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مـلـف وثـــــــــائـقـــي

بطوالت كأس العالم من  1930إلى 2002

املونديال التاسع  -املكسيك من  5/31إلى 1970/6/21

السامبا عزفت اللحن الثالث ..واملغاربة أثاروا ردود وكاالت األنباء!
بغداد  /ملحق املونديال:

(احللقة العاشرة)

لـم حت ـصـل املكـ ـســيك ب ــسه ــولـ ــة عل ــى مـ ــوافق ــة
(الفيفـا) علـى اسـتضـافـة كـأس العـالم التـاسعـة،
فق ــد القــت املك ـسـيـك مع ــارض ــة ش ــدي ــدة أثـن ــاء
االجـتـم ــاع الـ ــذي عقـ ــد يف مك ـســيك ــو ع ــام 1964
أثـنـ ــاء األلعـ ــاب األوملـبـيـ ــة ولـكــنهـ ــا انـت ـصـ ــرت يف
الــنه ــايـ ــة عل ــى احلـجج الـتــي تق ــدمــت به ــا دول
العالـم غير الـراغبة بـاللعب هنـاك بسـبب ارتفاع
نـسبـة الـرطـوبـة وحـرارة اجلـو ،قـرار املـوافقـة نـال
 56ص ــوتـ ـاً ومع ــارض ــة  32عـض ــواً ..وإل ــى ج ــانـب
املعــارضــة لقـيت هــذه الكــأس انـسحــابــات كـثيــرة
فقـد انـسحبـت بعض الـدول العـربيـة واآلسيـويـة
بــدءاً مـن مبــاري ــات التـصـفيــات احـتجــاج ـاً علــى
إشـ ـ ــراك إسـ ـ ــرائ ــيل يف اجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة اآلس ـيـ ـ ــويـ ـ ــة
واالوقيانوس.
 16فـ ــريقـ ـاً ميـثل ــون قـ ــارات الع ــالـم وصل ــوا إل ــى
الـنهــائيــات قــسمــوا إلــى أربع مـجمــوعــات ضـمت
األول ــى روسيــا واملكــسيـك وبلجـيكــا والــسلفــادور
والـثــانـيــة ضـمـت إيـطــالـيــا واورغــواي وال ـســويــد
والـث ــالـث ــة ضـمـت الـب ــرازيل وإنـكلـت ــرا وروم ــانـي ــا
وتشيـكوسلوفـاكيا والـرابعة ضمت أملـانيا الغـربية
وبيرو وبلغاريا واملغرب.
آراء الـنق ــاد وامل ــراقـبـني أنـصـبــت كله ــا يف خ ــان ــة
الـت ـ ــوقعـ ــات إن هـ ــذه الـب ـطـ ــول ـ ــة أقل شـ ــأن ـ ـاً مـن
سـابـقتهــا لكـنهم وجــدوا الكـثيـر مـن خالل سيـر
املـباريـات التي أنهـت سلبيـة السـتينـيات وضـربت
قلـ ــة األهـ ــداف وق ـضــت علـ ــى الـلعـب الـ ــدفـ ــاعـي
املـصحــوب بــالعـنف .الـبــرازيل قــدمـت بف ــريقهــا
األس ـط ـ ــوري فلـيـكـي ك ـ ــارل ـ ــوس الـب ـ ــرت ـ ــو وردي ـ ــاز
وايفرادلو جيرسون وريفلينو وجيرز ينيو وبيليه
ال ــذيـن ق ــدم ــوا ع ــروضـ ـاً ف ــاقـت ال ــروع ــة وذك ــرت
العـالم بفـريق اجملـر عـام  1954وحـملت البـرازيل
الكأس التاسعة إلى األبد.
وفـيـم ــا يلـي نـت ــائج اجملـمــوع ــات األربع يف الــدور
األول:
*اجملموعة األولى:

 املكسيك × روسيا 0-0 بلجيكا × السلفادور 0-3 روسيا × بلجيكا 1-4 املكسيك × السلفادور 0-4 روسيا السلفادور 0-2 املكسيك × بلجيكا 0-1 تصدرت روسيا اجملموعة برصيد ( )5نقاط.*اجملموعة الثانية:
 إيطاليا × السويد 0-1 األورغواي × إيطاليا 0-0 السويد × االورغواي 0-1تصدرت إيطاليا اجملموعة برصيد ( )4نقاط
*اجملموعة الثالثة:
 إنكلترا × رومانيا 0-1 البرازيل × تشيكوسلوفاكيا 1-4 رومانيا × تشيكلوسلوفاكيا 1-2البرازيل × انكلترا 0-1
 البرازيل × رومانيا 2-3 انكلترا × تشيكوسلوفاكيا 0-1تـصدرت البـرازيل اجملمـوعة بـرصيد ()6
نقاط
*اجملموعة الرابعة
 بيرو × بلغاريا 2-3 أملانيا الغربية × املغرب 1-2 أملانيا الغربية × بيرو 1-3 بيرو × املغرب 0-3 بلغاريا × املغرب 1-1ت ـصـ ــدرت أملـ ــانـيـ ــا الغـ ــربـيـ ــة اجملـمـ ــوعـ ــة
برصيد ( )6نقاط
*دور ربع النهائي:
 أملانيا الغربية × انكلترا 2-3 البرازيل × بيرو 2-4 إيطاليا × املكسيك 1-4 االورغواي × روسيا 0-1*دور نصف النهائي:

إليطاليا :بونينسيينا (.)37
 اإلن ــذارات :الـب ــرازيـل (ريفـيلـنـي ــو) ،إي ـط ــالـي ــا(بورغنيش).
 التـشكيلة :البرازيل ،فيليكس وكارلوس البرتووب ـيـ ـ ــازا ،وبـ ـ ــري ـتـ ـ ــو وايف ـيـ ـ ــرالـ ـ ــدو وكلـ ـ ــودوالـ ـ ــدو
وجـيــرس ــون ،وريفـيلـيـنــو وجـيــرزيـنـيــو وتــوسـتــاو
وبيليه.
املدرب :ماريو زاغالو
إيطاليا :البرتوزي ،وبورغنيش وتشيرا ،وروساتو
وفــاكيـتي وبــرتيـني (جــوليـانــو  )74ودوميـنغيـني
ومــاتــزوال ودي سيـسـتي وبــونـينــسيـنيــا (ريـفيــرا
 )84وريفا –املدرب :فيروتشيوفالكاريجي.
*هداف البطولة:
 جيـرد مـوللـر (أملــانيـا الغــربيـة) بــرصيـد ()10أهــداف سجلهـا كــالتــالي )3( :أهـداف يف مـرمـى
كل من بيرو وبلغاريا ،هدفـان يف مرمى إيطاليا،
هدف واحد يف مرمى كل من انكلترا واملغرب.

*مقتطفات

 إيطاليا × املانيا الغربية 3-4(األهداف :بـوننـسيـنا ،بـورغيـنش ،ريفـا ،ريفبـيرا
(إيطاليا) ،ستينفلر ،مولر( ،أملانيا).
 -البرازيل × االورغواي 1-3

مقتطفات من املونديال

ملاذا رفض مارادونا التعليق عىل مباراة بالده مع املكسيك؟
الكـثيــرين وعلــى رأسهم
األمـ ــني الـعـ ـ ـ ـ ـ ــام لـألمم
املــتح ـ ــدة ك ـ ــويف ع ـن ـ ــان
وهـ ـ ـ ـ ــو غـ ـ ـ ـ ــان ــي ،وجن ــم
فـرنسـا السـابق املدافع
م ـ ـ ــارس ــيل ديـ ـ ـس ـ ـ ــائــي
ال ـ ـ ــذي زار مـعـ ـ ـسـك ـ ـ ــر
املنتخب الغاني.
*ت ـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ــف
الـف ـ ـ ــرنـ ـ ـس ـي ـ ـ ــون مـع
الالعـب التــوج ــولي
ري ـت ـ ـش ـم ـ ــونـ ـ ــد ألنه
ي ـل ـعـ ـ ــب مــع نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
ص ـغ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اسـ ـ ـمــه
بـ ــواري يف القـ ـسـم
الـ ـ ــثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ــي مـ ـ ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري

