
النجم الهولندي رافاييل ڤان در ڤارت
 سيلعب مباراة العمر أمام أقرباء أمه )أ.ف.پ(

من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
23» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

السبت 10  يوليو  2010  

األخطبوط »بول«: إسبانيا بطلة العالم
أصب����ح األخطبوط بول جنما 
عامليا في سماء املونديال لدرجة 
أن كبار رجال السياسة في اسبانيا 
يشعرون بالقلق حاليا على أمن هذا 
األخطبوط.واختار فوز اس����بانيا 
على هولندا في النهائي غدا وفوز 

املانيا على اوروغواي اليوم.
واجت����ذب األخطب����وط ب����ول 
)الظاه����رة( ثقة العبي كرة القدم 
واملشجعني ورجال السياسة بعدما 
أصابت توقعات األخطبوط اخلارق 

للمنتخ����ب في مباراة أخرى 
األملاني.وتوقع األخطبوط »العراف« 
من مقره في حوض »اكويريوم سي 
اليف« مبدينة أوبرهاوزن األملانية 
أن يفوز املنتخب االس����باني على 
نظيره األملاني في مباراة الفريقني 
التي جرت األربعاء املاضي بالدور 
نصف النهائي للمونديال احلالي، 
وبالفعل فاز املنتخب االس����باني 
وتأهل للمباراة النهائية باملونديال.

وسبق لألخطبوط الشهير الذي كان 
مقره السابق في إجنلترا أن توقع 
فوز املنتخب األملاني في مبارياته 
مع أس����تراليا وغان����ا وإجنلترا 
واألرجنتني وهزميته أمام صربيا 

وهو ما حدث بالفعل.
وقال تشابي ألونسو جنم خط 
املنتخب االس����باني »بول  وسط 
هذا ميثل معجزة«، وأصبح بول 
جنما في كل أنح����اء العالم حيث 
انتشرت أخباره وصوره في كل 

من التلفزيون األسترالي وشبكة 
»س����ي.إن.إن« اإلخبارية وهيئة 
البريطانية »بي.بي.سي«  اإلذاعة 
وصحيفتي »واش����نطن بوست« 
و»نيوي����ورك تاميز« وعش����رات 

الصحف الرياضية.
كما نقلت محطة »إن تي ڤي« 
اإلخباري����ة األملانية وقائع عملية 
توقع األخطبوط بنتيجة مباراة 

املنتخبني األملاني واالسباني على 
الهواء مباشرة مصحوبة بتعليق 
من اثنني من املراسلني.وأصبحت 
صفح����ة »بوبلو ب����ول« اخلاصة 
باألخطبوط العراف على ش����بكة 
»تويتر« للتواصل االجتماعي من 
أكثر الصفحات التي يجري البحث 
عنها كما تتحدث العديد من صفحات 
ش����بكة »فيس ب����وك« للتواصل 

االجتماع����ي عل����ى االنترنت عن 
األخطبوط بول.وقبل مباراة األمس، 
نش����رت صحيفة »فيستفاليتش 
روندش����او« األملاني����ة ص����ورة 
العراف في صفحتها  لألخطبوط 
األولى مع عن����وان يتضمن كلمة 
واحدة هي »خائن« في إشارة إلى 
توقعه بهزمية أملانيا أمام اسبانيا 

في الدور نصف النهائي.

المرشحون لجائزة 
أفضل العب

كش��ف أمني عام االحتاد الدولي 
لكرة القدم الفرنس��ي جيروم فالكه 
أمس عن اس��ماء الالعبني املرشحني 
للحصول عل��ى جائزة أفضل العب 
ف��ي املونديال ال��ذي يختتم غدا في 
الالئحة  جوهانس��بورغ. وتضمنت 
عشرة العبني خلالفة الفرنسي زين 
الدين زيدان.وضمت الئحة املرشحني 
خمسة العبني من املنتخبني االسباني 
والهولندي اللذين يخوضان املباراة 
النهائية على ملعب »سوكر سيتي«.

