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مـلف وثـ ـ ــائقــي

NO. (17) Wed. (28) June 2006

بطوالت كأس العالم من  1930الى 2002
املونديال الثامن :انكلترا من  11حتى 1966/7/30

كلب ينقذ رشف (األمة الربيطانية)  ..وهدف هريست ما زال يثري احلرية والشك
وصاحبه يف نـزهة ،ثم حتـول االول فجأة الى
كومة من الرمل وسحب منها بعد قليل رزمة
تبني انهـا حتتـوي كاس جـول رمييه ..وتـوجه
كـور بـيت الـى مـركــز للـشـرطــة وسلـم الكـأس
فنــال  6آالف جنـيه مكـافـأة ،وسجـن بلتـشلي
سـنتني مع متنـيه بان تـبقى الكـأس يف لندن.
ام ــا (بـيـكل ــز) ال ــذي اصـبح اح ــد م ـش ــاهـي ــر
انـكلـتــرا فـصــار جنـم ـاً سـيـنـمــائـي ـاً وسـمح له
”اسـتثنـائيـاً” بحضـور مبـاريات الـكأس خـالفاً
لــكل االنـ ـظ ـمـ ـ ــة النـه انقـ ـ ــذ (شـ ـ ــرف االمـ ـ ــة
البريطانية)!
بلغ عــدد املـبــاريــات  32مـبــاراة اقـيـمـت خالل
الفتـرة ما بـني  ،1966 /7/30 -11اما النـتائج
فقد اسفرت عن التالي:

اجملموعة االولى:

بغداد /ملحق املونديال

مهـد الكـرة ..تـنظـم مسـابقـة الكـأس الثـامنـة،
وحت ـش ــد له ــا كل طــاق ــاتهــا ،وتـنجح مــرتـني..
االولــى عـنــدمــا نـظـمـت مـبــاريــات املــونــديــال
والـثانـية عـندمـا فازت بـالكـأس لتـكون الـدولة
الثـانيـة الـتي تنـظم وتفـوز يف مسـابقـات كـأس
العالم.
وصلت الى النهـائيات الدول التي سبق لها ان
ف ـ ــازت بـك ـ ــأس ج ـ ــول رميــيه وهـي :االورغ ـ ــواي
واي ـطـ ــالـيـ ــا واملـ ــانـيـ ــا الغـ ــربـيـ ــة
والـب ــرازيل الـبــطل ــة ال ـس ــابق ــة،
اضافـة الى الـدول التي شـاركت
يف الـكأس الـسابقـة وقد تـغيبت
تـشـيكــوسلـوفــاكيــا ،كمــا شهـدت
انـكلـتــرا وجــوه ـاً جــديــدة مـثل
الـب ــرتغ ــال وف ــرن ـس ــا ..ف ــرن ـس ــا
وص ـلـ ـ ــت بــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ان س ـح ـقـ ـ ــت
يـ ــوغـ ــسالفـيـ ــا يف الـت ــصفـيـ ــات
االولـ ـ ــى ..ك ـمـ ـ ــا كـ ـ ــان لـكـ ـ ــوريـ ـ ــا
الـشمـاليـة مـشـاركـة فعـالـة بعـد
ان قضمت استراليا مرتني 1/6
و 1. /3
اسفـ ــرت القـ ــرعـ ــة عـن تـ ـشـكــيل
اجملاميع التـالية يف النـهائيات:
اجمل ــم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة االول ـ ـ ــى ضـ ـم ــت:
انكـلتــرا واالورغــواي واملكـسـيك
وفــرنـس ــا .واجملمــوع ــة الث ــانيــة
ضـ ـم ــت :املـ ـ ـ ــان ــيـ ـ ـ ــا الـغـ ـ ـ ــرب ــيـ ـ ـ ــة
واالرجـنتـني واسبــانيـا وسـويـســرا ،واجملمـوعـة
الـث ــالـث ــة ضـمـت الـب ــرتغ ــال واجمل ــر والـب ــرازيل
وبلغـاريــا ،واجملمـوعـة الــرابعــة ضمـت :روسيـا
وكوريا الشمالية وايطاليا وشيلي.