*تـضــايق ع ــدد من العـبي املـنتـخب األمل ــاني
مـن تـص ــرف زمـيلـيهـم ــا كل ــوزة وب ــودول ــسكـي
ب ـسـبــب تخ ــاطــبهـم ــا ب ــالـلغ ــة الـب ــولـن ــدي ــة،
الالعـبـ ــان مــن أصل بـ ــولـنـ ــدي ويـتـمـ ـسـكـ ــان
بلغتهما األصلية رغم أنهما ولدا يف أملانيا.
*فـضل زين الــدين زيــدان البقــاء بعيــداً عن
األضـواء وعدسات املصوريـن يف مباراة فرنسا
و تـوجـو نظـراً لغيـابه بـسبب اإليقـاف وبحث
الـصحـفيــون الفــرنــسيــون عـبث ـاً عـن جنمـهم
لكنه كان مختفياً.
*استخـدم املدرب الفـرنسي رميـون دومينيك
 6العـبـني حـمل ــوا ش ــارة القـي ــادة للـمـنـتخـب
الـفرنـسي منـذ تولـيه املهمـة آخرهـم باتـريك
فييرا الـذي قاد املنتخب أمام تـوجو يف غياب
زيدان املوقوف.
*بلـغ رصيـد تـريــزيجـيه  35هـدف ـاً يف سجله
الــدولي مـع املنـتخـب الفـرنـسـي بيـنمـا أحـرز
باتـريك فييـرا هدفه األول يف املـونديـال أمام
تــوجــو ووصفـته الـصحــافــة الفــرنــسيــة بــأنه
هدف اإلنقاذ.
*تـ ـ ــأهل غ ـ ــان ـ ــا إل ـ ــى ال ـ ــدور ال ـث ـ ــانــي أسع ـ ــد

الفرنسي.
*وصل الـنجـم اإلسـبــانـي ال ـس ــابق فــرنــانــدو
هـيـيــرو إلــى أملــانـيــا ملـت ــابع ــة بقـيــة مـبــاريــات
م ـن ــتخ ــب بالده وت ـ ـ ــوقع ه ـي ـيـ ـ ــرو أن يـ ـ ــذهــب
اإلسبــان بـعيــداً هــذه املــرة يف حــال الـتخلـص
من فرنسا.
*ميـتلك املـنتخـب اإلسبــاني أفـضليـة رقـميـة
علـ ـ ــى نـ ـظ ـي ـ ـ ــره الفـ ـ ــرنـ ـ ـســي ح ـيــث تـ ـ ـش ـيـ ـ ــر
اإلحصائيات إلى  11فـوزاً إلسبانيا مقابل 10
فقـط للفـرنـسـيني لـكن فـوزاً فـرنــسيـاً واحـداً
يغ ـنــي عــن ال ـتـعل ـيـق يف نه ـ ــائــي ك ـ ــأس األمم
األوروبية.
*قـ ـ ــال فـ ـ ــرانــكلــني مـ ـ ــديـ ـ ــر أع ـم ـ ـ ــال الالعــب
التـونسـي حامت الـطرابلـسي إن آرسـنال يفـكر
يف تقـ ـ ــدمي عـ ـ ــرض إل ـ ـ ــى الالعــب لـ ـض ــمه يف
املوسم اجلديد.
*امللياردير الـروسي إبراموفيـتش مالك نادي
تشلـسي جاء خصيصـاً بطائرته اخلـاصة إلى
بـ ــرلـني حل ـضـ ــور مـبـ ــاراة تـ ــون ــس وأوكـ ــرانـيـ ــا
وملـشـاهــدة جنمه املـفضل انـدريه تـشفتـشنكـو
الذي انضم إلى تشيلسي أخيراً.
*طلب مـارادونـا من الـشبكـة اإلسبـانيـة التي
يعـمل معهـا إعفـاءه مـن مهمـة الـتعلـيق علـى