واختارت جلنة الدراس��ة الفنية في 
االحتاد الدولي األسماء العشرة وهم 
دييغو فورالن )اوروغواي( واسامواه 
جيان )غان��ا( وداڤيد ڤيا وتش��افي 
هرنانديز واندرياس انييستا )اسبانيا( 
وليونيل ميسي )األرجنتني( ومسعود 
اوزيل وباس��تيان شفاينش��تايغر 
)أملانيا( وويس��لي س��نايدر واريني 
روبن )هولندا(.والفائزون السابقون 

باجلائزة هم:
1982: باولو روسي )إيطاليا(

مارادون��ا  دييغ��و   :1986
)األرجنتني(

1990: س��الڤاتوري سكيالتشي 
)إيطاليا(

1994: روماريو )البرازيل(
1998: رونالدو )البرازيل(
2002: أوليڤر كان )أملانيا(

زي��دان  الدي��ن  زي��ن   :2006
)فرنسا(

موندياليةمتفرقات 

الحرب العالمية الكروية األولى
تش����هد جنوب 
أفريقي����ا حرب����ا 
كروية شرس����ة، 
تس����تعمل فيه����ا 
املخال����ب احلادة 
إليق����اف اخلصم، 
ألن الفائز بالكأس 
س����يحظى بطعم 
نادر غي����ر كل ما 
سبق ألنها ببساطة 
ستكون »النسخة 
األفريقية االولى« 
ملنتخبني لم يتذوقا 

حالوة وطعم الفوز بكأس العالم من قبل.
وقوة احلرب تلك تكمن في تش����كيلة اسبانيا 
وهولندا ملا تتضمنه من العبني على مستوى عال جدا 

لديهم اخلبرة الكروية التي تفيد في النهائيات.
بدأ مستوى منتخب اسبانيا ضعيفا وخسر أمام 
سويس����را بهدف دون رد، وهنا نتكلم عن اخلبرة 
الدولية وكيفية تس����خيرها ملصلحة »املاتادور« 
فاستعاد شيئا من مستواه أمام هندوراس، وتغلب 
على تشيلي بصعوبة، ثم سار في الطريق السريع 
شيئا فشيئا واقتنص پاراغواي بأداء متوازن ثم 
برهن على رفعة مستواه أمام أملانيا فقدم أداء مدروسا 
بدقة وعناية مع احلذر الشديد من األخطاء، ففاز 
باالعتماد الكلي على اجلماعية في األداء، والتوازن 
الدفاعي والهجومي ث����م قدرته على الوصول الى 
الهدف من اقصر الطرق، وبأحسن الالعبني الذين 
ميلكون القدرة على ذلك، وأبرزهم انديرياس انييستا، 
وتشافي، وفرناندو توريس، وبيدرو رودريغيز، 

وداڤيد ڤيا، ومبساعدة من سيرجيو راموس.
إسبانيا على موعد لدخول التاريخ، فهذا زمانها 
حيث متلك منتخبا رائع����ا، ذا إمكانيات متعددة، 
وحارس مرمى هو ايكر كاس����ياس القائد احلامي 

بكل شجاعة ويظهر في األوقات املناسبة.
أما هولندا، فهي صاحبة الكرة الشاملة املمتعة 
التي جتبرك على متابعة اي مباراة تشارك فيها، هذه 
املرة تختلف نوعا ما، املتعة والرغبة بالفوز تظهر 
على إصرار الالعبني وعزميتهم وروحهم العالية التي 
يطبقون فيها طريقة األداء، وهم منتخب متعاون ترى 
خطوطه متماسكة، فاإلحساس باللقب يدغدغ العبي 
هولندا هذه املرة حتى يتوجوا أبطاال للعالم، وقد 
فازوا في كل املباريات حتى اآلن، وميلكون مفاتيح 
فوز هامة على مستوى األداء ويقود »الطواحني« 
»املروحة« األقوى ويسلي سنايدر، واجلناح الذي 
ال يكسر اريني روبن، وروبير ڤان بيرسي، وديريك 
كاوت ومارك ڤان بومل رابط الوسط باالضافة الى 
قدرة خط دفاعية ناجحة ستمتحن بالصمود أمام 
إسبانيا وستحدد نتيجة املباراة النهائية التي ستكون 
بحق حرب عاملية كروية أولى ألن الفائز سيتسيد 
العالم ل� 4 س����نوات قادمة. وسيخرج من غياهب 

