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مـلـف وثـــــــــائـقـــي

بــــطــــــــوالت كــــــــأس الـعــــــــامل مـــن  1930اىل 2002
* املونديـال السابع عـشر :كوريـا اجلنوبيـة واليابان 2002/6/30 -5/31
* رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو يـقـ ـ ـ ــود الـ ـ ــسـ ـ ـ ــام ــبـ ـ ـ ــا لـلـ ـت ــتـ ـ ـ ــويـج بـ ـ ـ ــالـلـق ــب اخلـ ـ ـ ــامـ ـ ــس
والـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ـ ـ ــر سـجـل اسـ ـ ـ ـ ـ ــرع هـ ـ ـ ـ ـ ــدف يف كـ ـ ـ ـ ـ ــأس الـعـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ــم

احللقة الثامنة
عشرة
 -تركيا × كوريا اجلنوبية 2 -3

املباراة النهائية

 االرجنتني × نيجيريا  - 1صفر انكلترا × السويد 1-1 السويد × نيجريا 1 -2 انكلترا × االرجنتني  -1صفر السويد × االرجنتني 1 - 1 نيجريا × انكلترا صفر -صفر -تأهل فريقا (انكلترا والسويد)

اجملموعة السابعة

 املكسيك× كرواتيا -1صفر ايطاليا × اإلكوادور  -2صفر كرواتيا × ايطاليا 1-2 املكسيك × االكوادور 1-2 اإلكوادور × كرواتيا  -1صفر -تأهل فريقا (ايطاليا واملكسيك).

اجملموعة الثامنة

بغداد /ملحق املونديال

كــانـت املــرة االولــى الـتـي تـضـيف فـيهــا آسـيــا
املـسابـقة الكبـرى كما كـانت املرة االولـى ورمبا
االخيـرة التي تشتـرك فيها دولتـان يف تنظيم
الـبـط ــول ــة ..فـ ــاحلل املـث ــالـي ال ــذي اعـتـم ــده
(الفــيفـ ــا) لــيفــض االشـتـبـ ــاك الـ ـسـيـ ــاسـي/
الرياضي بني الـيابان وكوريا اجلـنوبية (كانت
االولــى حتـتل الـثــانـيــة مـن  1910الــى )1945
املتنـافستني علـى تضييف مونـديال  2002هو
ان يعهـد اليهـما معـاً بهذه املهـمة علـى أساس
ان تقــام مـبــاراة االفـتـتــاح يف سـيــؤل واملـبــاراة
النهائية يف يوكوهاما.
ق ـ ـ ـسـ ـم ــت املـ ـنـ ـتـخـ ـب ـ ـ ــات الـ 32ال ـ ـ ــى ثـ ـم ـ ـ ــان ــي
مجـمـ ــوع ـ ــات لعـبـت ب ـط ـ ــريقـ ــة الـ ــدوري مـن
مـ ــرحلـ ــة واحـ ــدة وتـ ــأهل مـن كـل مجـمـ ــوعـ ــة
فـريقـان الى الـدور الثـاني حيـث لعبت الـفرق
بـط ــريق ــة خـ ــروج املغل ــوب حـت ــى دور االربع ــة
حيث تـأهل فـريقــان للنهـائي وفـريقــان للعب
على املركز الثالث.
وجاءت القرعة باجملاميع التالية:
 اجملـمـ ــوعـ ــة االولـ ــى :فـ ــرنـ ـسـ ــا والـ ــدمنـ ــاركواالورغواي والسنغال.
 اجملمــوع ــة الث ــاني ــة  :اسب ــانيــا وسل ــوفيـنيــاوالبارغواي وجنوب افريقيا.
 اجملـمـ ــوعـ ــة الـثـ ــالـثـ ــة :الـب ـ ــرازيل وتـ ــركـيـ ــاوكوستريكا والصني.
 اجملـم ــوع ــة الـ ــرابع ــة :الـبـ ــرتغ ــال وب ــولـن ــداوامريكا وكوريا اجلنوبية.
 اجملـم ــوع ــة اخل ــام ـس ــة :امل ــانـي ــا واي ــرلـن ــداوالكاميرون والسعودية.
 اجملمــوعــة الـســادســة :األرجـنتـني وانكـلتــراوالسويد ونيجريا.
اجملـم ــوع ــة ال ـسـ ــابع ــة :ايـط ــالـيـ ــا واملك ـســيك
وكرواتيا واالكوادور.
اجملمـوعة الـثامـنة :روسـيا والـيابـان وبلجيـكا
وتونس.

