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مـلـف وثـــــــــائـقـــي

بطوالت كأس العالم من  1930الى 5005

املونديال احلادي عشر :األرجنتني من 1978/6/52-1

الكــــأس هربت إىل األرجنتني ..والفيفا تواطأ معهــــــا
تــــــــونس وكمـــــبس عالمتــــــــان فــــــــارقتان يف مونديال العجـــــــائب!
احللقة الثانية عشر
بغداد-ملحق املونديال
قلعــة مـن قالع امــريكــا الـالتيـنيــة تــستـضـيف كــأس
 1978وكـل الف ـ ــرق ال ـت ــي وصلــت ك ـ ــانــت م ــتق ـ ــارب ـ ــة
املـستـوى ولكـن التــرشيحـات انـصبـت لصـالح املـانيـا
الغربية وهولندا والبرازيل واالرجنتني وايطاليا..
تونـس وصلت إلى االرجـنتني واستحقـت كل عبارات
الـثنــاء املاليـني الع ــربيــة تــابعـت مبــاريــاتهــا بــشغف
وشوق..الفريق التونسي خرج من دور الـ 16لكنه لم
يـخيب االمـال وتـرك اكبـر االثـر يف النفـوس ..وعبـر
ت ــونــس ع ــرف الع ــالـم ان الالعـبـني الع ــرب ميـلك ــون
مقومات وقدرات الالعبني الغربيني!
الدور االول للبطـولة شهد اكثـر من مفاجأة وسجل
خـروجاً مـبكراً الكثـر من فريق كـان يسـتحق تخطي
الدور االول فالفـرنسيون الـذين قدموا نـكهة مميزة
لكـرة مـستقـبليـة جـميلـة ودعـوا الـبطـولـة واالشقـاء
التـوانـسـة تــألقـوا وقـدمـوا عـروضـاً مـشـرفـة وكـادوا
يتأهلـون بدالً من االملـان ولكن احلظ واحلـكم وقفا
حــائلـني دون ذلك واالسـكتـلنــديــون امله ــرة جتمــدت
طموحاتهم عند الدور االول!
يف  1978/1/14خـالل حفل سحب قـرعـة النهـائيـات
يف بـيـ ــون ــس آيـ ــرس اخـتـيـ ــرت االرجـنـتـني واملـ ــانـيـ ــا
الغ ــربي ــة والبــرازيل وايـط ــاليــا علــى رأس اجملــامـيع
االربع يف الدور االول فـاحتجت هـولندا واكـدت انها
أحق مـن ايطــاليـا وقـد فــرض املنـطق نفـسه ونـقلت
ايـ ـط ـ ــال ـي ـ ــا الـ ـ ــى مج ـم ـ ــوع ـ ــة االرج ـن ـتــني ..ووزعــت
املنتخبات كالتالي:
اجملـمـ ــوعـ ــة االولـ ــى :االرجـنـتـني واجملـ ــر وفـ ــرنـ ـسـ ــاوايطاليا
اجملمـوعة الثـانية :املـانيا الغـربية وبـولندا وتـونسواملكسيك
اجملمـوعــة الثــالثــة :البـرازيـل واسبــانيـا والـسـويـدوالنمسا
اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة الـ ـ ــرابع ـ ــة :ه ـ ــول ـن ـ ــدا وب ـي ـ ــرو واي ـ ــرانواسكتلندا
وجاءت النتائج على النحو التالي:
الدور االول
*اجملموعة االولى:
ايطاليا× فرنسا 1-2االرجنتني× اجملر 1-2ايطاليا× اجملر 1-3االرجنتني× فرنسا 1-2فرنسا× اجملر 1-3ايطاليا× االرجنتني -1صفرتـصــدرت ايـط ــالي ــا اجملمــوعــة ب ــرصيــد ( )6نقــاطوتلتها االرجنتني برصيد ( )4نقاط
*اجملموعة الثانية
بولندا× املانيا الغربية صفر-صفرتونس× املكسيك 1-3بولندا× تونس -1صفراملانيا الغربية× املكسيك -6صفر-بولندا× املكسيك 1-3

