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وإحصائياتأرقام

 تواج���ه الطرفان 9 م���رات وفاز كل 
منهما 4 مرات وتعادال مرة واحدة.

اللق��اء األول بينهم��ا كان على ميدالية 
فضية »اس��تثنائية« في اوملبياد انتويرب 
عام 1920 وفازت اسبانيا 3 � 1 لتحصل على 
الفضية ألن تشيكوس��لوڤاكيا التي كانت 
طرفا في املباراة النهائية ضد بلجيكا انسحبت 

قبل خوض مواجهة امليدالية الذهبية.
املبارات���ان األخيرتان بني املنتخبني 
كانت���ا وديتني وف���ازت هولندا 2 � 1 في 
اش���بيلية عام 2000 و1 � 0 في روتردام 
عام 2002. وفي املناسبتني سجل فرانك 
دي بوير، مس���اعد املدرب احلالي بيرت 

ڤان مارڤييك، هدفا.
لم تفز اسبانيا بأي لقب على مستوى 
الكبار في إحدى مس��ابقات االحتاد الدولي 
»فيفا« لكنها أحرزت ذهبية اوملبياد برشلونة 
عام 1992 وكأس العالم للش��باب )حتت 20 
سنة( عام 1999 وكأس العالم لكرة الصاالت 
عامي 2000 و2004. كما يتضمن س��جلها 
فوزها بكأس اوروبا عام��ي 1964 و2008 
ووصوله��ا ال��ى نهائ��ي 1984، اضافة الى 

حصولها على فضية اوملبياد 1920 ووصولها 
الى نهائي كأس العالم للناش��ئني )حتت 17 
سنة( 3 مرات واحتاللها املركز الثالث مرتني 
وحصولها على ايضا على مركز الوصيف 
في كأس العالم للش��باب )حتت 20 س��نة( 

مرتني.

لم حترز هولن���دا التي وصلت الى 
نهائي كأس العالم عام���ي 1974 و1978 
س���وى لقبا واحدا على مستوى الكبار 
عام 1988 بتتويجها بطلة لكأس اوروبا، 
كما أحرزت 3 برونزيات خالل الدورات 
االوملبية ال� 3 االولى اعوام 1908 و1912 
و1920، اما أفضل نتيجة لها على صعيد 
الفئات العمرية فكان احتاللها املركز الثالث 
خالل كأس العالم للش���باب )حتت 20 

سنة( عام 2005.
لم تتلق إسبانيا سوى هدفني في طريقها 
الى املباراة النهائية للمرة االولى في تاريخها، 
وفي السابق تأهلت ستة منتخبات الى املباراة 
النهائية بعد ان اهتزت شباكها في مناسبة 
واح��دة فقط وهي أوروغواي عام 1930 )3 
مباري��ات( واملجر ع��ام 1938 )3 مباريات( 

واجنلترا ع��ام 1966 )5 مباريات( وهولندا 
عام 1974 )6 مباريات( وأملانيا عام 2002 )6 
مباريات( وايطاليا عام 2006 )6 مباريات(.

س���جلت هولندا 12 هدفا في طريقها 
الى املباراة النهائية، مقابل 7 إلسبانيا، 
أيطاليا سجلت ايضا 7 أهداف عام 1938 
لكن في 3 مباريات، واجنلترا عام 1966 
لكن في 5 مباري���ات، هناك 3 منتخبات 
وصلت الى املباراة النهائية بعد تسجيلها 
اقل ع���دد من األهداف ف���ي طريقها الى 
مواجه���ة اللقب وه���ي: األرجنتني التي 
سجلت 5 أهداف في 6 مباريات عام 1990، 
وتشيكوسلوڤاكيا التي سجلت 6 أهداف 
في 5 مباريات عام 1962، وأملانيا الغربية 
التي سجلت 6 أهداف في 6 مباريات عام 

.1986
سيكون هاورد ويب رابع حكم اجنليزي 
يقود مباراة نهائي��ة في كأس العالم، وهو 
يدي��ر مباراته الرابعة في النهائيات احلالية 
بعد اسبانيا مع سويس��را وسلوڤاكيا مع 
ايطاليا في الدور االول، والبرازيل مع تشيلي 

في الثاني.

30 مليون يورو للبطل

بيار: التواضع مفتاح نجاح إسبانيا

التي  فيما يل���ي اجلوائ���ز 
س���توزع على املنتخبات التي 

شاركت في املونديال:
� البطل: 30 مليون يورو

� الوصي���ف: 24 ملي���ون 
يورو

� نص���ف النهائ���ي )أملانيا 
وأوروغواي(: 20 مليون يورو

� اخل���روج من ربع النهائي 

)األرجنت���ني وپارغواي وغانا 
والبرازيل(: 18 مليون يورو

� اخل���روج من ُثمن النهائي 
)املكسيك وسلوڤاكيا والواليات 
املتح���دة وتش���يلي واجنلترا 
وكوري���ا اجلنوبي���ة واليابان 

والبرتغال(: 9 ماليني يورو
� اخلروج من الدور األول: 8 

ماليني يورو

قال رئيس االحتاد االس���باني لكرة الق���دم انخيل ماريا بيار إن 
التواضع هو واحد من أهم أسباب جناح اسبانيا في كأس العالم.