 فرنسا × االورغواي صفر-صفر الدمنارك × السنغال 1-1 الدمنارك × فرنسا  -2صفر السنغال × االورغواي 3 -3 -تأهل فريقا (الدمنارك والسنغال)

اجملموعة الثانية

 البارغواي × جنوب افريقيا 2- 2 اسبانيا × سلوفينيا 1 -3 جنوب افريقيا × سلوفيينا -1صفر اسبانيا × جنوب افريقيا 2-3 البارغواي× سلوفينيا 1 -3 اسبانيا × الباراغواي 1-3 -تأهل فريقا (اسبانيا والباراغواي).

اجملموعة الثالثة

 البرازيل × تركيا 1 -2 كوستريكا × الصني  -2صفر البرازيل × الصني -4صفر كوستاريكا× تركيا 1-1 -البرازيل × كوستريكا 2 -5

 تركيا × الصني  -3صفر -تأهل فريقا (البرازيل وتركيا)

اجملموعة الرابعة

 كوريا اجلنوبية × بولندا  -2صفر امريكا × البرتغال 2 -3 امريكا × كوريا اجلنوبية 1 -1 البرتغال × بولندا  -4صفر بولندا × امريكا 1 -3 كوريا اجلنوبية × البرتغال  -1صفر -تأهل فريقا (كوريا اجلنوبية وامريكا)

اجملموعة اخلامسة

 ايرلندا × الكاميرون 1-1 املانيا × السعودية  -8صفر املانيا × ايرلندا 1 -1 الكاميرون × السعودية  -1صفر املانيا × الكاميرون  -2صفر ايرلندا × السعودية  – 3صفر -تأهل فريقا (املانيا وايرلندا)

اجملموعة السادسة

 اليابان × بلجيكا 2-2 روسيا × تونس  -2صفر اليابان × روسيا  -1صفرتونس × بلجيكا 1-1
اليابان × تونس  -2صفر
 -تأهل فريقا (اليابان وبلجيكا).

نتائج دور الـ 16

 ك ــوري ــا اجلـن ــوبـي ــة × ايـط ــالـي ــا ( 1 -2بع ــدالتمديد).
 تركيا × اليابان  -1صفر البرازيل × بلجيكا  -2صفر امريكا × املكسيك  -2صفر اسـب ــانـي ــا × اي ــرلـنـ ــدا  1 -1وبفـ ــارق ركالتالترجيح 2-3
 السنغال × السويد  1 -2بعد التمديد انكلترا × الدمنارك  -3صفر -املانيا × الباراغواي  -1صفر

الدور ربع النهائي

 تركيا × السنغال  -1صفر بعد التمديد كــوري ــا اجلن ــوبي ــة × اسب ــانيــا صفــر-صفــروبفارق ركالت الترجيح 3 -5
 املانيا × امريكا -1صفر -البرازيل × انكلترا 1-2

 املبـاراة :البرازيل× املانيا -2صفر الزمان2002 /6 /30 : املـك ـ ــان :مـلعــب ي ـ ــوك ـ ــوه ـ ــوم ـ ــا(يوكوهوما –اليابان)
 اجلمهور 69029 :متفرجاً احلكم :االيطالي بيير لويغيكولينا
 االهـداف :للبرازيل  /رونـالدو(67و )79
 االنـ ــذارات  :الـب ـ ــرازيل (روكـيجونيور) املانيا (كلوزه).