املانيا الغربية× تونس صفر-صفرتـص ــدرت اجملـم ــوع ــة ب ــولـن ــدا ب ــرصـي ــد ( )5نق ــاطوتلتها املانيا الغربية بـ( )4نقاط
*اجملموعة الثالثة
النمسا× اسبانيا 1-2البرازيل× السويد 1-1النمسا× السويد -1صفرالبرازيل× اسبانيا صفر-صفراسبانيا× السويد ا-صفرالبرازيل× النمسا -1صفرتـصــدرت اجملـمــوعــة الـنـم ـســا بــرصـي ــد ( )4نقــاطوتلتها البرازيل بالرصيد نفسه.
*اجملموعة الرابعة
بيرو× اسكتلندا 1-3هولندا× ايران -3صفرهولندا× اسكتلندا 1-1هولندا× بيرو صفر-صفربيرو× ايران 1-4اسكتلندا× هولندا 2-3تصـدرت اجملموعـة بيرو بـرصيد ( )5نقـاط وتلتهاهولندا بـ( )3نقاط
*الدور الثاني
*اجملموعة (آ)
املانيا الغربية× ايطاليا صفر-صفرهولندا× النمسا 1-5ايطاليا× النمسا -1صفرهولندا× املانيا الغربية 2-2هولندا× ايطاليا 1-2النمسا× املانيا الغربية 2-3*اجملموعة (ب)
البرازيل× بيرو -3صفراالرجنتني× بولندا -2صفربولندا× بيرو -1صفربولندا× البرازيل صفر-صفراالرجنتني× بيرو -6صفر*املركز الثالث
احـتلـت البــرازيل املــرك ــز الث ــالث اثــر فــوزهــا علــىاي ـطـ ــالـيـ ــا ( )1-2سجـل للـبـ ــرازيل تـ ــوتـنــيهـ ــو ()64
ديرسو ( )71وسجل اليطاليا كوزيو (.)38
*املباراة النهائية
املباراة :االرجنتني× هولندا  1-3بعد التمديد (-1)1
الزمان1978/6/25 :املـك ـ ـ ــان :مـلـعــب ريـف ـ ـ ــر بـالت (ب ـي ـ ـ ــون ـ ــس آي ـ ـ ــرس)االرجنتني
اجلمهور 71483 :متفرجاًاحلكم :االيطالي سيرجيو جونيالاالهــداف :لالرجنـتني (كـمبـس  38و ،105وبـرتــوني )116لهولندا (ديك نا نينغا.)82/
االنــذارات :االرجـنتـني (ارديلـس) ،ه ــولنــدا (كــرولوبورتفليت وسوربير)
-التشكيلتان

يـنتـظ ــرون نتـيجــة اللقــاء لـيعــرفــوا عــدد االهــداف
لــذلك بــدأت مبــاراتهـم بعـد سـاعـتني وفـازوا بــستـة
اهــداف نـظـيفــة وسـط مهــزلــة كــرويــة تــورط فـيهــا
االحتــاد ال ــدولي الــذي كــان يـنبـغي عـليـه ان يجعل
املبـاراتني يف نفـس التـوقيـت ليتـأهل االرجنـتينـيون
للـنهــائـي وتلعـب الب ــرازيل علــى املــرك ــز الثــالـث مع
ايطاليا وتغلبها بهدفني لهدف.

