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مـلـف وثـــــــــائـقـــي

بــــطــــــــوالت كــــــــأس الـعــــــــامل مـــن  1930اىل 2002
*املـونديال السـادس عشر :فرنـسا من  6/10حتى1998/7/12
*الديـكة الـفرنـسيـة تسـتأثـر بآخـر القـاب القـرن العشـرين
*زيـدان اضــاء ليل بـاريـس ..ورونـالــدو اختفـى وراء مـرضه!
احللقة السابعة عشرة
بغداد-ملحق املونديال
بتــولـيف ــة من جنــوم مـتعــددة االلــوان
عبّـرت عـن تضـامن فــرنسـا ومتـاسكهـا
كمـا صـرح الــرئيـس الفـرنــسي (جـاك
شيـراك) اسـتطـاع منـتخب الـديكـة ان
يحـقق م ـ ــا سع ـ ــى اسـالفه مـن جن ـ ــوم
عـ ـظـ ـ ــام جـ ـ ــافـ ـ ــاهــم الـلق ــب العـ ـ ــاملــي
وبــواسـطــة الــديـك العــربـي الفـصـيح
(زين الـدين زيـدان) صمـتت الـسـامبـا
البــرازيليــة الصــاخبـة واذعـنت للفـرح
الفــرن ـسـي يف نهــايــة مـثـيــرة ومــريـبــة
ليتـوج املنتخب الفرنسي آلخر ابطال
كـ ـ ـ ــرة القـ ـ ـ ــدم يف القـ ـ ـ ــرن العـ ـ ـش ـ ـ ــريــن
ولـي ـسـتــأثــر (زيــدان) بـب ــريق الــشهــرة
واجملــد ويــصبـح اهم رمــوز كــرة القــدم
يف نهــائيــات القــرن العـشـريـن مخلفـاً
احلـســرة لـلبــرازيـلي (رونــالــدو) الــذي
خذل فريقه يف االمتحان االخير.
ابتسمت الفرق القوية يف الدور االول
النهـ ـ ــا رغــم ع ـ ـ ــذابهـ ـ ــا ام ـ ـ ــام الفـ ـ ــرق
الــصغـيـ ــرة اال انه ــا لـم تخـيـب ال ـظـن
ووضعت اقدامها يف الدور الثاني.
ارتفع عدد املنتخبـات املشاركة يف هذه
البـطولـة الى  32مـنتخبـاً قسمـت الى
ثـمــانـي مجـمــوع ــات لعـبـت بـط ــريقــة
الدوري مـن مرحلـة واحدة وتـأهل من
كل مـجمــوعــة فــريقــان لل ــدور الث ــاني
حـيـث لعـبـت الف ــرق بـط ــريق ــة خ ــروج
املغلـوب حتـى دور االربعـة حـيث تـأهل
فريـقان للـنهائـي وفريقـان للعـب على
املركز الثالث.
واق ـي ـمــت امل ـب ـ ــاري ـ ــات يف  9م ـ ــدن هــي:
بـ ــاري ــس ،مـ ــونــبلـيــيه ،نـ ــانـت  ،بـ ــوردو،
مـرسيليـا ،سانـت اتيان ،تـولوز ،لـينس،
ليون.
ج ــاءت ق ــرع ــة اجملـم ــوع ــات الـثـم ــانـي
كالتالي:
اجملـ ـم ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــة االول ـ ـ ـ ــى :الـ ـب ـ ـ ـ ــرازيـلواسكتلندا واملغرب والنرويج
اجملمـوعة الـثانـية :ايـطالـيا وتـشيليوالنمسا والكاميرون
اجملموعة الثالثة :فرنسا والدمناركوجنوب افريقيا والسعودية
اجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة ال ـ ـ ــرابعـ ـ ــة :اس ـبـ ـ ــان ـيـ ـ ــاوالباراغواي وبلغاريا ونيجيريا
اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة اخل ـ ــام ـ ـس ـ ــة :ه ـ ــول ـن ـ ــداوبلجيكا واملكسيك وكوريا اجلنوبية
اجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ــادسـ ـ ــة :املـ ـ ــان ـيـ ـ ــاويوغسالفيا وايران وامريكا
اجملموعة الـسابعة :انكلتـرا ورومانياوكولومبيا وتونس.
اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة ال ـث ـ ــام ـن ـ ــة :االرج ـن ـتــنيواليابان وكرواتيا وجامايكا
نتائج الدور االول:
اجملموعة االولىالبرازيل× اسكتلندا 1-2-املغرب× النرويج 2-2

