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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االربعاء 14  يوليو  2010  

آالف اإلسبان حّيوا الالعبين.. أنييستا: بفضل األخطبوط »بول« أصبحنا أبطال العالم

بل ملك إسبانيا لألبطال: أنتم قدوة لجيل جديد من النُّ

حافلة تقل أبطال العالم تشق طريقها بني احلشود في مدريد  )رويترز(

العبو »الماتادور« يغيبون
 عن جولة برشلونة

أكد موقع صحيفة »موندو ديبورتيفو« على االنترنت أن العبي نادي 
برشلونة الثمانية الذين ساعدوا املنتخب االسباني على الفوز بلقب 
كأس العالم،  سيغيبون عن رحلة الفريق إلى قارة آسيا هذا الصيف. 
ووفقا للصحيفة االسبانية يرغب املدرب جوسيب غوارديوال في منح 
العبيه راحة لنحو شهر، للتعافي من املشاركة املرهقة في كأس العالم، 

بعد أن خاض الالعبون 7 مباريات في 3 أسابيع ونصف.
وس����يغيب الالعبون عن الرحلة الى الصني وكوريا اجلنوبية بني 

2 و8 اغسطس املقبل.
وعلى النقيض سيش����ارك البرازيلي دانيل الفيس واألرجنتيني 
ليونيل ميسي في اجلولة اآلسيوية، بعد خروج البرازيل واألرجنتني 
من الدور ربع النهائي. ومن بني 7 العبني لبرش����لونة في قائمة ال� 18 
للمنتخب االسباني، فقط لم يشارك احلارس فيكتور فالديز في املباراة 

النهائية، التي جرت في جوهانسبورغ.
ومن بني الالعبني اآلخرين لبرشلونة في صفوف املنتخب االسباني 
جيرارد بيكيه وكارليس بويول وس����يرجيو بوس����كيتس وتشابي 

وبيدرو وديڤيد فيا.

جماهير إسبانيا غير واثقة 
من إحراز المزيد من األلقاب

أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه امس أن اجلماهير االسبانية 
غير واثقة بقدرة منتخبها لكرة القدم على إحراز املزيد من األلقاب 
في املستقبل القريب بعدما أحرز لقب اسبانيا األول على مستوى 

بطوالت كأس العالم.
وفي استطالع للرأي أجرته صحيفة »ماركا« املدريدية الرياضية 
مبوقعها على اإلنترنت حول قدرة منتخب اسبانيا على الفوز بلقب 
بطول���ة األمم األوروبية ي���ورو 2012 أو كأس العالم 2014، اختار 
58.2% من إجمالي املصوتني الذين بلغ عددهم 8520 شخصا حتى 

االن اإلجابة »ال«.
وكانت اسبانيا قد أحرزت لقبها األول في تاريخ بطوالت كأس 
العالم بتغلبها على هولندا في نهائي كأس العالم املش���حون في 
مدينة جوهانسبرغ بهدف في الدقائق األخيرة من الشوط اإلضافي 
الثاني لالعب خط الوس���ط أندريس إنييستا، وجاء أكبر لقب في 
تاريخ اس���بانيا الكروي بعد عامني من إحرازها لقب بطولة األمم 

األوروبية يورو 2008.

مشجعات إسبانيات يحتفلن باللقب العاملي رئيس الوزراء اإلسباني لويس ثاباتيرو حامال كأس العالم وإلى جانبه تشاڤي هرنانديز  )رويترز(

24.3 مليون أميركي تابعوا النهائي
حظي نهائي كأس العالم بني اس��بانيا وهولندا االحد املاضي بعدد قياسي 
من املش��اهدين االميركيني ملباراة في كرة القدم بلغ 24.3 مليون ش��خص، 

