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م                    دم أـه ـق رة اـل ـك م ـل اـل ـع أس اـل تعتبر بطولة ـآ
دم الـ     ـق مسابقة يقيمها االتحاد الدولي لكرة اـل

ع  ) .  فيفا(  يعقد آأس العالم لكرة القدم آل أرـب
ي         ( م  1930سنوات منذ عام  ـت طـوـل اعـدا ـب ـم

ب    1946و 1942عام  م واللتان ألغيتا بســب
 ).الحرب العالمية الثانية

 
د أن     1950في عام  آانت الدورة الرابعة بـع

حـرب          ب اـل ابســب انقطعت مدة اثني عشر عـاـم
ة فــي                          ت بضـخـاـم ة و حـدـث ـي اـن ـث ة اـل ـي ـم اـل ـع اـل
م      أس ـل البرازيل ولكن موعد البرازيل مع الـك
د              ه األوروجـواي و ـق از ـب يكن مقدرا حيث ـف
سلم جول ريميه الكأس بنفسه بعد أن اضطر 
ن      ـت اـب ـك إلى النزول إلى الملعب والبحث عن اـل

ا          . الفائز  ـم د ـآ ـع األوروجواي آانت بذلك تســت
ه        ازت ـب إيطاليا ألخذ الكأس وابقائه لها اذا ـف

ى    20لثالث مرة ولكن انتظر العالم  عاما حــت
 .يستطيع أحدهم أن يؤخذه

 
ن             1954عام  ـي ب السـويسـرـي ن نصــي آان ـم

فوزا وآانت بداية )  الغربيين( ضيافة ولأللمان
ل       رازـي ـب مسيرتهم مثلما آانت بداية مسيرة اـل

ي      . في السويد 1958عام  ل ـف رازـي استمر الـب
افسـة            ـن ـم دم اـل حــت ـت مشوارهم بالكأس الثاني ـل
لنيل آأس جول ريميه للمرة الثالثة واألخيرة 

 .لذاك الكأس
 

ة          طـوـل  1966لكن مشوار البرازيل انقطـع ـب
عــنــدمــافــازت إنــجــلــتــرا أصــحــاب األرض                 
ه       اظ ـب ـف والجمهور بالكأس لتمنعهم من اإلحـت
ي     ـل رازـي ولو ألربع سنوات زوتحقق الحلم الـب

أس     1970في المكسيك عام  ـك اـل واحتفظوا ـب
أس سـرق           ـك ن اـل ـك عندما فازوا على بيرو وـل

ه عـام          ـي . 1966ولم يعثر عليه آما عثر عــل
ن             ـم أس ـل ـك إعـطـاء اـل وأوقف التقليد المتبع ـب

وبــعــد غــيــاب دام       .  يــفــوز بــه ثــالث مــرات         
صـة          ـن ي ـم عشرون عاما عن المرآز األول ـف
أس ذو         ـك ل اـل التتويج آان لأللمان شرف حـم
حـسـن              ث وـل اـل ـث م اـل الشكل الجديد وانتصـارـه

 .حظهم آان ذلك في أرضهم
 

ه               1978عقد آأس  از ـب ن وـف ـي ـت ي األرجــن ـف
في اسبانيا من نصيب  1982المضيف آأس 

آان في المكسيك مرة  1986وآأس . إيطاليا
ا          ـه جــم ن وـن ـي أخرى ولكن من نصيب األرجنـت

لــأللــمــان فــي بــلــد         1990آــاس   .  مــارادونــا
ا       . الطليان  ـك رـي ي أـم وآأس البرازايل الرابع ـف

ى رغـم          . 1994عام  رة األوـل ـم ـل المضيف وـل
ضـم              ـن ـت أس ـل ـك اـل از ـب أنها استضافته الثانية ـف

 .فرنسا للوحة الشرف
 

خ                     ارـي ي ـت رة السـادسـة ـف ـم ذه اـل ت ـه وقدآاـن
ن        ـك البطولة التي يفوز بها البلد المضــيف وـل

ة            طـوـل ـب اـل ازت ـب السابعة لم تحدث إذ أن البرازيل ـف
 .التي استضافتها اليابان وآوريا الجنوبية مشارآة

 
ى       32ويشارك في آأس العالم  ة عــل منتخب مقسـم

ل   4مجموعات آل مجموعة بها  8 منتخبات ويتأـه
دور            ي اـل ـل ذي ـي منتخبين من آل مجموعة للدور اـل

م     .  التمهيدي  رـق ويعد المنتخب البرازيلي صاحب اـل
ث احـزره                      م حــي اـل ـع أس اـل  5القياسي في احـرز ـآ

ي أعـوام        و    1970و      1962و      1958مرات ـف
ذي               2002و  1994 ي اـل طـاـل خـب اإلـي ـت ـن ـم يليه اـل
و    1938و عـام       1934مرات في عام  4احرزه 
ويــعــتــبــر الــمــنــتــخــب      2006و عــام        1982عــام   

ن                            ـي رـت ه ـم ـل طــو ـب حـرز اـل خـب ـي ـت ـن ي أول ـم االيطـاـل
م    1938و      1934متتاليتين حين احرزه سنة    ، ـث

و عـام       1954المنتخب األلماني حين احرزه عام   
ا    1990و عام  1974 ـي وآانت جميعها باسم ألماـن
ال     .  الغربية دـي ال          1990وقد آان موـن دـي وـن اخـر ـم

ث        ة حــي ـي تمثل فيه ألمانيا منتخبين الشرقية والغرـب
 .آانتا قد اتحدتا 1994انهما في مونديال 

 
ث ان                            ره حــي ـي ـب ة ـآ ـع اـب ـت ـم م ـب اـل ـع أس اـل ويحظى ـآ

ت          ـغ ـل ال ـب وات      208القنوات التي تنقل الموندـي ـن ـق
غ عـدد                             ـل ا ـب ـم ـن ـي ر ـب ـي ـب اسـي ـآ ـي م ـق ذا رـق ويعتبر ـه

م       اـل ـع رنسـا          2006مشاهدي نهائي آأس اـل ن ـف ـي ـب
رج             ـف ـت ار ونصـف ـم اسـي      (( وإيطاليا ملـي ـي م ـق )) رـق

ات                   ارـي ـب دي ـم بينما تقول دراسـات ان عـدد مشـاـه
ر    64البطولة مجتمعة التي تبلغ عددها  ـث مباراة أـآ

 .مليار متفرج 40من 
 منافسات دولية سابقة

ي     ن      1872أقيمت أول مباراة آرة قدم دولية ـف ـي ـب
رة       ـك را ـل منتخب أسكتلندا لكرة القدم ومنتخب إنجلـت

اضـة               .  القدم رـي ب اـل ـع ـل ا ـت ادرا ـم في هذه المرحلة ـن
دا            ـن رـل ى وأـي ظــم ـع دأت        .  خارج بريطانيا اـل ا ـب ـم ـن حــي

م         اـل ـع حـاء اـل شعبية آرة قدم باالزدياد في مختلف أـن
ة               راضــي ـع اضـة اســت رـي رت ـآ مع نهاية القرن، اعتـب

وعام  1900في أولمبياد عام ) بدون منح أوسمة(
ي              1904 ة ـف ـي افسـة رســم ـن ؛ أصبحت آرة القدم ـم

ام                     ـع ي ـل ـف اد الصــي ـي ـب ـم ذ األوـل ـن األلعاب األولمبية ـم
حـاد                  .  1908 ل االـت ـب ن ـق خـطـط ـم ـم آان الحدث، اـل

د                       ط، وـق ـق واة ـف ـه ن اـل ـي العــب دم، ـل ـق الدولي لكرة اـل
سـت                     ـي ة وـل راضــي ـع ة اســت ـب ـع ـل دم ـآ اعتبرت آرة الـق

ة  ( ربحت بريطانيا العظمى .  رياضة تنافسية المتمثـل
اوي         ـه دم اـل ـق ي      )  بمنتخب إنجلترا لكرة اـل حـدث ـف اـل

 .1912و  1908عامي 
 

ي           ـم اـل ـع دم اـل ا    ( بعد أن تأسس اتحاد آرة الـق ـف ـي ـف ) اـل
حـاد      1904عام  ل االـت ، آانت هنالك محاولة من قـب

م خـارج                      ن األـم ـي ة ـب ـي دم دوـل رة ـق لتنظيم بطولة ـآ
د    1906اإلطار األوليمبي في سـويسـرا عـام           ، وـق

 .آانت هذه البداية األولى لكرة القدم الدولية
 

ن       ـي ارات ـب مع استمرار الحدث األوليمبي بقيام المـب
ة  " الفرق الهاوية، نظم السير توماس ليبتون  بطوـل

ن عـام       "  آأس السير توماس ليبتون . 1909في تورـي
ات           ( آانت بطولة ليبتون بين النوادي  خــب ـت ـن ـم ـيس اـل وـل

ة       )  الوطنية دوـل ل اـل ـث من مختلف األمم، آل ناٍد منهم يـم
ى،      .  بكاملها م األوـل اـل توصف المنافسة أحيانا بكأس الـع

ن      ى ـم وقد احتوت البطولة على األندية المحترفة األعـل
ا                              ـي اـن ـم ا وأـل ـي طـاـل ن إـي ة ـم شـارـآ ـم وى، اـل ســت ـم حيث اـل
زي رـفض أن          ـي وسويسرا، ولكن اتحاد آرة قدم اإلنجــل

ة  دعـا  .  يرتبط بالمنافسة وتجنب إرسال األندية المحترـف
ة              " غرب أوآالند" ليبتون نادي  اطــع ـق ن ـم اٍو ـم اٍد ـه ، ـن

ربح غرب أوآالند .  دورام، لتمثيل إنجلترا بدال من ذلك
جـاح،    1911البطولة وعاد في عام  للدفاع عن لقبه بـن

 .وقد أعطي الكأس إلى األبد، بموجب قواعد المنافسة
 

ى         1914في عام  ي عــل ـم اـل ـع ، وافق اتحاد آرة القدم اـل
ــ          ة آ ـي ـب دم          " االعتراف بالبطولة األوليـم رة ـق ة ـآ طـوـل ـب

حـدث       "عالمية للهواة ة إدارة اـل ذا  .  ، وتحمل مسؤولـي ـه
ي       ارات ـف ـق مهد الطريق ألول منافسة آرة قدم عابرة لـل

ة           ـي ـف ة الصــي ، 1920العالم، وذلك في األلعاب األولمبـي
دم                  ـق رة اـل ـك خـب مصـر ـل ـت ذي  ( حين تنافس عليها مـن اـل

ى  خـب               )  أقصي من المباراة األوـل ـت ـن ة عشـر ـم الـث ع ـث ـم
رة       .  أوروبي ـك ا ـل ـك ربح الميداليات الذهبية منتخب بلجـي
دم                   .  القدم ـق رة اـل ـك خـب األورغـواي ـل ـت ـن از ـم بعد ذلك ـف

ي               ي عـاـم ة ـف ـي ـب ـم و    1924ببطوالت آرة القدم األولـي
ي     1928في عام .  1928 ـم اـل قرر اتحاد آرة القدم الـع

اب               ـع طـاق األـل تنظيم بطولته الدولية الخـاصـة خـارج ـن
ة   ـي دم                   .  األولمـب ـق رة اـل طـال ـآ ون األوروغـواي أـب ع ـآ ـم

ة         وـي ـئ ـم رى اـل الرسميين آنذاك لمرتين، ولإلحتفال بالذـآ
ي عـام        حـاد         1930الستقالل األوروغواي ـف ل اـت ، جــع

أس         ـك ة ـل ـف آرة القدم العالمي األورغواي الدولة المضــي
 .العالم

 أول آأس عالم
ة       ـي ـف ي              1932األلعاب األولمبية الصـي ـمت ـف ـي ي أـق ـت اـل

ن جـدول         لوس أنجلوس لم تتضمن آرة القدم آجـزء ـم
ي              دم ـف ـق رة اـل ـك المسابقات بسبب الشعبية المنخفضـة ـل
ة     ـي ـك الواليات المتحدة، في حين أخذت آرة القدم األمرـي

ة    .  تزداد شعبية جــن إختلف اتحاد آرة القدم العالمي والـل
األولمبية الدولية أيضا على وضع الالعبين الهواة، لذا 

اد            ـي ـب ـم ك األوـل ذـل اب ـل . أسقطت آرة قدم من جدول األلـع
ه                     ـي ـم ي جـول رـي ـم اـل ـع دم اـل ـق رة اـل خطط رئيس اتحاد ـآ
لبطولة آأس العالم التدشينية لتقام في األورغواي عام 

ارة           .  1930 خــت ـم م اـل ألـم تم دعوة االتحادات الوطنية ـل
ار األورغـواي            ـي ن اخــت ـك لكي ترسل منتخبات تمثلها، ـل
ر             ًا عــب ـف ـل ـك ًال وـم آمكان للمنافسة آان يعني سفرًا طوـي

رسـل        .  المحيط األطلسي بالنسبة ألوروبا م ـت وبالفعل، ـل
ة              داـي ـب ن ـل ـي ـق ن السـاـب دولة أوروبية فريقًا حتى الشهرـي

ا،                 .  المنافسة ـك جــي ـل ات ـب خــب ـت ـن ه ـم ـي في النهاية أقنع رـم
ة   ل،   .  وفرنسا، ورومانيا، ويوغسالفيا للقيام بالرحــل ـك ـآ

ا          13شارآت  ـك رـي ن أـم دولة في البطولة، سبع منها ـم
ا                       ـك رـي ن أـم ن ـم ـي ـت ـن ا، واـث ن أوروـب ع ـم الجنوبية، وأرـب

 .الشمالية
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اشـرة،            ـب م ـم اـل ـع حدثت أول مباراتين لكأس اـل
دم                      ـق رة اـل ـك رنسـا ـل خـب ـف ـت ـن ا ـم ـه وقد فاز فـي
ن    ذـي ومنتخب الواليات المتحدة لكرة القدم، اـل

ا     1  -  4فازا على المكسيك  ـك ، 0  -  3، وبلجـي
أس        .  على التوالي خ ـآ أرـي الهدف األول في ـت

ن          ورـي ن ـل وشــي ي  .  العالم أحرزه الفرنسي ـل ـف
خـب األورغـواي        ـت المباراة النهائية، تغلب مـن

جـة              ـي ـت ـن ن ـب ـي ـت  2  -  4لكرة القدم على األرجـن
غ          ـل ر ـب ـي ي         93000أمام حشد آـب شـخـص ـف

ة          مونتيفديو، وأصبح األوروغـواي أول دوـل
 .تفوز بالكأس

 التطور 
م             اـل ـع أس اـل ن ـآ لقد آانت البطوالت األولى ـم
الت               ب مشــك ة بســب وـب لكرة القدم األآثر صــع
ن         ل ـم ـي ـل ـق النقل بين القارات و الحرب ، و اـل
طـاعـت أن                   ة إســت ـي وـب جــن ا اـل ـك منتخبات أمرـي

ي        ا ـف ،    1938و      1934تسافر إلى أوروـب
د    حيث منتخب البرازيل لكرة القدم هو الوحــي
ن   من أمريكا الجنوبية الذي لعب في البطولتـي

ي        ـت طـوـل  1946و      1942، و قد تم إلغاء ـب
 .بسبب الحرب العالمية الثانية

 
دم                  ـق رة اـل ـك م ـل اـل ـع أس اـل و قد آانت بطولة ـآ

األولــى الــتــي تشــارك فــيــهــا الــدول              1950
ة   البريطانية ، و قد انسحبت الفرق البريطانـي

ي عـام             ا ـف ـف ـي م رفضـوا         1920من الـف ـه ألـن
حـرب             ي اـل م ـف ـه ـت اللعب مع الدول التي حـارـب
العالمية األولى ، و قد شهدت البطولة عـودة  
أس           طـل ـآ دم ـب ـق منتخب األوروغواي لكرة اـل

، و قد فازت باللقب  1930العالم لكرة القدم 
 .مرة أخرى

 
ن     و    1934و في بطوالت آأس العالم ما بـي

دولة للفوز بكأس العالم  16تنافست  1978
ت       1950و  1938، بإستثناء  حين إنسـحــب

ك                ـل ت ـت ـب ـع د ـل بعض الفرق بعد تأهلها ، و ـق
فريق ، و آانت معظم  13و  15البطوالت ب

الــفــرق الــمــشــارآــة مــن أوروبــا و أمــريــكــا              
ا                 ـك رـي ن أـم ة ـم ـل ـي ـل ة ـق الجنوبية ، مع مشارـآ
الشمالية و آسيا و أفريقيا و أوقيانوسيا ، و   
ا            ـك رـي رق أـم ـف ور ـل آانت هذه الفرق محط عـب

ى عـام                  ا ، و حــت  1978الجنوبية و أوروـب
دور                د اـل ـع ا ـب ى ـم رق إـل تأهلت القليل من الـف
رة                ـك حـدة ـل ـت ـم ات اـل والـي األول مثل منتخب اـل

تــأهــل إلــى الــدور          1930الــقــدم فــي عــام         
دم           ـق رة اـل ـك ا ـل النصف نهائي ، و منتخب آوـب

 1938تأهل إلى الدور الربع نهائي في عام   
ل      أـه ، و منتخب آوريا الشمالية لكرة القدم ـت

، و      1966إلى الدور الربع نهائي في عـام    
دور        ى اـل منتخب المكسيك لكرة القدم تأهل إـل

 .1970ربع النهائي في عام 
 

، تم زيادة عدد الفرق المشارآة  1982و في عام 
 1998فريق ، و في عـام     24في آأس العالم إلى 

ن              32تم زيادتهم إلى  د ـم دـي ـع ل اـل فريق ، مما جــع
ل    أـه الفرق من آسيا و أفريقيا و أمريكا الشمالية تـت
إلى النهائيات ، و لم تتم زيادة مقاعد أوقيانوسيا ، 
ك                            ـل ن ـت دول ـم طـاعـت اـل ن إســت ـي ك الســن ـل ي ـت و ـف
د                دـي ـع خـطـى اـل ث ـت المناطق أن تحقق النجاح ، حــي
رة               ـك ك ـل ســي ـك ـم خـب اـل منهم الدور األول ، مثل منـت
ي عـام           ي ـف اـئ ـه القدم الذي وصل إلى الدور ربع الـن

ي أعـوام            1986 ة ـف دـم ـق ـت و وصل إلى األدوار الـم
، و منتخـب   2006و  2002و  1998و  1994

ي   المغرب لكرة القدم الذي وصل إلى الدور األول ـف
دم                 1986عام  ـق رة اـل ـك رون ـل ـي اـم ـك ، و منتخـب اـل

ي عـام            ي ـف اـئ و    1990وصل إلى الدور الربع نـه
ا          ـك ارـي وســت أيضا في نفس البطولة وصل منتخـب ـآ
ا             رـي جــي ـي خـب ـن ـت ـن لكرة القدم إلى الدور األول ، و ـم
ي                      ـت طـوـل ي ـب دور األول ـف ى اـل لكرة القدم وصـل إـل

، و منتخب السعودية لكرة القدم  1998و  1994
، و منتخـب   1994وصل إلى الدور األول في عام 

الواليات المتحدة لكرة القدم وصل إلى الدور األول   
ي عـام                      1994في عام  ي ـف اـئ ـه ع ـن رـب دور اـل و اـل
دم                 2002 ـق رة اـل ـك ة ـل ـي وـب جــن ، و منتخب آوريا اـل

رة                 ـك م ـل اـل ـع أس اـل ي ـآ حصل على المرآز الرابع ـف
، و منتخب السنغال لكرة القدم وصل  2002القدم 

، و منتخب  2002إلى الدور الربع نهائي في عام 
ي عـام           دور األول ـف اليابان لكرة القدم وصل إلى اـل

خـب      2002 ـت ـن ، و منتخب أستراليا لكرة القدم و ـم
ي عـام                   دور األول ـف ى اـل غانا لكرة القدم وصـال إـل

ا        2006 ات أوروـب خــب ، و بالرغم من ذلك فإن منـت
ك                            ـل ي ـت وى ـف ي األـق ظـل ـه ة ـت ـي وـب جــن ا اـل ـك و أمرـي
البطوالت ، فمثال جميع المنتخبات التي وصلت إلى 
دم                      ـق رة اـل ـك م ـل اـل ـع أس اـل ي ـآ ي ـف الدور الربع نهاـئ

 .آانت من أمريكا الجنوبية و أوروبا 2006
 

دم                     ـق رة اـل ـك م ـل اـل ـع أس اـل ات ـآ  2006و في تصفـي
رصـة                  198شارآت  ـف ح اـل م تســن دولة فيها ، و ـل

ور   لثالثة دول لكي تشارك في التصفيات و هي تيـم
ر            ـم ـق ر و         ( الشرقية و بوتان و جـزر اـل ـم ـق جـزر اـل

حـاد                       ي اإلـت وا أعضـاء ـف وـن ـك م ـي ة ـل ـي تيمور الشـرـق
الــدولــي لــكــرة الــقــدم فــي أثــنــاء إقــامــة قــرعــة                       

 ).التصفيات
 

دم                        ـق رة اـل ـك م ـل اـل ـع أس اـل ة ـآ طـوـل ك ـب و توجد هناـل
 1991للسيدات ، و قد أقيمت أول بطولة في عام   