استياء هافيالجن

حــدثـت مفــاجــأة مــدويــة يف  1966 /3 /19أي
قـبل االفـتـتــاح بـنح ــو  3أشهــر و 3اســابـيع الن
كـأس جـول رمييـه التي كـانت تعـرض يف قصـر

(وسـتـمـيـنـ ـسـتـ ــر) سُـ ــرقـت! وق ــطعـت شـبـكـ ــات
الـتلفـزيـون بــرامجهـا لـتعلـن اخلبـر الـتعيـس،
وجنــدت الـشــرطــة رجــالهــا للـبحـث عن الـكنــز
الثـمني ،وقــال رئيـس االحتــاد البــرازيلي جـواو
هــافـيالجن الــذي صــار الحقـ ـاً رئيـس ـاً للفـيفــا:
(حفظـنا الكـأس يف خزائنـنا سنـوات طواالً ثم
اضاعها االنكليز يف يومني)!

رسالة ومساومة!

ويف  25آذار ت ــسلـم االحت ــاد االنـكلـيـ ــزي علـب ــة

 انكلترا × االوروغواي صفر –صفر1-1
 فرنسا × املكسيك االورغواي × فرسنا 1-2 انكلترا × املكسيك 0-2 االورغواي × املكسيك صفر –صفر-2صفر
 انكلترا × فرنسا تـصــدرت انـكلـتــرا اجملـمــوعــة بــرصـيــد ()5نقاط.

اجملموعة الثانية:

 املانيا الغربية× سويسرا  -5صفر االرجنتني × اسبانيا 1 -2 اسبانيا × سويسرا 1-2االرجنتني × سـويسرا -2صفر
 االرجـنـتـني × املــانـيــاالغربية صفر  -صفر
 املـ ــانـي ـ ــا الغـ ــربـيـ ــة ×اسبانيا 1-2
 تـ ــص ـ ـ ــدرت امل ـ ـ ــان ــي ـ ـ ــاالغـ ــربـيـ ــة اجملـمـ ــوعـ ــة
برصيد ( )5نقاط.

اجملموعة الثالثة

 البــرازيـل × بلغــاريــا -2صفر
 البـرتغال × اجملر -31
 اجملر × البرازيل -31
 البــرتغــال × بلغــاريــا -3صفر
 -البـرتغـال × البـرازيل

حتـت ــوي عل ــى ق ــاعـ ــدة الك ــأس ورس ــال ــة فـيه ــا
ص ــاحــبهـ ــا  25الف جـنــيه العـ ــادة الك ــأس ويف
اليــوم التـالـي مت القبـض عـليه ويـدعـى ادوارد
بلتــشلي ،فــاعتـرف بجــرمه لكـن مكــان الكـأس
بقي مجهوالً!
ومــا عجــز عنه رجـال الـشـرطـة لـم يعجــز عنه
ديفيـد كـوربـيت ( )26عـامـاً وكـلبه (بـيكلـز) أي
(مـخلل) ب ــاللغ ــة العــربـي ــة ،فقــد خــرج الـكلـب

1-3
 اجملر × بلغاريا 1-3 تـصــدرت البــرتغــال اجملمـوعـة بــرصيـد ()6نقاط.

اجملموعة الرابعة

 روسيا × كوريا (ش) -3صفر ايطاليا × تشيلي  -2صفر -كوريا (ش) تشيلي 1-1

 روسيا × ايطاليا -1صفر كوريا (ش) × ايطاليا -1صفر روسيا× تشيلي 1-2 -تصدرت روسيا اجملموعة برصيد ( )6نقاط

دور ربع النهائي

محيطهـا فلم يوفقـوا يف مسعـاهم مع ان نحو
 100مصور كانوا يف امليدان وان عدداً كبيراً من
املتفرجني حملوا الكاميرات.

