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مـلـف وثـــــــــائـقـــي

بــــطــــــــوالت كـــــــــأس الـعــــــــالـــم مـــن  1930الــــــــى 2002

الربيطانيون اكتشفوا الكرة بعد طرد املحتل وركل رأس القائد الدانامركي!
الفرنيس جريار اول رئيس للفيفا ..والكأس اجلديدة ثمنها  100الف دوالر!

بغداد/ملخق املونديال
احللقة االولى
قد يصاب كثير بالدهشة عندما يعلمون
ان كـ ــرة الق ــدم ق ــد ع ــرفـت كـلعـب ــة مـن ــذ
عـص ــور م ــوغل ــة يف الق ــدم وان ك ــانـت لـم
تــأخــذ صــورتهــا احل ــاليــة اال يف العـصــر
احلديث فقط.
والن (املدى الـرياضي) قـد عوّدت قـراءها
علــى تقــدمي احلــدث الــريــاضـي مقــرون ـ ًا
باستعراض تاريخـي يقدم عبر معلومات
مـوثــوق بهـا وم ـوّثقــة ثقـافـة ريــاضيـة ال
تخلــو من اجلــوانب املـثيـرة ،فــاننـا نقـدم
هـ ــذا املـلف اخلـ ــاص الـ ــذي يـ ــؤرخ لـكـ ــرة
القدم كلعبـة ولكأس العالم كـبطولة ،وال
يغفل تقـدمي تقـومي مـوضـوعـي للحـدث
ال ــذي نحـن بـصــدد احلــديـث عـنه ونفـي
البطولـة الثامـنة عشـرة والفرق املـشاركة
بها.
متى وكيف عُرفت كرة القدم؟
لكـرة القـدم حكـايـة طـويلـة ،وبـدايـة هـذه
احلكــايــة هـي ابعــد بــالـتــأكـيــد مـن عــام
 1930ال ــذي اقـيـمـت فـيه اول ــى بـط ــوالت
كأس العالم.
تقـول املـصــادر التــاريخيـة ان كــرة القـدم
ع ــرفـت –لعـب ــة ومـب ــاري ــات –يف مـص ــر
القـدميـة كمـا روى ان الـصينـيني لعبـوهـا
عام ( )500ق .م .بكرات محـشوة بالشعر،
كـ ــذلك عـ ــرفه ــا الـي ــون ــانـيـ ــون الق ــدم ــاء
وادخلـوهـا يف دوراتهـم االوملبيـة القـدميـة
وعنهم اخذهـا الرومان ،حـينما غزو بالد
االغـريق وقهـروهـا يف القـرن الثـانـي قبل
املــيالد واحــتف ـظ ـ ــوا لهـ ــا بــنف ــس االسـم
االغـريقي (االرسبـاتوم) ثم نقل الـرومان
الـلعـب ــة ال ــى بـالد الغ ــال ف ـص ــار اسـمه ــا
(الـصــول) وكــانـت تلعـب بكــرة مـصنــوعــة
من مثانة بقرة محشوة بالتراب.
اما تاريخ دخول كرة القدم الى بريطانيا
الـتـي تعــد –حــديـث ـ ًا –أُم ه ــذه اللعـبــة
الـشعـبيـة ،فقــد اختـلفت حـولـه املصـادر،
ففـيمـا ذهـب (وليـام نـيتـزتفـن) يف كتـابه