أفريقيا الى أضواء الشهرة والصيت الذائع.
صالح العصفور

نادال يساند إسبانيا في النهائي 
تغيرت مشاعر جنم التنس اإلسباني رافاييل نادال املصنف األول 
على العالم وقرر السفر إلى جنوب أفريقيا ملؤازرة املنتخب اإلسباني 
في مباراته التاريخية أمام نظيره الهولندي بستاد »سوكر سيتي« 

في جوهانسبرغ. 
وذكر بيان نشر مبوقع نادال على اإلنترنت »عادة ما نرى العبي 
ك���رة قدم يحضرون مباريات نادال. ولكن في هذه املرة س���تختلف 

األدوار«.
وأضاف البيان »نادال س���يعلن ع���ن تواجده في جنوب أفريقيا 
ملؤازرة املنتخب االسباني«، وجاء ذلك بعدما أعلن نادال من قبل أنه 
لن يستطيع الس���فر إلى جنوب أفريقيا ألنه يحتاج إلى العالج من 

مشكلة في الركبة، األمر الذي يستوجب بقاءه في أوروبا.
ولكن يبدو أن نادال الفائز بلقب وميبلدون مرتني عدل عن قراره 
وحتمس للسفر إلى جنوب أفريقيا بعد فوز املنتخب االسباني على 
نظيره األملاني 1-0 في الدور نصف النهائي وتأهله لنهائي املونديال 

للمرة األولى في تاريخه.

 أعلن نادي السد القطري انه توصل الى 
اتفاق مع نادي بروتسموث االجنليزي لضم 
مدافع املنتخب اجلزائ����ري لكرة القدم نذير 

بلحاج الى صفوفه في املوسم املقبل.
وذكر املوقع االلكتروني الرسمي للسد ان 
بورتس����موث وافق على انتقال بلحاج الذي 
يلعب في مركز الظهير االيسر الى صفوف السد 
ليكون الالعب اجلزائري الثاني في الدوري 
القطري بعد مواطن����ه يزيد منصوري الذي 

انضم مؤخرا الى صفوف السيلية.
أعلن نادي ليڤربول االجنليزي انه ضم املهاجم 
الدولي الصربي ميالن يوڤانوڤيتش الى صفوفه 

ملدة 3 سنوات.
ولم يكشف ليڤربول قيمة اجر يوڤانوڤيتش )29 
عاما( الذي ضمه دون اي مقابل مالي النتهاء عقده 
مع فريقه ستاندر لياج البلجيكي بناء على توصية 
من مدربه السابق االسباني رافائيل بنيتيز قبل ان 

ينتقل االخير بدوره الى انتر ميالن االيطالي.
 اضاف جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولى 
لكرة القدم من خالل اقامة املونديال في جنوب 
افريقيا الى تراث نلسون مانديال في كيب تاون 
الذي طاملا سعى الى احالل السالم ونبذ الكراهية 

واالنتقام.
املسؤول السويسري مغرم ببريق الشهرة 
واالنواط الرسمية، خاصة عندما تبرز صورته 
كداعية للسالم العاملي، وطوال أربعة أسابيع، 
كان كأس العالم هو الساحة املثالية ليحقق 