قرار حامل الراية

احللقة التاسعة

يف الدقـيقة  100مـرّر االنكليـزي آلن بـول جنم

 انكلترا × االرجنتني  -1صفر امل ــانـي ــا الغ ــربـي ــة × االورغ ــواي -4صفر
 البرتغال × كوريا (ش) 3 -51-2
 -روسيا × هنغاريا

دور نصف النهائي

 املانيا الغربية × روسيا 1-2 االهـ ــداف  :هـ ــالـ ــر  ،بـيـكـنـبـ ــاور(املانيا) ،باركويان (روسيا).
 انكلترا × البرتغال 1-2 االهداف :شـارلتـون ( 2نكلـترا) ،أوز بيو (البرتغال).

مباراة املركز الثالث

 روسيا × البرتغال 2-1 االهـ ــداف (للـبـ ــرتغ ــال اوز بـي ــووتوريس ،ولروسيا مالفيف).

املباراة النهائية

 انـكلتـرا × املــانيـا الغــربيـة 2-4بعد التمديد
(الـ ــوقــت االصلـي  ،2-2الـ ـشـ ــوط
االول )1-1
 الزمان1966 /7 /30 : املكـان :مـلعب وميـبلي –لنـدن–انكلترا
 اجلمهور 93 :الف متفرج احلكـم :الســويسـري غـوتفـريـددينست
 االه ــداف :انـكلـت ــرا  :هـي ــرسـت( 18و 101و ، 120بيترز )78
املانيـا الغربيـة  :هالرد ()12
وفيبر ()89
 ال ـت ـ ـشـك ــيل ـ ــة  :انــكل ـت ـ ــرا -ب ـ ــانـكـ ــس وج ـ ــاكتـش ــارلتــون ومــور وويلـس ــون وستــايلــز وب ــوبي
ت ـش ــارلـت ــون وب ــول وهـي ــرسـت وه ــانـت وبـيـت ــرز
وجورج كون والن بول .
املدرب :الف رامزي
امل ــانـيـ ــا الغ ــربـي ــة :تـيـلك ــوف ــسكـي ،ه ــوجتــس،
شـولتـس وفيبـر وشنـيلنغ وبـيكنـباور واوفـيراث
وهالر وزيلر وهيلد وامريخ.
املدرب :هلموت شول.

هدف يثير حيرة حتى اآلن!

اله ــدف االنكـلي ــزي الث ــالث حتــدي ــداً عنــدمــا
ك ــانت الـنتـيجــة ( )2-2كـتب فـيه الكـثيــر وقــد
جـاء يف الـدقـيقــة املئــة أي بعـد  10دقـائـق من
بداية الوقـت االضايف وقد حاول االملـان تأكيد
عـ ـ ـ ــدم صحـ ـ ـ ــة اله ـ ـ ــدف وفـعل ـ ـ ــوا املـ ـ ـس ــتح ــيل
ليحصلوا على صورة فوتوغرافية تبني ان كرة
هيـرست ارتـدت من العـارضة الـى أرض امللعب
مــن دون ان ت ــتجـ ـ ــاوز خ ــط املـ ـ ــرمـ ـ ــى بـك ـ ـ ــامل