(وصف مـ ــديـنـ ــة لـنـ ــدن) الـ ــذي وضع يف
اواخر القـرن الثاني عـشر امليالدي اال ان
مبـاريات كـرة القـدم كانـت جتري كـل يوم
ثالثــاء احيـاء ًا لـذكــرى ذلك اليـوم الـذي
تصـدى فيـه االنكليـز عـام 217م للـرومـان
ممـا يعنـي ان اللعبـة كـانت معـروفـة منـذ
عصـور قدميـة ،تذهـب روايات أخـرى الى
القـول بـان الـلعبــة ظهـرت يف انـكلتـرا يف
اعقـاب طـرد الـدمنـاركيني الـذيـن احتلـوا
بريطـانيا خالل الفترة بني عامي (1016
– 1042م) حـيـث ق ــام الـب ــريـط ــانـي ــون
بقـطع رأس القـائـد الـدمنـاركي وداسـوهـا
ب ــاالق ــدام كـم ــا يـفعل العـب ــو الك ــرة ،ل ــذا
يـرجع اصحـاب هـذا الـرأي تـاريخ دخـول
اللعبة الـى بريـطانيـا الى القـرن احلادي
عشر امليالدي.
االصول والقوانني
ب ــالـت ــأكـي ــد لــم تكـن ك ــرة الق ــدم هـي ذات
اللعـبــة الـتـي تعــشقه ــا املاليـني الـيــوم اذ
ك ــانت مـســاحــة امللـعب تـبلغ نحــو ثالثــة
اميال ولكل فـريق  500العب كما ان مدة
املـب ــاراة ك ــانـت اط ــول اذ ك ــانـت تـبـ ــدأ مع
الــظه ــر وال تـنــتهـي اال بـحل ــول امل ـس ــاء.
حقيقـة كـان لهـا بـعض القـواعــد التي ال
تــزال مـسـتخــدمــة ال ــى اليــوم مـثل عــدم
امـســاك الالعـب للكــرة بيــده اال ان هــذه
القــواعــد تعــرضـت للـتغـييــر عــام 1823م
اثـناء مـباراة اقـيمت مبقـاطعـة (دارويك)
البـريطـانيـة حيـث قام احـد العبـي فريق
ركبي واسمه (وليام ويب أليس) بامساك
الك ــرة بيــده وجــرى بهــا واودعهــا املــرمــى
فكـانت هذه بدايـة نشأة لعبـة كرة الركبي
ن ـسـبـ ــة للـكلـي ــة الـتـي ك ــان ذلـك الالعـب
يـنـتـمـي الــيه ـ ــا وال ت ـ ــزال ه ـ ــذه الـكلـي ـ ــة
حتــتفــظ بـن ـصـب تـ ــذكـ ــاري يحــمل اسـم
(وليـام ويب أليـس) .وظلت اللعـبة هـكذا
مــن دون ض ـ ــواب ــط مح ـ ــددة ح ـت ـ ــى ق ـ ــام
(احت ــاد لـن ــدن لك ــرة الق ــدم) ع ــام 1873م
وبــالتحـديـد يف الـسـادس والعـشـريـن من
تـشــرين االول حـيث كــانت بـدايـة الـلعبـة
بــشكلهـا احلــالي بعـد مـا صـارت ريـاضـة

حتكمها نظم وقوانني.
كرة القدم حديث ًا
يعـود الفـضل الـى االنـكليــز يف قيـام كـرة
القـ ــدم بـ ـشـكـلهـ ــا احلـ ــالـي ونـ ـشـ ــرهـ ــا يف
العــالم ،فقـد كـان انـشـاء احتـادهـم لكـرة
القـدم ارهـاصـة وفـاحتــة لقيـام احتـادات
اخـرى اذ تاله تأسيـس النادي االنـكليزي
لكـرة القدم يف الدمنـارك عام  1879كأول
هـيئة كـروية خـارج بريطـانيا وواكـبه قيام
ن ــادي (س ــانـت غـ ــاللـن) يف س ــوي ـس ــرا يف
العام نفسه.
بعــد تــوالـي قـيــام االحتــادات االقلـيـمـيــة
حـت ـ ــى ت ـ ــوج ذلـك ي ـ ــوم الـ ـسـبـت  21آي ـ ــار
1904م بقـيام االحتاد الدولي لكرة القدم
(فـيفــا) اثنــاء اجـتمــاع عقــده يف بــاريـس
ممثلـون الحتـادات كـرة القـدم يف فـرنـسـا
والدمنـارك والسـويد وسـويسـرا وهولـندا
وبـلج ـيـك ـ ــا واس ـب ـ ــان ـي ـ ــا وانــتخــب خـالله
الفـ ــرنـ ـسـي (روبـيـ ــر جـيـ ــرار) اول رئـي ــس
لالحتاد.