بالتر ما يصبو إليه.
 اس��تبعد االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
تعويض مئات من املشجعني الذين لم يتمكنوا من 
حضور مباراة نصف النهائي بني أملانيا وأسبانيا 
األربعاء املاضي بعدما غيرت طائراتهم املسارات 

بسبب االزدحام في مطار دربان.
 اضطر يواكيم لوف مدرب منتخب املانيا 
الى عدم حضور امل����ران والبقاء في الفراش 
امس بعد اصابته بنزلة برد.ومع ذلك سيس��افر 
ل��وف ال��ى ب��ورت الي��زابيث خلوض املباراة 

امام اوروغواي اليوم.
وغاب القائد فيليب الم ولوكاس بودولسكي 
وميروسالف كلوزه واحلارس االحتياطي تيم 
فيس����ه عن املران الذي أقي����م في اتريدغفيل 
بالقرب من بريتوريا بس����بب معاناتهم من 

اصابات طفيفة.
أعلن االحتاد البرتغالي لكرة القدم أن املنتخب 
البرتغالي سيواجه نظيره األسباني وديا يوم 17  
نوفمبر املقبل بينما لم يتحدد امللعب الذي ستقام 

عليه املباراة.
أعلن نادي ڤولفس����بورغ، بطل الدوري 
االملاني في املوسم قبل املاضي، انه ضم الدولي 
الدمناركي سيمون كيار )21 عاما( مدافع باليرمو 

االيطالي ملدة 4 مواسم.
وقال كيار الذي شارك في املونديال اساسيا 
مع منتخب بالده وخرج من الدور االول، ملوقع 
النادي االملاني في شبكة االنترنت »هذا االنتقال 
هو فرصتي للعب مع ن����اد كبير. اعتقد أنه 
افضل قرار بالنسبة إلي«، مضيفا انه »يريد 
ضمان مركز اساسي لنفسه في تشكيلة هذا 
الفريق القوي والقادر على لعب ادوار مهمة 

في البوندسليغا«.
ولم يكشف ڤولفسبورغ قيمة صفقة انتقال 
كيار الذي امضى موسمني مع باليرمو، لكن 
صحيفة محلية قدرتها بنحو 90 مليون كورون 
)12 مليون يورو(، اضافة الى اجر سنوي يصل 

الى 18 مليون كورون )2.4 مليون يورو(.

)أ.ف.پ( األخطبوط بول »شغل الدنيا« بتوقعاته وهنا اختار مكعب اسبانيا 

سيكون غدا يوما شديد اخلصوصية بالنسبة 
لالعب الهولندي رافاييل ڤان در ڤارت عندما يواجه 
منتخب بالده نظيره االسباني في املباراة النهائية 
للمونديال بستاد »س����وكر سيتي« في العاصمة 

اجلنوب أفريقية جوهانسبرغ.
وسيكون ڤان در ڤارت جالسا على مقعد بدالء 
املنتخب الهولندي أثناء مباراة النهائي، انتظارا 
القتن����اص فرصته في دخ����ول أرض امللعب في 
جوهانسبرغ ومس����اعدة املنتخب الهولندي على 

حتقيق قاعدة »الثالثة ثابتة«،
وكان املنتخب الهولندي وصل إلى نهائي البطولة 
مرتني من قبل، ولكنه خسر في املرتني أمام أصحاب 
األرض حيث خسر أمام أملانيا الغربية عام 1974 

وأمام األرجنتني عام 1978.
ولكن الفريق الهولندي يحدوه االمل في ثالث 
م����رة يصل فيها إلى املب����اراة النهائية بأن يتوج 
بكأس العالم بالفوز على نظيره االس����باني يوم 

غد األحد.
ولم يلت����ق املنتخبان الهولندي واالس����باني 
بعضهما البعض من قبل في بطولة كبيرة، ولكن 
هذه املباراة حتمل أهمية أخرى بالنسبة لڤان در 
ڤارت حيث إنه س����يلعب للمرة األولى أيضا أمام 
منتخب الدول����ة التي تنتمي لها أمه والتي يلعب 