اللقـاء الكـرة الى هـيرسـت فسـددها بـقوة نـحو
املـرمـى االملـانـي لتـرتـطم بــالعـارضــة وتتحـول
نحــو االرض قبـل ان يبعـدهـا فـيبـر الـى ركـنيـة
وس ـ ــارع احلـكــم ال ـ ـس ـ ــوي ـ ـس ـ ــري دي ـن ـ ـســت ال ـ ــى
احتـساب هـدف النكلتـرا حيث اعتـبر ان الـكرة
جتـاوزت خط املـرمـى االملـاني بكـاملهـا ..احتج
االملـ ــان ووافق احلـكــم علـ ــى اسـتـ ـشـ ــارة حـ ــامل
الـرايـة وهـو الـســوفيـتي بـاخـر معــرف علمـا ان
االخيـر لـم يكن قـد حتــرك من مكــانه النه لم
يـر أي هـدف ،ولــو رأى ذلك لـركـض نحــو خط
املـنتـصف ..مع ذلك تـراجع بـاخـرا مـوف واكـد
ان الك ــرة تخـطـت امل ــرمـ ــى بكـ ــامل محـيــطه ــا:
واك ــدت ال ــدراسـ ــات ان الك ــرة ل ــو عـب ــرت خــط
املــرمــى ملــا ارتــدت ال ــى داخل امللعـب ليـبعــدهــا
فيـبر لكن الـدراسات ال تعتـمد طبعـاً واحتسب
الهــدف! وارتكب احلكـم خطـأ عنـدمـا احتـسب
الهــدف الــرابع لـهي ــرست قـبل الـنهــاي ــة بثــوان
بــاعـتبــار ان املــشجـعني كــانــوا قــد دخلــوا ارض

امللعب.

هداف البطولة

 اوزبـي ــو (الـبـ ــرتغ ــال) ب ــرصـي ــد ( )9اه ــدافسـجلهــا علــى الـنح ــو الت ــالي )4( :اهــداف يف
مــرمــى كــوريــا الــشم ــاليــة ،هــدفــان يف مــرمــى
ال ـبـ ـ ــرازيل ،ه ـ ــدف واح ـ ــد يف م ـ ــرمـ ـ ــى كل مــن
بلغاريا وانكلترا واالحتاد السوفيتي.

احصائية

 سجـل يف البـطــولــة  89هــدف ـاً مبعــدل 2.78هـدف يف املبـاراة الواحـدة ،أكثـر الفرق اهـدافاً
البرتغال  17هدفاً ،اعلى نتيجة سجلت كانت
وبـني املــانـي ــا الغــربـيــة وســوي ـس ــرا (-5صفــر)
واكثــر املبــاريــات اهــداف ـاً كــانت بـني البــرتغــال
وكوريا الشمالية (.)3-5

ترقبوا يف احللقة املقبلة:
كيف احتفظ السحرة البرازيليون
بالكأس الى االبد؟

الدور األول باألرقام..

هنري االكثر سقوطاً يف فخ التسلل وفيغو االكثر تعرضاً

فيمـا يلـي بعض االرقـام من الـدور االول لنهـائيـات كـأس
العالـم لكرة القـدم املقامـة حاليـا يف املانيـا وذلك بحسب
االحتاد الدولي (فيفا):
املنتخبات
 أفــضل خــط هجــوم :املــانـيــا واالرجـنـتـني واسـبــانـيــا (8اهداف لكل منها)
 أســوأ خـط هجــوم :تــريـنيــداد وتــوبــاغــو (لم يــسجل ايهدف)
 املنتخب االكثر تسديدا نحو املرمى :اسبانيا ( 62مرة) -الـتـ ـسـ ــديـ ــدات بـني اخلـ ـشـبـ ــات الــثالث :اسـبـ ــانـيـ ــا (33

تسديدة)
 اكـب ــر ع ــدد مـن الـتـم ــري ــرات احل ــاسـم ــة :االرجـنـتـني (7مت ــري ــرات 2 ،خل ــافـي ــر س ــافـي ــوال ومــثله ــا خل ــوان روم ــان
ريكيلمي وواحـدة لكل من هرنان كريسبو وكارلوس تيفيز
وليونيل ميسي)
 أفضل خط دفاع :سويسرا (لم يدخل مرماه اي هدف) أسوأ خط دفاع :صربيا ومونتينيغرو ( 10اهداف) اكبـر عـدد من الـتمـريـرات :اسبـانيـا ( 1788متـريـرة 87%منها صحيحة و 13%خاطئة)
 -أكـبــر عــدد مـن الـتـمــري ــرات العــرضـيــة :ال ـســويــد (107

