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»كأسهم« وكيفهم..
»كأسهم« منذ أن خسروا من سويسرا بهدف وحيد في 
أول مباراة لهم في املونديال، كأسهم ألنهم األكثر واألقوى 
واألمهر واألعلى واألكبر واألغنى واألكرم، كأسهم ألنهم 
يعلمون ان األعمال بخواتيهما وليست ببداياتها، كأسهم ألن 
حارسهم ايكر كاسياس ومدافعهم كارلس بويول و»ميزانهم« 
اندرياس انييستا ومهاجمهم داڤيد ڤيا وبدالءهم خيسوس 
نافاس وسيسك فابريغاس وفرناندو توريس، كأسهم ألن 
مدربهم ڤيسنتي دل بوسكي ورجاله بيكيه وكابر بڤيال 
وراموس وتشاڤي وألونسو وبوسكيتس وبيدرو وسيلڤا 
ومانويل ماتا وغيرهم، كأسهم ألنهم يقدمون كرة مختلفة 
عن اآلخرين فهم ال يتناقلونها في مسافات بعيدة كغيرهم 
إمنا »يختصرون« بها املس����افات ونادرا ما تخرج خارج 
حدود امللعب، يتلذذون في تعذيب اخلصم، يهاجمونه من 
كل الزوايا، يقتربون من مرماه يهددون حارسه، ينهكونه، 

يزيدون آالمه ثم يسجلون هدفا.
فازت إسبانيا بالكأس فأجمع »العالم« على أحقيتها 
باللق����ب األول في تاريخها ول����و كان التاريخ منصفا ملا 
تركها كل هذه الس����نني بال لقب، فاز »املاتادور« باللقب 
ألنه »يحترم« خصومه وال يتعالى عليهم في كل مبارياته 
في املونديال، فلعب النهائي أمام هولندا مثلما لعب أمام 
سويس����را وخسر، وتشيلي وفاز، قالوا عن إسبانيا انها 
ال تس����جل كثيرا )8 أهداف( فخطف����ت كأس العالم عن 
جدارة، فماذا يفيدني عندما أس����جل 18 هدفا وال أحصل 

على اللقب؟
في املباراة النهائي����ة كان األداء متكافئا طوال الوقت 
األصلي مع أفضلية نس����بية لإلس����بان، وضاعت فرص 
بالتناصف بني املنتخبني، إال انك كمتابع تشعر بأن إسبانيا 
»أخطر« في هجماتها وفي طريقها لتسجيل هدف، وهذا 
ما كان عليه اإلسبان في الوقت اإلضافي وجنح انييستا 
في تسجيل هدف الفوز، في حني ان الهولندي اريني روبني 
أضاع انفرادا مبكرا لو سجل منه لتغيرت معالم املباراة 
كثيرا، وأثبت احلارس الكبير كاس����ياس ان احلارس ال 

يلعب بيديه فقط بل بقدميه أيضا.
متنيت ان يفوز انييستا بجائزة افضل العب في املونديال 
لكنها ذهبت الى األورغوياني دييغو فورالن ففرحت ألنه 
يس����تحقها، وتوقعت ان ينافس على اللقب بعدما سجل 
أهدافا رائعة )5 أهداف(، فيما استحق األملاني توماس مولر 
لقب الهداف وأفضل العب واعد، وايكر كاسياس جائزة 

افضل حارس بعدما دخل مرماه هدفان فقط.
ناصر العنزي

)أ.پ( القائد االسباني ايكر كاسياس رافعا الكأس كأول العب اسباني

 الصحف اإلسبانية: الحلم 
تحول إلى حقيقة

راوول متأثر وسعيد

قتيالن وأكثر من 100 جريح 
 وعشرات المعتقلين في إسبانيا

هللت الصحف االسبانية في مواقعها على شبكة االنترنت لتتويج 
منتخب بالدها بطال لكأس العالم للمرة االولى في تاريخه.