التشكيلتان

ال ـبـ ـ ــرازيل :م ـ ــارك ـ ــوس ،وك ـ ــان ـ ــو،
ول ـ ـ ــوسـ ـي ـ ـ ــو ،وروك ــي ج ـ ـ ــونـ ـي ـ ـ ــور،
وادمـيل ـســون ،وروبــرتــو كــارلــوس،
وجــيل ـب ـ ــرت ـ ــوس ـيـلف ـ ــا ،ورون ـ ــال ـ ــدو
(دن ـ ـيـل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــون  )90وريـفـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدو
ورون ـ ــال ـ ــدي ـن ـي ـ ــو (ج ـ ــون ـي ـن ـي ـ ــو )85
وكليبرسون.
 املدرب :لويس فيلبي سكوالري.امل ـ ــانـي ـ ــا :ك ـ ــان ولـيـنـكه ،ورامــيل ـ ــوف،
ونــويفيل ،وهـامـان ،وكلـوزه (بيـرهـوف
 )74ويـ ــرميـيـ ــز (اسـ ــامـ ــواه  )77وبـ ــوده
(ت ـســيغه  )84وشـن ــاي ــدر ومـيـت ــزيل ــدر،
وفرينغز.
املدرب :رودي فوللر

ومضات من املونديال

 نـال لـقب الهــداف البــرازيلي رونـالـدوبـ ــرصـيـ ــد ثـمـ ــانـيـ ــة اهـ ــداف احـ ــرزهـ ــا
ك ــالـت ــالـي :ه ــدف ــان يف م ــرم ــى كل مـن
ت ــركـي ــا وك ــوسـت ــاريك ــا وامل ــانـي ــا ،ه ــدف
مبرمى كل من الصني وبلجيكا.
 سجل يف البطـولة  161هدفاً يف 64مـباراة مبعـدل  2.52هدف يف املـباراة
الواحدة.
 اسـرع هـدف سجله التـركي هـاكـانسـ ــوك ـ ــر بعـ ــد  11ثـ ــانـي ـ ــة فقــط مـن
مـب ــاراة حت ــدي ــد امل ــرك ــز الـث ــالـث يف
مـرمى كـوريا اجلنـوبية وهـو االسرع
يف تـاريـخ النهــائيـات
ح ـ ـس ــب الف ــيف ـ ــا،
وف ــازت ت ــركـي ــا
. 2-3

الدور نصف النهائي

 البرازيل × تركيا  -1صفر -املانيا × كوريا اجلنوبية  -1صفر

مباراة املركز الثالث

نتائج الدول األول

 السنغال × فرنسا -1صفر -الدمنارك × االورغواي 1-2

 4العبني سعوديني لعبوا  3مباريات كاملة
أظه ـ ــرت إح ـص ـ ــائـي ـ ــة أع ـ ــده ـ ــا
االحتاد الـدولي لكـرة القدم أن
( )4الع ـب ــني سع ـ ــودي ــني فق ــط
شـاركـوا يف املبـاريـات الـ 3كـاملـة
الـ ـت ــي خـ ـ ـ ـ ــاضـهـ ـ ـ ـ ــا املـ ـنـ ـتـخ ــب
ال ــسعـ ــودي يف نه ــائـي ــات ك ــأس
العالم املقـامة حاليـا يف أملانيا،
وهم رضا تكـر وحمد املـنتشري
وسعود كريري ومبروك زايد.
وخ ـ ــاض كل مــن الالعـبـني الـ4
املبـاريات أمـام تونـس وأوكرانـيا
وإس ـب ـ ــان ـي ـ ــا أي ( )270دق ــيق ـ ــة
كـاملــة يف النهــائيــات ،ولم يـتم
تبـديـلهم يف أي مـن املبـاريـات ،
يلـيهم حسني عـبد الغني (260
) دقيقـة ثـم محمـد نـور ()240
دقـيقة ،فأحـمد الدوخي ()234
دقــيقـ ــة ،فـيـمـ ــا احـتـل محـمـ ــد
مسعـد املركـز األخيـر يف قائـمة
الالعـبـني ال ــسع ــوديـني ال ــذيـن
شاركـوا يف املبـاريات حـيث لعب
( )10دق ـ ــائـق فقــط يف املـب ـ ــاراة
أمام إسبانيا.

أما قـائد املـنتخب اجلـابر فـقد
لعب ( )90دقـيقة يف  3مبـاريات
مبـعـ ـ ـ ــدل ( )30دقـ ـيـقـ ـ ـ ــة يف كـل

مـبـ ــاراة ،مقـ ــابل ( )171دقــيق ــة
ل ــيـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــر الـقـح ـ ــطـ ـ ـ ـ ــان ــي يف
مباراتني.