أوليفر كان ال يفضل خيار احلارس الثاين
ق ــال اولــيف ــر ك ــان ح ــارس م ــرم ــى فـ ــريق ب ــاي ــرن
ميونيخ االملانـي لكرة القدم إن يورجن كلينسمان
املـدير الفني للـمنتخب ما زال مـديناً له بـتفسير
لعــدم اخـتيــاره كحــارس مـنتـخب امل ــانيــا األول يف
نه ــائـي ــات كـ ــأس الع ــالـم ب ــرغــم أنه ال يـتـ ــوقع أن
يحصل منه على هذا التفسير.
وقـال إنه لـن يقبل أبـدا قـرار كـلينـسمـان بتـغييـره
بـينـس لـيمـان حـارس مـرمــى ارسنــال اإلجنليـزي
لـيـصـبح احل ــارس األول للـمـنـتخـب ،مـضـيفـ ـاً أن
اجللــوس علــى مقــاعــد الـبــدالء يف كــأس العــالـم
”ليس جيدا”.
ونقل عـنه ق ــوله ”ب ــالـطـبع كـنـت أتـ ــوقع تف ـسـي ــرا
مـفصـال من كلـينـسمــان ..ولكـن ألنه ليـس هنـاك
تفـسيــر حتــى اآلن فمـن احملتـمل أال يكــون هنـاك
تفسيـر” .وأوضحت التغطـية التلفـزيونيـة ملباراة
املـانيـا التي فـازت فيهـا علـى السـويد  -2صـفر يف
الدور الثـاني بكأس العـالم كان وهو يـشعر بضيق
أثـناء مـتابعـة املبـاراة من عـلى مقـاعد الـبدالء يف

الوقت الذي كان يحتفل فيه املشجعون االملان يف
املـدرجـات .وقـال كــان ”حتـى اآلونــة األخيـرة كـنت
مقـتنعـا بـأني سـألعب (يف كـأس العـالم) .كل مـرة
أسيـر فيهـا صـوب مقـاعـد البـدالء أشعـر مبـرارة..
أت ــابع املـب ــاراة وأح ــاول الـت ــركـي ــز عل ــى اللعـب ثـم
اخ ــتفــي يف غ ـ ــرفـ ـ ــة خلـع املالبـ ــس ب ـ ــأس ـ ــرع وقــت
ممـكن” .وتــابع أن الـسـبب ال ــوحيــد الــذي حـصل
علـيه لعـدم اخـتيــاره كحــارس املنـتخب األول كـان
أن ل ـي ـم ـ ــان يـلعــب ب ـ ـشــكل أف ــضل مــنه ”ب ـ ــدرج ـ ــة
بـسـيطــة للغـايـة” .واسـتطـرد ”أنـا آسف ولـكن هل
تغيـر احلـارس األول ألعــوام عنـدمـا يـلعب بـشكل
ث ــابـت ألن ح ــارسـ ـاً آخ ــر مـن املفـتـ ــرض أن يك ــون
أفـضل منه ”بـدرجـة بـسـيطـة”؟ بــالنـسبــة لي هـذا
لـيــس مـب ــرراً” .وتـ ــابع” :ألعـب ب ـشـكل جـي ــد عل ــى
املـستـوى األول خالل العـامني املـنصـرمني ولـعبت
بـشكل جيـد يف مبـاريـاتي بـالـدوري االملـاني وفـزت
بـدوري وكـأس املـانيـا مـرتني وأمتـتع بخبـرة كبيـرة
يف البطولة”.