مقتنيات بوشكاش
املونديالية يف مزاد علني
فيـرنـيك بــوشكـاش ..احـد اســاطيـر كــرة القــدم العــامليـة..
يعـانـي وحيــداً ويصـارع صــامتـاً مـرض (الـزهـاميــر) يف ظل
عوز وحـاجة مـاليـة خانقـة دفعتـه لعرض اكـثر مـن مائـة من
تـذكـاراتـه الشخـصيـة التـي جمعهـا خالل مـسيـرته يف مالعب
الكـرة للـبيع يف مـزاد علـني يف بــريطــانيــا ومن بـني التـذكـارات
التي بـيعت جائزة احلذاء الذهـبي التي حصل عليها بعد ان
سجل رقمـاً قيـاسيـاً يف عـدد االهـداف وامليـداليـة الـتي
حــصل علـيه ــا بعــد فــوز مـنـتخـب اجملــر بــاملــركــز
الـثــانـي يف نهــائـيــات ك ــأس العــالـم عــام 1945
بسويسـرا وقميص يحمل توقيع اسطورة كرة
الق ــدم الـب ــرازيلـي (بـيلــيه) ومجـم ــوع ــة مـن
الـصــور مـن مـبــاراة اجملــر الـت ــاريخـيــة ضــد
انكلترا يف ملعب ومبلي عام 1953.
وانق ــاذاً للـم ــوقف وحفــاظ ـاً مل ــاء وجه كــرة
الق ــدم اجمل ــري ــة س ــارعـت ش ــرك ــة مج ــري ــة
لـشـراء جـميـع مقتـنيـات (بــوشكــاش) من
اجـل عرضـها يف صـالة خـاصة مبـشاهـير
الـلع ـب ـ ــة ت ـن ـ ــوي ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة اق ـ ــامــته ـ ــا يف
العـ ــاصـمـ ــة اجملـ ــريـ ــة بـ ــودابـ ـســت ،ودفعـت
ال ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة م ـبـلغ  178الـف دوالر ،مق ـ ـ ــابل
تذكارات االسطورة بوشكاش!

اقتراح احملامي رمييه
يف اول اجـتمــاع لالحتــاد الــدولـي اقتــرح
رئـيــسه (جـيــرار) اقــامــة بـطــولــة العــالـم
علـى مـستـوى املـنتخبـات الـوطنيـة اال ان
فـكـ ـ ــرته ه ـ ــذه لــم تـلق االه ـت ـم ـ ــام ال ـ ــذي
تـستحقه ولم يكتب لهـا ان ترى النور اال
بعـد نحـو ربع قــرن رغم تـسـجيل الـلعبـة
ض ـمــن ال ـ ــدورات االومل ـب ـيـ ـ ــة ..ففــي ع ـ ــام
1928م بع ـثــت ال ـ ــروح الـ ـ ــى الفـك ـ ــرة مــن
جديـد خالل اجتـماع االحتـاد يف مديـنة
بــرشلــون ــة يف اسب ــانيــا وق ــرر اجملتـمعــون
املـ ــوافقـ ــة عل ــى اقـت ــراح رئـي ــس االحت ــاد
احملــامـي الفــرنــسي (جــول رميـيه) الــذي
تـرأس االحتـاد الـدولـي من عـام –1921
1945م القاضي بـاقامـة بطولـة العالم
لك ــرة الق ــدم عل ــى م ـسـت ــوى املـنـتخـب ــات
الوطنيـة حتت اسم (بطولـة كأس العالم
لكـرة القـدم) ومـنحت دولـة (االورغـواي)
شرف تنظيم البطولة االولى مكافأة لها
عل ــى ف ــوزه ــا ب ــالـلقـب االوملـبـي ل ــدورتـي
 1924و1928م االوملبيتني.
وتقــرر ايضـ ًا ان تقـام هـذه الـبطـولـة مـرة
كل اربع سنـوات يف احــد البلــدان اعضـاء
االحتـاد وقدم (جول رمييه) بـاسمه كأس ًا
ذهبـية ليـدور التنـافس عليهـا بني الفرق
املـشــاركــة علــى ان يحـتفـظ بهــا نهــائـي ـ ًا
الفـ ــريق الـ ــذي يـ ـســتحـ ــوذ علــيهـ ــا ثالث
مرات سواء اكانت متتالية ام متفرقة.
وهك ــذا ك ــانـت انــطالق ــة بـط ــوالت ك ــأس
الع ـ ــالــم لـكـ ـ ــرة الق ـ ــدم مــن اورغ ـ ــواي يف
امـريكـا اجلنـوبيـة قـبل  76سنـة يف رحلـة
ط ــويلــة لـم تـت ــوقف ســوى عــامـي 1942م
و1946م ب ـسـبـب انــدالع احل ــرب العــاملـيــة
الثانية.
مبـاريـات عـديـدة واهـداف كثيـرة سجلت،
فـ ــرق مغـمـ ــورة واخـ ــرى م ــشهـ ــورة جنـ ــوم
عـامليون والعبون عـاديون منافـسات قوية
ومفـ ــاجـ ــآت مـثـي ـ ــرة كل هـ ــذا حـفلــت به
بـطـوالت كــأس العـالـم لكــرة القــدم منـذ
بدأت.
ويـسـتمــر الـص ــراع ويتـصــاع ــد احلمــاس
ويـتخلل املنافـسات الرئـيسة علـى الكأس