وفي مقابلة مع »رويترز« في املقر التدريبي إلسبانيا بطلة اوروبا 
قال بيار: إن احلظ لعب دورا في وصول بالده الى نهائي كأس العالم 

بجانب موهبة الالعبني واملدرب.
وأك���د أن الفوز على هولندا اليوم في أول ظهور إلس���بانيا في 

نهائي كأس العالم سيعزز مكانة بالده.
وقال »هناك عناصر مهمة كثيرة وراء وصولنا الى نهائي كأس 

العالم«.

 قبل مباراة املنتخبني االس�باني واألملاني في الدور نصف 
النهائي، تركز احلديث على الالعبني الشبان في صفوف املنتخب 
األملاني، وقدرتهم على جتاوز العقبة االسبانية والتغلب على 

أسلوب التمرير املتقن والرائع لالعبي »املاتادور«.
 ولكن احلسم لم يأت عن طريق الشباب، وإمنا عن طريق 
أحد اجلياد الكبيرة حيث أحرز هدف الفوز املدافع االسباني 
املخضرم كارلي�س بويول. ورغم قصر قامت�ه، مقارنة بالعبي 
املنتخب االملاني، فقد ارتقى بويول، صاحب تصفيفة الش�عر 
املميزة واملعروفة لدى اجلميع، وقابل برأس�ه الضربة الركنية 
التي لعبها زميله تش�اڤي هرنانديز ف�ي الدقيقة 73 من املباراة 
ليسقط الشباب األملاني بالضربة القاضية ويصعد بفريقه إلى املباراة 

النهائية.
وعندما حاول املنتخب األملاني تكرار ما فعله في مباريات عديدة 
في املاضي والعودة إلى أجواء املباراة، كان بويول نفسه هو من ألقى 
بجسده في مواجهة تسديدات العبي املنتخب األملاني ليحافظ على 
الفوز الثمني. قدم بويول، جنم خط وسط برشلونة االسباني، أداء رائعا 
في املباراة رغم االتهامات التي وجهت إليه في السابق بأنه يلعب ببطء 
ال يتناسب مع سرعة مهاجمي الفرق املنافسة.  ولكن النجم االسباني )32 
عاما( تغلب على مشكلتي افتقاد السرعة وقصر القامة باتخاذ مواقع جيدة، 
وكذلك الرغبة الشديدة في استخالص كل كرة والفوز بكل مباراة، ويقاتل 

من اجله حتى الرمق االخير.
وقال تشاڤي »حالفنا احلظ بتسجيل هذا الهدف اثر ضربة ركنية وبضربة 

رأس رائعة من بويول«.
وتأخرت موهبة بويول كمدافع في الظهور حيث بدأ مسيرته كحارس مرمى، 
ثم لعب في قطاع الشباب والناشئني بنادي برشلونة كظهير أمين قبل أن يشارك 

للمرة األولى مع الفريق األول عام 1999، في مركز الظهير األمين.
ولكنه انتقل بعدها بعامني فقط إل�ى مركز قلب الدفاع واختاره االحتاد 
األوروبي لكرة القدم )يويفا( أفضل الع�ب أوروبي في هذا املركز في أعوام 

2005 و2006 و2008.
وأصبح بويول قائدا لفريق برشلونة بداية من موسم 2005/2004، كما 
فاز بويول مع برشلونة بلقب الدوري االسباني ملوسمني، باإلضافة للقب دوري 
أبطال أوروبا عام 2006 قبل أن يقود الفريق إلى موسم تاريخي في 2009 
حيث فاز الفريق بستة ألقاب، هي دوري وكأس اسبانيا ودوري أبطال أوروبا 

باإلضافة لكأسي السوبر االسباني واألوروبي وكأس العالم لألندية.
خاض بويول نحو 500 مباراة مع برش�لونة، وش�ارك للمرة األولى مع 
املنتخب االس�باني عام 2000 وكان هدفه في شباك أملانيا هو الثالث له 
في 89 مباراة دولية، ورمبا يصبح األهم له في مسيرته مع املنتخب، إال إذا 
جنح في هز شباك املنتخب الهولندي اليوم في املباراة النهائية. وقال خوان 
كابديفيال، زميله في دفاع املنتخب االس�باني »إذا فزنا بلقب كأس العالم، 

فسنحاول قص شعره )بويول(«.