*مقتطفات

يف ه ــذا الكــأس اسـتـطــاع مـنـتخـب تــونــس تقــدميعـروض رائعـة يف مبـاريـاته الثالث ضـمن اجملمـوعـة
الثــانيــة ففـي مبــاراته االولـى هــزم املكـسـيك ()1-3
سـجل اهـ ــدافه (الـكعـبـي د )55غـمـيــض د ،79ذويـب
د ،)87وبرغم تعرضه للهزمية من بولندا (-1صفر)
إال ان املنـتخب التـونسـي احرج خـصمه يف اكثـر من
من ــاسبــة خـالل املب ــاراة ،واخيــراً كــان خــروج تــونـس
متعـادلــة مع املــانيــا الغــربيــة من دون اهـداف فـوزاً
كـبـي ــراً يف داللـتـه املعـن ــويـ ــة ،وهك ــذا ك ــانـت ت ــونــس
احلصان االسود يف البطولة احلادية عشرة.
يف اجملـم ــوع ــة ال ــرابع ــة طـ ــردت اللجـن ــة املـنـظـم ــةللـبطـولـة مهــاجم اسكـتلنــدا ويلي جـونـسـون وذلك
لتعاطيه املنشطات!
ش ــارك يف تــصفـي ــات ه ــذه الـبـط ــول ــة  97دول ــةوصلت  16دولة الى االدوار النهائية
سجل يف هـذه الـبطـولـة  102هـدف مبعـدل 2.68هدف يف كل مباراة
اك ـثـ ـ ـ ــر الف ـ ـ ــرق تـ ـ ــسج ـيـالً لاله ـ ـ ــداف ه ـم ـ ـ ــااالرجـنـتـني وهـ ــولـنـ ــدا وكل مــنهـمـ ــا سـجل 15
هدفاً
اعلــى نـتـيج ــة سجلـت يف الـبـطــولــة كــانـت يفمبـاراة املــانيـا الغــربيـة واملكـسـيك حيـث سجلت
املانـيا  6اهداف وكـذلك فعلت االرجنـتني بفريق
بيرو كما ان مباراة هولندا والنمسا احتلت نفس
املــرتـبــة حـيــث سجلـت االولــى (خـم ـســة اهــداف)
والثانية (هدفاً واحداً)

االرج ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــني-ف ـ ـ ـي ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
وارديـل ـ ــس (الروس ـ ـ ــاد ،)65
وبـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــون ــي وغـ ـ ـ ــالـ ـيـغـ ـ ـ ــو،
وغـ ـ ـ ـ ــالـفـ ـ ـ ـ ــان ،وك ـ ـم ـ ـبـ ـ ـ ــس،
ولوكيه ،واولغوين ،واوريتز
(ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوس ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان د،)74
وبـ ــاسـ ــاريال وتـ ــارانـتـيـنـي-
املـ ـ ــدرب /س ـيـ ـ ــزار لـ ـ ــويـ ــس
مينوتي
هـولنـدا-يـونغبلـويـد ،وكـرول ويـانـسن (سـوربيـر )72
وبـورتفليت وهـان ورينيه فـان دي كير كـهوف ،وويلي
ف ــان دي كيــركهــوف ،ورنــسب ــرنيـك ،وريب (ن ــانيـنغــا
د ،)59وبراندتس.

املدرب /ارنست هابل*هـداف الـبطـولـة-مـاريـو
الـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـمـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــس
(االرجـنتني) بـرصيـد ()6
اهـداف سجلهـا كـالتـالي:
هـدفـان يف مـرمــى كل من
بولندا وبيرو وهولندا
*مؤامرة!
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم  1978/6/21وقــع
االحتـ ـ ــاد الـ ـ ــدولــي لـكـ ـ ــرة
الـق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم يف اح ـ ـ ـ ـ ـ ــد اه ـ ــم
اخـط ــائه مـن ــذ ت ــأسـي ــسه
لــدرجــة اتهــامه بــالـتــواط ــؤ املك ـش ــوف مع اصحــاب
االرض فـبعــد ان اقـيمـت مب ــاراة البــرازيل وب ــولنــدا
وان ــته ــت بف ـ ــوز االول ( )1-3ك ـ ــان االرج ـن ـت ـي ـن ـي ـ ــون