الكأس القدمية ..واجلديدة
قلنـا ان (جـول رمييه) قـدم بـاسمه كـأسـ ًا
ليــدور الـتنــافـس علـيهــا وهــذا مــا حــدث
حتـى استقـرت نهـائيـ ًا يف خزانـة االحتاد
البــرازيلـي لكــرة القــدم بعــدمــا استـطــاع
الفـ ــريق الـبـ ــرازيلـي ان يـ ـســتحـ ــوذ علـ ــى
الـب ـط ــول ــة عـ ــام 1970م للـم ــرة الـث ــالـث ــة
فــاسـتحق ان يحـتفـظ بــالكــأس نهــائي ـاً.
وصــنعــت ك ـ ــأس اخ ـ ــرى بـ ـ ــديل ـ ــة ل ـت ـ ــدور
املـ ـس ـ ــابق ـ ــات علــيه ـ ــا مع ن ـظـ ــام جـ ــديـ ــد
مبـنحهـا تلـك هي كـأس االحتـاد الــدولي
لكـرة القـدم التـي حصـل عليهـا املنـتخب
االملـاني يف مـونـديــال ايطـاليـا عـام 1990
ولكن لم يتمكن من امتالكها لالبد!
وط ـ ــامل ـ ــا ان ـن ـ ــا يف س ـي ـ ــاق احل ـ ــديــث عــن
(الكأس) فال بـد من التعـريف بالـكأسني
القدميـة واجلديدة ..فامـا القدمية التي
حمـلت اسم (جـول رمييه) فقـد صـممهـا
فنـان فرنـسي من الـذهب اخلـالص عـيار
ال من
( )18علــى هـيئــة فتــاة حتـمل اكـليـ ً
الغـار بـارتفــاع ( )30سنتـيمتـر ًا ووزنه ()4
كيلوغـرامات وتكلفت الكـأس آنذاك نحو
الفي جنيه استرليني.
والن الـبـ ــرازيل احــتف ـظـت بـكـ ــأس جـ ــول
رميـيه الـى االبــد لفـوزهــا ثالث مـرات يف
 1958و 1962و 1970اج ـ ــريـت مـ ـس ـ ــابق ـ ــة
خــاصــة الخـتـيــار كــأس جــدي ــدة فلقـيـت
جنـاح ًا بـاهر ًا حيـث قدم  53مشـروع ًا ويف
 5نيـســان  1971اخـتيــر مـشــروع الـنحــات
االيـطالي (سـيلفيو غـاتزانيجـا) والكأس
اجلـديــدة من الــذهب اخلـالـص زنتهـا 5
كـيلــوغــرامــات وارتفــاعه ــا  36سنـتيـمتــر ًا
وعـرضها من القـاعدة  13سـنتيمتـر ًا كما
يـبلغ اقـصــى ع ــرض لهــا  15سـنـتـيـمـتــر ًا
وميـثل الكـأس ريـاضـيني اثـنني مـرفـوعي
االذرع ويع ـب ـ ـ ــر كل م ــنه ـمـ ـ ــا عــن ن ـ ـشـ ـ ــوة
االنـتـص ــار ويقــول الـنحــات عـن حتفـته:
"تبــدأ خـطــوط الكــأس مـن القــاعــدة ثم
تـنف ــر بق ــوة لـتعـب ــر عـن روح امل ـس ــابق ــات
الرياضية بكل ما فيها من طهارة وقوة).
واطلق علـى الكـأس اجلديـدة التـي يقدر
ثـمنهــا بنحــو  100الف دوالر اسم (كـأس
االحت ـ ــاد ال ـ ــدولــي) وهــي ملـك االحت ـ ــاد
وح ـ ـ ــده ويف ح ـ ـ ــال ف ـ ـ ــوز اح ـ ـ ــدى ال ـ ـ ــدول
بـاملـسـابقــات حتتـفظ بـالكــأس  4سنـوات
ثم تـعيــدهــا الــى الفـيفــا الــذي ميـنحهــا
نسـخة بديلة مـطابقة للنـسخة االصلية
لـكــنه ـ ــا اصغـ ــر بـقلــيل ..وه ـ ــذا يعـنـي ان
املنــافسـة علـى الكـأس اجلـديـدة سـتبقـى
مستمرة مهما بلغ عدد املرات التي تتوج
فيها هذه الدولة او تلك.