»احللم حتول الى حقيقة«، هذا ما عنونته صحيفة »ال بايس« في 
موقعها، مشيرة الى ان 11 يوليو »يوم تاريخي للرياضة االسبانية«، 
فيما كتبت »ال موندوا«: »اسبانيا، اسبانيا، اسبانيا«، مضيفة »كأس 
العال����م هذه توجت احد افضل املنتخبات ف����ي التاريخ«. اما »ماركا« 
فكتبت: »انييس����تا حملنا الى اجلنة«، في اش����ارة منه الى اندريس 
انييس����تا الذي سجل هدف املباراة الوحيد، مضيفة »لقد عانينا، لكن 
االمر كان يستحق ذلك«، فيما كتبت »اس«: »اسبانيا استحقت فوزها 

ضد املنتخب الهولندي الذي لم يكف الضغط علينا طيلة املباراة«.

أعرب قائد ريال مدريد والنجم التاريخي السابق للمنتخب االسباني 
راوول غونزاليس عن »تأثره وس����عادته الغامرة« بأول لقب حتققه 
اس����بانيا في بطوالت كأس العالم. ونقلت وسائل إعالم اسبانية عن 
الالعب قوله »هذا املنتخب االسباني عظيم للغاية، كنا نستحق ذلك، 
إنه يوم س����عيد، وتاريخي وال ينس����ى لكرة القدم االس����بانية. إنني 
متأثر وس����عيد للغاية«. وأضاف راوول »إنني سعيد من أجل أسرة 
كرة القدم االس����بانية كلها«، معربا عن رغبته كذلك في تهنئة املدير 
الفني للمنتخب فيسنتي دل بوسكي الذي تدرب حتت يديه في ريال 
مدريد: »إنه مدرب عظيم، قرأ جميع مباريات املونديال بوعي كبير«، 
وأضاف »كانوا جميعا رائعني«. واعتبر راوول أن »اس����بانيا كانت، 
وبفارق كبير، الفريق األفضل في املونديال إنهم يلعبون كرة ممتعة. 
أمر رائع أن جتلس أمام التلفاز وترى العرض الذي تقدمه اس����بانيا 
في هذا املونديال. إنه لقب عادل للغاية«. واختتم الالعب كالمه بقوله 

»من الفخر أن يدرك املرء أنه اسباني في ليلة كهذه«.

 قتل ش���خصان واصيب اكثر من 100 آخري���ن بجروح خالل 
احتفاالت االس���بان باحراز منتخبهم لقب بطل العالم التي شهدت 
حوادث عدة اسفرت عن اعتقال 21 شخصا في برشلونة و3 اشخاص 

في اقليم الباسك، حسبما اوضحت الشرطة االسبانية.
اوضحت الشرطة ان رجال من اخليسيراس في منطقة االناضول 
لقي حتفه بعدما س���قط من شرفة املنزل حني كان يشاهد املباراة 
مع اصدقاء له انتبهوا الى انه ليس بينهم بعدما س���جلت اسبانيا 

هدف الفوز ورأوه على االرض دون حراك.
ام���ا الضحية الثاني���ة فمات غرقا بعدما ق���ررت مجموعة من 
االصدقاء االحتفال بالفوز في املس���بح البلدي لبلدة هيرغيخويال 

في استرميادورا )شرق(.
واصيب اكثر من 100 ش���خص بينهم 74 في برشلونة )شمال 
ش���رق(، عاصمة كاتالونيا، حيث احتش���د نحو 75 الف شخص 

ملتابعة املباراة على شاشة عالقة مثبتة للمرة االولى.
واوضحت الشرطة في بيان لها ان »نحو 20 الف شخص واصلوا 
االحتفاالت بعد الفوز و21 شخصا مت اعتقالهم«، بسبب »االخالل 
بالنظام العام«، مضيفة »اصيب ايضا 74 شخصا بجروح نتيجة هذه 

احلوادث بينهم 12 شرطيا، ومت نقل 21 مصابا الى املستشفى«.
وفي اقليم الباسك )شمال(، ألقي القبض على 3 اشخاص، فضال 

عن شخصني في بلباو وآخر في زاروتز.
ولم تس���جل اي حوادث في العاصمة مدريد التي احتشد فيها 
قرابة 250 الف شخص ملتابعة املباراة والذين احتفلوا ايضا طويال 

بعد الفوز باللقب.