بها ضمن صفوف ريال مدريد.
وقال ڤان در ڤارت األربعاء املاضي، بعد يوم واحد 
من فوز هولندا على أوروغواي 3-2 في الدور نصف 
النهائي وقبل بدء مباراة أملانيا وإسبانيا »أمتنى أن 
نواجه إسبانيا في النهائي. جزء من أسرتي ينتمي 

إلسبانيا كما أنني ألعب لريال مدريد«.
وش����ارك ڤان در ڤارت )27 عاما( في التشكيل 
األساسي للمنتخب الهولندي في مبارياته الثالث 
باملجموعة اخلامسة في الدور األول، وساعد الفريق 
ف����ي حتقيق ثالثة انتص����ارات، مبهارته في خط 

الوسط ورؤيته اجليدة للملعب.
ومع ذلك أصبح ڤان در ڤارت يشارك من مقعد 
البدالء ابتداء من دور الستة عشر، بعد استعادة 

آريني روبن لياقته. 
وقال ڤان در ڤارت بعد فوز املنتخب الهولندي 
على نظيره البرازيلي 2-1 في دور الثمانية »اجللوس 

على مقعد البدالء ليس أمرا سهال«.
وأضاف »انه المر محبط أن تكون جالسا )على 
مقع����د البدالء( واملباراة جاري����ة. أحاول فقط أن 
أكون صبورا وأنتظر التبديل للنزول إلى امللعب 

ومساعدة الفريق«.
هذا بالتحديد ما س����يفعله ڤان در ڤارت أمام 
املنتخب اإلسباني الذي لم يسبق له الوصول إلى 

نهائي كأس العالم.
وقال ڤان در ڤارت في وقت س����ابق من العام 
احلالي »جزء مني إسباني، وأنا فخور للغاية بذلك. 
ولكن بلدي األول هو هولندا وأشعر بالفخر دائما 

عندما استدعى للمشاركة مع منتخبها«.
وفي خمسينيات وستينيات القرن املاضي هاجر 
نحو مليون مواطن اسباني شماال للبحث عن العمل 

في أملانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا.
وكان لنسل هؤالء املهاجرين اإلسبان دور مهم في 
كرة القدم الفرنسية حيث ظهرت أسماء مثل ميشيل 
هيدالغو ومانويل أموروس ولويس فرنانديز، ومع 
ذلك لم يظهر نفس التأثير اإلس����باني على الكرة 

الهولندية إلى أن ظهر ڤان در ڤارت.
وتنحدر والدة ڤان در ڤارت من بلدة شيكالنا 

دي ال فرونتيرا مبقاطعة قادش جنوب اسبانيا. 
وغادرت اسبانيا متوجهة إلى هولندا برفقة أسرتها 

التي كانت تعود إلى قادش بشكل متكرر.
وتزوجت من مواطن هولندي ولكنها أصرت 
على أن يكون لنجلها اس���م اسباني مسيحي، 
وهو رافاييل. وترع���رع رافاييل ڤان در ڤارت 
وهو يتحدث اللغتني الهولندية واالس���بانية، 
وتعلم في أكادميية أياكس الشهيرة ثم شارك 
للمرة األولى مع أياكس وهو في السابعة عشرة 

من عمره.

ابتسامة دل بوسكي

بع���د الفوز الثمني به���دف دون مقابل الذي 
حققه الفريق االس���باني على املنتخب األملاني 
ف���ي الدور نصف النهائي وتأهل���ه إلى املباراة 
النهائية للمرة األولى، أدار املنتخب االس���باني 
بصره وتفكيره إل���ى املنتخب الهولندي الذي 

يلتقيه غدا في املباراة النهائية.
ولم يستطع املدرب فيسنتي دل بوسكي املدير 
الفني للمنتخب االس���باني أن يخفي ابتسامته 
وسعادته لدى حديثه إلى الصحافيني بعدما شاهد 
فريقه يتغلب على املنتخب األملاني مجددا بفضل 
أس���لوب التمرير املتقن والرائع الذي يتسم به 
أداء املاتادور، وقال دل بوسكي »أعتقد أننا قدمنا 
مباراة رائعة بداية من الدفاع وحتى الهجوم«.