 .في الصين
 

 آأس البطولة 
أس          1970و حتى عام    1930منذ عام  ان ـآ ، ـآ

ان                     ذي ـآ و اـل ه و ـه ـي ـم البطولة هو آأس جـول رـي
ل عـام              ـب ى ـق ان يســم يعطى لبطل البطولة ، و قد ـآ

 1946بإسم آأس العالم ، و لكن في عـام     1946
د           ـع ه ، و ـب تم تسمية الكأس بإسم آأس جول ريمـي
م    اـل أن فاز منتخب البرازيل لكرة القدم في آأس الـع

ث   1970لكرة القدم  ، و آان هذا الفوز هو الفوز الثاـل
د                    أس ، و ـق ـك اـل اظ ـب ـف اإلحــت في تاريخهم ، سمح لهم ـب

ى اآلن      1983سرقت الكأس في عام  ، و لم تظهر حــت
وا           اـم د ـق أس ـق ـك ، و يبدو أن اللصوص الذين سرقوا اـل

 .بصهره
 

أس         1970و بعد آأس العالم لكرة القدم  ع ـآ ، تم صــن
ة   عالم جديدة ، سميت بكأس بطولة العالم ، و قام سبـع

م                       ـي ـي ـق ـت ة دول ـب ـع ن ســب ون ـم ادـم  53خبراء الفيفا الـق
ي          طـاـل حـات اإلـي ـن تصميم ، و أخيرا تم اختيار تصميم اـل

د     سـم و       36سيلفيو غازانيغا ، و ارتفاع الكأس الجدـي
غـرام ،       6175قيراط ، و يزن  18مصنوع من ذهب 

زة         اـئ ـف رق اـل ـف و في أسفل الكأس يوجد نحت بأسماء اـل
دة     1974بالكأس منذ عام  جـدـي ، و لن تعطى الكأس اـل

ن                      ي ـم ـت رات اـل ـم ظـر عـن عـدد اـل ـن ألي فريق بغض اـل
الممكن الفوز بها ، و يحتفظ الفريق الفائز بالكأس إلى 
ي           طــل ه ـم ه ـل البطولة التي تليها ، ثم يعطى آأس مشاـب
خـب               ـت ـن دم و ـم ـق رة اـل بالذهب ، و منتخب األرجنتين لـك

ل      )  ألمانيا الغربية( ألمانيا لكرة القدم  رازـي ـب و منتخب اـل
أس        ـك اـل ازوا ـب لكرة القدم و منتخب إيطاليا لكرة القدم ـف
دم            ـق رة اـل ـك رنسـا ـل الجديدة مرتين ، بينما فاز منتخب ـف
بالكأس الجديدة مرة واحدة ، و لم تستبدل الكأس حتى 
زة    اـئ ينتهي المكان المخصص لنقش األسماء الفرق الـف

 .2038، و سيكون في عام 
 

 طريقة الـتأهل لكاس العالم 
 التصفيات

ة                طـوـل ن ـب جــم اـئ ـت ـن خريطة تبين الدول حسب أفضل اـل
ات         1934آأس العالم الثانية في عام  ـي ـمت تصــف ، أقـي

ات         ـي صــف ـت آأس العالم بصورة منتظمة ، و قد أقيمت اـل
ا    ( في المناطق الستة في العالم  ـي ـق أوروبا ، آسيا ، أفرـي

، و )  ، أمريكا الجنوبية ، أمريكا الشمالية ، أوقيانوسيا
ل   في آأس بطولة يحدد الفيفا عدد المنتخبات التي تتأـه
حـسـب        د ـب من آل قارة ، و بشكل عام يكون هذا التحدـي

 .قوة الفرق التي في القارة
 
ات                    ـي دأ تصــف ـب ورو ـت ظــه خريطة تبين الدول حسـب اـل

وات   آأس العالم عاد قبل البطولة بسنتين أول ثالثة سـن
ضــيف بصـورة           1938، و منذ عام  ـم يتأهل الفريق اـل

ة              ـق ة السـاـب ـق سـاـب ـم مباشرة ، و آان في السابق بطل اـل
يتأهل إلى البطولة مباشرة ، و لكن تم ألغاء هذا النظام 

 .2006في عام 
 

 البطولة
 

اـفس           32و بعد أن يتأهل  ـن ـت م ، ـت فريق إلى آأس العاـل
ة     ـف هذه الفرق لمدة شهر آامل في أرض الدولة المضــي
ه دور               ـي ـل وعـات ، و ـي ، و تبدأ المنافسات بدور المجـم

 .خروج المغلوب
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وعـات    8و يتكون دور المجموعات من   مجـم
وعـة و                 جــم ي ـم رق ـف ة ـف ، و يلعب آل أربـع
وعـة ، و          جــم يتأهل األول و الثاني من آل ـم
ه            ـي افسـات ـف ـن ـم في الدور الثاني الذي تقام اـل
ر               ـم وب ، و إذا اســت ـل على شكل خروج المـغ
ت       وـق ى اـل التعادل بين الفريقين يتم اللجوء إـل
ي                ادل ـف ـع ـت ر اـل ـم ة اســت اإلضافي ، و في حاـل
ى       ان إـل القت اإلضافي ، فإن الفريقين يتوجــه

 .رآالت الجزاء الترجيحية
 اختيار المستضيف لكأس العالم

آانت مسألة إستضافة الدول لكأس العالم في 
ار       ـي البداية أمرا مثيرا للجدل ، حيث آان اخــت
را                    ات أـم ـي اـئ ـه ـن ه اـل ـي ب ـف ـع ـل المكان الذي ســت
ريــكــا                    غ الــرحـلــة مــن أـم ا ، حـيــث تــبـــل صـعـــب
ع ،      ـي الجنوبية إلى أوروباأآثر من ثالثة أساـب
و آان قرار إسناد استضافة آأس العالم لكرة 

إلــى أوروغــواي أدى إلــى              1930الــقــدم     
ة ، و        ـق مشارآة أربعة دول أوروبية بالمساـب
م     في آأسي العالم الذيت تلو هذه البطولة ، ـت
ى انسـحـاب         اقامتهم في أوروبا ، مما أدى إـل
خـب                  ـت ـن دم و ـم ـق رة اـل ـك منتخب أوروغواي ـل

 .األرجنتين لكرة القدم
دم             ـق رة اـل ـك م ـل ، و      1958و بعد آأس العاـل

ا    ـف لتجنب حدوث مشكالت أخرى ، اعتمد الفـي
ن        ـي م ـب اـل نظام التناوب في استضافة آأس الـع
ر          ـم ذي اســت أوروبا و أمريكا الجنوبية ، و اـل

دم     ى        1998حتى آأس العالم لكرة الـق ، حــت
ب       م طــل قامت اليابان و آوريا الجنوبية بتقدـي

 2002مشترك إلستضافة النهائيات في عام 
ا ، و           ارة آســي ، و هي أول بطولة تقام في ـق

وب   2010في آأس العالم لكرة القدم  في جـن
ام   أفريقيا ستكون هي البطولة األولى التي تـق

 .في أفريقيا
أس       ة ـآ و يقام تصويت حول إستضافة بطـوـل
ت         ي تصـوـي العالم لكرة القدم في الفيفا ، و ـف

ت           2014و      2010بطولتي    صـوـي ـت ان اـل ـآ
ة   بين دول اتحاد قارة واحدة ، و ستقام بطوـل

دم      ـق ا          2014آأس العالم لكرة اـل ـك رـي ي أـم ـف
ي     الجنوبية ، و هي المرة األولى التي تقام ـف
دم        ـق رة اـل ـك أمريكا الجنوبية منذ آأس العالم ـل

ي عـام          1978 حـاد         2004، و ـف صـوت اـت
ل            رازـي ـب ح اـل ـن ـم أمريكا الجنوبية لكرة القدم ـل
ي         ن ـف ـك الثقة في إستضافة آأس العالم ، و ـل

ي                 2006عام  دخـول ـف ا اـل ـي ـب وـم وـل ررت ـآ ـق
دم          ـق رة اـل ـك المنافسة إلستضافة آأس العالم ـل

2014. 
، لم يتم  2018و في آأس العالم لكرة القدم 

م ، و       اختيار أي قارة ستستضيف آأس العاـل
ا    دادـه هنالك العديد من الدول التي ابدت استـع
إلســتــضــافــة آــأس الــعــالــم مــثــل إســبــانــيــا و             

ا و       ( أستراليا و المكسيك و إنجلترا و  ـك جــي بـل
 )هولندا و لوآسمبورغ مجتمعة

 

 هدافى االبطولة 
  8األرجنتين جيلرمو ستابيلى 1930
  5تشيكوسلوفاآيا اولدريخ نيجدلى   1934
  7البرازيل ليونيداس   1938
  9البرازيل أدمير   1950
  11المجر ساندور آوشيتش   1954
  13فرنسا جاست فونتين   1958
يــوغــوســالفــيــا درازيــن يــرآــوفــيــتــش،                    1962

ل    ـي البرازيل غارينشيا،  البرازيل فافا،  تشيلي ليوـن
وف،                اـن ـف ن إـي ـي ـت ـن اـل ي ـف سانشيز،  االتحاد السوفييـت

  4المجر فلوران البرت 
  9البرتغال اوزيبيو   1966
  10ألمانيا جيرد مولر   1970
  7بولندا غجيغوج التو   1974
  6األرجنتين ماريو آيمبس   1978
  6إيطاليا باولو روسي   1982
  6إنجلترا جاري لينيكر   1986
  6إيطاليا سكيالتشى   1990
ا            1994 وف،  روســي شــك بلغاريا خريستو ستويـت

  6أوليغ سالينكو 
  6آرواتيا دافور سوآر   1998
  8البرازيل رونالدو   2002
  5ألمانيا ميروسالف آلوزه   2006
 طرائف 

م                       -1 اـل ـع اس اـل ـك ز ـب اـئ ـف را اـل ـت جــل مدرب منتخب اـن
دخــل ارض الــمــلــعــب مــبــاشــرة بــعــد فــوز               1966

ي دور ال              ن ـف ـي ـت ) 1966(   8انجلترا على االرجـن
ادل                   ـب ن ـت م ـم ـه ـع ـن ـم ل ـل ولكن ليس لتهنئة العبيه ـب
درب            ـم رر اـل د ـب القمصان مع منتخب االرجنتين وـق

نــحــن ال نــتــبــادل الــقــمــصــان مــع               (  ذلــك بــقــوــلــه    
 ) !!!!!الحيوانات

 
2-  Erik Nilsson         مــن الســويــد وAlfred 

Bickel                دان وحــي ان اـل العــب ا اـل ـم من سويسرا ـه
حـرب                   د اـل ـع ل وـب ـب م ـق اـل ـع اللذان شارآا في آاس اـل
م               اـل ـع اس اـل ي ـآ ا ـف ـم العالمية الثانية فقد لعب آالـه

 !!!  1950و 1938
 
م            -3 اـل ـع اس اـل ي ـآ اطول وقت بدل ضائع اضيف ـف

رنسـي         8آان  ـف  Michelدقائق اضافها الحكم اـل
Vautrot              ي ي االول ـف في نهاية الشـوط االضـاـف

اس          ي ـآ اـئ ـه مباراة االرجنتين وايطاليا في نصف ـن
ه        1990العالم  ال اـن وعندما سئل عن سبب ذلك ـق

 !!!!!! نسي مالحظة الوقت في ساعته 
 

4-José Batista          د ـع من االوروجـواي طـرد ـب
الده ضـد                            56 خـب ـب ـت ـن اراة ـم ـب ن ـم ط ـم ـق ة ـف ـي اـن ـث

ة    1986اسكتلندا في آاس العالم  وهذه اسرع حـاـل
 !!!! طرد في تاريخ آاس العالم

 
دور االول    -5 بعد ان خرج المنتخب االيطالي من اـل

ة               1966في آاس العالم  ـي اـل ا الشــم ورـي د ـآ على ـي
ي            ـت رة اـل طـاـئ وط اـل غير الطيران االيطالي مكان هـب

طـش                ب ـب جــن ـت ان سـري ـل ستقل منتخب ايطاليا الى مـك
الــمــشــجــعــيــن االيــطــالــيــيــن ورغــم ذلــك عــرف بــعــض               
وا                 م رـم رة ـث طـاـئ وط اـل ـب المشجعين االيطاليين مكان ـه

 !!!! الحافلة التي تقل العبي ايطاليا بالفواآه والطماطم
 
ماريو زاجالو هو اول من حمل آاس العالم العبا ثم -6

ي                  ا عـاـم م العــب اـل ـع اس اـل و    1958مدربا فقد حمل ـآ
 !!! 1970ثم مدربا عام  1962

 
ة      -7 حــي رجــي افضل المنتخبات استفادة من الضربات الـت

ذان         -هي المانيا الغربية ح ـه د رـب ـق المانيا واالرجنتين ـف
ا              ـه ـي ي وصـال اـل ـت المنتخبان آل الضربات الترجيحية اـل

 !!!!! لكل منهما  3وعددها 
 

8-Ramon Quiroga:       ي رو ـف ـي حارس مرمى الـب
آــان يشــبــه حــارس الــمــرمــى             1978آــاس الــعــالــم       

ي                ى وـف رـم ـم ة حـراسـة اـل ـق الكولومبي هيجيتا في طرـي
ا          1978مباراة البيرو ضد بولندا في عام    ـم سـجـل رـق

ة                         طـاـق ـب طـى اـل ـع ى ـي رـم ان اول حـارس ـم قياسيا فقد ـآ
الصفراء نتيجة ارتكاب خطا في نصف الملعب الخـاص  

 !!!بالفريق المنافس 
 
وا             -9 ـب ـع ن ـل ـي في تاريخ آاس العالم يوجد خــمس العــب

 :لمنتخبين مختلفين
José Altafini :     ـــبـــرازيـــل ـــا   -  1958ال ـــي ايـــطـــال

1962  
Luis Monti :  1934ايطاليا  -1930االرجنتين  

Ferenc Puskas:       اســبــانــيــا      -  1954الــمــجــر
1962  

José Santamaria :      ـــواي  -  1954االوروجـ
  1962اسبانبا 

Robert Prosinecki :     1990يــوغــوســالفــيــا- 
  1998آرواتيا 

 
ا                     -10 ـم ا حـطـم رـق ـق ا سـاـب ـي طـاـل والتر زينجا حـارس اـي

ة         طـوـل ي     1990قياسيا في تاريخ آاس العالم ففي ـب ـف
بدون ان   )  مباريات 6حوالي ( دقيقة  517ايطاليا لعب 

 !!!يدخل مرماه هدف واحد 
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  WORLD CUP 1930آأس العالم أوروجواي 
 بداية جنون العالم بكأس العالم 

ة    1930في عام   ـي ـم ، ُأقيمت أول بطولة عاـل
تمت ).  آأس العالم (  لكرة القدم تحت ُمسمى 

ن          رة ـم ـت ـف اإلستضافة في األوروغواي في اـل
ة         .  يوليو 30  -  13 ضـاـف إلـســت وقد ُاختيرت ـل

ا     (  من ِقبل اإلتحاد الدولي لكرة القدم  ـف ) الفـي
الـ           ة ـب وـن رشــل بعد انعقاد مؤتمر بشأنها في ـب

، حيث ان األوروغـواي  1929من مايو  18
ك   ستحتفل بالذآرى المئوية الستقاللها، وآذـل
ة                    ـي ـب ذـه دم ـب ـق رة اـل ـك ا ـل الدـه لحفاظ منتخب ـب

 .1928الدورة األولمبية الصيفية عام 
وشــارك فــي الــبــطــولــة األولــى ثــالثــة عشــر            
ة        ـع ن، وأرـب ـي فريقًا؛ تسعة فرق من األمريكيـت

ة           .  من أوروبا رحــل ـل ة ـل ـي ـن زـم وبسبب المدة اـل
ات                       خــب ـت ـن ـم واجـد اـل در ـت ر، ـن ـيف الســف وتكاـل

لُــعــبــت أول   .  األوروبــيــة فــي الــدورة األولــى       
رنسـا                ازت ـف ـف ت واحـد، ـف ـي وـق مباراتين في ـت
ك    والواليات المتحدة األمريكية، على المكســي

وأول .  بــالــتــوالــي   0  –  3وبــلــجــيــكــا      1  –  4
إسـم                 ان ـب ة ـآ طـوـل ـب خ اـل ارـي هدف ُسجل في ـت

ي،        ).  لوسيان لوران   (  الفرنسي  اـئ ـه ـن ي اـل ـف
جـة     ـي انتصرت األورغواي على األرجنتين بنـت

ب        2  –  4 ـع ـل ـم أمام جمهور بلغ تعداده في اـل
ك   93 ألف مشجع، وأصبحت األورغواي بذـل

 .أول بلد يكسب الكأس العالمية
 آيف أتت فكرة البطولة 

رة       1914في عام  ـك ي ـل دوـل ، وافق اإلتحاد اـل
القدم على اإلعتراف بالبطولة األولمبية لكرة 

واة       "  القدم آـ  ـه ـل دم ـل بطولة عالمية لكرة الـق
طـوالت      ".   ـب وتولت مسؤولية إدارة أحداث اـل

ة      1924/    1920(  األولمبية الثالث القادـم
ة           (  ، )   1928/   ـي ـب ـم اب األوـل ـع في دورة األـل

ة                    1912و  1908 طـوـل ـب م اـل ظــي ـن ـت ل ـب ـف ـك ـت
دم                     ـق رة اـل حـاد ـآ ن إـت ا، آُـًال ـم ـم الكروية فيـه

 ).واإلتحاد السويدي لكرة القدم على التوالي 
 

اب                      ـع ن أـل ن ضــم دم ـم ـق رة اـل ة ـآ ـب لم تكن لـع
جــلس           وس أـن ي ـل الدورة األولمبية المقامة ـف

ا   1932عام  ـه ، ويرجع ذلك إلنخفاض شعبيـت
اع   .  في الواليات المتحدة ـف في حين، شهد ارـت

ن           زـم رور اـل ع ـم . مؤشر محبي هذه اللعبة ـم
اب   وقد ُقرر اسقاط هذه اللعبة من قائمة األلـع
ن                     ـي ام ـب ذي ـق الف اـل ب اإلخــت ة بســب األولمبـي
ة                جــن ـل ا واـل ـف ـي ـف دم اـل ـق اإلتحاد الدولي لكرة اـل
 .األولمبية الدولية في شأن الالعبين الهواة

 
ــ       و           26وفي ال اـي ن ـم اد       1928ـم ـق ـع إـن ، وـب

ة          روـي ـك ة اـل طـوـل مؤتمر أمستردام وإفتتاح الـب
رنسـي                      ـف ا اـل ـف ـي ـف ـيس اـل ن رـئ ة، أعــل األولمبـي

ة        )  جول ريميه (   ـل ـق ة مســت خطة تنظيم بطوـل
ع                 ـي جــم وحـة ـل ـت ـف ة، وـم ـي ـب عن األلعاب األولـم

دـمت     .  أعضاء اإلتحاد العالمي لكرة القدم " فيما تـق
ا واألورغـواي           ـي اـن " إيطاليا، السويد، هولندا، إســب

 .لطلب إستضافة الحدث
 المشارآون بالبطولة 

ع   ُتعتبر البطولة األولى هي الوحيدة من ضمن جمـي
ة   ـل ت   .  بطوالتها التي لم يكن بها تصفيات مؤـه ُدعــي

ة                          شـارـآ ـم ـل ا ـل ـف ـي ـف ـل ة ـل ســب ـت ـن ـم ات اـل جميع المنتخــب
آان على  1930من فبراير  28وفي الـ . بالبطولة

ي                     ة ـف اـم ـق ـم ة اـل طـوـل ـب اـل ا ـب ـه ـت الفرق إعالن مشارـآ
ن       . األورغواي حـدد ـم ـم أتت الموافقات في وقتها اـل

الــبــرازيــل، األرجــنــتــيــن، الــبــيــرو، الــبــاراجــواي،       "  
ة                       ـي ـك رـي حـدة األـم ـت ـم ات اـل والـي ا، اـل ـي ـف ـي وـل تشيلي، ـب

ن       " والمكسيك  ة ـم شـارـآ ، لكن دون أي إعالن بالـم
أي مــنــتــخــب مــتــواجــد فــي الــجــهــة األخــرى مــن                 
األطلسي، بسبب طول مدة الرحلة وآلفتها المادية، 
ة                      ـي ات األوروـب خــب ـت ـن ـم ة عـدد اـل ـل وهذا ما أرجـع ـق

 .المشارآة
 

ى أي رد                     ـق ـل م يُــت ن، ـل رـي ة بشــه وقبل بداية البطوـل
ي     اـق ـب للمشارآة من أي منتخب أوروبي لإلنضمام ـل

رنسـي             ـف ا اـل ـف ـي ـف جـول  (  الفرق، مما أجبر رئيس اـل
ة                     )  ريميه  وـم حــك ع صـف اـل وف ـم وـق دخـل واـل ـت ـل ـل

ات             ـق ـف ع ـن دـف ا ـب دورـه األورغوانية، والتي تعهدت ـب
 .سفر أي فريق أوروبي

