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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االثنين 12  يوليو  2010  

مدربو المنتخبات الفائزة باللقب
فيما يلي أسماء املدربني الذين قادوا منتخبات 
بالده���م الى إح���راز كأس العالم منذ انطالق 

املسابقة األولى عام 1930 حتى 2010:
 1930: البرتو سوبوتشي )االوروغواي(

 1934: ڤيتوريو بوتزو )ايطاليا(
 1938: ڤيتوريو بوتزو )ايطاليا(

 1950: خوان لوبيز )االوروغواي(
 1954: سيب هيربيرغر )املانيا(

 1958: فيتشنتي فيوال )البرازيل(
 1962: اميوري موريرا )البرازيل(

 1966: الف رامسي )إجنلترا(
 1970: ماريو زاغالو )البرازيل(

 1974: هلمون شون )املانيا الغربية(
مينوت���ي  لوي���س  س���يزار   :1978  

)االرجنتني(
 1982: انزو بيرزوت )ايطاليا(

 1986: كارلوس بيالردو )االرجنتني(
 1990: فرانتس بكنباور )املانيا(

 1994: كارلوس البرتو باريرا )البرازيل(
 1998: امييه جاكيه )فرنسا(

س���كوالري  فيليب���ي  لوي���ز   :2002  
)البرازيل(

 2006: مارتشيلو ليپي )ايطاليا(
 2010: ڤيسنتي دل بوسكي )اسبانيا(

إسبانيا تتّوج بكأس العالم وتدخل السجل الذهبي
إنييستا وكاسياس قادا »الماتادور« للفوز على هولندا وتحقيق اللقب العالمي ألول مرة

تّوج املنتخب االسباني لكرة 
الق���دم بلقبه العامل���ي األول اثر 
فوزه على نظيره الهولندي 1 � 0 
مس���اء امس في املباراة النهائية 
لبطولة كأس العالم والتي انتهى 
وقتها األصلي بالتعادل السلبي 
على ستاد »س���وكر سيتي« في 

جوهانسبورغ.
وأسدل الستار على أول بطولة 
لكأس العالم تقام بالقارة األفريقية 
بتتويج بطل ثامن لكؤوس العالم 
حيث أصبح املنتخب االسباني 
البطولة  ثامن فريق يحرز لقب 
على مدار تاريخها الذي ميتد إلى 

80 عاما.
وجنح املنتخب األسباني في 
الف���وز باللقب العامل���ي في أول 
مرة يصل فيها للمباراة النهائية 

في تاريخ البطولة التي متتد فيها 
املباراة النهائية لوقت إضافي وهي 

الثانية على التوالي.
وش���هدت الدقيق���ة 109 طرد 
الهولندي جون هيتينغا  املدافع 
حلصول���ه على اإلن���ذار الثاني 
في مباراة ش���هدت رقما قياسيا 
لإلنذارات في تاري���خ املباريات 

النهائية للمونديال.
واس���تغل املنتخب االسباني 
التف���وق العددي وس���جل هدف 
الفوز الثمني عبر الالعب أندريس 
إنييستا في الدقيقة 116. ويدين 
الفريق بفضل كبير في هذا الفوز 
إيكر  إلى ح���ارس مرماه  الثمني 
كاسياس الذي تصدى النفرادين 
ليمن���ح فريقه فرص���ة حتقيق 

الفوز.

ليضيف���ه إلى اللق���ب األوروبي 
الذي أحرزه قب���ل عامني بالفوز 
على أملانيا 1 � 0 في نهائي يورو 
2008. وفشل املنتخب الهولندي 
للم���رة الثالثة في حتقيق الفوز 
النهائية حيث سبق  املباراة  في 
له أن خسر نهائي مونديال 1974 

بأملانيا الغربية و1978 باألرجنتني 
أمام صاحبي األرض في كل من 
البطولتني على الترتيب. وانتهى 
الوقت األصلي بالتعادل السلبي 
ليلجأ الفريقان إلى الوقت اإلضافي 
ملدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي 
على شوطني لتكون املرة السادسة 

السجل الذهبي
توجت اسبانيا بطلة للعالم للمرة 
االولى ف��ي تاريخها عندم��ا تغلبت 
عل��ى هولن��دا 1 � 0. وارتف��ع عدد 
املنتخبات التي نالت ش��رف إحراز 
اللقب الى 8 منذ النس��خة األولى في 
االوروغواي ع��ام 1930 وهي فضال 
عن اس��بانيا البرازي��ل حاملة الرقم 
القياس��ي برصي��د 5 ألق��اب أعوام 
1958 و1962 و1970 و1994 و2002، 
تليه��ا ايطاليا برصي��د أربعة ألقاب 
أع��وام 1934 و1938 و1982 و2006 
ث��م أملانيا بثالثة ألق��اب أعوام 1954 
بلقبني  واألرجنت��ني  و1990،  و1974 
عام��ي 1978 و1986 واالوروغ��واي 
بلقبني عام��ي 1930 و1950 واجنلترا 
بلقب واحد عام 1966 وفرنسا بلقب 
واحد عام 1998. وفي جنوب افريقيا 
ش��اركت جميع املنتخب��ات املتوجة 

باللقب العاملي سابقا. وهنا السجل:
 1930: االوروغواي

 1934: ايطاليا
 1938: ايطاليا

 1950: االوروغواي
 1954: أملانيا

 1958: البرازيل
 1962: البرازيل
 1966: اجنلترا
 1970: البرازيل

 1974: أملانيا
 1978: األرجنتني

 1982: ايطاليا
 1986: األرجنتني

 1990: أملانيا
 1994: البرازيل

 1998: فرنسا
 2002: البرازيل

 2006: ايطاليا
 2010: اسبانيا

الجوائز المالية
فيما يلي اجلوائز التي وزعت على املنتخبات التي شاركت 

في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في جنوب افريقيا:
البطل: اسبانيا 30 مليون يورو