مـ ـب ـ ـ ـ ــاراة مـ ـنـ ـتـخـ ـبـه مـع امل ـكـ ـ ـ ـسـ ـيــك ألنـه ال
يــستـطيع الـسـيطـرة علــى أعصـابه ،وشـوهـد
مـارادونـا بني شـوطي املبـاراة وهـو يـسلم علـى
بالتر وفرانز بيكنباور.
*سجل األملــانـي جـيــرد م ــوللــر  14هــدف ـاً يف
الـنه ــائـيـ ــات خالل  13مـب ــاراة ،بـيـنـمـ ــا سجل
رونـ ــالـ ــدو أهـ ــدافه الـ 14يف  17مـبـ ــاراة ،أي إن
موقف موللر أفضل ألنه لعب مباريات أقل.
*أهــدى كـيــويل هــدفه الــذي أهّل أسـتــرالـيــا
إل ــى ال ــدور الـث ــانـي إل ــى زمــيله يف لـيف ــرب ــول
الفـرنـسي جبـريل سيـسيه الـذي تعـرض إلـى
كسر يف ساقه قبل املونديال وقال كنت أمتنى
رؤية سيسيه يف املونديال.
*نفدت كميات األعالم األملـانية التي صنعت
يف الـصـني وبلغ عــدده ــا  100ألف علـم ،وقــد
أرسل االحت ــاد األمل ــانـي طلـبـي ــة ج ــدي ــدة ألن
األعـالم فقـ ــدت يف الـ ـسـ ــوق وذلـك اســتعـ ــدادا
لربع النهائي أمام األرجنتني.

(األهـ ــداف :كل ــودو ال ــدو ،جـي ــزنـيـ ــو ،ريفــيلـيـن ــو
(البرازيل) ،كوبيلال (االورغواي).
*مباريات املركز الثالث
 فــازت أملــانيــا الغــربيــة علــى االورغــواي (،)0-1سجل ألملانيا اوفيرات.
*املباراة النهائية:
 املباراة :البرازيل × إيطاليا 1-4 الزمان1970/6/21 : املكان :ملعب االزتيك (مكسيكو) –املكسيك. اجلمهور 10741 :متفرجاً. األه ــداف :للـب ــرازيل :بـيلـيه ( )18وجـي ــرس ــون( ،)66وجيرزينيو ( )71وكارلوس البرتو (.)86

 12مدربا معرضون لفقد وظائفهم
بسبب كأس العامل
ذكر تقرير نـشرته صحيفة بيـلد االملانية أن 12
مـدربا يشـاركون يف كأس العـالم املقام حـاليا يف
املانيا فقدوا وظائفهم أو يف طريقهم لذلك.
وقـالـت الصـحيفـة أن مــدرب املنـتخب االيــراني
برانـكو افانكـوفس يف طريقه الـى حمل أمتعته
للخـارج بعـد مت التـفاوض حـول تولـي ارى هان
بـدال منه ..كمـا فقد زيـكو مـدرب اليـابان أيـضا
وظـيفـته بـسـبب هــزميـته يف كــأس العــالم أمــام
البــرازيل وخـســر بــذلك أيـضــا ضخ مــزي ــد من
االموال يف حـسابـه البنكـي وسوف يـتولـى بدال
مـنه امل ــدرب اليــوغــوساليف افـيك ــا اوسيـم مهـمه
تدريب املنتخب الياباني.
وأض ــافـت أن هـن ــري مـيــش ــائـيل م ــدرب س ــاحل
الع ــاج سـيـنـتهـي عق ــده مع سـ ــاحل الع ــاج ولـن
ميـدد له ولـكن املـدرب الفـرنـسي لـن يجلـس يف
املنزل بعـد أن تعاقد مع أحـد االندية القـطرية
وسوف يتولى بدال منه املدرب االملاني جيرنوت
رور أمــا مــدرب مـنـتخـب الـصــرب ومـنـتـنـيجــرو
فقـد حـصل ســريعــا علــى الكــارت االحمــر ومن
االن يعـلق املـنــتخـب لـ ــوحـ ــة وظــيفـ ــة شـ ــاغـ ــرة
وك ـ ــذلــك اله ـ ــولــن ـ ــدي ج ـ ــوس ه ـ ــدنـك م ـ ــدرب
املنـتخـب االست ــرالي قـبل أن ي ــذهب الــى كــأس
العــالم قـد تعـاقــد للتـدريـب يف روسيـا بـالــرغم
من خسارته اال انه قد حجز مكانه مسبقا .