وبفوز املنتخب االسباني وتأهله إلى النهائي 
أمام هولندا على س���تاد »س���وكر سيتي« في 
جوهانس���برغ تأكد تتوي���ج بطل جديد لكأس 
العالم حيث لم يسبق ألي من املنتخبني االسباني 

أو الهولندي الفوز بلقب البطولة.
وهذه هي املرة األولى التي يصل فيها فريقان 
للنهائي لم يس���بق لهما الف���وز باللقب منذ أن 
تأهل املنتخبان األرجنتيني والهولندي لنهائي 

مونديال 1978 باألرجنتني.
وسيكون النهائي أوروبيا خالصا للبطولة 
الثانية على التوالي حيث جمع نهائي مونديال 

2006 بأملانيا بني منتخبي إيطاليا وفرنسا. 
وبغض النظر عن هوية الفريق الفائز، ستكون 
املرة األولى التي يتوج فيها منتخب أوروبي بلقب 

بطولة كأس العالم خارج القارة األوروبية.
وس���يكون النهائي هو الوحي���د على مدار 
تاريخ بطوالت كأس العالم الذي يخلو من أي 
من منتخبات البرازي���ل واألرجنتني وإيطاليا 

وأملانيا. 
وأنقذ فوز املاتادور االسباني نهائي املونديال 
من روح الثأر التي كان من املتوقع أن تشهدها 
املباراة في حالة تأهل املنتخبني األملاني والهولندي 
حيث سبق لهما أن التقيا في نهائي مونديال 1974 

وفاز فيه منتخب أملانيا )الغربية( 1-2.
ولم يسبق للمنتخبني االسباني والهولندي 
أن التقيا معا في أي من البطوالت الكبيرة ولكن 
املباراة بينهما في جوهانسبرغ ميكن اعتبارها 

مواجهة بني عقول متماثلة أو متشابهة.
ومنذ بداية أسلوب »الكرة الشاملة« في كرة 
القدم الهولندية بقيادة النجم الس���ابق يوهان 
كرويف في الس���بعينيات م���ن القرن املاضي 
وانتقال هذا األس���لوب جليل ماركو ڤان باسنت 
ورود خوليت في أواخ���ر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات، اشتهرت الكرة الهولندية بالنزعة 

الهجومية.

ڤان در ڤارت يواجه »خواله«
إسبانيا وهولندا.. مواجهة »العقول المتشابهة«

بويول بين االستمرار أو االعتزال
 اعلن قائد برش���لونة قطب دفاع املنتخب 
االس���باني كارليس بويول انه سيتخذ قراره 
باعت���زال اللعب دوليا من عدم���ه بعد املباراة 

النهائية.
وق���ال بويول صاحب هدف الفوز في مرمى 
املانيا )1-0( في نصف النهائي: »امامنا مباراة 
نهائية رائعة، وبعد ذلك لدينا دائما الوقت الكافي 
للتفكير في املستقبل. لم اتخذ القرار حتى االن، 

سأتخذه مع )امليس���تر( وفرناندو هييرو بعد 
املباراة النهائية« في اشارة الى مدرب املنتخب 
االسباني فيسنتي دل بوسكي واملدير الرياضي 

قائد ريال مدريد سابقا هييرو. 
 واستهل بويول )32 عاما( مسيرته الدولية 
مبواجهة هولندا في مب���اراة دولية ودية عام 
2000، وهو لعب حت���ى االن 90 مباراة دولية 

سجل خاللها 5 اهداف.