 كاسياس: بكيت وكانت دموع الفرح ألنني أول من رفع الكأس
بنظره إلى زميله بخط وسط 
اسبانيا تشافي ثم حتول فكره 

إلى أسرته.
وقال: »ولكن أول ما فعلته 
حقا كان التوجه إلى ڤان بيرسي 
كان علي الذهاب إلى روبني، هذا 
ه���و أول ما فعلت���ه. فبدال من 

االحتفال توجهت إليه«.
وأض���اف: »أعتقد أنه أيضا 
استحق أن يكون بالفريق الفائز، 
كان شعورا صعبا بالنسبة له 
بكل تأكيد. لقد ظل مصابا لفترة 
طويلة قب���ل أن حتني حلظته 
أخيرا في جنوب أفريقيا. الشك 
في أنني كنت سأشجع فريقه لو 
لم أكن أنا في الفريق املنافس. 
شعرت باحلزن من أجله حقا ألنه 

كان يستحق الفوز أيضا«.
وأكد فابريغاس أن ڤان بيرسي 
هنأه بعد املباراة وقال: »لقد طلب 
مني أن أستمتع باللحظة ولكنني 
أمتنى حقا أن حتني حلظته في 
وقت ما وأن يف���وز هو اآلخر 

بكأس العالم«.
وأضاف الالعب االس���باني: 
»إنه )ڤان بيرسي( شخص رائع 
وقائد عظي���م وقد واجه حظا 
عثرا مع اإلصابات. آمل أن حتني 
حلظته في العام املقبل وأن يفوز 

بشيء ما«.
وأكد فابريغاس )23 عاما( 
أنه تلقى رسالة تهنئة من مدربه 
الفرنسي بفريق ارسنال أرسني 
فينغر وق���ال: »لقد هنأني هو 

اآلخر«.
وأكد فابريغاس أن ليلة الفوز 
كانت أحد أسعد أيام حياته وقال: 
»إنها حلظة رائعة بالنسبة لي 
ولكل العب اسباني وكل شعب 
اسبانيا. إننا جميعا فخورون 
بهذا اإلجن���از، فلطاملا اعتقدنا 
أننا قادرون على حتقيقه. إنه 
بالفعل إجناز مميز جدا ونحن 

سعداء للغاية به«.

سيك فابريغاس أن أول شيء 
فكر فيه عندما انتهت املباراة هو 
األحزان التي يشعر بها زميله 
بأرسنال اإلجنليزي روبن ڤان 
بيرسي العب منتخب هولندا 

اخلاسر.
وأوضح فابريغاس أنه عندما 
النهاية حتول  س���مع صفارة 

الباردة، كان لدى احلارس سبب 
آخر لالحتفال: »منذ كنت صغيرا 
دائما ما كنت أرى أملانيا وإيطاليا 
كأفضل فريقني في ألعاب الڤيديو 
املتعلقة بكرة القدم. أمتنى أن 
تكون اسبانيا هي األفضل في 

نسخة العام املقبل«.
وبدوره، أكد جنم خط الوسط 

الصحافي���ة واملذيعة مبحطة 
»تيلي 5« التليفزيونية، كانت 
انتقادات م���ن زمالئها  مدعاة 
في املهنة خالل املونديال ألنها 

تستضيف صديقها.
كما س���يكون هن���اك وقت 
لقياس تبعات صدات وقبالت 
كاسياس. ففي ليلة جوهانسبرغ 

الصحافي���ني، كان كاس���ياس 
يحمل بني يديه قميصا وسرواال 
قصيرا )ش���ورت(: »القميص 
كان لصديقتي، والسروال كان 