 
ى        ة عــل ـي في نهاية األمر، وافقت أربعة فرق أوروـب

م                     حـر، وـه ـب ق اـل ألورغـواي عـن طـرـي " الذهاب ـل
ا            ـي وغسـالـف ا وـي ـي ل    ".  بلجيكا، فرنسا، روماـن ـق اســت
ق              رـي ـف ع إداري اـل ل    (  المنتخب الروماني ـم وســت ـآ

ه         )  رادليسكو    درـب ده وـم اـئ زر       (  وـق ) رودوـلف وـت
ة        )  الكونت األخضر (  الباخرة  ـي طـاـل وة اإلـي . في جــن

ة      ـن راـنش سـور          "  وُأِقل الفرنسيون من مدـي ل ـف ـي ـف
؛ والبلجيكيون من 1930يونيو  21بتاريخ "  ميل 

ة          . برشلونة ـي ـم اـل ـع أس اـل ـك وبذات الباخرة تم نقل اـل
ة    ) جول ريميه (  ورئيس اإلتحاد الدولي  اإلضـاـف ، ـب

الث          ـث ون اـل ـي ي جـون          : (  للحّكام األوروـب ـك جــي ـل ـب اـل
رنسـي         ـف وف، واـل لنجينس، البلجيكي هنري آريســت

ى    ).  توماس بالفاي  و دي    "  فيما تم المرور عـل رـي
يونيو  29ألخذ الفريق البرازيلي بتاريخ "  جانيرو 
ا           1930 ـه ـت ة رحــل اـي ـه قبل أن ترسى الباخرة في ـن

ــ       و            4باألورغواي في ال ـي وـل ن ـي ن  .  1930ـم وـم
م                     حــك ى اـل ـق ـل م، ـت ـه ـت ي رحــل المواقف التي حدثت ـف
م             رنسـا وـه ي ـف ه ـف الفرنسي بالفاي نبأ وفاة زوجـت

رو           " على سواحل  ـي و دي جـاـن ق       ".  رـي رـي ـف أمّـا اـل
صـف عـدده        "  اليوغسالفي فقد قطع األطلسي  " بـن

 ، )فلوريدا ( عن طريق الباخرة البريدية 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .ُمسَتقًال إّياها من مدينة مارسيليا الفرنسية
وران،     وعن الرحلة، تحدث الالعب الفرنسي لوسيان ـل

ت األخضـر         (  ُآـّنا على متن الباخرة   : "  قائًال  وـن ـك ) اـل
ل               15لمدة  ـي ة ـف ـن دـي ن ـم ا ـم يومًا، بعد أن صعدنا عليـه

د  .  فرانش سور ميل برفقة البلجيكيين واليوغسالف وـق
طـرق       .  اّدينا تماريننا األساسية على سطحها ـت م ـي فيما ـل

 .. ".المدرب إلى الحديث عن التكتيكات ُمطلقًا 
 نبذة عن أول بطولة 

وعـات،                   جــم ع ـم ى أرـب ة عشـر عــل وّزعت الفرق الثالـث
ة                   ـي ة األورغـواـن اصــم ـع ي اـل ات ـف ارـي ـب وُلِعبت جميع الـم

األورغــواي، :  وضِــعــت آُــًال مــن         ).  مــونــتــيــفــيــديــو     (  
ى رأس                  حـدة عــل ـت ـم ات اـل والـي األرجنتين، البرازيل واـل

ات              .  المجموعات األربع والـي ـيف اـل ب تصــن ويرجع ســب
ا                      حـادـه ا إلـت ـه وعــت جــم ى رأس ـم ا عــل المتحدة بوضعـه

وبما أن تلك البطولة . االحترافي في تلك الفترة الزمنية
ة                             اـم إـق اح ـب ـت ـت م االـف ة، ـت ـل ؤـه ات ـم ـي ا تصــف ـه لم يكن ـب
مباراتان في نفس التوقيت، فكانت أول مبارتين تجـرى  
في التوقيت نفسه بتاريخ آأس العالم وآان ذلك في الـ   

ك                        13 ســي ـك ـم ى اـل رنسـا عــل ازت ـف ث ـف من يوليو، حــي
ى        1  –  4بنتيجة  وس           (  عــل ـت وســي اد ـب ا       ) أســت ـم ـن ـي ، ـب

 –  3هزمت الواليات المتحدة الفريق البلجيكي بنتيجـة    
رال       (  على ملعب  0 ـت ـن د    ) أستاد غران بارآيو ســي ، وـق

أس      خ ـآ أحرز الفرنسي لوسيان لوران أول هدف بتارـي
 .العالم
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 المجموعة األولى  
وعـة                    جــم ـم ي اـل ى ـه وعـة األوـل جــم ـم آانت اـل

ي        رق، وـه : الوحيدة التي تتكون من أربع ـف
ك        "   ســي ـك ـم ". األرجنتين، تشيلي، فرنسا واـل

ك،           ســي ـك ـم ى اـل بعد يومين من فوز فرنسا عــل
ي                  ـن ـي ـت ق األرجــن رـي ـف ع اـل رنسـا ـم . تواجهت ـف

ي      (  أحرز األرجنتيني  ـت وـن دف   )  لويس ـم ـه اـل
ة حُـرة            ن ضـرـب اراة ـم ن  .  الوحيد في المـب وـم

و     (  الغريب أن الحكم البرازيلي  ـغ ) الميدو رـي
ت              ضـاء وـق ـق ل إـن ـب قد اطلق صافرة النهاية ـق
الــمــبــاراة األصــلــي بســت دقــائــق؛ وبــعــد أن            
ة         اـي ـه ـن ى اـل اعترض الالعبون الفرنسيون عـل

 .المبكرة، تم استئناف اللقاء
فــي الــمــبــاراة الــثــانــيــة بــيــن األرجــنــتــيــن                   
ي         ة جـزاء ـف والمكسيك، تم احتساب أول رآـل

الت                  .  البطولة سـة رـآ سـاب خــم م احــت ا ـت فيـم
ي             ـف ـي وـل ـب م اـل ز     (  جزاء من ِقَبل الحــك زـي ـي وـل ـي

حـل جـدل                 ) ساآيدو  ا ـم ـه ـن ة ـم الـث ت ـث . ، فكاـن
فــي "  هــاتــريــك   "  وآــان فــيــهــا أيضــًا، أول           

ي                      ـن ـي ـت العـب األرجــن ب اـل ن نصــي ة ـم البطـوـل
اراة    ).  غييرمو ستابيلي (   ـب ـم وبذلك انتهت اـل

 .لصالح األرجنتين 3 – 6بنتيجة 
في الجولة األخيرة، انتصرت األرجنتين على 
ا             ـه اـئ ـن ت أـث ي حـدـث تشيلي رغم المشاجرة الـت

) مونتي   (  بسبب ارتكاب الالعب األرجنتيني 
ي           ـل شــي ـت ورـيس        (  خطئًا ضد اـل ورو ـت ، ) أرـت

دف  ا،   .  فأنتهت المباراة بثالثة أهداف لـه ـه وـب
 .تأهلت األرجنتين للدور الثاني

 المجوعة الثانية 
ة                 ـي اـن ـث وعـة اـل جــم ـم ل،    : "  ضمت اـل رازـي ـب اـل

يــا         فــيــا ويــوغســالـف ولـــي بــرازيــل، الــتــي    ".  ـب اـل
ًا        ـق رـي ت ـف وضعت على رأس مجموعتها، بعـث
يــتــألــف أســاســًا مــن العــبــيــن مــن ريــو دي               
ع         ي ـم جانيرو، وآان ذلك بسبب خالف داخــل

ع أن      .  العبي ساو باولو وـق ومع هذا، آان يُــت
ة             .  يرتقي مستواهم احــي ـت ـت اراة اإلـف ـب ـم ففي اـل

ًا      اجِــئ بالمجموعة حققت يوغسالفيا نصرًا مُــف
جـة                ـي ـت ـن ل ـب رازـي ـب از آِـال     .  1  –  2على اـل وـف

بالرغـم  (  على بوليفيا "  بأريحية "  الفريقين 
اء                 ـن ن أـث رـي ـي ـب ط وتشـوـيش ـآ من حصول خـل

ة،     45مباراة البرازيل وبوليفيا، ولمدة  ـق ـي دـق
ون  . بسبب إرتداء الفريقين قمصانًا بنفس الـل

ومــع طــلــب حــكــم الــمــبــاراة، تــم تــغــيــيــر                      
رشـحـت            ).  القمصان  جـوالت، ـت ام اـل وفي خــت

 .يوغسالفيا عن المجموعة الثانية
 المجموعة الثالثة 

رو   : "  استضافت األورغواي بمجموعتها  ـي ـب
ي       ".  ورومانيا  ة ـف احــي شهدت المباراة اإلفتـت

هــذه الــمــجــمــوعــة أول حــالــة طــرد فــي                       
ي     روـف ـي المنافسات، عندما تم طرد الالعب الـب

دو         (   ـن ـي م ضـد           )  بالتشيدو غـاـل ـه اراـت ـب ي ـم ـف
ق                  .  رومانيا رـي ـف ـقص عـدد اـل ن ـن د ـم ـي فُأستـف

وز            ـف ي اـل دـف ون ـه ـي البيروفي لُيسجل الروماـن

 .في وقت متأخر من المباراة
ى      اد   (  لم تلعب األورغواي أولى مبارياتها عــل أســت

م    )  سينتيناريو  بسبب تأخر عملية إنهاء البناء، وـل
ام      سـة أـي م     .  تلعب حتى بعد بدء البطولة بخـم د ـت وـق

ة      )  المئوية ( إطالق اسم  اســب ـن ـم على هذا الملعب ـب
ة              وـي ـئ ـم رى اـل ذـآ اء اـل اإلحتفالية المقامة عليه إلحــي

 .الستقالل األورغواي
انتصرت األورغواي على البيرو في أول مبارياتها 

والــتــي اعــتــبــرتــهــا الصــحــافــة            0  –  1بــنــتــيــجــة     
ا،      "  ذات أداء سيء "  األورغوانية  الدـه لمنتخـب ـب

 .فيما أشادت بالمستوى البيروفي
وهــزمــت األورغــواي بــعــدهــا الــفــريــق الــرومــانــي           
بسهولة، مسجلًة جميع أهداف المباراة األربعة في 

 .الشوط األول
 المجموعة الرابعة 

ه                  وـن ه، ـآ وعــت جــم ى ـم ي عــل هيمن الفريق األمريـك
ا              ـي طـاـن رـي ن ـب ن ـم ـي رـف أول .  يتشكل من العبين محـت

داف   الخصوم، آانت بلجيكا، وتم هزيمتها بثالثة أـه
ا         .  نظيفة دًا؛ ـم ًا أـب ـع هذا النصر السهل لم يكن متوـق

ة             ـي ة األورغـواـن ـف ى   Imparcialحدى الصـحــي إـل
وان                  حـت عــن اراة ـت ـب ـم اـل ك    : "  آتابة تعليقها ـب ـل ـت ـب

راء   ..  الُمحّصلة الكبيرة للفوز األمريكي  تفاجأ الخــب
أّما في الطرف البلجيكي، فقد عـبّـروا عـن      ".  بحق 

ك أيضـًا         ـي شــك إستيائهم لسوء حالة الملعب، وتم الـت
دم صـحـة                     ـع ة ، واّدعـوا ـب ـي ـم ـي حــك في القرارات الـت

 .الهدف الثاني بإعتباره تسّلًال
ة            طـوـل ـب دت اـل في المباراة الثانية بالمجموعة، شــه

ي    " هاتريك "  أول  ـك رـي ، فحملت توقيع الالعب األـم
اراجـواي  )  بيرت باتينود (   م      .  في مرمى الـب ـت م ـي وـل

من نوفمبر  10اإلعتراف به آأول هاتريك حتى الـ 
د                 2006 ا ـق ـف ـي ـف ب أن سِـجِـالت اـل ، وآان ذلك بسـب

العـب              ب اـل ن نصــي ان ـم اعتبرت أن أول هاتريك ـآ
د  ) غييرمو ستابيلي (  األرجنتيني  ، وقد أحرزهم بـع

". المشكوآة   "  يومين من تسجيل باتينود لثالثيته 
ام             ـع ي اـل ا ـف ـف  2006وعلى العموم، فقد أعلن الفـي

ح                ن صـاـل ت ـم اـن م ـآ اـل ـع بأن أول ثالثية في آأس اـل
، وأن الــهــدف      ) بــاتــيــنــود     (  الــالعــب األمــريــكــي        

 .ما هو إال له) توماس فلوري ( المنسوب لزميله 
وفي ختام مباريات المجموعات األربع، تأهلت آُـًال    

األرجــنــتــيــن، يــوغســالفــيــا، األورغــواي         : "  مــن   
ة             ـي ـك رـي حـدة األـم ـت ل          "  والواليات الـم ـب ا ـق دور ـم ـل ـل

 .النهائي

 الدور ما قبل النهائي 
شهدت شباك هذا الدور آّمًا آبيرًا من األهداف، فسجـل  
ق            دور عـن طـرـي الفريق األرجنتيني أول أهداف هذا اـل

ي  .  في منتصف الشوط األول)  لويس مونتي (  العبه  ـف
الشــوط الــثــانــي، تــقــهــقــرت قــوى الــفــريــق األمــريــكــي             
ـهت             ـت أـن ن، ـف ـي ـت ألرجــن وتراجعت مع الكثافة الهجومية ـل

ي        1  –  6المباراة بحصيلة  ـن ـي ـت . لصالح الفريق األرجــن
تقدم بعدها الجهاز اإلداري األمريكي بشكوى على حكم 

 .، لكن دون فائدة ُترجى)جون لنجينس ( اللقاء 
في اللقاء الثاني بين يوغسالفيا واألورغواي، خـيّــمت      

ة عـام                 ـي ـب ـم اب األوـل ـع أرجـاء     1924أجواء دورة األـل
وغسـالف                  .  الملعب ـي د خـيّـب ظـن اـل خ ـق ارـي ومع أن الـت

ق                كّـرًا عـن طـرـي ـب دم ـم ـق وقتها، فهذا لم يمنعهم من الـت
ا        ).  سيكوليتش (  الالعب اليوغسالفي  لكن سـرعـان ـم

دف  د   .  قلبت األورغواي النتيجة، لتتقدم بهدفين لـه ـع وـب
م     فترة وجيزة، سجل اليوغسالف هدف التعديل، لكنه ـل

اراة    .  ُيحسب لوجود تسلل ـب ـم وانهى الفريق الُمضيف اـل
خــلص                        ـت خـصـم، ـل اك اـل ي شــب داف ـف ة أـه بإضافة أربـع
ل       النتيجة بستة أهداف لهدف، آانت نصفها من تسـجــي

 ).بيدرو سيا ( الالعب األورغواني 
 النهائي 

، 1928الــتــقــى طــرفــي نــهــائــي أولــمــبــيــاد أمســتــردام            
ة          طـوـل ي ـب اـئ ـه األورغواي واألرجنتين مرة أخرى في ـن

ز    .  آأس العالم رـآ ـم فيما لم ُتقم مباراة لتحديد صاحب اـل
إال .  1934الثالث إال في البطولة الثانية بإيطاليا عـام      

حـاد          ان في بعض المصادر، وبشكل أخـص، نشـرة اإلـت
ى     1984عام )  الفيفا (  الدولي  ًا إـل ، التي أشارت ضمـن

ا               ـه ازت ـب د جـرت وـف أن مباراة تحديد المرآز الثالث ـق
د   1  –  3الواليات المتحدة بنتيجة  ـع ، مع أنها لم تؤآد ـب

 .بشكل رسمي
 

أســتــاد (  ُلــعــبــت الــمــبــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى مــلــعــب                    
و عـام                     )  سينتيناريو  ـي وـل ن ـي ن ـم ـي الـث ـث ي اـل . 1930ـف

احـًا، أي       وفتحت أبواب الملعب في الساعة الثامنة صــب
اً    ـب رـي ضـت         .  قبل بدء المباراة بست ساعات تـق ـت ا اـآ ـم ـي ـف

المدرجات بالجمهور عن بكرة أبيها في فترة الظهيرة، 
 .ألفًا 93فبلغ تعدادهم الـ 

 
ق                 رـي ـف ح اـل ة لصـاـل طـوـل ـب انتهت المباراة األخيرة في اـل

ن      ـي وا          (  األورغواني بأربعة أهداف لهدـف اـن م ـآ ـه ع أـن ـم
دف                ـه ن ـل ـي دـف ـه ي ـب اـن ). متخلفين حتى بداية الشوط لـث

ه         (  فقدم لهم السيد  ـي ـم ت           )  جـول رـي اـن ي ـآ ـت أس اـل ـك اـل
وفي اليوم التالي، تم اإلعـالن عـن     .  تحمل اسمه حينها

بينما تم اإلعتداء على ;  العطلة الوطنية في األورغواي
بيوـنس  (  قنصلية األورغواي في العاصمة األرجنتينية 

 .من ِقَبل األرجنتينين) آيرس 
 

و                    ي سـوى واحـد، وـه اـئ ـه ـن ي ذاك اـل لم يبقى من العـب
، الذي ُعرف ) فرانسيسكو بارايو (  الالعب األرجنتيني 

اة        .  على أرض الملعب آمهاجم حــي د اـل ـي وما زال على ـق
 .حتى آتابة هذه السطور
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 مالعب البطولة  
جــرت جــمــيــع الــمــبــاريــات فــي الــعــاصــمــة                

و     (  األورغوانية  دـي ة         ) مونتيفـي الـث ى ـث ، وعــل
وس، غـران           : "  مالعب، هي  ـت وســي اد ـب أسـت

و                ارـي ـن ـي ـت ـن رال، وســي ـت ـن ي   ".  بارآيو سـي وبُــن
األخــيــر الــذي يــتــســع لــمــئــة ألــف شــخــص،              
الد،             ـب الل اـل ـق ة الســت وـي بمناسبة الذآرى المـئ

ة    ـي ـم ت   .  وآذلك إلستضافة البطولة العاـل أجـرـي
جـمــوع                   ات مــن ـم ارـي ى أرضــه عشـر مـــب عــل
اءات                       ـق ل ـل ة ـآ ـن ضــم ـت ة، ـم طـوـل ـب ات اـل مبارـي

 .المرحلة القبل نهائية والنهائية
اء       ـن ال ـب ومع تساقط األمطار، تعطل سير إآـم
د              ـع رة إال ـب ه األخــي الملعب، ولم ُتضع لمسـاـت

مــمــا ُأضــطُــر   .  بــدء الــبــطــولــة بــخــمــســة أيــام       
 .الستخدام المالعب ذات السعة الصغيرة

 عن التصفيات التمهيدية 

 
رة     عزز الصدى الكبير الذي ترآته مسابقة ـآ

ي              ة عـاـم ـي ـب ـم  1924القدم في األلعاب األوـل
ى      FIFA، جهود 1928و لتنظيم بطولة عــل

ـيس       .  الصعيد العالمي جـول   FIFAوآان رـئ
ل     وسـاـئ ريميه القوة الدافعة في البحث عن اـل

ة        .  لتحقيق هذا الحلم جــن ـل ن اـل وبعد إقتراح ـم
ي                    ة ـف ـي وـم ـم ـع ة اـل ـي ـع جــم ررت اـل التنفيذية، ـق

FIFA     فـــي     1928مـــايـــو    / أيـــار    28فـــي
فولدت  :FIFAأمستردام إقامة بطولة العالم 

 . آأس العالم
ة   وبعد عام واحد، تم اختيار أوروجواي، بطـل
خـطـط       األلعاب األولمبية مرتين والتي آانت ـت
ا عـام             ـه الـل ـق ة إلســت لإلحتفال بالذآرى المئوـي

م                  1930 اـل ـع أس اـل ـك ة ـل طـوـل م أول ـب ، لتنظـي
FIFA.       رار ة أول       FIFAولم يلق ـق اـم إـق ـب

اعـًا          بطولة لكأس العالم في أوروجـواي إجــم
ة     صـادـي حيث آانت أوروبا في خضم أزمة إقـت
ات    ـي في ذلك الوقت وآانت المشارآة في نهاـئ
ة                      ـل ة طـوـي حـرـي ة ـب ب رحــل طــل ـت آأس العالم ـت

 . للوصول إلى أوروجواي
ة            ســب ـن اـل ي ـب ـن ـع باإلضافة إلى ذلك، آان هذا األمر ـي
دة                    ـم ا ـل ـه ـي ي عـن أفضـل العــب لبعض األندية التخــل

ى          -شهرين  ة حــت ـم اـئ وهي المشكلة التي ال تزال ـق
م      .  اليوم اـل ـع عمومًا، فإن تنظيم أول نسخة لكأس اـل

ـمت       -آان مختلفًا إلى حد ما عن أيامنا هذه  حيث ـت
م أي                  13دعوة المنتخبات الــ    ـق م ـت ة وـل شـارـآ ـم ـل ـل

ى أن                       ة إـل ـي اـئ ـه ـن رعـة اـل ـق جـر اـل تصفيات فيما لم ـت
 . وصلت جميع المنتخبات إلى أوروجواي