حسبما أوضحت هيئة قياس املتفرجني )ذي نيلسون كومباني(.
وتخطى عدد متابعي املباراة النهائية التي بثت على قناتي »اي بي س��ي« 
و»يونيفيجني« الرقم القياسي الس��ابق ملباراة الواليات املتحدة وغانا )1 - 2 
بعد التمديد( في الدور الثاني في 26 يونيو املاضي وبلغ 19.4 مليون شخص. 
وكانت مب��اراة البرازيل وايطاليا في نهائي موندي��ال الواليات املتحدة عام 
1994 حتمل الرقم القياسي لعدد املشاهدين االميركيني ملباراة في كرة القدم 
قبل نهائيات جنوب افريقيا حني بلغ 18.1 مليون ش��خص، في حني ان عدد 
مشاهدي نهائي كأس العالم للسيدات عام 1999 بني البرازيل والصني بلغ 18 
مليونا. وللمقارنة، فإن عدد متابعي نهائي مس��ابقة السوبر بول في فبراير 
املاضي وصل الى 106.5 ماليني شخص. على صعيد متصل، أشادت احلكومة 
االميركية بتنظيم جنوب افريقيا »املمتاز« لكأس العالم، وهنأت اسبانيا على 

احرازها اللقب.
وقال بي جيه كراولي املتحدث الرسمي باسم وزارة اخلارجية االميركية: 
اننا نهنئ ونش��كر الشعب اجلنوب أفريقي على استضافته شهرا رائعا من 
ك��رة القدم، كانت هذه هي املرة االولى التي تس��تضيف فيها دولة افريقية 
بطولة كأس العال��م وقد أثبتت جنوب افريقيا براعتها في تنفيذ هذه املهمة. 
وقال كراولي: اننا نهنئ اس��بانيا ايضا عل��ى فوزها املثير على هولندا )في 

النهائي(«.

ونصف الساعة.
انييستا  اندرياس  وتوجه 
مسجل هدف الفوز في النهائي 
الى احملتشدين عبر امليكروفون 
قائال: »بفضل األخطبوط بول 
أصبحن���ا أبط���ال العالم«، اما 
كاسياس فقال »لقد حققنا حلم 
طفولتنا«، واعتبر تشافي »انه 
امر رائع ان نرى هذا العدد من 

الناس السعداء«.
وكان االخطب���وط األملاني 
»ب���ول« توقع فوز اس���بانيا 
على هولن���دا في النهائي، كما 
صح���ت توقعاته ف���ي جميع 
مباريات املنتخب األملاني مبا 
فيها خسارته في الدور األول 

أمام صربيا.
واعتبر امللك خوان كارلوس 
خالل استقبال األبطال في القصر 
امللكي ان »االنتصار مستحق 
من قبل منتخب استثنائي جعل 
قلوب جميع اإلسبان تخفق«، 
مش���يرا الى »الفخر الكبير ان 
نرى اس���بانيا بطل���ة للعالم. 
ه���ذا النجاح يوحد اإلس���بان 
وينشر اسم إسبانيا في العالم 

أجمع«.
من جانبه، رقص ثاباتيرو 
في حدائق القصر احلكومي مع 
الالعبني وه���و يحمل الكأس، 
وقال »به���ذا االنتصار الكبير، 
جعلتم صورة اسبانيا براقة في 
العالم. هذه الكأس، انتم فزمت 
بها، لكنها تعود الى اإلس���بان 

جميعا«.
ووضعت إس���بانيا خلفها 
أزمته���ا االقتصادية  للحظات 
احلادة ونسبة البطالة البالغة 
20% واالنقسامات السياسية 
والقومية لالحتفال بإحراز كأس 
العالم للمرة االولى، فعاش���ت 
بالفعل أمس���ية تاريخية، كما 
ان العيد اس���ت��مر حتى فجر 

امس.

احتشد مئات آالف اإلسبان 
ف���ي مدريد لتحي���ة منتخبهم 
املت���وج بطال للعال���م في كرة 
القدم للمرة االولى في تاريخه 
بفوزه على هولندا في النهائي 
1 � 0 بع���د التمدي���د في نهائي 
مونديال جن���وب افريقيا، في 
يوم وصف بأنه »أكبر عيد في 

تاريخ إسبانيا«.
كان املنتخب االس���باني قد 
وصل بع���د ظهر اول من امس 
الى مطار باراخاس في مدريد 
قادما من جوهانسبورغ، وكان 
ايكر كاس���ياس، أفضل  قائده 
ف���ي املونديال،  حارس مرمى 
أول من خرج من الطائرة حامال 
الكأس الثمينة وعالمات التعب 
واإلرهاق تبدو على محياه، تاله 