للناس«.
وصديقت���ه احلميمة هذه 
ف���ي الوقت احلالي لم تعد أقل 
شهرة منه. فسارا كاربونيرو، 

بالتأكيد كان لقب كأس العالم 
الذي أحرزته اسبانيا مستحيال 
إيكر  الفه���م دون وجود  على 
كاسياس، احلارس   القائد الذي 
ترك أمس كل املشاهد املمكنة: 
بداية من صداته البطولية إلى 
دموعه قبل حت���ى أن تنتهي 
املباراة النهائية، وصوال إلى قبلة 
تليفزيونية على الهواء مباشرة 

أثارت جميع مواطنيه.
واعترف كاس���ياس »نعم 
الفرح«.  بكيت، كانت دم���وع 
فقد انهار احلارس عندما سجل 
زميله أندريس إنييستا هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة 116 
من املباراة. انهار احلارس الذي 
الدقيقة،  بدا عمالقا حتى تلك 
وأخف���ى وجه���ه بقفازيه، ألن 
ينبوع دم���وع كان يتفجر من 

عينيه.
وأوضح كاس���ياس بتأثر 
»أعتقد أنه كان الشيء األعظم 
منذ بدأت لعب الكرة. أن أكون 
)في املنتخ���ب( 10 أعوام وأن 
أكون أول العب اسباني يرفع 
هذه الكأس أمر ال ميكن وصفه. 
أنا فقط كن���ت أريد أن أرفعها 
إلى أعلى مكان ممكن، ألن رفع 
هذه الكأس بالنسبة لي شرف 

ومتعة«.
وقال »حتقق األمر ألن الناس 
الذين يعمل���ون في منتخبات 
الناشئني حصدوا ثمارهم اآلن، 
احلقيقة أن ذل���ك جاء متأخرا 
بعض الشيء، لكن الثمرة اتت 

في النهاية«.
وقال ح���ارس ريال مدريد 
)29 عاما( الذي وصل إلى قمة 
نضجه مبنتهى التواضع »الكرة 
أكثر سهولة... األولى  الثانية 
كانت أصعب ألنه كان يتحرك 
في اجتاهي، لكن التوفيق كان 

حليفي. احلظ كان معي«.
الهادئ حلشد  وفي حديثه 

فابريغاس يواسي ڤان بيرسي

فرحة عارمة في مدريد تنادي.. »األبطال«

لكن استراتيجية الهولنديني خاصة 
في الش���وط األول والتي اعتمدت على 
القوة البدنية ملواجهة االسبان ساهمت 

أيضا في األداء املخيب لألمل.
فلقد أدى هذا األسلوب إلى حصول 
8 العبني من هولن���دا على إنذارات من 

احلكم االجنليزي هاوارد ويب.
لكن اللعب القوي والتدخالت اخلشنة 
أفلحت بعد أن أدى هذا األس���لوب لهز 
املنتخب االسباني، ومنعه من االستحواذ 
على الكرة بالطريقة التي متتع العبيه 

ومثلت عماد جناحه في السنوات الثالث 
األخيرة.

وقد ال يعجب هذا األسلوب كثيرين 
لكن بي���رت فان مارفيك مدرب هولندا، 
أوضح بجالء أنه وعى الدرس من هزمية 
املانيا على يد االسبان في الدور نصف 

النهائي.
وجلأت املانيا للتراجع للدفاع وإلى 
االعتماد على الهجمات املرتدة فسمحت 
لتشابي وزمالئه بتنفيذ »طريقة االحتفاظ 
بالكرة« في وسط امللعب وكانت النتيجة 

فشل املانيا في اللعب بطريقتها وتهديد 
الدفاع االسباني.