 
 احصائيات عن البطولة 

 
 13: فرق
  1930يوليو  30إلى  1930يوليو  13: متى
  1930يوليو  30: نهائى

 18: مباريات
 للمباراة 3.9متوسط  70: أهداف

  24138متوسط  434500: الحضور
 أوروجواي: فائز

 األرجنتين: أصحاب مرآز الوصيف
 الواليات المتحدة األمريكية: ثالث
 يوغسالفيا سابقا : رابع

 Guillermo STABILE:  حــــذاء ذهــــبــــي      
(ARG) 
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  WORLD CUP 1934آأس العالم إيطاليا 
م   موسوليني يحشد الجهود لتنظيم آأس العاـل

 والفوز بها  1934
 

ي      ق أوروـب أصبح المنتخب اإليطالي أول فرـي
م                      اـل ـع أس اـل ة ـآ طـوـل ب ـب ـق ـل ، FIFAيتوج ـب

ة      ـي اـن ـث عندما استضاف على أرضه النسخة اـل
ة      دورة       .  1934من المسابقة ســن ت اـل ـي ـق وـل

الثانية نجاحا أآبر من سابقتها، آونها أقيمت 
في ثماني مدن وأذيعت على الهواء مباشرة، 
فــتــمــكــن عشــاق آــرة الــقــدم مــن مــتــابــعــة                  

 . دولة مشارآة 12المنافسات عبر األثير في 
وآــمــا حصــل مــع أوروجــواي قــبــل أربــع                   
ي األرض                   ـل ا عـاـم ـي طـاـل ت إـي ـل ـغ سنوات، اســت

بفضل  1-2والجمهور لتهزم تشيكوسلوفاآيا 
" رايــمــونــدو أروســي  " هــدفــيــن مــن تــوقــيــع        

درب      " أنجلو سكيافيو" و ـم ، ليحرز منتخـب اـل
زو       " الشهير  وـت و ـب ورـي ـت ي          "  فـي ـم اـل ـع ه اـل ـب ـق ـل
 . األول

 
حـاد              د االـت ـم ى، اعــت وبعد نجاح النسخة األوـل

 32الــدولــي نــظــام الــتــصــفــيــات بــمــشــارآــة            
إلــى    16مــنــتــخــبــا، عــلــى أن يــتــأهــل مــنــهــا            

ل               .  النهائيات أـه ـت ة اـل طـاـق ا ـب ـي طـاـل وحجزت إـي
ك            ســي ـك ـم ت اـل ـل أـه على حساب اليونان، آما ـت
ى              ت عــل وـق ـف د أن ـت بدورها إلى النهائيات بـع
ا،     ـي آوبا، لكنها  لم تلعب أي مباراة في إيطـاـل
ع      ة ـم حيث اضطرت إلى خوض مباراة فاصـل
الــواليــات الــمــتــحــدة الــتــي تــقــدمــت بــطــلــب              

وانــتــهــت  .  مشــارآــتــهــا فــي وقــت مــتــأخــر             
رة         وز األخــي حـل           2-4المواجهة بـف حـل ـم ـت ـل

 . المكسيك في العرس الكروي
 نسخة ثانية في غياب حامل اللقب 

ر عـن            ـب ب األـآ اـئ ـغ آان منتخب أوروجواي اـل
حـضـور ردا       الدورة الثانية، ذلك أنه رفض اـل
ضـاف          ا اســت دـم على عدم مشارآة إيطاليا عــن
ب سـجـل               ـق ـل ل اـل النسخة األولى، ليدخل حـاـم
ذي     األرقام القياسية بصفته الفريق الوحيد اـل

 . لم يدافع عن لقبه طوال تاريخ البطولة
ن                  ة ـم دـم ـق ـت ـم ا اـل ـه راحــل وخلت الدورة في ـم
المنتخبات األميرآية الجنوبية، بعدما خرجـت  
آــل مــن الــبــرازيــل واألرجــنــتــيــن مــن الــدور            
د    األول، عقب هزيمتهما أمام أسبانيا والسـوـي

 . على التوالي
ن      ولم يضم المنتخب األرجنتيني أي العـب ـم
ة                 ـي اـئ ـه ـن اراة اـل ـب ـم ي اـل الفريق الذي شارك ـف
لــلــدورة األولــى، حــيــث خســر الــعــديــد مــن                
ان            ي، ـآ طـاـل خـب اإلـي عناصره لمصلحة المنـت

ق               أـل ـت ـم وسـط اـل و     " أبرزهم العـب اـل ـت زـي وـي ـل
خـب                      " مونتي ـت ـن ـم ادة اـل ـي ي ـق جـح ـف ذي ـن ، اـل

ه       الـئ ن زـم اإليطالي إلى اللقب بمعية أربعة ـم
فــي الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي ســابــقــا نــظــرا            

و    " لجذورهم اإليطالية، ويتعلق األمر بكل من  ـي ـل أتـي
 ". أورسي"و" إنريكو غوايتا"و" دي ماريا

 
هــدفــيــن "  أورســي" ثــالثــيــة و  "  ســكــيــافــو" وســجــل   

ى حسـاب                     م عــل ـه ـق رـي ـف وز سـاحـق ـل ليساهما في ـف
ر         .  في روما 1-7الواليات المتحدة  ـب ك أـآ ان ذـل وـآ

ذي     فوز في البطولة، لكنه لم يكن الحدث الوحيد اـل
ســرق األضــواء فــي هــذه الــنــهــائــيــات، إذ نــجــح                  

ي      -المنتخب المصري  أول سفير للكرة األفريقية ـف
ا       -العرس العالمي دـم في إحراج نظيره المجـري عــن

ادل      ـع -2نجح في قلب تخلفه بهدفين نظيفين إلى ـت
ل وـقف        .  4-2قبل أن يسقط بنتيجة  2 اـب ـق ـم وفي اـل

سـاوي    المنتخب الفرنسي ندا عنيدا أمام نظيره النـم
 . في الوقت اإلضافي 3-2قبل أن يسقط 

 
 النمسا تكشر عن أنيابها 

 
ا            ـي طـاـل ب إـي دخلت النمسا البطولة مرشحة إلى جـاـن

سـل     " ألحراز اللقب، حيث نجح مدربها  ـي " هوغو ـم
رات                        رـي ـم ـت وب اـل ى أســل ات عــل ـن حـســي في إدخـال ـت
وسـطـى          ا اـل القصيرة التي آان قد جلبها إلى أوروـب

وغـان     " اإلنجليزي  ي ـه خـب           ".  جيـم ـت ـن ـم ن اـل ـك ـم وـت
ع                      راـئ اجـم اـل ـه ـم ادة اـل ـي ـق سـاوي، ـب ـم اس    " الـن ـي اـت ـم

ي     " سينديالر  2-4، من التفوق على نظيره اإليطـاـل
ة                  ـع ل أرـب ـب ورنسـا ـق ـل ي ـف في مباراة ودية أقيمت ـف

م       .  أشهر على انطالق آأس العالم ق ـل رـي ـف بيد أن اـل
ه ضـد        اراـت ـب يتمكن من فرض أسلوبه السلس في ـم
ة                      ـئ ـي ـل ت ـم اـن ي ـآ ـت ي، واـل اـئ ـه ـن المجر برسم ربع اـل

ه         دت أشــب ة     " بالخشونة والعصبية، حيث ـب رـآ ـع ـم ـب
سـا         " شوارع ـم ـن ـل ب ـل ، لتنتهي في األخير بفوز صـع
 . 1-2بنتيجة 

وفي المقابل، لم تسمح الظروف المناخية بأن يقدم 
ة                      واجــه ي ـم دا ـف سـاوي عـرضـا جــي ـم ـن المنتخب اـل
ه               جــم ي، خصـوصـا وأن ـن اـئ إيطاليا في نصف النـه

خضــع لــرقــابــة لصــيــقــة مــن قــبــل              "  ســيــنــديــالر " 
ل     "  مونتي"  أفشلت حرآته وأبعدته عن اللقاء بشــك

زا       .  آامل اـئ خـروج ـف ونجح المنتخب اإليطالي في اـل
ضـل     ـف في مباراة أقيمت على أرضية مبللة وثقيلة ـب

ا   " هدف وحيد سجله    ـت ث           ".  غـواـي اـل ك ـث ـل ت ـت اـن وـآ
د             "  األزوري" مباراة لمنتخب    ـع ام، ـب ة أـي ـع ي أرـب ـف

 . فوز شاق على أسبانيا في ربع النهائي
 

ى   والتقى المنتخبان اإليطالي واألسباني للمرة األوـل
ار  31في  اراة عـن                   / أـي ـب ـم رت اـل ث أســف و، حــي اـي ـم

 24، ليلتقي الفريقان مرة أخرى بعد 1-1تعادلهما 
ا                        ن دون حـارســه ا ـم ـي اـن ت أســب ـب ـع ث ـل ساعة، حـي

جـح         " زامورا" األساسي الشهير  ـن ـي ي     " ، ـل ـب جـوســي
د   "  مياتزا وحــي ظـرا   .  في تسجيل هدف المباراة اـل وـن

ب        "  مياتزا" لشهرة  ـع ـل ى ـم وتألقه، أطلق اسمه عــل
 . في مدينة ميالنو" سان سيرو"
 

دف                     ن ـه ر ـم ـث سـاب أـآ ى عـدم احــت واحتج األسبان عـل
ر    ـي لمصلحتهم في المواجهتين ضد إيطاليا، لكن الجماـه
ى       ز عــل اإليطالية لم تكترث العتراضهم، مفضلة الترآـي

 . االحتفال بنشوة فوز فريقها
 جمهور متميز 

ي              حـواـل ات ـب ـي اـئ ـه ـن قدر عدد المتفرجين الذين تابعوا اـل
ن               367 ـي ـي طـاـل ن اإلـي م ـم ـه ألف متفرج، أآثر من نصــف

 . الذين حضروا المباريات الخمس لمنتخب بالدهم
م             زعــي ادة اـل ـي ـق وآانت إيطاليا خاضعة للنظام الفاشـي ـب

ي  "  ـن ة                   "  بينيتو موسولـي طـوـل ـب م اـل ظــي ـن ل ـت ـغ ذي اســت اـل
ة                 رادـف أسـا ـم م ـآ ه صــم الستعراض قوة بالده، حتى أـن

أس دل دوتشـي      " للبطولة أطلق عليها اسم  ث     " ـآ ، حــي
 . تفوقت في حجمها على الكأس األصلية

وم            ا ـي ي روـم وجمعت المباراة النهائية، التي أقيـمت ـف
يــونــيــو، بــيــن مــنــتــخــبــي إيــطــالــيــا                     / حــزيــران    10

سـاوي،    .  وتشيكوسلوفاآيا ـم وآما آان حال المنتخب الـن
درسـة             ى ـم ي إـل ـم ـت ـن فإن نظيره التشيكوسلوفاآي آان ـي

رة                    "  دول الدانوب"  صــي ـق رات اـل رـي ـم ـت اـل ز ـب ـي ـم ـت التي ـت
 . السريعة
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ي حـارسـا                 اـآ وـف وســل ـك شــي ـت وضم المنتخب اـل

، باإلضافة إلى "فرانتيسيك بالنيكا"رائعا هو 
ي      " المهاجم المتألق  دـل ـي ـي ذي    " أولدريخ ـن ، اـل

 . أهداف 5توج هدافا للبطولة برصيد 
 

ل             ـه ي مســت ا ـف ـي اـن وبعد فوز صعب على روـم
مشــواره فــي الــبــطــولــة، نــجــح الــمــنــتــخــب               
ام                          ه أـم ـف خــل ب ـت ـل ي ـق ي ـف اـآ وـف وســل ـك شــي الـت

وز        ى ـف ي              2-3سويسرا إـل اـئ ـه ـن ع اـل ي رـب ـف
ع            ـي وـق ن ـت ي    " بفضل هدف حاسم ـم دـل ـي ـي ، " ـن

ا         ـي اـن ـم ام أـل الذي عاد ليضيف ثالثية رائعة أـم
فــي نصــف الــنــهــائــي ويضــمــن فــوز فــريــقــه           

وآــان عــزاء ألــمــانــيــا فــي          .  1-3بــنــتــيــجــة     
سـا         ـم ـن ى اـل الميدالية البروزنية بعد فوزها عـل

 . في مباراة المرآزين الثالث والرابع
 

ن        ـك ـم ـت ي    " ولم ـي دـل ـي ـي ي            "  ـن ل ـف سـجــي ـت ن اـل ـم
ــاح                 ــجــــن ــن اـل ـــك ــة، ـل ـــي ــاـئ ـــه ـــن ــاراة اـل ـــب ـــم اـل

وك " التشيكوسلوفاآي    اح           "  ـب ـت ـت ي اـف جـح ـف ـن
 14حصة األهداف لمنتخب بالده، بعد مرور 

ي             ام ـف دقيقة بتسديدة زاحفة وسـط صــمت ـت
ي                 حـواـل ي غصـت ـب ـت أـلف     50المدرجـات اـل

ي أن            .  متفرج طـاـل خـب اإلـي ـت ـن وآاد مرمى الـم
ارضـة تصـدت                          ـع ن اـل ـك ا ـل ـي اـن ا ـث دـف ى ـه ـق ـل يـت

 ". سفوبودا"لتسديدة 
 

ورمى أصحاب األرض بكل ثقلهم في الشـوط  
واسـطـة         ادل ـب ـع الثاني فأثمر الضغط هدف الـت

الــذي ســدد آــرة داخــل شــبــاك               "  أورســي" 
ر   .  81في الدقيقة "  بالنيكا" الحارس  ـم واسـت

ة                   اـي ـه ي ـن وـقف ـف ـم د اـل التعادل اإليجابي ســي
ا                      ـت ان وـق خــب ـت ـن ـم خـاض اـل ي، ـف الوقت األصــل
ي               ي ـف طـاـل خـب اإلـي ـت ـن ـم إضافيا نجح خالله اـل

 ". سكيافينو"تسجيل هدف الفوز بواسطة 
 

ر              دـي ـق ي اـل طـاـل و     " وآان المدرب اإلـي ورـي ـت ـي ـف
و " أعطى تعليماته لكل من "  بوتزو " سكيافيـن

د     "  غوايتا" و ا، وـق بتبادل المراآز فيما بينهـم
رر                       ا ـم دـم ا، عــن ارـه ـم خـطـة ـث ذه اـل أعطت ـه

ى  "  سكيافينو" آرة متقنة ترجمها "  ميازا"  إـل
ب                     ـق الده أول ـل ك ـب ذـل حـا ـب اـن وز، ـم هدف الـف

 . عالمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلحصائيات 
 

 16: فرق
  1934يونيو  10إلى  1934مايو  27: متى
  1934يونيو  10: نهائى

 17: مباريات
 للمباراة 4.1متوسط  70: أهداف

  21058متوسط  358000: الحضور
 إيطاليا: فائز

 Czechoslovakia: أصحاب مرآز الوصيف
 المانيا: ثالث
 النمسا: رابع

 Oldrich NEJEDLY (TCH): حذاء ذهبي

 
 
 
 



 11 

 

  | www.4algeria.com |  4algeria Media Networks |  

  WORLD CUP 1938آأس العالم  فرنســـــا  
 الحرب و آرة القدم 

لــم تــكــن الــظــروف الــمــحــيــطــة بــالــمــونــديــال           
ـمت         ـي ث أـق الفرنسي عادية على اإلطالق، حــي

م             اـل ـع أس اـل ـك وسـط   FIFAالبطولة الثالثة ـل
ذا          .  أجواء الحرب والصراعـات  ر ـه ـك ـع م ـي وـل

اعـه              ـت ـم رنسـي اســت ـف الواقع على الجمهور اـل
دى        ى ـم ًا،      15بهذا العرس الكروي عـل وـم ـي

شـاعـر            ـم ي اـل ـل رازـي ـب ألهب خاللها المنتخب اـل
ي                    ب ـف ـق ـل ذـهب اـل ل أن ـي ـب بقدرات العبيه، ـق

 . النهاية إلى إيطاليا عن جدارة واستحقاق
رنسـا       "  بوتزو" ولم تضم تشكيلة  في دورة ـف

ب    ـق سوى ثالث العبين من الفريق المتوج بـل
يــرًا عــلــى            1934 ، حــيــث عــول الــمــدرب آـــث

زا         " خدمات العبي الوسط    اـت ـي ي ـم ـب وزـي " جــي
اجـم   "  جيوفاني فيراري" و باإلضافة إلى المـه

ن أصـل       " بيوال" النجم  ، الذي سجل هدفين ـم
أربعة في النهائي أمام المجر، لتصبح إيطاليا 
ة        طـوـل ي ـب بذلك أول فريق يحافظ على لقبه ـف

 . آأس العالم
اضـي            1938وآانت نهائيات  آخـر حـدث رـي

ة              ـي ـم اـل ـع حـرب اـل دولي قبل انطالق شـرارة اـل
ا      طــه الثانية، إذ لم تشارك أسبانيا بسبب تخــب
ا        دـم ـع في حرب أهلية، آما انسحبت النمسـا ـب
ت      اـن أصبحت تابعة للحكم األلماني، إال أنها ـآ

ا  . ممثلة ببعض الالعبين ضمن منتخب ألمانـي
آما اتفقت أوروجواي واألرجنتين على عـدم    
حـدث    المشارآة بعد إخفاقهما في استضافة اـل
ر    على أرضهما، بينما اختارت البرازيل الســف
ي                   ة ـف اراة غـاـي ـب دـمت ـم ث ـق إلى فرنسا، حــي

 . الروعة أمام بولندا ضمن الدور األول
ن          رنسـا ـم ي ـف جرت أحداث البطولة الثالثة ـف

ار  .  من يونيو 19من يونيو إلى الـ  4الـ  اخـت
ة،       )  فيفا (  اإلتحاد الدولي  ضـاـف إلـســت فرنسا ـل

ن عـام                 ي أغسـطـس ـم . 1936وآان ذلك ـف
ي   فيما احتفظت إيطاليا بالكأس، بإنتصارها ـف

 .2 – 4النهائي على المجر بنتيجة 
رة   سّبب القرار الصادر من اإلتحاد الدولي لـك
سـخـة           ـن ة اـل ضـاـف القدم الذي آّلف فرنسا بإسـت
الــثــالــثــة مــن الــبــطــولــة غضــبــًا فــي الــقــارة               
وم         ـق ة ـت ضـاـف الالتينية، حيث ُأعتقد بأن اإلسـت

ن       ـي ارـت ـق ذا         .  على التناوب بين اـل ـه جـة ـل ـي ـت وـن
ن            ـي ـت القرار، لم تشـارك األورغـواي واألرجــن

م         .  في منافسات البطولة سـه، ـل ـف في الوقت ـن
تشــارك إســبــانــيــا فــي الــنــهــائــيــات، بســبــب              
 .استمرار اشتعال نيران الحرب األهلية فيها

ي                ـت ى اـل رة األوـل ـم ي اـل آانت هذه البطولة ـه
ل           ب بشــك ـق ـل يتأهل بها المستضيف وحامل اـل

ب           1938فمنذ عام .  تلقائي ـق ـل ل اـل آان حـاـم
ة،    ـي يتأهل بصورة مباشرة إلى النهائيات التاـل
أس       ة ـآ إلى أن تم إلغاء ذاك النظام مع بطـوـل

 .2006العالم 

 
ة،            16آان من المقرر مشارآة  طـوـل ـب ي اـل ق ـف فرـي

ة                     ـي ـل ي عــم ا ـف ـي اـن ـم سـا ألـل ـم ـن لكن بعد أن تم ضم اـل
ى      1938في مارس من عام ) آنشلوس (  ـق ـب ـت لم ـي

اً   15سوى  ـق ا               .  فرـي ـه ـن ح حــي ـن ـم م ـي ا       (  وـل ـف ـي ـف ) اـل
ه       وـن المنتخب الالتفي حق المشارآة محل النمسـا ـآ

 الفريق المهزوم في الملحق واألولوية لصالحه
 سباعية لونيداس 

رة              ي ذاـآ دا راسـخـة ـف ـن بقيت مباراة البرازيل وبوـل
خـب        ـت ـن ا   " بطولة آأس العالم، حيث فاز ـم ـب " السـاـم

ي               5-6بنتيجة  ت األصــل وـق اء اـل ـه ـت بعد التمديد إلـن
ادل       ـع ـت ق       .  4-4باـل ـل ـم ـع داس    " وـت ـي وـن ـي ذا     "  ـل ي ـه ـف

ة             ـل ـي ـف ت ـآ اـن ة ـآ المهرجان التهديفي بتسجيله ثالثـي
دور ربــع                            ى اـل ل إـل أـه ـت ة اـل طـاـق ل ـب رازـي ـب ح اـل ـن ـم ـب
ذه        ي ـه النهائي، إال أنه لم يكن الوحيد الذي تألق ـف

إرنســت " الــمــوقــعــة حــيــث ســجــل الــبــولــنــدي                      
خـب          "  فيليموفسكي ـت ـن ـم ا ـل ـه رباعية سمح من خالـل

م       3-3إلى تعادل    3-1بالده بقلب تخلفه من  -4ـث
داس    " ، لكنه استسلم بعدها لتفوق رفاق   4 ـي وـن ـي " ـل

 . الذي فاز بلقب هداف البطولة بسبع أهداف
فرنسا بجائزة ترضية، حيث "  فيليموفسكي" وودع 