املدرب فيسنتي دل بوسكي.
وأقلت طائرة خاصة تابعة 
لش���ركة الطي���ران الوطني���ة 
»ايبيريا« كتبت عليها عبارات 
مثل »أبطال العالم« و»فخورون 
مبنتخبنا«، الالعبني من جنوب 
افريقيا، واس���تراحوا لبعض 
الوقت في احد فنادق العاصمة 
قبل ان يستقبلهم امللك خوان 
ال���وزراء  كارل���وس ورئيس 

خوسيه لويس ثاباتيرو.
ولم يتمكن امللك، الذي يعد 
عاش���قا للرياضة، من حضور 
املب���اراة النهائي���ة ألنه مازال 
في مرحلة التعافي من عملية 

جراحية في الرئة.
وقال لالعبني »أنتم قدوة لنا 
جميعا، قدوة جليل جديد من 
النبل، للعم���ل كفريق وبروح 
قتالية، نشكركم أيها األبطال، 
باس���م العائلة املالكة وجميع 

أفراد الشعب اإلسباني«.
 وبعد مراسم االستقبال في 
القصر امللكي توجه الالعبون 
إلى مانكلوا، مقر احلكومة للقاء 

ثاباتيرو ووزرائه.

وق���ال ثاباتي���رو »الكأس 
تخص جميع الشعب اإلسباني 
والالعبني الذين حاولوا حتقيق 

الفوز ألجيال عديدة«.
وأشاد ثاباتيرو بشكل خاص 
بانييستا، ليس فقط لتسجيله 
هدف احلسم، بعد أن كتب على 
التحتي له، رس���الة  القميص 
وداع ملدافع اس���بانيول دانيل 
خاركي الذي توفى بأزمة قلبية 
في أغسطس املاضي عن عمر 

يناهز ال� 26.
ورد انييستا بالقول »شكرا 
لك على اس���تقبالك لنا، انني 
فخ���ور كوني ج���زءا من هذا 
العالم تخص  الفري���ق، كأس 

اجلميع«.
وكذلك أشاد ثاباتيرو باملدرب 
فيسنتي دل بوسكي، الذي قال 
»ه���ذه اجلائزة جلمي���ع أفراد 
القدم االسبانية،  أس���رة كرة 
لألندية الصغيرة وكذلك األندية 

الكبيرة«.

أبطال أبطال

وحمل احملتشدون االعالم 
االس���بانية احلمراء والذهبية 
وكانوا يهتفون »ابطال، ابطال، 
ابطال«، ولوح آخرون لالعبني 
من ش���رفات منازله���م املطلة 
على مس���ار احلافلة السوداء 
البعض  أقلتهم، وتسلق  التي 

األشجار لرؤية أبطالهم.
وكان نحو 14 مليون إسباني 
تابعوا املباراة النهائية، واحتفل 
عشرات اآلالف باالنتصار في 
شوارع املدن الرئيسية في الليلة 
ذاتها، ما أدى الى سقوط قتيلني 
وأكثر من 100 جريح واعتقال 

21 شخصا.
»إنه���م مئ���ات اآلالف« قال 
رئيس بلدية مدريد، في حني ان 
احد معلقي التلفزيون االسباني 
قدر العدد »بأكثر من مليون«، 

للجيش االسباني في االحتفاالت 
تاركة وراءها س���حابة بألوان 

العلم اإلسباني.
وسارت احلافلة ببطء بني 
الى 4  احلش���ود واحتاج���ت 
س���اعات الجتياز مسار بطول 
8 كليومترات، وكانت وصلت 
متأخ���رة نح���و س������اعتني 

ريال مدريد بانتصاراته، وسط 
صيحات »أبطال أبطال«.

العلم  وحم���ل كاس���ياس 
االسباني األحمر والذهبي وعليه 
عالمة النور السوداء، اما جنم 
برشلونة تش���افي فكان يرفع 
أمام اجلمه���ور، بينما  الكأس 
شاركت طائرات مقاتلة تابعة 

وحتدث عن »اكبر عيد في تاريخ 
اسبانيا«.

وهتف اآلالف »شاهدنا كأس 
العال���م لثانية« اثن���اء مرور 
احلافلة املكش���وفة التي أقلت 
الالعبني وش���قت طريقها بني 
احلش���ود في مدريد، وحتديدا 
املعت���اد الحتفاالت  املكان  في 

النجم أندرياس انييستا يتحدث إلى اجلماهير حامال دمية لألخطبوط »بول«  )رويترز(