البرازيل× املغرب -3صفرالنرويج× استكلندا 1-1النرويج× البرازيل 1-2املغرب× اسكتلندا -3صفرالف ـ ـ ــريقـ ـ ــان امل ـت ـ ـ ــأهالن :ال ـب ـ ـ ــرازيلوالنرويج
*اجملموعة الثانية
ايطاليا× تشيلي 2-2الكاميرون× النمسا 1-1ايطاليا× الكاميرون -3صفرتشيلي× النمسا 1-1ايطاليا× النمسا 1-2تشيلي× الكاميرون 1-1الفـ ـ ــريق ـ ــان امل ـتـ ـ ــأهالن :ايـ ـط ـ ــال ـي ـ ــاوتشيلي
*اجملموعة الثالثة:
فرنسا× جنوب افريقيا -3صفرالدمنارك× السعودية -1صفرفرنسا× السعودية -4صفرجنوب افريقيا× الدمنارك 1-1فرنسا× الدمنارك 1-2السعودية× جنوب افريقيا 2-2الف ـ ـ ــريقـ ـ ــان امل ـت ـ ـ ــأهالن :فـ ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ــاوالدمنارك
*اجملموعة الرابعة:
نيجيريا× اسبانيا 2-3الباراغواي× بلغاريا صفر-صفرنيجيريا× بلغاريا -1صفراسبانيا× الباراغواي صفر-صفراسبانيا× بلغاريا 1-6البارغواي× نيجيريا 1-3الفـ ـ ــريق ـ ــان امل ـتـ ـ ــأهالن :نــيج ـي ـ ــري ـ ــاوالبارغواي
*اجملموعة اخلامسة:
هولندا× بلجيكا صفر-صفراملكسيك× كوريا اجلنوبية 1-3بلجيكا× املكسيك 2-2هولندا× كوريا اجلنوبية -5صفرهولندا× املكسيك 2-2كوريا اجلنوبية× بلجيكا 1-1الف ـ ـ ــريقـ ـ ــان امل ـت ـ ـ ــأهالن :هـ ـ ــول ـنـ ـ ــداواملكسيك
*اجملموعة السادسة
يوغسالفيا× ايران -1صفراملانيا× امريكا -2صفراملانيا× يوغسالفيا 2-2ايران× امريكا 1-2املانيا× ايران -2صفريوغسالفيا× امريكا -1صفرالـف ـ ـ ــريـق ـ ـ ــان املـ ـت ـ ـ ــأهـالن :امل ـ ـ ــانـ ـي ـ ـ ــاويوغسالفيا
*اجملموعة السابعة:
انكلترا× تونس -2صفررومانيا× كولومبيا -1صفركولومبيا× تونس -1صفررومانيا× انكلترا 1-2رومانيا× تونس 1-1انكلترا× كولومبيا -2صفرالف ـ ـ ــريقـ ـ ــان امل ـت ـ ـ ــأهالن :رومـ ـ ــان ـيـ ـ ــاوانكلترا

*اجملموعة الثامنة:
االرجنتني× اليابان -1صفركرواتيا× جامايكا 1-3االرجنتني× كرواتيا -1صفرجامايكا× اليابان 1-2الف ـ ــريق ـ ــان امل ـت ـ ــأهالن :االرج ـن ـتــنيوكرواتيا
*نتائج دور الـ16
ايطاليا× النرويج -1صفرالبرازيل × تشيلي 1-4فـرنـســا× البـارغـواي -1صفـر (هـدفذهبي)
الدمنارك× نيجيريا 1-4هولندا× يوغسالفيا 1-2كرواتيا× رومانيا -1صفراملانيا× املكسيك 1-2االرج ـن ـتــني× انــكل ـتـ ـ ــرا  2-2وبف ـ ــارقركالت الترجيح 3-4
*نتائج الدور ربع النهائي
البرازيل× الدمنارك 2-3فرنسا× ايطالـيا صفر-صفر وبفارقركالت الترجيح 3-4
-هولندا× االرجنتني 1-2