م،           اـل ـع أس اـل ي ـآ أصبح أول العب يسجل رباعية ـف
الده  "  ليونيداس" فيما واصل  مشواره مع منتخب ـب

د       7في طريقه للتتويج بلقب هداف البطولة برصــي
ر         " أهداف، متقدما على المجـري     ـل ـي ـغ ـن وال زـي " غــي

ي               6صاحب  ن ـف ـي دـف ا ـه ـه ـن أهداف، والتي سجل ـم
ة              ـي ة الشـرـق دـي ـن وـل ـه الدور األول أمام جزر الهند اـل
التي ظهرت للمرة األولى واألخيرة في هذا الحدث، 
د                   ى ـي ة عــل ـل ـي ـق ة ـث ـم زـي ـه قبل أن تودعه إلى األبد ـب

 . المجر بسداسية نظيفة
آما آانت آوبا ضمن الوافدين الجدد على البطولة، 
اجـأة         ـف ت ـم ـق لكن مشارآتها آانت بطعم آخر، إذ حـق
جـة           ـي ـت ـن ا ـب ـي من العيار الثقيل عندما أطاحت بروماـن

ة                      2-1 واجــه ـم اء اـل ـه ـت د اـن ـع ادة، ـب ـع اراة ـم في مـب
ى        .  3-3األولى بالتعادل  ك إـل ي ذـل ويرجع الفضل ـف

ة     " سوآورو" المهاجم  ـي اـن روـم ، الذي هز الشباك اـل
ورو " لكن حلم رفاق .  في المباراتين ذي    -"  سوـآ اـل

ة        ـي اـن جـدة   " يعني اسمه باألســب ـن د          -"  اـل ى عــن ـه ـت اـن
د                   ى ـي ة جـدًا عــل اســي ة ـق ـم الدور ربع النهائي بهزـي

 . السويديين قوامها ثمانية أهداف نظيفة
ي أيضـًا                 اـن ـم شـوار األـل ـم ى اـل ـه وعند هذا الدور انـت

ازوا         ن ـف ذـي  2-4وآان ذلك على يد السويسريين اـل
ان               طـرـف ادل اـل ـع د ـت ـع ي     1-1في مباراة معادة، ـب ـف

ا   .  اللقاء األول ـه وآان مدرب المنتخب األلماني حيـن
رغ  "  ـي ب                  "  سيب هيرـب ـق ـل ى اـل ق إـل رـي ـف اد اـل ذي ـق اـل

ط       16العالمي بعد  الضــب ن   .  عامًا في سويسـرا ـب ـك ـل
ة          واجــه ي ـم ى         1938من لفت األنظار ـف ان عــل ـآ

ق                    ث طــب ة، حــي ـل اـب ـق ـم ة اـل جــه مقعد االحتياط في اـل
مع المنتخب السـويسـري   "  آارل رابان" النمساوي 

ن                  ـي ـي طـاـل ع اإلـي ا ـم ت الحــق خطة دفاع محكمة عـرـف
 ". آاتيناتشيو"باسم 

 
 

ى األراضـي                 ي عــل طـاـل ي واإلـي اـن ـم ولم يلق الوجود األـل
ي            حــل ـم ور اـل ـه جــم الفرنسية ترحيبًا آبيرًا، حيث نظم اـل
م               ك ـل اشـي، إال أن ذـل ـف مظاهرات حاشدة ضد النظام اـل

وى                 "  بوتزو" يؤثر على  ر مســت ذي أظــه ه اـل خــب ـت ـن وـم
ان                 ـم ا ودع األـل ـم ـن ـي تصاعدي من مباراة إلى أخـرى، ـب

 . البطولة مبكرًا
 إيطاليا تقصي أصحاب األرض 

ج       "  األزوري" بدأ منتخب  روـي ـن ى اـل مشواره بالفوز عـل
خـطـى       " بيوال" بعد التمديد بفضل هدف من  2-1 م ـت ، ـث

ي               1936صاحب ذهبية أولمبياد  رنسـي ـف ـف ره اـل ظــي ـن
ي       اـئ ـه ع                       1-3ربع الـن ـي وـق ن ـت ن ـم ن آخـرـي ـي دـف د ـه ـع ـب

ب                     59أمام "  بيوال"  ـع ـل ي ـم شـدوا ـف رج احــت ـف ـت أـلف ـم
ب   "  آولومب"  ـق في ضواحي باريس، ليؤآد أن فوزه بـل

ن                      1934 ـي ى أرضـه وـب ه عــل ـب ـع ب ـل لم يكن فقط بســب
 . جمهوره
ع      "  موسوليني" ولم يكن  ة رـب بعيدًا عن أجواء مواجــه

خـب                      ـت ـن ـم و اـل دى العــب ث ارـت رنسـا، حــي النهائي أمام ـف
ور             اـت ـت ـك دـي ر اـل ى أواـم اإليطالي قمصانًا سوداء بناء عـل

 . الفاشي
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ط                  ـق حـصـورًا ـف صـب ـم ـع ـت ولم يكن التوتر واـل
بــمــبــاراة فــرنســا وإيــطــالــيــا، حــيــث آــانــت                
ن                      ـي ي ـب اـئ ـه ـن ع اـل ي رـب ة األخـرى ـف المواجـه
ا               ل ـم ـك ة ـب ا ضـارـي ـي البرازيل وتشيكوسلوفاـآ
ات   للكلمة من معنى، بعدما شهدت ثالث بطاـق
ددة        ـع ـت حمراء، فضال عن إصابات وآسـور ـم

 . بعد التمديد 1-1قبل أن تنتهي بالتعادل 
وتــعــرض الــحــارس الــتــشــيــكــوســلــوفــاآــي              

ه             "  فرانتيزك بالنيكا"  يـل ده وزـم ي ـي سـر ـف لـك
ي   " المهاجم  دـل ـي داف نسـخـة        " أولدريخ نـي ، ـه
، لكسر في ساقه لحظة تسجيله هدف 1934

ح       ـت ـت داس    " التعادل لبالده، بعد أن اـف ـي وـن ـي " ـل
 . التسجيل لمصلحة البرازيل

دت              ادة شــه ـع اراة ـم ـب واحتكم الفريقان إلى ـم
ع      ى ـم مشارآة العَبين فقط من المباراة األوـل
اجـم              ـه ـم ا اـل ـم ان أحـدـه المنتخب البرازيلي، ـآ

ى    " ليونيداس"  ، والذي وجد طريقه مجددا إـل
الده           خـب ـب ـت ـن  1-2الشباك في لقاء حسمه ـم

ي                ـب ذـه ع اـل رـب ـم ى اـل ل إـل ليخطف بطاقة التأـه
 . ألول مرة في تاريخه

ا        " وقرر مدرب البرازيل  ـت ـن ـي ـم ـي أن "  أديمار ـب
داس   " يبقي  ـي وـن ي              "  لـي ـت ة اـل ـل ـي شــك ـت خـارج اـل

ي     واجهت إيطاليا في مباراة نصف النهائي ـف
ث       ًا، حــي مارسيليا، فدفع ثمن خياره هذا غالـي
خـب                ـت ـن ـم د اـل ى ـي ودع الفريق المنافسات عــل

م   1-2اإليطالي لخسارته بنتيجة  في مباراة ـل
 . يقدم خاللها المنتخبان أي شيء يذآر

، الــذي أطــلــق عــلــيــه           " لــيــونــيــداس " وأآــد   
الــجــوهــرة   " الــجــمــهــور األوروبــي لــقــب                

ه     " السوداء درـب ، فداحة الخطأ الذي ارتكبه ـم
د              حـدـي اراة ـت ـب ي ـم عندما عاد إلى التشكيلة ـف
المرآز الثالث ليسجل هدفين وليقود البرازيل 

 . 2-4للفوز على السويد 
ة         ـي اـن ـث ة اـل وآانت السويد قد خسرت المواجـه

جـر          ـم ام اـل  5-1ضمن دور نصف النهائي أـم
ه     "  زينغيلر" في مباراة تألق خاللها  سـجـيـل بـت

م                 ـه ـك ـل ح ـم ـن ن ـم ن ـم ـي ثالثية حرمت السويدـي
هــديــة الــتــأهــل إلــى      "  غــوســتــاف الــخــامــس  " 

 . النهائي في الذآرى الثمانين لوالدته
 

رد  " وآان المنتخب المجري بقيادة مدربه  ألـف
األوفــر حــظــا لــلــفــوز      "  زيــنــغــيــلــر" و"  شــافــر

ي                 ا ـف ـي طـاـل ة إـي واجــه ـم باللقب، عندما دخل ـل
زو  " ولكن منتخـب    .  باريس وـت ل      "  ـب خـاـلف ـآ

ة عـن                واجــه ـم ن اـل زًا ـم اـئ التوقعات وخرج ـف
راري  " جدارة واستحقاق، بفضل الثنائي  ـي " ـف

صـر      " ، أو "مياتزا"و ـن حـسـب    "  مهندسـي اـل ـب
 . حينها" لوتو"صحيفة 

ة        ـق طـرـي واستهل المنتخب اإليطالي المباراة ـب
مثالية فافتتح التسجيل منذ الدقيقة السـادسـة     

والوزي " بواسطة    جـري           "  ـآ ـم رد اـل ن اـل ـك وـل
ا أدرك                   دـم ط عــن ـق ن ـف ـي ـت ـق ال  " جاء بعد دقـي ـب

ي           .  التعادل"  تيتكوس طـاـل وق اإلـي ـف ـت إال أن اـل

ى رجـال         ـه زو  " آان واضحًا، حيث أـن وـت الشـوط  "  ـب
وال " ، بعدما أضاف 1-3األول متقدمين بنتيجة  " بـي

 . 35و 16هدفين في الدقيقتين " آوالوزي"و
جـددًا      إال أن المجريين رفضوا االستسالم وعادوا ـم

غــريــغــوري  " إلــى أجــواء الــلــقــاء بــعــدمــا قــلــص                
ل أن                "  ساروزي ـب ن ـق ـي ـع ة الســب ـق ـي الفارق في الدـق

ة             " بيوال"يطلق  ـق ـي دـق ي اـل ة ـف  82رصاصة الرحـم
اراة                         ـب ـم ي اـل ي ـف اـن ـث ه الشـخـصـي اـل دـف ه ـه بتسجيـل
والخامس في البطولة، مؤآدا جدارة تتويج منتخب 

 . بالده باللقب للمرة الثانية على التوالي

 اإلحصائيات 
 15: فرق
  1938يونيو  19إلى  1938يونيو  04: متى
  1938يونيو  19: نهائى

 18: مباريات
 للمباراة 4.7متوسط  84: أهداف

  20888متوسط  376000: الحضور
 إيطاليا: فائز

 المجر: أصحاب مرآز الوصيف
 البرازيل: ثالث
 السويد: رابع

 LEONIDAS (BRA): حذاء ذهبي
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  WORLD CUP 1950آأس العالم  البرازيل 
 البطولة األولى بعد الحرب 

دم          ـق رة اـل ـك ي     1950بطولة آأس العالم ـل ـه
البطولة الرابعة في بطوالت آأس العالم لكرة 

ن        ل ـم و       24القدم و أقيمت في البرازـي ـي وـن ـي
ذ   16إلى  يوليو ، و تعتبر البطولة األولى مـن
حـرب    12 عامًا توقفت فيها البطولة بسبب اـل

تــم اخــتــيــار الــبــرازيــل      .  الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة      
ي            دوـل حـاد اـل ل االـت ـب الستضافة البطولة من ـق

از    .    1946لكرة القدم في يوليو عام  و قد ـف
ة          طـوـل ـب ك اـل ـل منتخب أورغواي لكرة القدم بـت
للمرة الثانية بعد فوزه على صـاحـب األرض       

 . 1-2منتخب البرازيل لكرة القدم بنتجية 
  50عن آاس العالم 

دم            ـق رة اـل ـك م ـل اـل لم يتم إقامة بطولة آأس الـع
عامًا بسبب ظروف الحرب العالمية  12لمدة 

ـمت              ـي ي أـق ـت ي اـل الثانية فكانت آخر بطولة ـه
و بعد انتهاء الحـرب  .  في فرنسا 1938عام 

وـيض                     ـع دم ـت ـق رة اـل ـك ي ـل دوـل حـاد اـل قرر االـت
حـث         1946و  1942بطولتي  ـب اـل و قاـمت ـب

ا                ـه ـن ـك ة وـل طـوـل ـب ك اـل ـل عن دولة الستضافة ـت
فشــلــت فــي الــوصــول ألي دولــة أوروبــيــة               
تستضيف الحدث بعد تلك الحرب حيث خشـى  
االتحاد الدولي من عدم الحصول على موارد 
دـمت           ـق ى أن ـت آافية لتنفيذ تلك البطولة ، حــت
رة            ـك م ـل اـل ـع أس اـل البرازيل بطلب استضافة ـآ
الــقــدم عــلــى أرضــهــا بشــرط أن تــقــام عــام                

و )  1949آان مقررًا أن تقام عـام      ( 1950
ر                  ـي ـب ل ـآ ًا بشــك ـه ل مشـاـب رازـي آان عرض الـب

ة عـام                 طـوـل ـب ة اـل ضـاـف  1942لعرضها الســت
 باإلضافة إلى ألمانيا

 آيف جرت التصفيات 
ه           حـاوالـت دم ـم ـق واصل االتحاد الدولي لكرة اـل
ي   إلقناع الدول بإرسال منتخباتها للمنافسة ـف

ن       . البطولة  ان ـم منتخب إيطاليا لكرة القدم ـآ
جـب أن تشـارك             آخـر  ( أهم المنتخبات التي ـي

ت           )  1938فائز بالبطولة عام  اـن ن ـآ ـك ، و ـل
ة   إيطاليا قد خرجت من الحرب العالمية الثانـي
و لم تعتقد أنها يمكنها المشارآة في البطولة 
ة و        اـي ـه ـن إلى أن تم إقناعها بالمشارآة في اـل
ل                  حــم ـت دم ـل ـق رة اـل ـك ي ـل دوـل اضطر االتحاد اـل
مصاريف سفر المنتخب اإليطالي للبرازيل و   

ا                     .  إقامته هناك    ـي اـن ـم ا أـل خــب ـت ـن ن ـم ـك ـم ـت م ـي ـل
ب                        ة بســب شـارـآ ـم ن اـل ان ـم اـب ـي ة و اـل ـي الغرـب

 .بقائهما تحت االحتالل 
 المدن البرازيلية المنظمة 

 بيلو هوريزونتي •
 آوريتيبا •
 بورتو أليغري •
 ريسيفي •
 ريو دي جانيرو •
 ساو باولو •

 احداث البطولة وآيف جرت 
ون                          ـك ـي م ـل اـل ـع ي اـل ب ـف ـع ـل ر ـم ـب ل أـآ رازـي شيدت الـب

ا   1950مسرحا رائعا لنهائيات عام  ـه ، بيد أن حلـم
ذه                   ي ـه ى ـف رة األوـل ـم ـل ي ـل ـم اـل بالتتويح باللقب الـع
ر                           ـب ن أـآ ي واحـدة ـم ر ـف دـث ة اـن اضــي رـي ة اـل ـم المعـل

 . مفاجآت البطولة على اإلطالق
ل          ى شــك واختتمت هذه النسخة من آأس العالم عــل
ى أن                    ات، عــل خــب ـت ـن ة ـم ـع بطولة مصغرة تضـم أرـب
ن             د ـم ى رصــي يحرز اللقب الفريق الذي يحقق أعــل

والــتــقــت الــبــرازيــل مــع أوروجــواي فــي            .  الــنــقــاط
ان           ث ـآ طـل، حــي المباراة الحاسمة لتحديد هوية الـب

ج أصـحـاب األرض                    وـي ـت ـت ا ـل ـي اـف ادل ـآ ـع جـح   .  الـت وـن
ر                 ل عــب سـجــي ـت اح حصـة اـل منتخب السامبا في افتـت

ي                 " فرياآا" جـة ـف ـي ـت ـن ب أوروجـواي اـل ـل ـق قبل أن ـت
ن                    ل ـم ع ـآ ـي وـق ال ـت ن حــم ـي دـف مصلحتها بواسطة ـه

 ". السيديس غيغيا"و" خوان شيافينو"
ر                    ـي اـه جــم ى اـل ارد عــل ج ـب ـل ونزل الهدفان آقطعة ـث
درجـات           ى ـم ب عــل المحلية، حيث أطبق صمت رهـي

جـارة             " ماراآانا" ملعب  ت اـل اـن ذي ـآ ت اـل ، في الوـق
 . الجنوبية الصغيرة تحتفل بلقبها الثاني

ة أيضـا عـام              طــل وآانت أوروجواي، التي توجـت ـب
دور      1930 وغ اـل ـل ، قد خاضت مباراة واحدة قبل ـب

ة      ـي اـن ـم النهائي من البطولة، حيث سحقت بوليفيا بـث
ب                       ـل ي ـق ك ـف د ذـل ـع جـحـت ـب ا ـن ـه أهداف نظيفة، لكـن
د رجـال       ؤـآ تخلفها في مبارياتها الثالث الموالية، لـي

ز " المدرب  م              "  إيفان لوبـي ـه وـت م وـق ـه اســك ـم دى ـت ـم
ة       ـم ـل المعنوية في هذه البطولة، ما أدى إلى خلق ـآ

ا    " ماراآانوزو" جديدة في اللغة األسبانية  ، وهي ـم
ى خسـارة         زالت سارية حتى أيامنا هذه لإلشـارة إـل

 . البرازيل أمام فريق منافس في الملعب الشهير
في البرازيل أول    FIFAوآانت بطولة آأس العالم 

دورة تقام بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث 
وات الصـراع                      ة خـالل ســن وـق رـم ـم أس اـل ـك بقيت اـل
ـيس                ب رـئ اـئ ر ـن حـت سـرـي مخبأة في علبة أحذية ـت

أوتــوريــنــو   " الــدآــتــور      FIFAاالتــحــاد الــدولــي        
وبــعــد أن وضــعــت الــحــرب أوزارهــا،            ".  بــاراســي

ه        " أصبحت البطولة تحمل اسم  ـي ـم " آأس جـول رـي
 . لالحتفال باستمرارية هذا الحدث العالمي الكبير

 منتخبا في النهائيات  13 
ك         13لم يشارك في النهائيات سوى  ا، وذـل خــب ـت مـن

ة        ســل بسبب غياب بعض دول أوروبا الشرقية وســل
ن                  ـي ـت ل األرجــن ـث ة ـم ـق ات عـرـي انسحابات من منتخـب
جـاجـا                 رة احــت ذه األخــي رضـت ـه وفرنسا، حيث اعـت
ة                        ب رحــل طــل ـت ان ـي ذي ـآ ة اـل طـوـل ـب على برنامج اـل

 . آلم بين المباراة واألخرى 3.500مسافتها 
ة    وشارآت إنجلترا للمرة األولى بعد إحرازها بطـوـل
دا رغـم                 ـن ـل ـت ذرت اســك ا اعــت الدول البريطانية، بينـم
ي             ا، وـه ـه ة ذاـت طـوـل ـب احتاللها المرآز الثاني في اـل
أس     نتيجة آانت تخول لها المشارآة في نهائيات ـآ

خــلف            . العالم ة ـت طـوـل ـب ومن جهة أخرى، شهدت اـل
ك               ذـل ة ـآ شـارـآ ـم ذر عـن اـل . منتخب ترآيا الذي اعـت

ى             جـاجـا عــل ة احــت وفي المقابل، رفضت الهند المشارـآ
ي         دوـل ي             FIFAقرار االتحـاد اـل العــب اح ـل دم الســم ـع ـب

ت   .  منتخبها باللعب حفاة األقدام اـن أما أوروجواي فقد ـآ
خـض         م ـت ضمن خمس دول من أميرآا الجنوبية التي ـل

 . أي مباراة في التصفيات
ث وزعـت           وف، حــي أـل وجرى الدور األول بنظام غير ـم
ن               ن ـم ـي ـت ـف ؤـل ن ـم ـي المنتخبات المشارآة على مجموعــت
ة                       ـع ة، وراـب الـث ن ـث وعـة أخـرى ـم جــم رق، وـم أربعة ـف

وإذا آان .  مشكلة فقط من منتخبي أوروجواي وبوليفيا
إن         "  ماراآانا"ملعب  ن، ـف ـي ـي ـل رازـي صرحا لطموحات الـب

درب                       ـم ى رجـال اـل ة عـــل لـــق ـع انــت ـم ال ـآ يــو   " اآلـم الـف ـف
ة                         "  آوستا ـي راـن ـم ـع ة اـل ـم ـل ـع ـم ذا اـل ة ـه ارعـوا عـظــم ليـق
ي          .  الكبيرة م ـف ا مشـوارـه ـب وبالفعل استهل نجوم الساـم

 . البطولة بفوز رائع على المكسيك برباعية نظيفة
بعد أن تعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره السويسري 

ى              2-2 ي حـاجـة إـل ق ـف رـي في مباراته الثانية، آان الـف
وغ                   ـل ـب ا ـل ـي وغـوسـالـف رة ضـد ـي الفوز في مباراته األخــي