بويول.. مقاتل حتى الرمق األخير

 تزاوج وتمازج كروي بين إسبانيا وهولندا 
رغم تس�اوي كفة الفريقني بشكل كبير 
في املستوى العام واملهارات الفردية وجمال 
األداء، تبدو املواجهة هي األنسب للمنتخب 
اإلسباني من وجوه عدة. ظلت هولندا مستعمرة 
اسبانية على مدار نحو 200 عاما، ومازال التأثر 
االسباني واضحا هناك من خالل الفن املعماري 

وفنون أخرى.
أما في ش�أن كرة القدم، فيقدم البلدان كرة 
جذابة وهجومية، ويشعر كثير من احملايدين في 
أنحاء العالم بالس�عادة ألن النهائي سيجمع بني 

هذين املنتخبني.
وعلقت إذاعة »ماركا« على ذلك بالقول إن »منتخبي 
اس�بانيا وهولندا دائما ما يقدمان ك�رة قدم جيدة.. 
إنها أنباء طيبة لكأس العالم وللعبة بشكل عام أن يلتقي 

الفريقان في املباراة النهائية«.
ومنذ سبعينيات القرن العشرين تركت هولندا تأثيرا هائال 

على كرة القدم االسبانية.
ب�دأ ذلك بوصول املدرب الهولندي رينوس ميش�يلز إلى 
برشلونة عام 1971 حيث تعاقد نادي برشلونة االسباني مع ميشيلز 
مخترع أسلوب »الكرة الشاملة« بعدما قاد هذا املدرب فريق أياكس 

الشاب إلى الفوز بلقب كأس أوروبا لألندية األبطال.
وفي عام 1974، وبعد خسارته مع املنتخب الهولندي في 
نهائ�ي كأس العالم 1974 أمام أملاني�ا الغربية، انضم النجم 
الهولندي يوهان نيس�كنز خلط وسط برشلونة ليدعم صفوف 
الفريق. وأدرك ميشيلز أنه أنشأ بذلك »مستعمرة هولندية« في 
»كامب نو«. وقاد كرويف فريق برش�لونة للف�وز بلقب وحيد في 
الدوري االسباني ولقب وحيد في كأس إسبانيا على مدار السنوات 
اخلمس التي قضاها في الفريق. وعلقت صحيفة »سبورت« الكتالونية 
الرياضية في مارس املاضي على تعيني كرويف رئيسا فخريا لنادي 
برشلونة بالقول »منح كرويف برشلونة هوية خاصة ومميزة له من 
خالل أسلوب لعب واضح«. قيل كرويف بشكل مفاجئ في عام 
1996 ألسباب مثيرة للجدل، منها شعور بعض مسؤولي النادي 

بأنه صار صاحب سلطة كبيرة داخل النادي.
ولكن اإلقالة لم تكن نهاية التأثير الهولندي على »كامب نو«، 
ففي ع�ام 1997 تعاقد النادي مع امل�درب الهولندي لويس 
فان غال الذي ب�دأ في جلب معظم الالعب�ني الذي فاز معهم 
بلقب دوري األبطال األوروبي عام 1995 عندما كان مديرا فنيا 

ألياكس الهولندي.
وبعد 6 ش�هور من إقالة ڤان غال عام 2003 )كانت اإلقالة 
األولى في عام 2000(، أسند النادي مهمة تدريب الفريق إلى 

مواطنه فرانك رايكارد. 
كان أول الهولنديني الذين انضموا لصفوف الفريق هو الالعب 
كالرنس س�يدورف أحد جنوم أياكس عام 1995 بقيادة فان 

غال.
وقبل عام 2009 شهدت سجالت ريال مدريد ستة العبني 
هولنديني هم رويس�ن درينثه ورافاييل ڤان در ڤارت وويسلي 
سنايدر وآريني روبن ورود ڤان نيستلروي وكالي سان هونتالر، ولكن 

الفريق ال يضم حاليا سوى الالعبني درينثه وڤان در ڤارت.

المباريات النهائية
4-2أوروغواي - االرجنتني1930
2-1ايطاليا - تشيكوسلوفاكيا1934
4-2ايطاليا - املجر1938
2-1اوروغواي - البرازيل1950
3-2املانيا الغربية - املجر1954
5-2البرازيل - السويد1958
3-1البرازيل - تشيكوسلوفاكيا1962
4-2اجنلترا – املانيا الغربية1966
4-1البرازيل - ايطاليا1970
2-1املانيا الغربية - هولندا1974
3-1االرجنتني - هولندا1978
3-1ايطاليا – املانيا الغربية1982
3-2االرجنتني – املانيا الغربية1986
1-0املانيا الغربية - االرجنتني1990
3-2البرازيل - ايطاليا1994
3-0فرنسا - البرازيل1998
2-0البرازيل - املانيا2002
6-4 بركالت الترجيحايطاليا - فرنسا2006