من كواليس املونديال

هدأف مونديال  58يعتذر لدومينيك ..وراؤول احتفل خائباً بعيد ميالده!
اضـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــر اآلالف م ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـشـجـع ـ ــي
املـنتخـبني الفـرنـسـي واإلسبــاني إلـى
افـتـ ــراش األرض والـنـ ــوم يف مح ـطـ ــة
الق ـطـ ــار مبـ ــديـنـ ــة هـ ــانـ ــوفـ ــر ن ـظـ ــرا
النتهـاء رحالت الـقطـار وعـدم وجـود
أي غـرف شاغـرة يف الفنـادق ،واغتنم
الفـرنــسيــون الفـرصــة لالحـتفـال يف
شوارع هانوفر حتى الصباح الباكر.
* ع ــادت حـم ــى ال ـس ــوق ال ـس ــوداء يف
م ـب ـ ــاري ـ ــات امل ـ ــون ـ ــديـ ـ ــال وبلـغ سع ـ ــر
الـبـط ــاق ــة ال ــواح ــدة ملـب ــاراة ف ــرن ـس ــا
وإسبانيا نحو  500يورو.
* بعـن ـ ــوان ضخــم عل ـ ــى صـفحــته ـ ــا
األول ـ ــى ك ـت ـبــت صحــيف ـ ــة "ل ـيـك ـيــب"
الفـرنـسيـة "زيـدان ال تتـركنـا مـا زلنـا
بحاجة إلى خدماتك".
* اع ـت ـ ــذر ه ـ ــداف م ـ ــون ـ ــدي ـ ــال 1958
الفـ ـ ــرن ـ ـســي جـ ـ ــوســت فـ ـ ــون ـتــني عــن
التصـريح الذي أدلـى به يف صحـيفة
"لـيكـيب" والـذي قـال فـيه ":ال بـد أن
يثــور الـالعبــون علــى أسلــوب املــدرب
رميون دومـينيـك لتغيـير الـوضعـية"،
وبع ــد أن أب ــدى دومـيـنـيك ان ــزع ــاجه
من الـتصـريح ،قـال فـونـتني "لـم أكن
أقصد اإلساءة للمدرب الوطني".

* تـضـ ــايق الف ــرن ـسـي ــون كـثـي ــرا مـن
صحــيفـ ــة مـ ــاركـ ــا اإلسـبـ ــانـيـ ــة الـتـي
نـشـرت صـورة زيــدان علــى صفحـتهـا
األول ـ ـ ــى وك ـت ـبــت "س ـنـج ـب ـ ـ ــره عـل ـ ـ ــى
االعـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــزال" ،إال أن زيـ ـ ـ ـ ـ ــدان كـ ـ ـ ـ ـ ــان
دبلوماسيا عندما قال عقب املباراة":
أن ــا آسف ل ــزمالئـي يف ري ــال م ــدري ــد
وال ــذيـن ت ــأمل ــوا لـلخ ـس ــارة واخل ــروج
املبكر".
* لعب زيـدان أمــام إسبــانيــا مبـاراته
رقــم  782يف ح ـي ـ ــاته الـك ـ ــروي ـ ــة وهــي
تـ ـ ــاسع م ـبـ ـ ــاراة له يف كـ ـ ــأس الع ـ ــالــم
وأصـ ـبـح رصـ ـي ـ ـ ــده م ــن األه ـ ـ ــداف يف
الـنه ــائيــات  3أهــداف ،وواجـه النـجم
الفـ ــرنـ ـســي زمالءه يف ريـ ــال مـ ــدريـ ــد
وهـم راؤول ورامــوس وكــاسـيــاس ،أمــا
تـيـيــري هـن ــري فق ــد لعـب مب ــواجهــة
زميله يف أرسنال فابريجاس.
* مـن املصـادفـات الغـريبـة أن مبـاراة
فرنـسا وإسـبانيـا التي أقيـمت يوم 27
حـزيــران الفــائت ،تـزامـنت مع ذكـرى
مبــاراتهمـا الــشهيــرة يف نهــائي كـأس
األمم األوروبي ــة  1984والتـي أقيـمت
يف نفــس اليــوم علــى ملـعب حــديقــة
األمـ ــراء يف بـ ــاري ــس وفـ ــازت فـ ــرنـ ـسـ ــا

