع الهولندي
ب � �ك ��رة رائ � �ع� ��ة ّال� � ��ى «رج � � ��ل املباراة»
إينييستا املنسل داخل املنطقة والذي
بدقة قوية
هيأها لنفسه ،ثم أطلقها ّ ً
مسجال أغلى
ال��ى يمني ستيكلنبرغ،
هدف في تاريخ بالده (.)116
ٍ

حاز كابنت منتخب إسبانيا إيكر كاسياس جائزة
«القفاز الذهبي» التي تمنح ألفضل حارس مرمى
في كأس العالم ،وذلك بعدما أدى دورًا رئيسًا
في تتويج منتخب بالده باللقب العاملي للمرة
األولى في تاريخه ،وخصوصًا بإنجازاته في
املباراة النهائية ضد هولندا ،حيث حرم العبي
مناسبات عدة.
األخير الوصول الى الشباك في
ٍ
وخلف كاسياس حارس مرمى إيطاليا جانلويجي
ّ
بوفون الذي توج بالجائزة عام  ،2006عندما
ساهم بدوره في تتويج «األزوري» باللقب الرابع
في تاريخه على حساب فرنسا بركالت الترجيح.
كوكبة من الحراس
وانضم كاسياس بالتالي الى
ّ
بأحرف مذهبة في
الذين كتبوا اسماءهم
ٍ
املونديال ،بدءًا من البلجيكي ميشال برودوم
أفضل حارس في مونديال  ،1994مرورًا بالفرنسي
فابيان بارتيز ( )1998واألملاني أوليفر كان
الذي أحرز لقب أفضل حارس وأفضل العب في
مونديال  2002رغم عدم فوز بالده باللقب
عامذاك.
كذلك أضافت اسبانيا جائزة أخرى وهي «اللعب
النظيف» ،علمًا بأنها امتلكت أفضل دفاع
بدخول مرماها هدفني فقط ،بينما كانت
املانيا األقوى هجومًا للمونديال الثاني تواليًا
بتسجيلها  16هدفًا (مقابل  14هدفًا في .)2006