فانيلة بويب مور ..األغىل!
(ب ـ ـ ــوبــي م ـ ـ ــور) العــب م ـن ـتـخــب
انكلتـرا الشهير علـى رقم قياسي
حـ ــني مت ع ـ ـ ـ ـ ــرضـه ـ ـ ـ ـ ــا يف اح ـ ـ ـ ـ ــد
املزادات.
الفـانيـلة كـانت حتمل الـرقم ()6
وهـي الفــانـيلــة االحـتـيــاطـيــة يف
مباراة انكلترا واملـانيا الغربية يف

اغزر النتائج يف  17موندياال ً
فوز النمسا على سويسرا ( )5- 7عام . 1954 فوز اجملر على السلفادور ( )1- 10عام . 1982 فوز اجملر على املانيا ( )3- 8عام . 1945 فوز البرازيل على بولندا ()5- 6عام . 1938 فوز فرنسا على الباراغواي ( )3- 7عام . 1958 فوز اجملر على كوريا ( )0-9عام . 1954 فوز يوغوسالفيا على زائير ( )0- 9عام . 1974 -فوز املانيا على السعودية ( )0- 8عام . 2002

ومضات
من تاريخ املونديال

منافـسات جانبية علـى القاب اقل اهمية
من لقب الـبطولـة لكنهـا تظل ذات قـيمة
ومغــزى فهنــاك لقب (هــداف البـطـولـة)
و(احــسن حــارس مــرمــى) و(اكثــر الفــرق
اهـ ــداف ـ ـاً) و(امـنـعهـ ــا دفـ ــاع ـ ـاً) ،بـل لقـ ــد
انتـشـرت ايـض ـ ًا القـاب طــريفـة لـم يفكـر
ال مثل (احسن فريق مهزوم)
بهـا احد قب ً
و(الف ــريق ص ــاحـب ال ــروح ال ــري ــاضـي ــة)،
واسرع هدف.