يومها (/2صفر
من املفـارقــات الطـريفـة أن مبـاراتني
ضـ ـم ــن الـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ـ ــربـع الـ ـنـهـ ـ ـ ـ ــائ ــي
لـلمــونــديــال ستـعيــدان إلــى األذهــان
أج ــواء مـب ــاري ــات نه ــائـي ــة ،فف ــرن ـس ــا
والـب ـ ــرازيل الــتقـت ـ ــا يف نه ـ ــائـي ع ـ ــام
 ،1998بينما لعبت أملانيا واألرجنتني
النهائي مرتني عامي  1986و1990.
* أشـ ــارت إح ـصـ ــائـيـ ــة رسـمـيـ ــة مـن
االحتـاد الدولي لكرة الـقدم "الفيفا"
إلـى أن نـسبـة إشغـال املالعـب وصلت
إلى ( ،)% 99.27وهـي النسبـة األعلى
يف ت ــاريخ ك ــأس العــالـم ،وبــاسـتـثـنــاء
مـبـ ــاراة إيـ ــران وأجنـ ــوال فـ ــإن جـمــيع
املبـاريـات األخـرى أقـيمـت يف مالعب
ممتلئة باملتفرجني.
* خيم جـو من الكآبـة على مـدينتي
نــورمبــرج واليبــزيج خلــروجـهمــا من
املـونديال بعد أن احـتضنتا عدداً من
مباريات الدور األول وثمن النهائي.
* م ـن ــتخــب تـ ـ ــونـ ــس هـ ـ ــو امل ـن ــتخــب
ال ـ ــوح ـي ـ ــد الـ ـ ــذي لعــب عل ـ ــى مـلعــب
افـتتـاح الـبطـولـة وهــو أرينـا مبــدينـة
مـ ـيـ ـ ـ ــونـ ـيـخ ومـلـع ــب بـ ـ ـ ــرل ــني الـ ـ ـ ــذي
سيستضيف املباراة النهائية.

* احلكم اإليطـالي الـوحيـد يف كأس
الع ــالـم روب ــرت ــو روزيـتـي وال ــذي أدار
مبـاراة فـرنـســا وإسبــانيـا تلقـى دعـوة
م ــن القـ ـض ـ ـ ــاء اإليـ ـط ـ ـ ــال ــي ،لإلدالء
ب ـ ــشهـ ـ ــادته ح ـ ــول م ـب ـ ــاراة الت ـ ـس ـي ـ ــو
وفي ــورنتـينــا الـتي أدارهــا يف الــدوري
اإليطالي وحامت حولها الشكوك.
* أكـدت صحيفـة "بيلـد" األملانـية أن
ف ـيـك ـتـ ـ ــوريـ ـ ــا ب ـيــكهـ ـ ــام زوجـ ـ ــة العــب
مـنــتخــب إجنلـتـ ــرا ديفـيـ ــد بـيـكهـ ــام،
أنفقـت ( )66ألف ي ــورو خالل األي ــام
الـ 3األولى التي قضتهـا مع أقربائها
وصديقاتها يف منتجع بادن بادن.
* خ ـي ـب ـ ــة أمل ك ـب ـي ـ ــرة تع ـ ــرض له ـ ــا
النجـم اإلسبــاني راؤول جـونــزاليـس،
حـيـث صـ ــادف يـ ــوم مـبـ ــاراة مـنــتخـب
بالده مع فـرنـسـا ،ذكــرى عيــد ميالده
الـ ،29ومباراته الدولية رقم (.)99
*( )80العبا حـضروا إلـى أملانـيا ولم
ي ـ ـ ـسـعـفـه ــم احل ـ ــظ يف الـلـع ــب ول ـ ـ ـ ــو
لــدقـيقــة واحــدة وبـينـهم ( )6العـبني
سع ـ ـ ــوديــني ه ــم :مح ـم ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدع ــيع
ومحـم ــد خ ــوج ــة وأحـم ــد الــبح ــري
ونـ ـ ــايـف القـ ـ ــاض ــي ومح ـمـ ـ ــد ع ـيـ ـ ــد
البيشي ومحمد الشلهوب