ك        .  الدور النهائي ـل ي ـت وحالف الحظ أصحاب األرض ـف
ا                   ـي وغـوسـالـف اجـم ـي ـه ان ـم و   " المواجهة، حيث ـآ ـك راـي

يخضع للعالج إلصابة في رأسه، عندما نجح "  ميتيتش
واسـطـة     المنتخب البرازيلي في افتتاح حصة التسجيل ـب

 ". زيزينيو"قبل أن يضيف الثاني عبر " اديمير"
ى       ه إـل ـت وفي الوقت الذي حجز المنتخب البرازيلي بطاـق
ب                ـق ـل ل اـل ي حـاـم طـاـل الدور النهائي، ودع المنتخب اإلـي

خـب         .  3-2البطولة بخسارته أمام السويد    ـت ـن ـم ان اـل وـآ
ق               أـل ـت ـم ه اـل ـي الـث ار   " االسكندينافي الهاوي خسر ـث غـوـن

حـة   "  نيلز ليدهولم" و"  غونار نوردال" و"  غرين لمصـل
الدوري اإليطالي الممتاز بعد فوز السويد بذهبية دورة 

لكن ذلك لم يمنع رجـال    .  1948األلعاب األولمبية عام 
ى        "  جورج راينور"المدرب اإلنجليزي  ب عــل ـل ـغ من الـت

حـطـم       المنتخب اإليطالي الذي فقد أبرز أعمدته بسبب ـت
اة                      حــي ا ـب ودـي و، ـم ـن ورـي ي ـت  19طائرة آانت تقل العــب

رغـا   " منهم، في ما عرف بكارثة  ن         "  سـوـب ل عـام ـم ـب ـق
 . انطالق بطولة العالم
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 الواليات المتحدة تباغث إنجلترا 
خـب     "راينور"آان  ـت ـن ، الذي نجح في قيادة ـم

ة،      طـوـل ـب السويد إلى المرآز الثالث في هذه اـل
ا طـوال             ســم ـت ـب اإلنجليزي الوحيد الذي ظـل ـم
أيام المنافسات، ذلك أن منتخب بالده تعرض 
لــخــســارة مــذلــة فــي أول مشــارآــة لــه فــي                 

رون       .  النهائيات ـب ـت ـع ووصل اإلنجليز، الذين ـي
ات              ـي اـئ ـه ى ـن ة، إـل ـث مؤسسي آرة القدم الحـدـي
داد أو       ـع البرازيل دون أن يسبق ذلك أي اســت
ة     ـن دـي تحضير جدي، فدفعوا الثمن غاليا في ـم

ي        " ـت زوـن ورـي و ـه ـل ام          "  بـي ا خسـروا أـم دـم عــن
ر  خـب         .  1-الواليات المتحدة صـف ـت ـن ـم ان اـل وـآ

، " بيل جيفري" األميرآي، بقيادة األسكتلندي 
ا           ـي اـن ى إســب ظـم           -1قد تقدم عـل ـع ي ـم ر ـف صــف

جـة       ـي ـت ـن فترات مباراته األولى قبل أن يسقط ـب
اظ                1-3 حــف ي اـل را ـف ـت جــل ام إـن ، لكنه نجح أـم

ي الشـوط                ه ـف ذي سـجـل ق اـل على هدف السـب
ز     " األول الالعب  ـن ـي ـت ي       "  جو غـاـي ود ـف وـل ـم اـل

 " . هايتي"
ى      ة األوـل واعتقدت الصحف اإلنجليزية للوهـل
أن         رة ـب ـب ـت ـع بوجود خطأ مطبعي، فصححته ـم
م          الدـه خـب ـب ـت ـن المباراة انتهت في مصلحة ـم

خـب                  .  1-10بواقع  ـت ـن ـم ة أن اـل ـق ـي حــق ن اـل لـك
ه                    وـف ي صــف ذي ضـم ـف زي، اـل ـي أـلف  " اإلنجـل

أس    "  رامسي ـك اـل مهندس فوز منتخب بالده ـب
، آــان فــي طــريــقــه إلــى         1966الحــقــا عــام     

ي      ط ـف خروج مذل من الدور األول، حيث سـق
ا،        ـه جـة ذاـت مباراته الثانية أمام أسبانيا بالنتـي
ع             ـي وـق ن ـت ا ـم اغــث بعدما تلقت شباآه هدفا مـب

 ". زارا"
ي           اـئ ـه ـن دور اـل واستهل المنتخب البرازيلي اـل
د    بشكل رائع مسجال فوزا ساحقا على السـوـي

" أديــمــيــر " ، حــيــث أحــرز مــهــاجــمــه              7-1
ا                داـف جـه ـه وـي ـت ي ـت ا ـف رباعية، ساهمت الحـق

وواصـل أصـحـاب      .  أهداف 8للبطولة برصيد 
وزا عـريضـا              وا ـف ـق األرض تألقهم عندما حــق

ى             1-6على أسبانيا  دا واحـدة عــل وا ـي ليضـع
الــكــأس قــبــل خــوض الــمــبــاراة األخــيــرة                    
د         ت ـق اـن والحاسمة ضد أوروجواي، والتي ـآ
ى             د إـل ام السـوـي ا أـم قلبت تخلفها في مباراتـه

ة   2-2تعادل  وـب ، قبل أن تتخطى أسبانيا بصـع
3-2 . 

 نعيم على ارض البرازيل 
فاز في واحدة "  السيليستي" رغم أن منتخب 

ل              ـب ل ـق رازـي ـب من ثالث مباريات ودية ضـد اـل
ة        ـي اـل ـع انطالق البطولة بشهرين، فإن الثقة اـل
ة        ـف في صفوف أصحاب األرض جعلت صـحــي

و  "  غازيتا اسبورتيفا"  الصادرة في ساو باوـل
وان عـرـيض             زم       " تعلن تحـت عــن ـه غـدا ســن

رو           !  أوروجواي ـي و دي جـاـن وأعلن عمدة رـي
اراة               ـب ـم طـالق اـل ل اـن ـب البرازيل بطلة للعالم ـق

س،  .  النهائية ولم يكن أحد يتوقع حدوث العـك
ا   لكن خابت تنبؤات الجمهور الذي قدر رسمـي

ز          -ألف متفرج 174بحوالي  اـه دد ـن  200لكن الـع
 . ألف على األرجح

ن            ي ـم ـل رازـي ـب وآما آان منتظرا، تمكن المنتخـب اـل
ن                      ـي ة ـب رـآ ة مشــت ـي ـل د عــم ـع ل ـب افتتاح باب التسجـي

ل        "  أديمير" و"  زيزينيو"  ا   " أثمرت تسـجــي اـآ رـي " ـف
ادة    . لهدف السبق و    " لكن أوروجواي، بقـي ـي دوـل أوـب

ة            " فاريال ـق ـي دـق ي اـل ا       66، أدرآت التعادل ـف دـم عــن
ودي   " في الجهة اليمنى على   "  غيغيا" تفوق  ـغ ـي " ـب

و    " وأرسل آرة عرضية باتجاه  ـن ـي اـف ا    "  شـي أودعــه ـف
ثم حدث ما لم يكن في الحسبان .  األخير في الشباك

جـح      ا    " في الربع ساعة األخير، حيث ـن ـي ـغ ي  "  غــي ـف
ى            جـددا عــل ودي   " التفوق ـم ـغ ـي رة         " ـب ـك ودع اـل ـي ، ـل

بســهــولــة داخــل شــبــاك الــحــارس الــبــرازيــلــي                      
ويــرســل أوروجــواي إلــى الــنــعــيــم              "  بــاربــوســا  " 

 . والبرازيل إلى الجحيم

 اإلحصائيات 
 13: فرق
  1950يوليو  16إلى  1950يونيو  24: متى
  1950يوليو  16: نهائى

 22: مباريات
 للمباراة 4.0متوسط  88: أهداف

  47431متوسط  1043500: الحضور
 أوروجواي: فائز

 البرازيل: أصحاب مرآز الوصيف
 السويد: ثالث
 أسبانيا: رابع

 ADEMIR (BRA): حذاء ذهبي
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اجـأة             ـف ق ـم ـي حــق نجح المنتخب األلماني في ـت
أآــبــر مــن مــفــاجــأة أوروجــواي قــبــل أربــع               
ًا        ـي ـه ـن سنوات حين فاز باللقب في سويسرا ـم
ي               دون أي خسـارة ـف جـر ـب السجل الكبير للـم

اسـم                31 رف ـب ـع ح ـي ي أصــب اـئ مباراة في نـه
ي          .  معجزة بيرن اـن ـم خـب األـل ـت ـن حيث قلب الـم

جـة                 ـي ـت ـن وز ـب ـف ق اـل  2-3تخلفه بهدفين ليحــق
جـة       ـي ـت ـن على نفس الخصم الذي خسر أمامه ـب

ه،                      8-3 ـي ـم دم جـول رـي ـق ـي ن ـل وعــي ل أســب قـب
فــي ذلــك    FIFAرئــيــس اإلتــحــاد الــدولــي            

ع     ـي الوقت الكأس إلى فريتز فالتر ليتعلم الجــم
دا      : " درسًا مهمًا وهو ان أـب ـم ال تستبعدوا األـل
 ". من حساباتكم

 " الرائد القوي"بوشكاش 
وهو  1954دخل منتخب المجر إلى نهائيات 

ي       ق ـف رـي يحمل اللقب غير الرسمي آأفضل ـف
اد        ـي ـب ـم  1952العالم بعدما توجوا بذهبية أوـل

ي   4فوزًا و 23وسطروا  تعادالت على التواـل
ك                    ي ذـل ا ـف ـم ى سـويسـرا، ـب م إـل قبل وصولـه

را            ـت جــل ى إـن ي     3-6االنتصار التاريخي عــل ـف
جـر    1953نوفمبر / تشرين الثاني ليصبح الـم

أول مــنــتــخــب مــن خــارج بــريــطــانــيــا يســقــط           
 ".ويمبلي"اإلنجليز في 

ت         وـق ك اـل وآان نجم المنتخب المجري في ذـل
الذي آان يحمل لقب "  فيرينك بوشكاش" هو 

ع       " الرائد القوي"  ا ـم ـه ـن ، حيث آان يلعب حـي
وآــان يــتــمــيــز    "  هــونــفــيــد " فــريــق الــجــيــش      

 . بتسديداته القوية بقدمه اليسرى
وضم فريق المدرب غوستاف شيبـيش أيضـًا     
ي                    ـل ـي ل زـم ـث ار ـم ـب ـك ن اـل ـي العــب ترسانة من اـل

ســانــدور  " بــوشــكــاش فــي خــط الــهــجــوم                 
ي         " و"  آوتشيش وـت ـك دـي ـي دور ـه اـن والعـب  "  ـن
ق  " جوزف بوتشيك" الوسط  ، مما جعل الفرـي

ي     يتميز بأسلوبه الهجومي الخاص معتمدًا ـف
ة            ـل ـي ى تشــك ي      4-2-4معظم األحيان عــل ـت اـل

" آــوتشــيــش" و"  بــوشــكــاش" شــهــدت لــعــب      
ي     " آرأسي الحربة ومن خلفهما  وـت ـك دـي ـي ". ـه

ه           ة بسـحــق طـوـل ـب واستعد المنتخب المجري لـل
فــي    1-7لــلــمــنــتــخــب اإلنــجــلــيــزي بــنــتــيــجــة         

هدفًا  17قبل أن يسجل الفريق "  بودابيست" 
فــي أول انــتــصــاريــن فــي الــدور األول مــن                

ا          0-9البطولة حيث فاز بنتيجة    ورـي ى ـآ عــل
ة    3-8الشمالية و ـي رـب إال أن   .  على ألمانيا الـغ

 . النتيجة األخيرة لم تكن مهمة آما بدا
وآــان نــظــام الــبــطــولــة يــقــضــي بــأن يــلــعــب             
ع              وعـة ـم جــم ل ـم المنتخبين المصنفين في ـآ

لذلك دخـل  .  الفريقين غير المصنفين والعكس
رغـر      " مدرب المنتخب األلماني  رـب ـي " سيب ـه

خـسـر        مباراة المجر وهو يعلم بأن فريقه ســي
ك         ن ذـل المباراة ولكنه سيتأهل على الرغـم ـم

ام         ة أـم ـي صــف في المرآز الثاني بفوزه في مباراة الـت
ذي            ا واـل ـي رـآ خـب ـت الفريق اآلخر في التصنيف منـت

ك أجـرى      .  1-4آان قد فاز عليه مسبقًا بنتيجة  ذـل ـل
و       ق وـه رـي هيربرغر سبع تغييرات على تشكيلة الـف
ل أن يشـرك                         ـب ة ـق اســي جـة ـق ـي ـت ـن ه ـب ـق ما أسقط فرـي

ي          2-7تشكيلة قوية فاز بها بنتيجة  ا ـف ـي رـآ على ـت
ع                      ى رـب ل إـل أـه ـت ق اـل رـي ـف ـل ت ـل ـن مباراة فاصلة ضــم

 . النهائي
 فيضان من األهداف 

ر                       ـث ي أـآ ات سـويسـرا ـه ـي اـئ ـه ًا أن ـن لم يكن مفاجــئ
ع           FIFAنهائيات آأس العالم  ًا خصـوصـًا ـم ـف تهدـي

ث               41تسجيل  ط حــي ـق وعـة ـف جــم ـم هدفًا في هذه اـل
ل              ات تسـجــي ـي اـئ ـه ـن ي           140شهدت اـل ًا ـف دـف  26ـه

واحـدة       اراة اـل ـب . مباراة بمعدل خمس أهداف في الـم
سـا وسـويسـرا        وآانت موقعة ربع النهائي بين النـم
ي عشـر                 ـن دت اـث ث شــه المضيفة األآثر تهديفًا حــي

جـة      ي     0-3هدفًا بعدما تقدم أصحاب األرض بنتـي ـف
دقيقة قبل أن يتلقى المنتخـب السـويسـري       19أول 

راحـة                     ل االســت ـب ق ـق اـئ ي عشـر دـق خمسة أهداف ـف
 . 5-7ليخسر المباراة بنتيجة 

ن       دـي واـف وعلى الرغم من غزارة األهداف، إال أن اـل
الجديدين آوريا الجنوبية واسكتلندا فشال في إيجاد 
ل                       ي ذـي ة ـف طـوـل ـب ودعـا اـل ـي اك ـل طريقهما إلى الشــب

 .ترتيب مجموعتيهما
جـة      ام     0-7وآان منتخب اسكتلندا قد خسر بنتـي أـم

ذي حـقــق                   قــب واـل ل الـــل تــخـب أوروجــواي حــاـم ـن ـم
الثنائية بفوزه على فريق بريطاني آخر هو منتخب 
ة فــي مــبــاراة شــهــدت                  مــانـــي را فــي دور الـــث جــلـــت اـن
ر           ـم ـع ن اـل ن ـم مشارآة العبان في التاسعة والثالثـي

ال       " حيث شـارك     ارـي و ـف ـي دوـل ع أوروجـواي     "  أوـب ـم
را            "  ستانلي ماثيوز"و ـت جــل خـب إـن ـت ـن ى   .  مع ـم وعــل

الــرغــم مــن مــحــاوالت األخــيــر، إال أن مــنــتــخــب                  
بعدما سجـل   2-4أوروجواي حسم المباراة بنتيجة 

و        " فاريال والمهاجم النجم    ـن ـي اـف ذي    " خـوان شــي ، اـل
ن      ن ـم سجل هدفًا في نهائي البطولة السابقة، هدفـي

 . األهداف األربعة
ن     وآان الخصم التالي ألوروجواي الفريق الفائز ـم
مواجهة ربع النهائي األخرى بين المجر والبرازيل 
ل                        رازـي ـب و اـل ا العــب ـه ـي دى ـف ي ارـت ـت اراة اـل في المـب
قمصانًا صفراء للمرة األولى آانت من تصميم أحـد  

ة   ـي . الفائزين بمسابقة أطلقتها إحدى الصحف المحـل
اراة     ـب ـم إال أن آمال المنتخب البرازيلي انتهت في اـل

رن  " القوية التي عرفت فيما بعد باسم  ـي ". معرآة ـب
ن     وسجل الفائز بالحذاء الذهبي آوتشيش هدفين ـم
ى      أهدافه اإلحدى عشر في البطولة ليقود المجـر إـل

دت طـرد                  2-4الفوز بنتيجة    اراة شــه ـب ـم ن اـل ـك وـل
" نــيــلــتــون ســانــتــوس  " مــن الــمــجــر و    "  بــوتشــيــك" 
ة    "  هومبرتو" و واجــه من البرازيل قبل أن تمتد الـم

 . إلى غرف المالبس بعد نهاية المباراة
ي               اراة ـف ـب ـم ذه اـل جـة ـه وآرر المنتخب المجري نتـي
مواجهة نصف النهائي أمام أوروجواي حيث نجـح  

جـة     ـي منتخب أوروجواي في قلب تخلفه في المباراة بنـت
ـعرض         "  خوان هولبرغ" بفضل ثنائية  2-0 ـت ل أن ـي قـب

وبينما واجـه  .  لخسارته األولى في نهائيات آأس العالم
المنتخب المجري اختبارين قويين، تأهل منتخب ألمانيا 
ى                            وزه عــل د ـف ـع ة ـب وـل ل ســه ـك ي ـب اـئ ـه ـن الغربية إلى اـل

قبل أن يقصي جاره المنتخب  0-2يوغوسالفيا بنتيجة 
جـة        ـي ـت دت                  1-6النمساوي بـن ي شــه ـت اراة اـل ـب ـم ي اـل ـف

ر     " و "  فريتز" تسجيل الشقيقين  ـت اـل ن    "  أوتمار ـف ـي دـف ـه
 . في المباراة
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 المناخ المثالي لفريتز فالتر 

ب          / تموز 4أقيم النهائي في  ـع ـل ى ـم يوليو عــل
ان         "  وانكدورف"  طـر ـآ ـم في بيرن في جو ـم

روف       ـع ان ـم إيجابيًا للمنتخب األلماني الذي ـآ
طــقس           "  فريتز فالتر" أن قائده  ي اـل ي ـف اـن يـع

ع ـمرض                      ة ـم ـم ـي ه األـل اـت رـي ب ذـآ الحار بســب
حـرب          وات اـل . المالريا الذي ألم به خـالل ســن

حـت              ث أصــب ة حــي ـي اـل وآانت هذه األجواء مـث
ت             اـن ا ـآ ـه أـن ة ـب ـي تعرف لدى الجماهير األلماـن

 ". المناخ المثالي لفريتز فالتر"
خـاوف حـول        ـم في المقابل آان هناك بعض اـل
ذي غـاب عـن              اش اـل وشــك إمكانية مشارآة ـب
ن                  ه ـم احـل ى ـآ ة عــل د ضـرـب آخر مباراتين بـع

خ  "  رـي ن              "  فيرنر ليـب ـي ى ـب اراة األوـل ـب ـم ي اـل ـف
 . المنتخبين

وعلى الرغم من عدم تعافيه بشكل آامل، إال   
د    ـع أن بوشكاش افتتح التسجيل في المباراة ـب
ط عـزز             ـق ن ـف ـي ـت ـق مرور ست دقائق وبعد دقـي

ا       0-2المنتخب المجري تقدمه بنتيجة    دـم ـع ـب
الكرة "  توني توريك" أوقع الحارس األلماني 

دف          "  زولتان تشيبور"أمام  ـه ذي سـجـل اـل اـل
 . الثاني

ل                    دـي ـع ي ـت جـح ـف ي ـن اـن ـم إال أن المنتخـب األـل
ث             ة عشـر حــي ـن اـم ـث النتيجة بحلول الدقيقة اـل

هــدف تــقــلــيــص الــفــارق      "  مــورلــوك" ســجــل   
ل أن يسـجـل             ـب دة ـق بتسديدة في الزاوية البعـي

ن              ة ـم ـي ـن د رـآ ـع ز    " ران هدف التعادل ـب ـت رـي ـف
 ". فالتر

ت حـدة                ـع ـف طـار، ارـت طـول األـم ومع ازدياد ـه
ي  " المباراة وحرمت العارضة  وـت ن  "  هيديـك ـم

اراة بسـت                .  التسجيل ـب ـم ة اـل اـي ـه ل ـن ـب ولكن ـق
ة      "  ران" دقائق، حصل  ى حـاـف على الكرة عـل

جــزاء قــبــل أن يسـدد آــرة قــويــة                  نــطـقــة اـل ـم
خـب      ـت ـن بيسراه في الزاوية البعيدة لمرمى الـم

اش                 .  المجـري  وشــك ـب ت ـل وـق ـعض اـل ي ـب ـق وـب
ي                    ـغ دف أـل ـه ن اـل ـك ادل وـل ـع ـت دف اـل ليسجل ـه
ة     اـي ـه بداعي التسلل قبل أن تنطلق صافرة الـن

ا               ـه ـن د ـم ة ال ـب ـق ـي خـب        :  معلنًة حــق ـت ـن خسـر ـم
 . المجر، وولدت قوة عظمى جديدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اإلحصائيات 