يتبع

لم تتوقف االرقام القياسية عند
حـ ــد نـت ـ ــائج املـبـ ــاريـ ــات او عـ ــدد
االهـ ـ ـ ـ ـ ــداف او غ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن
الـتف ــاصـيل الـتـي تخ ــص الك ــرة
لكنـها امـتدت ايـضاً الـى املالبس
وادوات اللعبـة نفـسهـا ..ويف هـذا
االجتــاه حـصـلت فــانـيلــة تخـص
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ك ـ ـ ــأس العـ ـ ــالــم (انــكل ـتـ ـ ــرا عـ ـ ــام
.)1966
الف ـ ــانــيل ـ ــة مت عـ ـ ــرضه ـ ــا ض ـمــن
مجموعة مقتنيات تخص مدرباً
انــكل ـيـ ـ ــزي ـ ـ ـاً يـ ـ ــدعـ ـ ــى (هـ ـ ــارولـ ـ ــد
شيفـردسون) وبيعت يف  21ايلول
عام  1999مببلغ  71650دوالراً!!

•اكثر املنتخبات فوزاً باللقب:
البـرازيل بــرصيـد  5مـرات اعـوام /1994/1970/1962/1958
2002.
•اكثر املنتخبات لعباً:
البرازيل وله  87مباراة فاز يف  60مـنها وتعادل يف  13وخسر
 14مباراة.
•اكثر الالعبني تسجيالً لالهداف:
جيرد موللر (املانيا) وله  14هدفاً.
•اكثر الالعبني تسجيالً يف النهائيات:
جوست فونتني (فرنسا)  13هدفاً عام 1958.
•اكثر الالعبني تسجيالً يف مباراة واحدة:
أولـيج ساليـنكو (روسيـا) وله  5اهداف يف مـرمى الكـاميرون
عام 1994.
•اكبر عدد من االهداف يف مباراة واحدة:
النمسا Xسويسرا  5- 7عام  1954يوم  26حزيران.
•اكبر فوز:
اجملر Xالسلفادور  1- 10عام 1982.
•اصغر العب يشارك يف النهائيات:
نـورمان وايتسليد (ايرلندا الشمالية) عام  1982وكان عمره
 17سنة و 41يوماً.
•اكبر العب يشارك يف النهائيات:
روجيه ميال (الكاميرون) عام  1994وكان عمره  42سنة و39
يوماً.
•اول هدف يف تاريخ النهائيات:
لـوشيـان لـورنيت (فـرنسـا) يف مبـاراة ضـد املكـسيك وانـتهت
ملصلحة فرنسا – 1.4
•اسرع هدف يف تاريخ النهائيات:
شـوكـور (تـركيـا) بعـد  11ثـانيـة يف كـأس العـالم  2002وكـانت
املبـاراة امـام كـوريـا اجلنـوبيـة علـى املـركـزين الثـالث والـرابع
يوم  29حزيران.
•اسرع طرد:
كارلـوس كاسـيزالـي (شيلي) وكـان يف مبـاراة ضد املـانيـا عام
1974.
•اكبر عدد من البطاقات احلمر:
االرجـنـتـني والـب ــرازيل وحــصل  8العـبـني عل ــى الـبـط ــاق ــات
احلمر من كل فريق
•اكبر عدد حضور جماهيري ملباراة واحدة:
 199854متفـرجـاً علــى ملعب مـاركـانــا البــرازيلي يف نهــائي
1950.
•اكثر ملعب احتضن نهائي الكأس:
ملعـب ازتيكـا مبـدينـة نيـو مكـسيكـو بـاملـكسـيك واقيـم عليه
نهائي عام  1970وعام 1986.
•اكثر من شارك يف املباريات:
لوثر ماتيوس (املانيا) وله  25مباراة.
•اكثر من شارك يف النهائيات:
انطونيو كارباجال حارس مرمى املكسيك ( )5نهائيات.
•بطوالت من دون حالة طرد واحدة:
عامي  1950و1970.
•اول حالة طرد:
جالندو (بيرو) عم 1930.
•افضل معدل للتهديف:
سويسرا  140( 1954هدفاً يف  26مباراة).
•اول هاتريك:
جليرمو ستابيلي (االرجنتني) 1930.
•اكثر من سجل من الفرق يف بطولة واحدة:
اجملر عام  )27( 1954هدفاً.
•اصغر من سجل اهدافاً:
بيليه (البرازيل) عام  1958يف السويد وكان عمره  17سنة.
•اصغر العب يشارك يف احراز اللقب:
بيليه  17( 1958سنة)