كرواتيا× املانيا -3صفر*الدور نصف النهائي
البـرازيل× هولندا  1-1وبفارق ركالتالترجيح 2-4
فرنسا×كرواتيا 1-2*املركز الثالث:
كرواتيا× هولندا 1-2*املباراة النهائية:
املباراة :فرنسا× البرازيل -3صفرالزمان1998/7/12 :املـكـ ـ ــان :مـلعــب دي فـ ـ ــرانـ ــس (سـ ـ ــاندوتي -فرنسا)
اجلمهور 75 :الف متفرجاحلكم :املغربي سعيد بلقولةااله ــداف :لف ــرن ـس ــا (زي ــدان  27و46وبوتي )90
االنذارات :لفـرنسـا:ديشـان وديسـاييوكارميبو للبرازيل :باياتو
الطرد :الفرنسي ديساييالتشكيلتان:فــرنـســا /ب ــارتي ــز وليــزارازو وديـس ــايي
ولـ ـ ــوبـ ـ ــوف وتـ ـ ــورام وتـ ـ ــوتــي ودي ـ ـشـ ـ ــان
وكـ ـ ــرمي ـبـ ـ ــو (بـ ـ ــوغـ ـ ــوس ـيـ ـ ــان) وزيـ ـ ــدان

وغـيفــارتــش (دوغــاري) ودغــوركــابـيف
(فييرا)
املدرب امييه جاكيهالـب ــرازيل /ت ــاف ــاريل وك ــاف ــو وال ــداي ــر
وجــونـيــور بــايــانــور وروبــرتــوكــارلــوس
ودونغــا وسيــزار ســامبــايــو (ادمــونــدو)
ولـيـ ــونـ ــاردو (ديــنلـ ـس ـ ــون) وريفـ ــالـ ــدو
وبيبيتو ورونالدو
املدرب ماريوزاغالو*هداف البطولة:
داف ــورس ــوك ــر "ك ــرواتـي ــا" ب ــرصـي ــد 6اه ــداف سـجله ــا ك ــالـت ــالـي :ه ــدف يف
م ــرم ــى ج ــامـ ــايك ــا ،ه ــدف يف م ــرم ــى
الـي ــاب ــان ،ه ــدف يف م ــرم ــى روم ــانـي ــا،
هـ ــدف يف مـ ــرمـ ــى املـ ــانـيـ ــا ،هـ ــدف يف
مـ ــرمـ ــى فـ ــرنـ ـسـ ــا ،هـ ــدف يف مـ ــرمـ ــى
هولندا.
*زيدان املنقذ ورونالدو املريض
يف ليلـة بـاريـسيـة خــالصـة تـابـع فيهـا
الفــرن ـسـيــون داهـيـتهـم زيــدان يـطـيــر
مرتـني على غـير العـادة ويهز الـشباك
البــرازيـليــة يف ال ــوقت الــذي بــدا فـيه
البـرازيليون غـائبني عن اجـواء املباراة

نـعـتــوه بـالـمــرتـــزق ..واجلـبـــان
مــــــــدرب الـــربازيـل هيــــــــرب مـــن الـــبــــــــاب الــــــرسي لـلـــمــــطــــــــار!
ذكــرت محطـة تلفـزيـون غلـوبـو نيـوز ان مـدرب
منـتخب البـرازيل لكـرة القـدم كارلـوس البـرتو
بــاريــرا وبعـض اعـضــاء اجلهــاز الفـنـي غــادروا
م ـطـ ــار ريـ ــو دي جـ ــانـيـ ــرو لـ ــدى عـ ــودتهـم مـن
املشـاركة يف مـونديـال  2006يف املانـيا ،مـن باب
سري لتجنـب مواجهة الصحـافيني واجلمهور
احملبط.
وعنـدمـا علم املـشجعـون ان بـاريـرا غـادر املطـار
من بــاب ســري اطلقــوا علـيه اوصــافــا ق ــاسيــة
مثل (مرتزق) و(جبان).
وكانت البرازيل قـد خسرت امام فـرنسا صفر-
 1يف الــدور ربع الـنهـائـي وفقــدت اللـقب الـذي
احرزته للمـرة اخلامسة يف تـاريخها عام 2002
يف كوريا اجلنوبية واليابان.
ويف مطـار سـاو بـاولــو ،استقـبل  10من العـبي
املـنتخـب بيـنهم القـائـد كـافـو واملـدافع روبـرتـو
كـارلوس بالصـراخ (ايها اخلونـة) من قبل عدد
من املشجعني جتمعوا امام الباب الرئيسي.
وردا على سؤال ،صرح كـافو للصحافة (خلقنا
نـوعـا مـن التـصـور اخلـادع بــاننــا سنـصل الـى
الــنه ـ ــائــي .االن وبع ـ ــد خ ـ ــروج ال ـب ـ ــرازيل ،مــن
ال ـ ـ ـط ـ ـب ـ ـيـعـ ــي ان ن ـ ـت 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 ـعـ ـ ـ ـ ـ ــرض
لالنتقاد).