أمـ ـ ـ ــا ريــكـ ـ ـ ــاردو ال فـ ـ ـ ــول ــب مـ ـ ـ ــدرب املــكـ ـ ــسـ ـيــك
االرجـنـتـيـنــي االصل لــم يع ـ ــد له مـك ـ ــان بعـ ــد
انــته ـ ــاء عق ـ ــده لــم يج ـ ــدد له حــت ـ ــى االن وكل
الشـواهد تشـير الى أن االمـر أصبح على وشك
االنتهـاء بعـد أن تعـرض لهجـوم ونقـد عنـيفني
بـسـبب كـاس العــالم ..وكــذلك الرس الجـيبـاك
مدرب السـويد بعد هزميته أمـام املانيا وصفته
وس ـ ــائـل االعالم ب ـ ــاجلــب ـ ــان وأصــبح امل ـنــتخــب
ال ــسـ ــويـ ــدي يف انـتــظـ ــار مـ ــدربه اجلـ ــديـ ــد مـن
بــوسـطن وهــو يــونــاس تيــرن بـطل العــالم عــام
 1994هـ ــذا بـ ــاالضـ ــافـ ــة الـ ــى مـ ــدرب املـنــتخـب
البولـندي باول يانس الـذي انهى عقده وسوف
يخلفه املدرب هاينرك كاسبارسك.
ك ــذلك مــدرب كــوريــا اجلـنــوبـي ــة ديك افــوكــات
ومــدرب بــرجــواي انـيب ــال روسي ال ــذي اعتــرف
بخـطـئه وحتـمله املـســؤوليــة ومــدرب الــواليــات
املــتحـ ــدة االمـ ــريـكـيـ ــة بـ ــروسـ ــى اريـنـ ــا ومـ ــدرب
كـوستـاريكـا الكـسنـدر جـومـاريـوس الـذي القـى
هجومـا عنيفا مـن مشجعي كوستـاريكا وصبوا
كل غضبهم وخسارتهم عليه واجلميع يعلم أن
قـ ـ ــواعـ ـ ــد الـلع ــبه البـ ـ ــد أن حت ـت ـمـل مهـ ـ ــزوم ـ ـ ـاً
ومنـتصـراً ولـكن يف كـاس العــالم ال احـد يـقبل
اله ــزمي ــة والب ــد مـن كـبــش ف ــداء يـ ــذبح حتـت
اقدام املشجعني الثائرين المتصاص غضبهم.

الرجريباك ينفي تقديم استقالته
من تدريب املنتخب السويدي
أكــد الرس الرجيـربـاك املـديــر الفـني
لل ـم ـنــتخــب ال ــس ـ ــوي ـ ــدي أنه س ـي ــظل
ـدي ـ ـ ــرا فـ ـن ـ ــي ـ ـ ــا لـلـ ـمـ ـنـ ـتـخ ــب رغ ــم
ـم ـ ـ ـ ـ
االنتقـادات التي وجهت له اثـر هزمية
الف ــريق أم ــام امل ــانـي ــا /2صف ــر يف دور
ال 16ملنافسات كأس العالم السبت.
وقــد ذكــر املــدرب الـســويــدي أن عقــده
يـنــتهـي يف ع ـ ــام  2008وأنه ال ميــتلـك
أي ــة أفـكـ ــار أخـ ــرى .م ـضــيف ـ ــا أنه مـن
ـ

 املغـرب احــرجت األملــان يف مبــاراة كتـبت عـنهـاالـ ــصحـف العـ ـ ــامل ـيـ ـ ــة وأذاعــت وكـ ـ ــاالت األن ـبـ ـ ــاء
تفاصيلهـا باإلعجاب فـالالعب املغربـي احلياني
تقـ ــدم بهـ ــدف يف الـ ــدقــيقـ ــة  20قــبل أن تـ ـسـجل
أملــانيـا هــدفني بــواسطـة زيلـر ومـوللـر ( 56و)78
وأدار اللقاء احلكم الهولندي فإن رافنز.
 أقــوى مـبــاريــات الـبـطــولــة كــانـت بـني انـكلـتــراولعـبـت مـن دون ح ــارسهــا املـت ــألق ب ــانكـي الــذي
سـافـر إلـى انـكلتــرا لتــسلم وســام امللكـة وأملــانيـا
الغــربيـة بكـامل جنـومهـا وانـتهت بفــوز األخيـرة
(.)2-3
*بــيلــيه تـ ــألق يف هـ ــذه الـكـ ــأس ..أع ـطـ ــى ،أبـ ــدع
ليـسجل زمالؤه أهـداف الفـوز ..ليغـادروا بعـدهـا
إلـى بالدهـم مكـللني بـالـنصـر لـتعيـش البـرازيل
أفراحها أياماً عديدة متواصلة.
تــابعــوا يف احللقـة املـقبلـة :مــاذا فعل اجلـزار يف
لقاء بكنباور وكرويف؟