 
 16: فرق
  1954يوليو  04إلى  1954يونيو  16: متى
  1954يوليو  04: نهائى

 26: مباريات
 للمباراة 5.4متوسط  140: أهداف

  34211متوسط  889500: الحضور
 Germany FR: فائز

 المجر: أصحاب مرآز الوصيف
 النمسا: ثالث
 أوروجواي: رابع

 Sandor KOCSIS (HUN): حذاء ذهبي
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  WORLD CUP 1958آأس العالم  السويد  
 ظهور أسطورة آرة القدم بيليه 

 
ام            ـع دم ـل ـق  1958بطولة آأس العالم لكرة اـل

م          اـل ـع أس اـل هي البطولة السادسة من عمر ـآ
 لكرة القدم وقد أقيمت في السويد

د                    ـع ي ـب ـل رازـي ـب خـب اـل ـت ـن ـم أس اـل فاز بهذا الـك
تــحــقــيــق هــذه              تــظــار طــويــل مــن عشــاقــه ـل اـن
ضــيف              ســت ـم ى اـل البطولة وذلك بعد فوزه عــل
ت       اـن د ـآ المنتخب السويدي في النهائي ، ولـق
ي                       ـم اـل ـع العـب اـل ة اـل داـي ي ـب ة ـه طـوـل ـب تلك اـل
ه العـب                       ـي ـل ـي رة السـوداء ـب جـوـه اـل ب ـب ـق المـل
جـاوز                        ـت ر ال ـي ي عــم ي ـف ـل رازـي ـب خـب اـل المنـت

 السابعة عشرة
 انطالق النسخة السادسة 

شــكــلــت أيــام الســويــد الصــيــفــيــة الــطــويــلــة              
والمشرقة خلفية ذهبية لمشهد إسدال الستار 
الرائع للمنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم 

FIFA      ة ة             1958ســن طـوـل ـب دت اـل ، إذ شــه
ة عشـرة             ـع ي السـاـب والدة نجم عالمي آبير ـف

ي       ـل رازـي ـتس      " من عمره هو الـب أدسـون أراـن
 ". بيليه"المعروف بلقب " دوناسيمنتو

وبــفــضــل تــنــظــيــم تــكــتــيــكــي جــديــد وامــتــالك           
جـوم                ـه ي اـل ن ـف ـي ـت ـع ه    (" موهبتين راـئ ـي ـل ـي " ـب

ى     ") غارينشا" و ، فاز المنتخب البرازيلي عــل
جـة      ي           2-5نظيره السويدي بنتـي اـئ ـه ـن ي اـل ـف

ليصبح أول   "  رازوندا" الذي أقيم على ملعب 
ه     ارـت ن      .  منتخب يحرز اللقب خارج ـق ـك م ـي وـل

ة،        طـوـل ـب البرازيليون األبطال الوحيدين في اـل
ًا         "  جوست فونتين" حيث سجل  اســي ـي ًا ـق ـم رـق

دًا      من األهداف في دورة واحدة ال يزال صـاـم
ث سـجـل          ي سـت            13حتى اآلن حــي ًا ـف دـف ـه

ز                   رـآ ـم ى اـل الده إـل خـب ـب ـت ـن مباريات ليقود ـم
الــثــالــث بــجــدارة واســتــحــقــاق وهــو اإلنــجــاز         
ل         دـي ـب ه ـآ ـق المميز لالعب الذي شارك مع فرـي

 . الذي تعرض لإلصابة" رينيه بليار"لـ
ه               درـب ادة ـم ـي ـق ي ـب ـل رازـي ـب واستعد المنتخب اـل

ث       "  فينسنتي فيوال"  ة، حــي جيدًا لهذه البطـوـل
وز        ـف اـل ل ـب قرر مواجهة التحدي الكبير المتمـث

ات  .  بكأس العالم فبعد ثالثة أشهر من التدريـب
ي          ة ـف جـوـل المكثفة، قام المنتخب البرازيلي ـب
ت     ـق مختلف أنحاء أوروبا في الفترة التي ســب
ي           رحـال ـف حـط اـل انطالق النهائيات، قبل أن ـي
ه                     ن أعضـاـئ ـي ن ـب ر ضـم ـم ـي ـب السويد بوفد ـآ

ي               .  طبيبًا نفسيًا ـل رازـي ـب خـب اـل ـت ـن ـم د اـل واعتـم
ة       ـق مــدرب              4-2-4طـرـي م يشـرك اـل ث ـل ، حــي

يــلــيــه "  إال فــي الــمــبــاراة     "  غــاريــنــشــا" أو   "  ـب
األخــيــرة مــن الــدور األول ضــد اإلتــحــاد                     

ا  " إلى جانب "  بيليه" وشكل .  السوفيتي اـف " ـف
" غارينشا" ثنائي خط الهجوم، في حين لعب 

ي    ـل على الجهة اليمنى، ففاز المنتخب البرازـي
جـة         ـي ـت ـن ز األول فــي                 0-2ـب رـآ ـم ن اـل ضــم ـي ـل

وارتفعت معنويات البرازيل عندما جاء .  المجموعة
ي             "  بيليه" هدف  ز ـف ـل ات ضـد وـي ـي األول في النهاـئ

خـب                     ـت ـن ـم وز ـل ـف ح اـل ـن ذي ـم ي واـل الدور ربع النهاـئ
ى نصـف                            ل إـل أـه ـت ة اـل طـاـق ه ـب ـع ًال ـم ا حـاـم ـب الساـم

 . النهائي
وخــاض أصــحــاب األرض الســويــد الــنــهــائــيــات                  
ا        ـه وـف بمعنويات عالية، حيث ُسمح لها بتعزيز صــف
ن      ـي العــب خالل البطولة بالعبيها المحترفين ليعود اـل
الــمــحــتــرفــيــن فــي الــدوري اإليــطــالــي وخصــوصــًا            

، نجمي المنتخب " نيلز ليدهولم" و"  غونار غرين" 
، 1948الــذي تــوج بــالــذهــبــيــة األولــمــبــيــة ســنــة             
آــورت " بــاإلضــافــة إلــى وجــود الــهــداف الــجــنــاح             

وى  ".  هامرين إال أن استعداداتهم لم تكن في المسـت
" بــنــغــت غــوســتــافســون   " الــمــطــلــوب، لــدرجــة أن        

المحترف في إيطاليا لم ينضم إلى صفوف المنتخب 
 .إال قبل ثالثة أيام فقط من المباراة االفتتاحية

 
 

 ابتهاج سويدي 
 

خـب                  ـت ـن ـم وف اـل ة داخـل صــف ـي آانت المعنويات عاـل
جــورج " الســويــدي بــقــيــادة مــدربــه اإلنــجــلــيــزي              

فبعد تصـدر  .  ولكن التطلعات لم تكن آبيرة"  راينور
أصحاب األرض مجموعتهم في الدور األول، حـزم    
بعض الالعبين حقائبهم قبيل المواجهة مع اإلتحـاد  
م                          ـه أـن م ـب ـه ـن ا ـم ي، ظــن اـئ ـه ـن ع اـل ي رـب السوفيتي ـف

دي     .  سيخرجون من البطولة إال أن المنتخب السـوـي
ا    ـي فاز على المنتخب السوفيتي قبل أن يتخطى ألماـن

جـة              ـي ـت ـن ة ـب ـي رـب ي                 1-3الـغ ي ـف اـئ ـه ـن ي نصـف اـل ـف
ة                 ـي اـئ ـه ـن اراة اـل ـب ـم ي اـل ده ـف . غوتنبرغ، ليحجز مقـع

ه                     درـب ادة ـم ـي ـق ي ـب اـن ـم خـب األـل ـت ب   " وآان المـن ســي
اجـم                  "  هيربيرغر ـه ـم ه اـل وـف ي صــف ي  " يضـم ـف أوـف

ي خـط                     "  ران ه ـف يـل داف وزـم الذي سـجـل سـت أـه
ات    "  أوفي زيلر" الهجوم  ارـي ـب الذي خاض خمس ـم

أس   من المباريات اإلحدى والعشرين في نهائيات ـآ
م      اـل ي        FIFAالـع واـل ـت ى اـل ان          .  عــل ـم ن األـل ـك م ـي وـل

ع                  شـجــي ـت ة اـل رـق ن ـف اءوا ـم سعداء بالخسارة واســت
خـب                      ـت ـن ع ـم وـقف عـن تشـجــي ـت م ـت السويدية التي ـل

 . بالدها بالقرب من الملعب طوال اللقاء
م       اـل ـع  FIFAوللمرة األولى حظيت بطولة آأس اـل

بتغطية تلفزيونية عالمية في تاريخها، إال إن دول       
أوروبا الشرقية لم تتمكن من المشاهدة بسبب إنها 
ث                     ـب ال اـل ـب ـق ة الســت ـم الـئ ة ـم ظــم أـن لم تكن مجهزة ـب
حـاد          الـت ة ـل ســب المباشر، وآان ذلك أمر مؤسًف بالـن
ة                شـارـآ ـم ات اـل خــب ـت ـن ـم السوفيتي، الذي آان أحد اـل
ز          ـل ب وـي للمرة األولى في العرس الكروي إلى جـاـن
ات    ـي ومنتخب أيرلندا الشمالية الذي تأهل إلى النهاـئ

ا    ـي دا              .  على حساب إيطـاـل ـن رـل ز وأـي ـل ة وـي شـارـآ ـم وـب
ع              ـي إن جــم دا، ـف ـن ـل ـت الشمالية ووجود إنجلترا واسـك
ات                 ـي اـئ ـه ـن ي اـل واجـدوا ـف ة ـت ممثلي الكرة البريطانـي

 . للمرة األولى والوحيدة حتى اآلن

 
ن     وتضاءلت آمال اإلنجليز بإحراز اللقب بفقدان عدد ـم
ي                      خ ـف ـي وـن ـي رة ـم ة طـاـئ ي حـادـث الالعبين األساسيين ـف
ي       ـب فبراير من ذلك العام وعلى الرغم من تعادلهم الســل
مــع الــبــرازيــل، الــتــعــادل الســلــبــي األول فــي تــاريــخ                   
اراة                   ـب ـم زي خسـر اـل ـي جــل خـب اإلـن ـت النهائيات، فإن المـن
ل         أـه ـت ـم ة اـل الفاصلة أمام اإلتحاد السوفيتي لتحديد هوـي
ـفس       ـن منهما إلى ربع النهائي، بعدما تعادل المنتخبان ـب

 . الرصيد من النقاط
ا          ـم ـه اراـت ـب ي ـم وفازت آل من ويلز وأيرلندا الشمالية ـف

ا   ـي . الفاصلة في الدور األول على المجر وتشيكوسلوفاـآ
د عـن             ي السـوـي ات ـف وآانت ويلز قد تأهلت إلى النهائـي
ا             ـه ـن ـك ا، ـل ـه وعــت طريق الصدفة بحلولها ثانية في مجــم
ي              ـت ل واـل ـي ام إسـراـئ آانت مدعوة إلى مباراة فاصلة أـم

ة       اســي ت     .  انسحب جميع خصومها ألسباب ســي ـل ـغ واســت
ر         ـي جـون  " ويلز هذه الفرصة برغم غياب نجمها الشــه

ل أن                   " تشارلز ـب ة ـق ـي اـن ـم ـث ى دور اـل ، ليتأهل الفريق إـل
ع               ـي وـق ن ـت م ـم ـي ـت يخسر بصعوبة أمام البرازيل بهدف ـي

 ". بيليه"
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 أهداف فرنسية بالجملة 
ه    بعد تخطي المنتخب المجري الذي غاب عــن

ال           ـث ه أـم جـوـم اش         " أبرز ـن وشــك ك ـب ـن رـي ـي " ـف
، ســقــط الــمــنــتــخــب      " ســانــدور آــوتشــيــش  " و

ي ربــع                      رنسـا ـف ام ـف ي أـم اـل دي الشــم ـن رـل األـي
ونــجــح الــمــنــتــخــب الــفــرنســي فــي       .  الــنــهــائــي

ث عـدد      التفوق على نظيره البرازيلي من حـي
اك              ز شــب ن ـه ن ـم ـك األهداف المسجلة، إذ تـم

ة                 23خصومه  ـب اـق ـث ة اـل رؤـي ضـل اـل ـف مرة، ـب
ا      " لنجمه  وـب ون ـآ ـم وج           "  رـي د ـت ان ـق ذي ـآ اـل

ي                   اـن الق األســب ـم ـع ع اـل ا ـم لتوه بطـًال ألوروـب
د                     "ريال مدريد" ـع ا ـب ي ـم اره ـف ـي م اخــت ـت ـي ، ـل

ز            .  أفضل العب في أوروبا ـي ا ـم رز ـم ن أـب لـك
حـس            و اـل ق األزرق ـه األداء الهجومي للفرـي

ن " التهديفي لمهاجمه  ذي    " جوست فونتـي ، اـل
ن                         ل ـم افسـة بســي ـن ـم رق اـل ـف اك اـل طـر شــب أـم

 . األهداف
 
 

ي          رنسـا ـف ل وـف وآانت المواجهة بين البرازـي
. نصف النهائي هي أفضل مباراة في البطولة

ل         ن    " وعلى الرغم من تسـجــي ـي ـت وـن دف  "  ـف ـه
الــتــعــادل لــفــرنســا بــعــدمــا تــقــدم الــمــنــتــخــب             

ق     ا  " البرازيلي عن طرـي اـف دف        " ـف ، إال أن ـه
ق         دي " البرازيل الثاني عـن طـرـي ن   "  دـي ضــم

ة            اـي ـه ع ـن دم ـم ـق للمنتخب الجنوب أمريكي الـت
وبــعــد االســتــراحــة، اســتــلــم          .  الشــوط األول   

ة               "  بيليه"  ـي الـث ث سـجـل ـث ادرة حــي زمام المـب
على المنتخب  2-5ليقود بالده للفوز بنتيجة 

ن         ـي شـر العــب الفرنسي الذي أنهى المباراة بـع
 ". بوب جونكيه"بسبب إصابة المدافع 

 
 

وفي المباراة النهائية، ارتدى العبو البرازيل 
ر             م األصــف ـه ه زـي شـاـب قمصانًا زرقاء نظرا لـت
الــمــعــتــاد مــع الــزي الــرســمــي لــلــمــنــتــخــب                

ي                 . السويدي ي ـف ـل رازـي ـب خـب اـل ـت ـن ـم ونجح اـل
رًا              ـك ـب خــلف ـم ا ـت دـم تسجيل خمسة أهداف بـع

م   " بهدف من  وـل دـه دم           "  لـي ـق ـت ذي أعـطـى اـل اـل
ن          .  للمنتخب السويدي ل ـم ا  " وسجـل ـآ اـف " ـف

ل أن يضــيف               "  بيليه" و ـب ن ـق ـي و   " هدـف ارـي ـم
، الذي فاز بعد ذلك بكأس العالم مع " زاجاللو

خـاـمس          دف اـل ـه ان  .  البرازيلي آمدرب، اـل وـآ
ع              ـي وـق ل ـت ذي حــم الهدف البرازيلي الثالث اـل

ة،            "  بيليه"  طـوـل ـب داف اـل ل أـه واحدًا من أجــم
حــيــث قــام بــإســقــاط الــكــرة مــن فــوق أحــد                  
ل أن          ـب رة ـق ـي المدافعين السويديين بمهارة آـب

حـارس                 اك اـل ة داخـل شــب ـف ارل  " يطلق قذـي ـآ
د               ".  سفنسون ي ـق ـل رازـي ـب خـب اـل ـت ـن ـم وآان اـل

ة          دـي ر السـوـي ـي اـه نجح في آسب تعاطف الجـم
ا      ـه نظرًا للروح الرياضية العالية التي تمتع ـب
جـوم    الالعبون خارج الملعب قبل أن يحتفل ـن
ضــيف             ـم د اـل ـل ـب السامبا بالفوز رافعين علم اـل

ب               ـع ـل ـم ه حـول اـل ن ـب ـي ى أعضـاء           .  وطائـف ـق ـل ا ـت ـم ـآ
دي               ك السـوـي ـل ـم ة اـل ـئ ـن ـه المنتخب البرازيلي أيضًا ـت

وز            " غوستاف الرابع"  ـف ـل ي ـل ـك ـل ـم ، وهو التنويه اـل
ه                 ـي ق عــل ذي أطــل راـهق اـل ـم الذي اختتمته دموع اـل

 ". الملك"الحقا لقب 
 خروج المغلوب 

 اإلحصائيات 
 16: فرق
  1958يونيو  29إلى  1958يونيو  08: متى
  1958يونيو  29: نهائى

 35: مباريات
 للمباراة 3.6متوسط  126: أهداف

  26273متوسط  919580: الحضور
 البرازيل: فائز

 السويد: أصحاب مرآز الوصيف
 فرنسا: ثالث
 Germany FR: رابع

 Just FONTAINE (FRA): حذاء ذهبي
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شـا    " آان  ـن اد            "  غـارـي ذي ـق ام اـل ـه مصـدر اإلـل
أس           ـك اظ ـب ـف جـول  " المنتخب البرازيلي لالحــت

ى             1962في تشيلي "  ريميه وزه عــل د ـف ـع ـب
داف              ة أـه الـث ـث ي ـب اـئ ـه ـن تشيكوسلوفاآيا في اـل

دو   " تناوب على تسجيلها  ـل ارـي و  " و"  أـم ـت " زـي
اك أي تسـاؤالت               "  فافا" و ـن ن ـه ـك م ـي ولكن ـل

ل                     رازـي ـب وز اـل دس ـف ـن ذي ـه العـب اـل حول اـل
هــو .  لــلــمــرة الــثــانــيــة   FIFAبــكــأس الــعــالــم     

دم           "  ـق رة اـل خ ـآ ارـي ، " أروع جناح أيمن في ـت
ة               ـف ت صـحــي ات وصــف ب    " بهذه الكلـم ـي ـك ـي " ـل

ي          ـل رازـي ـب شـا    " الفرنسية النجم اـل ـن أو "  غـارـي
ه    "  الطائر الصغير"  الذي آان في أوج عـطـاـئ

 . عن عمر ال يتجاوز خمسة وعشرين ربيعًا
ن    ـي وضم المنتخب البرازيلي تسعة من الالعـب

ادة     1958الذين توجوا بلقب  ـي ـق ولكنه آان ـب
را      "  مدرب جديد هو ورـي ور ـم ـم ق      " إـي ـي ، شــق

ى        "  زيزي" المدرب  الذي آان قد أشـرف عــل
ي سـويسـرا               ي ـف ـل رازـي ـب . 1954المنتخب اـل

م     را      " واستـل ورـي ور ـم ـم ق        "  اـي رـي ـف ب اـل درـي ـت
ال          ـق ا اســت وال         " بعدـم ـي ي ـف ـت ســن ـي راجـع    "  ـف ـت ـل
ى  .  وضعه الصحي واعتمد المدرب الجديد عـل

-4إستراتيجية جديدة متمثلة باللعب بطريقة 
وز               3-3 ـف اـل ب مشـواره ـب ـق ـل وافتتح حامل اـل

ل       0-2على المكسيك بنتيجة  ي ـآ دـف بفضل ـه
 ". بيليه"و" ماريو زاغالو"من 

ث  "  بيليه" إال أن هذا الهدف آان األخير لـ حـي
ن            ن ـم شـرـي ـع ة واـل أصيب المهاجم ذو الحادـي
اراة         ـب ـم ـل ى ـل العمر في فخذه في الدقائق األوـل

ـهت         .  الثانية أمام تشيكوسلوفاآيا ـت ا اـن ـم ـن وبـي
ة لــ     ه    " البطوـل ـي ـل ـي دأت              "  ـب د ـب ت ـق اـن ا ـآ ـه إـن ـف

ة     ردـي ـف للمنتخب البرازيلي بفضل المهارات اـل
ة            "  غارينشا" المميزة لـ اـل ـع ـف ة اـل ـم سـاـه ـم واـل

ي              " زاغالو" لـ درب ـف ـم ب ـآ ـق ـل اـل ، الذي فاز ـب
بــديــل "  أمــاريــلــدو" ، بــاإلضــافــة إلــى       1970

 ". بيليه"
 " معرآة سانتياغو"

م                اـل ـع أس اـل ة ـآ ضـاـف نالت تشيلي شرف اســت
FIFA       ى ن عــل على حساب جارتها األرجنتـي

الــرغــم مــن الــزلــزال األضــخــم فــي الــقــرن                
ن       ن ـم ـي العشرين والذي تعرضت له قبل عاـم

/أيار 30انطالق البطولة، والتي انطلقت في 
عــلــى أربــعــة مــالعــب فــي                1962مــايــو    

ا        ـك اغـوا وأرـي ـك . سانتياغو وفينا دل مار وراـن
ال         " وبدا ملعب العاصمة  وـن اســي و ـن ادـي " إســت

ى             طـل عــل ـم ه اـل ـع رائعًا بحلته الجديدة وبموـق
وج، إال        ـل ـث اـل جبل األنديز ذو القمم المكسوة ـب

ي        "  أبشـع " أنه احتضن إحـدى     ات ـف ارـي ـب ـم اـل
ا واجـه       دـم تاريخ البطولة في الدور األول عـن
دور               ي اـل ا ـف ـي طـاـل أصحاب األرض منتخـب إـي