بعد ضجيج مرض (رونالدو) املفاجئ
وتـب ــدل الـت ــشكـيل ــة الـبـ ــرازيلـي ــة قـبل
ن ــصف سـ ــاعـ ــة مـن الــنهـ ــائـي لـ ــذلـك
خ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــوا مه ـ ـ ــزوم ــني (-2صف ـ ـ ــر) يف
الشوط االول.
يف الـ ـشـ ــوط الـثـ ــانـي الحــت يف االفق
بـوادر انفراج لالزمة البرازيلية عندما
اشهــر احلكـم العــربـي املغ ــربي سـعيــد
بلقـولــة رحمه اهلل الـبطـاقــة احلمـراء
يف وجه املـ ــدافـع الفـ ــرنـ ـسـي مـ ــارســيل
دي ـ ـسـ ـ ــايــي ل ــيهـ ـ ــاجــم ال ـب ـ ـ ــرازيل ـيـ ـ ــون
مـستغلني النقـص العددي يف صفوف
مـنـتخـب فــرن ـســا الــذي عــرف م ــدربه
كــيف يــتعـ ــامـل مع ال ـ ــواقع اجلـ ــديـ ــد
لل ـم ـب ـ ــاراة وس ــط تـ ـ ــواضع م ـ ـس ـت ـ ــوى
املنـتخـب البــرازيـلي الــذي هــاجـم بال
تــركيــز فـتبــاعــدت خـطــوطه وانكـشف
دفـ ـ ــاعه ل ـيـ ـطـلق (امي ـ ــانـ ـ ــويل ب ـ ــوتــي)
رصاصـة الرحمة عـلى طبول الـسامبا
البـرازيليـة ويـسكتهـا بـالهـدف الثـالث
ال ـ ـ ـ ـ ــذي اص ـ ـبـح الـه ـ ـ ـ ـ ــدف رقـ ــم 1000
ملنتخـب فرنـسا عـبر تـاريخه معلـناً ان
نادي ابـطال املونديـال يستقبل ضيفاً

جـديـداً هـو املـنتـخب الفـرنـسي الـذي
يــديـن ب ــالفـضـل الكـبـيــر لـنجـمه زيـن
الـدين زيـدان بهـذا اللقب الـذي عجـز
عن حتقيقه عمـالقة الكـرة الفرنـسية
السابقون
*اجمل هدف ألصغر العب
اخـتـي ــر هـ ــدف امله ــاجـم االنـكلـي ــزيم ـ ـ ــايــكل اويــن يف م ـ ـ ــرم ـ ـ ــى م ـن ــتخــب
االرجنتني ضمن افضل عشرة اهداف
يف ت ـ ــاريخ املـ ــونـ ــديـ ــال ،ج ـ ــاء الهـ ــدف
بـتـمــريــرة مـن ب ــول سكــول ــز وتخـطــى
اوين مــدافـعني ارجـنتـينـيني بـســرعــة
رهـيـب ــة قـبل ان ي ـس ــدده ــا خ ــادعـ ـاً يف
مـ ـ ــرمـ ـ ــى احلـ ـ ــارس االرج ـن ـت ـي ـنــي روا
ليـصبح بـالتـالي اصغـر العب يـسجل
هدفاً يف مونـديال  98النه لم يكن قد
بلـغ التــاسعـة عـشـرة مـن عمـره عـلمـاً
انه ن ــزل احـتـي ــاطـ ـاً قـبل دق ــائق ع ــدة
بدالً من تيري شرينغهام
تابعوا يف احللقة االخيرة:
رونالدو يفجر افراح السامبا يف
يوكو هاما