الوصيف: هولندا 24 مليون يورو
نصف النهائي )أملانيا واالوروغواي(: 20 مليون يورو

اخل����روج من ربع النهائي )االرجنت����ني والبارغواي وغانا 
والبرازيل(: 18 مليون يورو

اخلروج من ثمن النهائي )املكسيك وسلوڤاكيا والواليات 
املتحدة وتشيلي واجنلترا وكوريا اجلنوبية واليابان والبرتغال(: 

9 ماليني يورو.
اخلروج من الدور االول )فرنس����ا وجنوب افريقيا اليونان 
ونيجيريا وسلوڤينيا واجلزائر واستراليا وصربيا والدمنارك 
والكاميرون وايطاليا ونيوزيلندا وساحل العاج وكوريا الشمالية 

وسويسرا وهندوراس(: 8 ماليني يورو.

مقتحم مالعب إسباني يحاول لمس الكأس
دخل رجل إس����باني، معروف باقتحام املالعب، أرضية 
ملعب س����وكر سيتي بجوهانسبورغ قبيل انطالق املباراة 
النهائية. وجرى الرجل امللقب ب� »جيمي جامب« في اجتاه 
الكأس الذهبي����ة املعروضة على إحدى املنصات لكن 6 من 
مس����ؤولي األمن متكنوا من السيطرة عليه بالقوة قبل أن 
يص����ل إلى الكأس. ومت بعد ذلك عل����ى الفور اقتياده بعيدا 
عبر أحد املمرات حيث كان ينتظر العبو الفريقني استعدادا 

لدخول أرضية امللعب.

إنييستا أفضل العب في المباراة النهائية
فاز الالعب االسباني أندريس إنييستا بجائزة رجل 

املباراة )أفضل العب( في املباراة النهائية.
 وسجل إنييستا هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
116 من املباراة الت���ي انتهى وقتها األصلي بالتعادل 
الس���لبي كما قدم أداء رائعا في املباراة اس���تحق به 

اللقب.

مانديال وشاكيرا يسدالن
 الستار على المونديال

عمت مشاعر البهجة والفخر ستاد سوكر 
سيتي مساء امس مع إسدال الزعيم واملناضل 
األفريقي نيلسون مانديال، وعدد من املوسيقيني 
الكولومبية  البوب  والراقصني بقيادة جنمة 
ش����اكيرا، الس����تار على بطولة كأس العالم 
التاريخي����ة 2010 بجنوب أفريقيا. وانطلقت 
الهتافات وأصوات الفوفوزيال في الستاد، الذي 
يتسع ل� 89 ألف شخص والذي اتشح باللونني 
البرتقالي واألحمر في املباراة النهائية مع دخول 
مانديال وزوجته جراسا ماتشيل أرض امللعب 
على عربة غولف قبل انطالق املباراة. وهتفت 
اجلماهير ملانديال الذي وضع اللمسة األخيرة 
للبطولة التاريخية، التي هي أول بطولة كأس 

عالم تقام في القارة األفريقية.

مولر يحصد 
لقب الهداف

املنتخب  مهاج��م  ت��ّوج 
األملاني توم��اس مولر بلقب 
التاس��عة  النس��خة  ه��داف 
العالم. وسجل  عشرة لكأس 
مولر 5 أهداف وهو الرصيد 
ذات��ه لالس��باني داڤي��د ڤيا 
والهولندي ويس��لي سنايدر 
دييغ��و  واالوروغويان��ي 
ف��ورالن، بي��د ان األملان��ي 
الواعد )20 عام��ا( نال اللقب 
بفضل تفوقه في التمريرات 
احلاس��مة وعدده��ا 3 ف��ي 
النسخة احلالية مقابل واحدة 

لشركائه الثالثة.

فورالن ينال 
الكرة الذهبية

اختي��ر مهاج��م منتخب 
االوروغ��واي دييغو فورالن 
أفضل الع��ب ف��ي البطولة. 
وحص��ل ف��ورالن مهاج��م 
اتلتيكو مدريد االسباني على 
23.4% م��ن األصوات متقدما 
ويس��لي  الهولن��دي  عل��ى 
س��نايدر ال��ذي ن��ال الكرة 
داڤيد  واالس��باني  الفضية، 
ڤيا صاحب الكرة البرونزية.

دل بوسكي يدخل تاريخ 
إسبانيا من بابه العريض

دخل املدرب الفذ ڤيسنتي دل بوسكي تاريخ 
بالده م����ن الباب العريض بعدما قاد منتخب 
بالده الى لقب بطل كأس العالم للمرة األولى 
في تاريخه وذل����ك اثر فوز »ال فوريا روخا« 
على نظيره الهولندي.  وارتقى دل بوس����كي 
بامتياز الى مس����توى املسؤولية التي ألقيت 
على عاتقه بعد خالفة لويس اراغونيس الذي 
ق����اد املنتخب الى لقبه األول منذ 1964 بعدما 

توج بطال لكأس أوروبا 2008.

كرة اإلسباني انييستا في طريقها لهز شباك هولندا لتعلن عن فوز إسبانيا بكأس العالم        )رويترز( رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر ورئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما شاركا في تتويج العبي إسبانيا بكأس العالم      )أ.ف.پ(