وعل���ى العكس فض���ل الهولنديون 
خوض املعركة في وسط امللعب باالعتماد 
على ق���وة مارك فان بومل ونايجل دي 
يونغ لفرض السيطرة على هذه املنطقة 
والس���ماح الري���ن روبن ف���ي اجلانب 
األمين وديرك كاوت في اجلانب األيسر 

باالستفادة من أي مساحات خالية.
لكن في النهاية كانت التمريرات من 
وسط امللعب في عمق الدفاع االسباني 

عمت فرحة عارمة العاصمة االسبانية 
مدريد. وجتمع م���ا بني 150 و250 الف 
مش���جع في وس���ط العاصمة مرتدين 
اقمصة املنتخب االسباني وحاملني االعالم 
الوطنية هاتفني »ابطال.. ابطال« مبجرد 
تسجيل اندريس انييستا بهدف الفوز 
في الدقيقة 116 قب���ل ان تنطلق افراح 
هستيرية عقب اعالن احلكم االجنليزي 

هاورد ويب نهاية املباراة.
وانطلقت االحتف���االت في مختلف 
انحاء العاصمة واطلقت السيارات العنان 
البواقها وسط هتافات »حتيا اسبانيا« 

و»اسبان، اسبان، نحن اسبان«.
وستس���تمر احتف���االت املاليني من 
اجلماهير االسبانية بهذا اللقب التاريخي 
طيل���ة الليلة حتى وص���ول املنتخب 
االسباني وسيس���تقل العبو املنتخب 
االس���باني حافلة مكشوفة جتول بهم 

في الشوارع امام املشجعني.
لم تستطع اسبانيا تقدمي أدائها املمتع 
الذي قادها للتربع على عرش كرة القدم، 
وهي تلعب ضد هولندا القوية في نهائي 
كأس العالم، لكنها قدمت أداء ميزه الهدوء 
لتفوز بهدف مقابل ال شيء، وحترز اللقب 

للمرة األولى في تاريخها.
وخ���اب أمل كل م���ن مّنى نفس���ه 
باستعراض فني راق في فنون التحرك 
والتمريرات السلس���ة، بعد أن خرجت 
املباراة متواضعة إل���ى حد كبير، ولم 
يحسم النتيجة سوى هدف وحيد لالعب 
الوسط اندريس انيستا قبل 4 دقائق من 

نهاية الوقت اإلضافي.
وكان املوندي���ال الذي ش���هد بعض 
اللمحات العبقرية، واللحظات الساحرة 
رغم أن مس���توى اإلثارة، لم يكن كما 
متن���ى العالم يحتاج بح���ق إلى نهائي 

مليء بأفضل ما في اللعبة.
لكن املش���اهدين تابعوا على عكس 
ذلك س���يال من األخطاء التي بلغت 47 
خالل املباراة بعضها عنيف واآلخر هدفه 
اإليذاء فكانت النتيجة 13 إنذارا وحالة 

طرد واحدة.
ورغم ما ميلكه املنتخبان من مهارات 
فإنهما، لم يقدما سوى القليل من كرة 
أداءهما لس���نوات  الت���ي ميزت  القدم 

طويلة.
وأدى اإلره���اق الذي ح���ل بالعبي 
املنتخب���ني إلى لعب أكث���ر انفتاحا في 
الوقت اإلضافي قبل أن يضرب انيستا 
ضربته، لكن ال اس���بانيا قدمت أداءها 
املعروف بكثرة التمريرات، وال هولندا 

أظهرت للعالم كرتها اجلميلة.
وميكن إلق���اء بعض اللوم فيما آلت 
إليه املباراة النهائية على العصبية التي 
تصاحب املناسبة، وهو أمر مفهوم في 
حالة املنتخب االسباني الذي يلعب في 
التي  النهائي للمرة األول���ى، وهولندا 
حرصت بشدة على جتنب ثالث هزمية 

في النهائي.