الصعـوبة الـتعرف علـى الكيفيـة التي
يفكــر بهـا املـشـاركــون يف استـطالعـات
الرأي التي طالبت باستقالته .مؤكدا
أن اجلهـاز التـدريبـي ليس لـديه نفس
مـستــوى التـوقعـات الـتي تـوجـد لـدى
وسائل اإلعالم.
وأكـد أنه كمـدرب يحتـاج الـى التفـاؤل
الــواقعي .مـضيفـا أن تـواجـد الـسـويـد
يف الـنهــائـيــات وصعــودهــا الــى دور ال

 16يـعد أمـرا جيـدا يف حد ذاتـه وشدد
عل ـ ــى ان احلـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ـ ــوحــيـ ـ ــدة ال ـتــي
ـ
س ــت ـ ــدفعـه لالســتقـ ـ ــال ـ ــة ه ـ ــو افــتق ـ ــاد
الالعبني الثقة فيه.
وك ـ ـ ـ ــان ــت الـعـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــد م ــن الـ ـ ـصـحـف
ـ
ـوي ــديـ ــة قـ ــد ك ــشفـت عـن نـتـ ــائج
ـس ـ ـ
ال ـ ـ
اس ـ ــت ـ ـطـالعـ ـ ـ ـ ــات رأى دع ــت أغـلـ ـبـه ـ ـ ـ ــا
الرجيرباك الى االستقالة من تدريب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق.

ألقاب خالدة
يف كأس العامل
*ح ــرب الق ــرود ..ت ـسـمـيـ ــة أطلقـت عل ــى مـب ــاراة
األرجـنتـني والبــرازيل يف مـونـديــال  1978بعـد أن
انتهت بتعادلهما (.)0-0
*االخ ـطـب ـ ــوط األس ـ ــود ..لقـب حـمـله احل ـ ــارس
األسطورة ليف ياشني الـذي حمى عرين االحتاد
الـس ــوفيـتي يف كــأس الع ــالم  1958وأثــار اهـتمــام
اإلعالم آنذاك.
*الـسم ..لقب نبـيتو لـورنزي جنم إيـطاليـا الذي
عــد أبــرز العـب تكـتـيكـي وذلك لـتـحكـمه امل ــذهل
بالكرة وتسديداته القاتلة.
*كـوتــشيـش ..هـو صــاحب الـرأس الـذهـبيــة كمـا
أطـلقـ ــوا علــيه يف كـ ــأس الع ــالـم  1954وسـجل 11
هـدفاً لـلمجر وانـتزع لقب هـداف البطـولة وسبق
له أن أحـرز  75هدفـاً يف حيـاته جلـها بـتسـديدات
رأسية ال تخطئ أهدافها!
*اجلزار ..لقـب احلكم اإلنكليـزي (جاك تـايلور)
الــذي أدار نه ــائي كــأس العــالـم  1974بني أمل ــانيــا
وه ــولـنـ ــدا فق ــد ك ــانـت قـ ــراراته مـثـي ــرة لـلج ــدل
وظاملة!
*فتـى العجـائـب ..لقب اسـتحقه مـارادونـا الـذي
لعـب أول مب ــاراة دوليــة له ضــد اجمل ــر وعم ــره لم
يتجاوز  15سنة آنذاك.
*رمـاة اجللّة ..تـسميـة اطلقت عـلى العبـي فريق
أم ــريك ــا يف بـط ــول ــة االورغ ــواي ع ــام  1930وذلك
ل ــضخ ـ ــام ـ ــة أجـ ـس ـ ــامهــم لـكــنهــم ه ـ ــزم ـ ــوا أم ـ ــام
االرجنتـني بنتيجـة مذلـة قوامهـا ( )1-6يف الدور
نصف النهائي!