متريرات عرضية  28باملئة منها صحيحة و 72%خاطئة)
 اكبر عدد من الركالت الركنية :اسبانيا ( 29ركلة) اكبر عدد من االخطاء :غانا ()76 أقل عدد من االخطاء :البرازيل ()35 اكبر عدد من حاالت التسلل :غانا ()21 أكبر عدد من االنذارات :تونس ()14 أكبـر عـدد حــاالت الطـرد :كــرواتيـا وتـشـيكيـا والـواليـاتاملتحدة وصربيا ومونتينيغرو (حالتان لكل منها)
الالعبون
 افضل هداف :االملاني ميروسالف كلوزه ( 4اهداف) االكـث ـ ــر ت ــس ـ ــدي ـ ــدا :االنـكلـي ـ ــزي ف ـ ــرانـك المـب ـ ــارد (18تسديدة)
 ص ــاحـب اكـب ــر ع ــدد مـن الـت ـس ــدي ــدات بـني اخل ـشـب ــاتالثالث :االملاني ميروسالف كلوزه ()9
 صــاحـب اكبــر ع ــدد من الـتمــريــرات :االيـط ــالي انــدريــابيرلو ()275
 صـاحـب اكبـر عـدد من الـتمـريـرات العـرضيـة :االيـرانيمهدي مهداوي ()42
 االكثـر تـسـديــدا للــركالت الـركـنيــة :االنكـليـزي ديـفيـدبيكهام واالسباني خايف ( 19لكل منهما)
 االكـثر سقـوطا يف فخ الـتسلـل :الفرنـسي تيـيري هـنري( 9مرات)
 االكثـر ارتكـابــا لالخطـاء :الهـولنـدي روبن فـان بيـرسي()13
 االكثـر تعـرضــا لالخطـاء :البـرتغـالي لـويـس فيغـو (17مرة)
 االكثـر تــدخال مـن اخللـف :التـريـنيــدادي دوايت يـورك( 21مرة)
 االكثــر تعــرضــا لـلتــدخالت مـن اخللـف :البــارغــوي ــانينيلسون فالديز ()23
 احلارس االكثر تصـديا للكرات :االنغـولي جواو ريكاردووالياباني يوشيكاتسو كاواغوتشي ( 21صدة)
املباريات
 املبـاراة االكثر اهـدافا :االرجنـتني ـ صربيـا ومونتـينيغرو(0ـ )6واملانيا ـ كوستاريكا (2ـ)4

 املباراة التـي شهدت اكبـر عددمـن الـت ـســديــدات :ت ـشـيكـيــا ـ
غانا ( 34تسديدة)
 املبـاراة الـتي شهـدتاكـ ــبـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ــن
التـســديــدات بني
اخل ـ ـ ـ ـشـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــات:
ايـران ـ انغوال
()20
 املـبـ ــاراةالـ ـ ــتـ ـ ـ ــي

شـه ـ ـ ـ ــدت
اكبر عدد من
ال ـ ـتـ ــمـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــرات:
الــي ـ ــاب ـ ــان ـ الــبـ ـ ــرازيل
( 1095مـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا 87%
صحيحة)
 املبـاراة التي شـهدت اكـبر عـدد منالـتـم ــري ــرات الع ــرضـي ــة :ال ـس ــوي ــد ـ
انكلترا ()67
 املبـاراة التي شـهدت اكـبر عـدد منالركالت الـركنيـة :السـويد ـ انـكلترا
()18

لالخطاء
 املـب ــاراة الـتـي شه ــدت اكـب ــر ع ــدد مـن ح ــاالتالتسلل :تشيكيا ـ غانا ()14
 املـب ــاراة الـتـي شه ــدت اكـب ــر ع ــددمــن االخ ــط ـ ــاء :ال ـ ــسع ـ ــودي ـ ــة ـ
اوكــرانيــا ،وانغــوال ـ البــرتغـال
()49
 املبـاراة الـتي شهـدت اكبـرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ــن االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارات:
كـ ـ ــوســتـ ـ ــاريـكـ ـ ــا ـ بـ ـ ــولــنـ ـ ــدا
وسويسرا ـ كوريا اجلنوبية
()10
 املـباراة التي شهـدت اكبرعـ ــدد مـن حـ ــاالت ال ـطـ ــرد:
كـ ـ ـ ــروات ــيـ ـ ـ ــا ـ اس ــتـ ـ ـ ــرال ــيـ ـ ـ ــا
وايـطــالـيــا ـ الــواليــات
املـ ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة (.)3