هي ما منح هولندا اخلطورة في الشوط 
الثاني وفي مرتني انطلق روبن منفردا 
باجتاه املرمى ليسدد في املرة األولى في 
ساق كاس���ياس ويفشل في الثانية في 
التس���ديد بعدما بدا أن املدافع كارليس 

بويول جذبه.
وفشلت اسبانيا في الوصول بإيقاع 
اللعب إلى املستوى الذي حتتاجه لتظهر 
فاعليتها حتى شارك البديل خيسوس 
نافاس بعد ساعة من اللعب على حساب 

املهاجم بيدرو.
وس���نحت لديڤيد ڤيا وس���يرجيو 
راموس فرص جيدة في املراحل األخيرة 
من املباراة حلسم النتيجة لصالح اسبانيا 
بينما كان بوسع روبن لو مر من بويول 

تسجيل هدف احلسم لهولندا.
وجاء الوقت اإلضافي ثم الحت ركالت 
الترجيح في األفق قبل أن يحرز انيستا 
الالعب الذي قدم أفضل حملات فردية في 

املباراة هدف احلسم.
وتستحق اسبانيا اإلشادة على هدوئها 
في مواجهة العنف الهولندي والتحلي 
بالصبر والثقة في قدراتها التي ظهرت 
طيلة البطولة لتحقق انتصارات صعبة 
كلها به���دف نظيف في جميع مباريات 
مراحل خ���روج املغلوب على البرتغال 

وپاراغواي واملانيا.
ومرة أخ���رى كان اله���دف الوحيد 
كافيا ورغم غي���اب اجلمال في املباراة 
النهائية صبت هولندا غضبها على احلكم 
االجنليزي فيما حتولت اسبانيا لالحتفال 

بلقبها الذي طال انتظاره.

إسبانيا توجت في غياب األداء الممتع

باب توما ودمشق القديمة احتفت بالنصر 
ضجت شوارع العاصمة السورية دمشق باالحتفاالت 
الصاخبة. وخرج آالف السوريني إلى الشوارع رافعني أعالم 
إسبانيا مطلقني العنان ألبواق سياراتهم التي غصت بها 
الشوارع، حيث أطلق البعض األلعاب النارية بينما أطلق 

بعضهم الرصاص في بعض األحيان.
وجتمع أكثر من خمسة آالف مشجع للمنتخب االسباني 
في ساحة حي باب توما بدمشق القدمية يحملون األبواق 
والطبول واألعالم اإلسبانية وتسلق بعض الشبان قوس باب 
توما األثري ووضعوا فوقه العلم اإلسباني وسط هتافات 

تشيد بإسبانيا وفريقها البطل حامل كأس العالم.
واحتفل سوريون آخرون بس����احات أخرى، حيث لم 
يغب العنصر النسائي السوري عن هذه االحتفاالت حيث 
خرجت مئات الس����وريات اجلميالت يرتدين زي الفريقني 
مع الغلبة للزي اإلسباني ورسمت بعضهن العلم اإلسباني 

على وجوههن.
واضطرت دوريات حفظ النظام إلى قطع بعض الطرقات 
املؤدية إلى الساحات العامة مثل ساحة العباسيني وساحة 
األمويني وساحة باب توما الشهيرة مبثل هذه االحتفاالت، 
كما ش����هد حي املزة مسيرات طويلة وصاخبة بالسيارات 
إلى وقت متأخر من بعد منتصف الليل. وسهر السوريون 
في معظم أحيائهم ومدنهم إلى ساعات متأخرة من الليل 

رافعني األعالم اإلسبانية فوق شرفات منازلهم. 
وخالل حوار مع عناصر شرطة املرور التي منعته من 
اجتياز أحد الطرقات املغلقة التي كانت تؤدي إلى منزله، 
انتقد أحد سائقي س����يارات األجرة االحتفاالت السورية 
التي اعتبر أنها تنطوي على مبالغة كبيرة متس����ائال عن 
صلة سورية باس����بانيا والدافع وراء كل هذه االحتفاالت 

الصاخبة.

)أ.پ( اآلالف من اإلسبان مألوا املساحات والشوارع في مدريد ابتهاجا بالنصر العظيم