سـويـســرا تـحـتـفـظ بـالــرقــم القـيــاســـي

نــسـبـــة االهـــداف مـتـــدنـيـــة يف املـــانـيـــا!
ال ي ــزال معــدل االهــداف يف املـبــاراة
الـواحــدة متــدنيـا قـبل مبـاراتـني من
انتهـاء كـأس العـالـم الثــامنـة عـشـرة
لكــرة القــدم الـتي تـضـيفهــا امل ــانيــا،
حتــى ان الـنه ــائيــات احل ــالي ــة تبــدو
االضعف من الناحيـة التهديفية يف
تاريخ املونـديال بعد نسخة  1990يف
ايطــاليـا .واقـيمـت  61مبــاراة منـذ 9
حـزيـران املـاضـي وحتــى اآلن ،سجل
فيهـا  140هدفـا 117 ،يف الدور االول
و 15يف الـث ــانـي و 6يف ربع الـنه ــائـي،
اي مبعـ ـ ــدل  2.3هـ ـ ــدف يف املــبـ ـ ــاراة

الواحدة.
وكانـت نسبـة التسجـيل يف مونـديال
اي ــط ـ ــالــي ـ ــا  2.21ه ـ ــدف يف املــب ـ ــاراة
الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ح ـيــث مت ت ـ ــسج ــيل 115
هــدفــا يف  52مـب ــاراة ،علـمــا ان عــدد
املنتخبـات املشـاركة يف الـنهائـيات يف
حينها كان  24منتخبا.
ورفع ع ــدد املـنـتخـب ــات املــش ــارك ــة يف
املونـديال الـى  32منتخبـا عام 1998
يف ف ــرنــس ــا ،حـيـث مت ت ــسجـيل 171
هـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــا ( 2.67هـ ـ ـ ــدف يف امل ــبـ ـ ـ ــاراة
الــواحــدة) ،فـيـم ــا شه ــدت نهــائـيــات

 2002يف كــوريــا اجلنــوبيــة واليــابــان
تسجيل  161هدفا (.)2.52
كمــا ان ع ــدد املبــاري ــات التـي انتـهت
بالتعـادل السلـبي بلغ سبع مبـاريات
حـت ــى اآلن يف الـنه ــائـي ــات احل ــالـي ــة
مقــارن ــة بثـالث مبــاريــات عــام ،2002
واربع عام 1998.
ويـع ـ ـ ــود ال ـ ـ ــرقــم الـقــي ـ ـ ــاســي لـع ـ ـ ــدد
االهـداف املسـجلة يف بـطولـة واحدة
الــى نهــائيـات كــأس العــالم  1954يف
سـويـسـرا وكـان  140( 5.38هـدفـا يف
 26مباراة).

ايطاليا ختوض النهائي السادس يف تارخيها
ستخوض ايـطاليـا املباراة الـنهائيـة لكأس العـالم يف كرة
القــدم للمـرة الـسـادسـة يف تــاريخهـا بعـد ان تــأهلت الـى
نهـائي الـنسخـة الثـامنـة عشـرة بفـوزهـا علـى املـانيـا بعـد
الـتمـديـد -2صفـر يف عقـر دارهــا يف نصـف النهــائي يـوم
الثالثاء.
وفــازت ايطــاليـا ثالث مـرات ،يف مـونـديـال  1934بفـوزهـا
علــى ت ـشـيك ــوسلــوفــاكـيــا يف املـبــاراة الـنهــائـي ــة  1-2بعــد
التمـديـد ،ويف مـونـديـال  1938بـتغلبهـا يف النهـائي علـى
اجمل ــر  ،2-4ويف م ــون ــديـ ــال  1982بف ــوزهـ ــا عل ــى امل ــانـي ــا
الغربية 1.-3

وخـسرت يف املباراة النهـائية مرتني امـام البرازيل ،االولى
يف املكـسيك عـام  1970بنـتيجـة  ،4-1والثـانيـة عـام 1994
يف الـواليــات املتحـدة  3-2بــركالت التـرجـيح بعــد انتهـاء
الوقتني االصلي واالضايف بالتعادل السلبي.
وستـواجـه ايطــاليــا يف املبــاراة النهــائيـة االحـد املـقبل يف
برلني فرنسا
يـذكـر ان املـانيـا والبـرازيل متلكـان الـرقـم القيـاسي بعـدد
املبـاريــات النهــائيـة يف كـأس العــالم بـسـبع مبـاريــات لكل
مـنهـم ــا ،فف ــازت االول ــى بـ ــاللقـب ثالث م ــرات والـث ــانـي ــة
خمس مرات.