*مواجهة ساخنة بني اوروبا وامريكا
الالتينية

االرجنـتني وهــولنــدا لعبـا نهــائي كــأس ولم يـسبقلهـم ــا ان حــمال الـلقـب مـن قـبـل 78 ..الف مــتف ــرج
يصـرخون كـالهديـر (اورجنتيـنا) ..االرجنـتني بدأت
التـسجيل بعـد ربع ساعـة بواسـطة هـداف البطـولة
كـمـبــس الــذي راوغ اكـثــر مـن مــدافـع لكـن هــولـنــدا
سجـلت هــدف الـتعــادل يف آخــر سـبع دقــائق بهــدف
رأسـي سـجله ن ــانــيك ــا ..وقـبل الـنه ــاي ــة بـث ــوان ردت
الع ــارض ــة ك ــرة رن ــزب ــرنك لـتح ــدد بع ــده ــا نـتـيج ــة
املـبـ ــاراة ،وسـجلـت االرجـنـتـني هـ ــدفــني علـ ــى مـ ــدار
شوطي التمديد سجل كمبس االول وسجل برتوني
الـثـ ــانـي وهـكـ ــذا فـ ــازت االرجـنـتــني بف ــضل اهـ ــداف
كـمـب ــس وخ ـطـ ــة مـيـنـ ــونـي وامــتلـئـت ارض املـلعـب
باالوراق الصغيـرة البيض التـي غطت جنبـاته كلها
وضـجت املــدرجــات بــالـهتــافــات لـســاعــات طــوالٍ يف
ليلة لم تشهدها االرجنتني طوال عمرها!

شيالفريت..أشهر الغزاة
خارج الصندوق!
يعـتب ــر البــاراج ــواني خ ــوسيـه شيـالفيــرت حــارس
مرمى اخـر صنع لنفـسه اسما من غـزواته املثيرة
والنـاجحـة خـارج الـصنـدوق .والـى جــانب تـألقه
بــني ق ـ ــوائــم امل ـ ــرم ـ ــى اص ــبح م ـ ــشه ـ ــورا ايـ ـض ـ ــا
ك ـم ــتخـ ـص ــص يف الـ ـ ــركالت احل ـ ــرة وض ـ ــرب ـ ــات
اجلـزاء .وعلـى مـدى مـسيــرته يف املالعب احـرز
ش ــيالف ـيـ ـ ــرت اك ـثـ ـ ــر مــن  50هـ ـ ــدف ـ ـ ــا لل ـنـ ـ ــادي
وللمنتخب.
وجاءت ابـرز حلظات حيـاته يف نهائـيات كأس
العـ ــالـم يف فـ ــرنـ ـسـ ــا ..وكـ ــان وقــتهـ ــا كـ ــابـنت
بـاراجـواى وقـاد فـريقه الـى دور الـستــة عشـر
بعـدمــا اهتــزت شبـاكه مـرة واحـدة يف الـدور
االول .ويف املـبـ ــاراة ضـ ــد بـلغـ ــاريـ ــا ت ـصـ ــدت
الـعارضـة للكـرة التـى لعبهـا من ركلـة حرة
ومنعـته من ان يـصبح اول حـارس مـرمـى
يح ــرز ه ــدف ــا يف احـ ــدى نه ــائـي ــات ك ــأس
العالم.
ويف املـواجهـة التـاليـة مع الـدولـة املـضيفـة فــرنسـا صمـدت بـاراجـواي
لـيلعب الفـريقـان وقتـا اضـافيـا بفـضل االداء البهلـوانـي لشـيالفيـرت لكـن احلظ
تخل ــى اخيــرا عـن الف ــريق الق ــادم من ام ــريك ــا اجلن ــوبيــة وخـســر 1صفــر امــام
املنـتخب الـذي احــرز اللـقب يف نهـايـة االمـر .وشـارك احلــارس الغـريـب ايضـا يف
مـونـديـال  2002يف كـوريــا واليـابـان حـيث خـسـر فـريقه مـرة اخـرى يف دور الـستـة
عشر ..وكـانت تلك املرة امـام املانيـا .وبذل شيالفـيرت اقصـي جهده ليـتغلب على
اولـيفــر كــان بــواح ــدة من تـســديــداتـه من الــركالت احلــرة لكـنه عج ــز عن ازعــاج
احلارس االسطوري الملانيا.