ماتري يتوعد بالثأر من فرنسا
 اكـد مـدافع مـنتخـب ايطــاليـا الـعمالق مـاركـومــاتيـراتـزي بــانه يتـطلـع للثــأر من فـرنـسـا بعـد
اخلـسارة امـامها يف نهـائي امم اوروبـا عام ،2000
ويف ربع نهــائـي مــونــدي ــال  ،1998وذلك عـنــدمــا
يل ــتقــي امل ـن ــتخـ ــب ـ ــان الــيـ ـ ــوم االحـ ـ ــد يف نهـ ـ ــائــي
مونديال املانيـا على ملعب برلني االوملبي .وقال
م ــاتـي ــرات ــزي »كـن ــا عل ــى بع ــد  17ث ــانـي ــة مـن ان
نصبح ابطاال الوروبا يف نهائي امم اوروبا ،وكلنا
يـ ــدري مـ ــاذا ح ـصـل بعـ ــد ذلـك» ،يف اشـ ــارة الـ ــى
هـدف التـعادل لـيسلفـان ويلتـورد يف الوقـت بدل
الـضائع قـبل ان يضيف دافـيد تـريزيغـيه الهدف
ال ــذهـبـي يف ال ــوقـت االض ــايف .واض ــاف »يف تـلك
املبــاراة لـم يحــالـفنــا احلـظ ،لـكن اآلن نــريــد ان
نث ــأر لتـلك الهــزميــة ،نــريــد ان نـغي ــر التــاريخ».
وكـان ماتـيراتـزي استهـل املونـديال احلـالي عـلى
مق ــاع ــد الالعـبـني االحـتـي ــاطـيــني لكـن اص ــاب ــة
قـطب نـادي مـيالن اليـسـانـدرو نـستـا سـمحت له
باحلـلول مكـانه وسيخـوض النهـائي ايضـا لعدم
تع ــايف االخي ــر من اصــابــة يف محــالـبه .واضــاف
الف ـ ــرن ـ ـســي ممــتـ ـ ــاز ومعــتـ ـ ــاد علـ ـ ــى
»امل ـن ــتخ ــب ـ
االنتصـارات ،وسيكون االمر صعبا بالنسبة الينا
لـكـنـنـ ــا يف الــنهـ ــائــي وكل شــيء يجـ ــوز» .وك ــشف

»ن ــري ــد ان نـ ــدخل ال ــسع ــادة الـ ــى قل ــوب جـمــيع
ان ـص ــار املـنــتخـب االي ـط ــالــي ويجـب ان نـتـحل ــى
بالتـركيز وان نـظهر رغبـة يف الفوز كمـا فعلنا يف
مـباريـاتنـا السـابقـة» .وختم »لقـد حلمنـا ببـلوغ
املـباراة النـهائيـة ،واالن نحلم وعـيوننـا مفتـوحة،
يـجب ان نـتحلــى بــالــشجــاع ــة كمــا نـحتــاج الــى
قلـيل من احلـظ الضـروري يف جـميع الـبطـوالت
الكبرى».

زيدان يتطلع اليها

الكأس الثانية ..ستكون رائعة

ذك ـ ــرت صحــيف ـ ــة (ل ـ ــوم ـ ــون ـ ــد)
الف ــرن ـسـي ــة أن ك ــابـنت املـنـتخـب
الف ــرن ـسـي املـتـ ــألق زيـن ال ــديـن
زيدان يـريد أن يـستعـيد الـكأس
ويـ ــرفعه ــا م ــرة ث ــانـي ــة واخـي ــرة
ب ـ ـ ــال ـنـ ـ ـس ـب ـ ـ ــة له ق ــبل ان ي ـ ـ ــودع
املـالعــب .ونـقـلــت ال ـ ـصـح ـيـف ـ ـ ــة
تصـريحـات زيـدان التي أكـد من

خاللـها االن سنـسعى السـتعادة
الـكـ ــأس الـتـي فـ ــزن ـ ــا به ـ ــا بعـ ــد
غيــاب ثمـانـي سنـوات ..هــذا لن
يك ــون سهـال ولكـنه صعـب جــدا
ول ـكـ ـنـ ـن ـ ـ ـ ــا منـ ـتـلــك األسـلـح ـ ـ ـ ــة
وكـ ــذلك االرادة ..وســيك ــون مـن
ال ـ ـ ــرائـع أن أرفـع الـك ـ ـ ــأس م ـ ـ ــرة
ثانية.