 . األول

ي          طـاـل ي اإلـي ي         " فقد طرد الثناـئ ـن رـي ـي و ـف " جـورجــي
ل         "  ماريو ديفيد" و رـآ ام ـب ا ـق الذي تم إقصائه بعدـم
ا          "  ليونيل سانشيز"  ـه ة وجــه ـم ـك ـل على رقبته ردًا ـل

ت        ي وـق إليه الالعب التشيلي والذي آان قد آسر ـف
و        " سابق أـنف       اتشــي و ـم رـت ـب ن        "  أوـم ـي العــب أحـد اـل

ة   ـي جـح   .  اإليطاليين المنحدرين من أمريكا الجنوـب وـن
جـة                      ـي ـت ـن وز ـب ـف ي اـل ي ـف ـل شــي ي     0-2المنتخب الـت ـف

ة                    ـك ا شــب ـه ـت ي وصــف ـت اراة اـل ي سـي       " المـب ي ـب " ـب
ي           " البريطانية بكونها  اء ـف ـق أغبى وأقبح وأبشـع ـل

 ". آرة القدم على اإلطالق
راً          ـك ـب ة ـم طـوـل ـب . وودعت آل من إيطاليا وأسبانيا اـل

درب   ودخل المنتخب األسباني المنافسات بقيادة الـم
ا          " هيلينيو هيريرا" األرجنتيني  ذي غـزا أوروـب ، اـل

ة      "  إنتر ميالن" الحقا مع  ـب وـآ اإليطالي، وبوجود ـآ
د  " من نجوم  درـي م          "  ريال ـم ـه ـن ن ضــم ك     " ـم ـن رـي ـي ـف
ذه                    " بوشكاش ا ـه ـي اـن وان أســب ع عـن أـل ذي داـف ، اـل

خـب     .  المرة بدال من منتخب بالده المجر ـت ـن ودخل ـم
مــبــاراتــه األخــيــرة مــع الــبــرازيــل وهــو          "  الروخــا" 

ى دور       يحتاج إلى نتيجة إيجابية من أجل العبور إـل
 . الثمانية

 أماريلدو يقود البرازيل 
آانت مواجهة أسبانيا والبرازيل هي األبرز في هذا 

ن                ( الدور  ارة ـم ل إـث ت أـق اـن ا ـآ ـه على الرغم من أـن
ه               ـف خــل ا ـت ـي ـب وـم وـل المباراة التي قلب فيها منتخب ـآ
جـة    بثالث أهداف ليتعادل مع اإلتحاد السوفيتي بنتـي

تــقــدم الــمــنــتــخــب األســبــانــي عــنــدمــا مــرر            ).  4-4
الذي "  أديالردو رودريغيز" الكرة إلى "  بوشكاش" 

ي    ـل سجل هدف التقدم، ومع معاناة المنتخب البرازـي
ك      ـي اتشـو     " من تكـت ـن ـي اـت رضـه           "  ـآ ذي ـف اعـي اـل دـف اـل

، تزايدت آمال المنتخب األسباني " هيريرا" المدرب 
ق      "  أماريلدو" إال أن هدفي .  في المباراة اـئ دـق في اـل

ق             اـئ ع دـق ل أرـب ـب األخيرة والذي جاء الثاني منها ـق
ي                 اـن خـب األســب ـت ـن ـم طـا اـل على نهاية المباراة، أســق

دو دي      "ولتبرز التساؤالت حول عدم إشراك  رـي ـف أـل
و  ع                    " ستيفاـن ى خـالف ـم ان مصـاب وعــل ذي ـآ ، اـل

 . مدربه، في مباريات الدور األول الثالث
ي      ـل  FIFA  1962وآانت بطولة آأس العالم تشـي

ظـام                            ا ـن ـه ـي ق ـف طــب ي ال ـي ـت ى اـل سـخـة األوـل هي الـن
المباريات الفاصلة لتحديد المتأهل إلى ربع النهائي 
ث            اـل ـث ي واـل اـن ـث في حال تعادل صاحبي المرآزين اـل
ن                     زي ـم ـي جــل خـب اإلـن ـت ـن ـم اد اـل ـف بعدد النقاط، فاســت
خـب    النظام الجديد ليتأهل بفارق األهداف أمام المنـت
ى               زي عــل ـي جــل خـب اإلـن ـت األرجنتيني، حيث فاز المـن

ـفس     1-3نظيره األرجنتيني بنتيجة  ـن ولكنه خسر ـب
ي             اـئ ـه ـن ع اـل ي رـب ا     .  النتيجة أمام البرازيل ـف ـم ـن ـي وـب

ز        " أوقف المهاجم اإلنجليزي  ـف ي غـرـي ـم ًا    "  جــي ـب ـل ـآ
م                        ه ـل اـق ه ورـف اراة، إال أـن ـب ـم ب اـل ـع ـل شاردًا دخل ـم

اف     شـا    " يستطيعوا إيـق ـن دف         "  غـارـي ذي سـجـل ـه اـل
ا                          ـه ـع اـب ة حـرة ـت ـل ل أن يسـدد رـآ ـب رأسـه ـق التقدم ـب

ور     "  فافا"  مسجًال الهدف الثاني ومن ثم حسـم األـم
ن            ة ـم وـي دة ـق سـدـي بعد ذلك مسجًال الهدف الثالث بـت

 .  مسافة بعيدة
ى أصـحـاب األرض         بعد ذلك فاز المنتخب البرازيلي عـل

ن                  2-4بنتيجة  ل ـم ث سـجـل ـآ ي حــي اـئ في نصف النـه
ا  " فافا" و"  غارينشا" ، هدفين في المباراة التي حضرـه

از     .  ألف متفرج 80 ذي ـف وتخطى المنتخب التشيلي، اـل
ي إحـدى            ي ـف ـت ـي بالمرآز الثالث، منتخب اإلتحاد السـوـف
مفاجئات ربع النهائي والتي شهدت خروج المجر على 
حـارس                ا اـل ـه ق خـالـل أـل اراة ـت يد تشيكوسلوفاآيا في مـب

اه       "  فيليم شرويف"  رـم ات ـم الذي حرم إلى جانب خشــب
دور             .  المنتخب المجري من التسجيل ذا اـل د ـه ا شــه ـم ـآ

از     فوز يوغوسالفيا على منتخب ألمانيا الغربية الذي ـف
ي                 ي عـاـم ن ـف ـي ـق رـي ـف ن اـل في المواجهتين السابقتين بـي

ذه  .  1958و 1954 وآانت ردة الفعل األلمانية على ـه
ا  " الخسارة  هي إطالق دوري المحترفين  ـغ " البوندسلـي

 . في العام التالي
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ي نصـف                  ى ـف ـه ـت ا اـن ـي وغـوسـالـف إال أن حظ ـي
اراة               ـب ـم ي اـل ا ـف ـي اـآ وـف النهائي أمام تشيكوســل

أدولــف " و"  شــرويــف" الــتــي شــهــدت تــألــق        
ي آخـر عشـر                "  شيرر ن ـف ـي دـف الذي سجـل ـه

 1-3دقائق لينتهي اللقاء بفوز فريقه بنتيجة 
 . ليتأهل إلى النهائي لمواجهة البرازيل

 
د  "  رودولف فيتالسيل" وآان فريق المدرب  ـق

تــعــادل مــع الــبــرازيــل فــي الــدور األول فــي               
ور                      ت األـم اـن ي ـآ اـئ ـه ـن ي اـل ن ـف ـك البطولة وـل
مختلفة حيث لم يكن فريقه مرشحًا خصوصـًا  

في المباراة النهائية "  غارينشا" مع مشارآة 
ام                 ي أـم اـئ ـه ـن ي نصـف اـل بالرغم من طرده ـف

 . تشيلي
 

ذي شـارك         ا، اـل إال أن منتخب تشيكوسلوفاآـي
اب            د غــي ـع ة،      24في المباراة النهائية ـب ســن

خـامسـة عشـر             ة اـل ـق ـي افتتح التسجيل في الدـق
ز              ـي ـم ـم وسـط اـل جـوزف  " عن طريق العب اـل

ه              "  مازوبوست ـل حـصــو ام ـب ـع ى اـل ـه والذي أـن
دم    ـق على جائزة الكرة الذهبية حيث أعطى الـت

ي        "  شيرر" لفريقه بعد تمريرة من  ا ـف ـه ـع اـب ـت
 .المرمى

ولــكــن الــتــقــدم لــم يــدم طــويــًال حــيــث نــجــح                
فــي الــتــســجــيــل فــي مــرمــى              "  أمــاريــلــدو " 
" أمــاريــلــدو " قــبــل أن يصــنــع          "  شــرويــف" 

ا               دـم ن عــن ـي ـع ة الســب ـق الهدف الثاني في الدقـي
ا        "  زيتو" مرر آرة عرضية إلى  ـه ـع اـب ذي ـت اـل

ل          رازـي ـب ـل دم ـل ـق ـت . برأسه في المرمى معطيًا اـل
خــطــًأ فــادحــًا   "  شــرويــف" بــعــد ذلــك ارتــكــب        
اجـم          ـه ـم ا  " ليعطي اـل اـف ل          "  ـف سـجــي ـت رصـة ـل ـف

الــهــدف الــثــالــث ولــيــنــضــم إلــى زمــيلــه                       
ز   " والتشيلي ""  غارينشا""  " ليونيل سـانشــي

رت       " والمجري  ـي ـب ان أـل ورـي ي     "  فـل ـت ـي والسـوـف
درازان " واليوغوسالفي   "  فالنتين إيفانوف" 

ل     " يرآوفيتش آهدافي البطولة حيث سجـل ـآ
زة                 ى جـاـئ وا عــل حـصــل ـي منهم أربعة أهداف ـل

ى               .  الحذاء الذهبي م عــل زة األـه جـاـئ إال أن اـل
 .اإلطالق آانت إستحواذ البرازيل على اللقب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلحصائيات 
 16: فرق
  1962يونيو  17إلى  1962مايو  30: متى
  1962يونيو  17: نهائى

 32: مباريات
 للمباراة 2.8متوسط  89: أهداف

  28096متوسط  899074: الحضور
 البرازيل: فائز

 Czechoslovakia: أصحاب مرآز الوصيف
 تشيلي: ثالث
 Yugoslavia: رابع

  ,Florian ALBERT (HUN): حذاء ذهبي
Valentin IVANOV (URS),  

Drazen JERKOVIC (YUG),  
Leonel SANCHEZ (CHI),  

VAVA (BRA),  
GARRINCHA (BRA) 
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  WORLD CUP 1966آأس العالم  انجلترا   
 الكأس الوحيد لالنجليز 

ـعرش          ى اـل تربعت انجلترا مهد آرة القدم عــل
ا                 خــه ارـي ي ـت رة ـف ي ألول ـم ـم ى   .  العاـل وأضــف

ام   تتويج المنتخب اإلنجليزي على أرضه وأـم
جماهيره نكهة مميزة على اإلحتفاالت، بعدما 

الشهير مسرحًا لمباراة "  ويمبلي" آان ملعب 
ا                      ـه طــل ان ـب ان ـآ ـم ام األـل ة أـم خــي ارـي نهائية ـت

والــحــكــم الــمــســاعــد     "  هــيــرســت" الــمــهــاجــم    
ر   "  توفيق باخراموف" السوفياتي  ـب الذي اعـت

أن قــذيــفــة الــنــجــم اإلنــجــلــيــزي فــي الشــوط              
ل أن      ـب اإلضافي األول تجاوزت خط المرمى ـق
ى           ان عــل ـم ترتد من القائم بينما اعـترض األـل
ى            اش حــت ـق وضـع ـن هذا القرار الذي مازال ـم

 . اليوم
ات                     خــب ـت ـن اق ـم إخــف ة ـب طـوـل ـب ذه اـل وتميزت ـه
ة   أمريكا الجنوبية حيث ودعت البرازيل حامـل
ام                 ا أـم ـه د خسـارـت ـع دور األول ـب اللقب من اـل

ل       1-3المجر والبرتغال بالنتيجة ذاتها    اـب ـق ـم
ل        0-2فوز وحيد على بلغاريا  ت ـآ ـي ـق بينما ـل

د   من أوروجواي واألرجنتين المصير ذاته بـع
خروجهما من الدور الثاني إثر الخسارة أمام 

ة      ـي را          0-4ألمانيا الغرـب ـت جــل ى      0-1وإـن عــل
 . التوالي

 رامسي صاحب الرؤية الثاقبة
وهم  1966دخل اإلنجليز بطولة آأس العالم 

وا        ـل ث أوـآ يأملون بمحو الخيبات السابقة حــي
خـب عـام          ـت  1963مهمة اإلشراف على المـن

الــذي آــان أحــد        "  رامســي" إلــى الــمــدرب        
ا خـرج          1950مدافعي المنتخب عـام     دـم عــن

ة          ـي ـك رـي حـدة األـم األخير على يد الواليات المـت
ووضــع .  فــي مــفــاجــأة مــن الــعــيــار الــثــقــيــل            

الده           "  رامسي"  خـب ـب ـت ـن ل ـم أمامه هدف حـم
إلى العصر الجديد، وتمثلت أول مهمة توالها 
ار               ـي ة اخــت ـي ـل ى عــم في اإلشراف شخصيًا عــل
ة                       جــن ـل حـصـورة ـب ت ـم اـن د أن ـآ ـع الالعبين ـب

ن          "  رامسي" اتحادية وضم  حــي اـف ـك ن ـم ـي العـب
اعـي رافضـًا            دـف وب اـل يميلون أآثر إلى األســل

ا   4-2-4اإلعتماد على تشكيلة  الرائجة حينـه
ل         2-4-4واحتكم إلى اللعب بطريقة    ا جــع ـم

" العجائب دون أجنحـة " منتخبه يستحق لقب 
ي                 ن ـف احــي جــن ز اـل رـآ اب ـم في إشارة إلى غـي

 . تشكيلة الفريق
ون           ـك ـم ي اـل اـئ ـن ـث وآان مفتاح تألق اإلنجليز اـل

ع      داـف ور     " من الـم ي ـم وـب وسـط      "  ـب والعـب اـل
إال أن بــدايــة     "  بــوبــي تشــارلــتــون  " الــهــداف   

دًا                 اعـًا جــي طــب رك اـن ـت م ـت المنتخب المضيف ـل
ع أوروجـواي      بعدما اآتفى بالتعادل السلبي ـم
ام     قبل أن يجد العبوه طريقهم إلى الشباك أـم

ي  )  0-2(المكسيك  ثم فرنسا بالنتيجة ذاتها ـف
ن                      ة ـم اـي ـغ ـل ا ـل اســي د خـطـأ ـق اللقاء الذي شــه

جــاك " عــلــى الــفــرنســي       "  نــوبــي ســتــايــلــز    " 

ب                "  سيمون طــل دم ـب ـق ـت ـل حـادات ـل ما دفع بعض اإلـت
العـب         "  رامسـي " رسمي إلى المدرب    اد اـل ـع ـب الســت

رث            ـت ـك م ـي زي ـل ـي من التشكيلة ولكن المدرب اإلنجـل
 . لذلك

حـصـورة                          ز ـم ـي جــل إلـن ة ـل ـب ة الصــع داـي ـب ن اـل ـك ولم ـت
ة                   ى ضـرـب ـق ـل ظـم ـت ـن ـم د اـل ـل بالنتيجة فقط، بل أن الـب

أس           ت ـآ ه      " موجعة عندما سـرـق ـي ـم ن  "  جـول رـي ـم
سـي                     ـي وـل ـب ب اـل ـل ـك ا اـل ـه ـي ر عــل المعرض قبل أن يعـث

وب        "  بيكلز" ق جــن شـرق  -مطمورة في إحدى حـداـئ
 . لندن

ة           "  بيكلز"ولم يكن  طـوـل ـب ذه اـل ي ـه البطل الوحيد ـف
الذي "  ويلي" حيث اتجهت األنظار أيضًا إلى األسد 

م           اـل ـع أس اـل ات ـآ أصبح أول تميمة في تاريخ نهائـي
FIFA.  

ال        ى شــم وآان اإلهتمام في الدور األول منصبًا عــل
إنجلترا وبالتحديد مدينة ليفربول حيث بدأ المنتخب 
ى                        وز عــل ـف اـل ه ـب ـب ـق اع عـن ـل دـف ة اـل البرازيلي حمـل

ه "بلغاريا بهدفين من  شـا    " و"  بيلـي ـن ن    "  جـارـي ذـي ـل اـل
طـوالت                   الث ـب ي ـث ن يسـجـالن ـف ـي أصبحا أول العــب

 . متتالية
خـب                    ـت ـن ـم ـل د ـل وحــي زاء اـل ـع و اـل وآان هذا اإلنجاز ـه
ور                ت األـم ـب ـل ـق ث اـن ة حــي البرازيلي في هذه البطوـل
ة       جـوـل رأسًا على عقب في ما بعد حيث خسر في اـل

ي           1-3الثانية أمام المجر بنتيجة  ـت اراة اـل ـب ـم في اـل
بسبب اإلصابة ليتلقى المنتخـب  "  بيليه" غاب عنها 

ذ                       ـن م ـم اـل ـع أس اـل ي ـآ ى ـف ه األوـل ـت ـم البرازيلي هزـي
1954 . 

ة رغـم عـودة              ـث اـل ـث ولم يتغير الوضع في الجولة اـل
ـفس                   "  بيليه"  ـن جـددًا ـب ل ـم رازـي ـب خـب اـل ـت ـن فسقط ـم

الــنــتــيــجــة أمــام الــبــرتــغــال بــعــدمــا حــد الــمــدافــع                   
ه   " من تحرآات "  مورايس" ـي ـل ل         "  بـي ا ســه و ـم وـه

اء      "  أوتو جلوريا" مهمة رجال المدرب  ـق ـل لحسم اـل
ن              ة ـم ـي اـئ ـن و   " الثالث لمصلحتهم بفضـل ـث ـي ـب " أوزـي

الذي آان قد توج في ذلك العام بلقب أفضـل العـب       
 . في أوروبا

 
 الكوريون يحققون المفاجأة

دور     لم يكن خروج حامل اللقب المفاجأة الوحيدة في اـل
ل األضـواء      األول حيث سرق منتخب آوريا الشمالية ـآ

ه             دف دون رد سـجـل اك دو    " عندما أطاح بإيطاليا بـه ـب
وعـة                  "  إيك جــم ـم افسـات اـل ـن ن ـم رة ـم في الجولة األخــي

وعـة          جــم ـم الرابعة ليتأهل إلى الدور الثاني آوصـيف اـل
ة   . خلف اإلتحاد السوفياتي ـي وآان منتخب آوريا الشماـل

د        ـع ا ـب ـي قد تأهل إلى العرس الكروي بفوزه على أستراـل
انسحاب المنتخبات اآلسيوية األخرى واألفريقية أيضـًا    
راء       راء والســم اعتراضًا على قرار منح القارتين الصـف

 . مقعدًا واحدًا فقط في النهائيات
 

اجـأة       ـف وبدا أن المنتخب الكوري في طريقهم لتحقيق ـم
مدوية أخرى عندما تقدم في ربع النهائي على العمالق 

دقــيــقــة فــقــط عــلــى مــلــعــب          25فــي      0-3الــبــرتــغــالــي   
ول       " جوديسون بارك" رـب ـف ـي ي ـل و   " إال أن     .  ـف ـي ـب " أوزـي

 4حمل منتخب بالده على آتفيه وضرب بقوة بتسجيله 
هدفًا خـامسـًا   "  جوزيه أجوستو" أهداف قبل أن يضيف 

وـقف       ث ـت ليقودا منتخب بالدهما إلى نصف النهائي حـي
جـة        ـي ـت د      1-2مشواره على يد اإلنجليز بخسارته بـن ـع ـب

مقابل هدف متأخر جـاء    "  بوبي تشارلتون" هدفين من 
ن       "  أوزيبيو" من رآلة جزاء نفذها  رـي ى األـم الذي عـاـن

 ". ستايلز"أمام المدافع 
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ه          ـق ي طـرـي وآان منتخب إنجلترا قد تخلص ـف
ة          وـب ن بصــع ـي ـت إلى نصف النهائي من األرجـن

ه             دف سـجـل ضـل ـه رسـت   " بـف ـي ل     "  ـه ـب  12ـق
ددي    ـع دقيقة من النهاية مستفيدًا من تفوقه اـل

ي            ـن ـي ـت و     " طرد قائد المنتخـب األرجــن ـي طـوـن أـن
 ". راتين

خـب                 ـت ـن ب إال ـم ـق ـل ز واـل ـي ولم يبق بين اإلنجـل
ه                        درـب ادة ـم ـي ـق ة ـب ـي رـب ـغ ا اـل ـي اـن ـم و أـل واحد ـه

ـــمـــوت شـــون   "  ـــل فـــرانـــس " وبـــوجـــود    "  هـــي
ره        "  بكنباور ن عــم الذي آان في العشرين ـم

ي     حينها والذي سجل أربعة أهداف ليساهم ـف
قــيــادة الــمــنــتــخــب األلــمــانــي إلــى نــهــائــي                   

 ". ويمبلي"
ي                     دأ مشـواره ـف د ـب ا ـق ـي اـن ـم وآان منتخـب أـل

فــي    0-5الــبــطــولــة بــفــوزه عــلــى ســويســرا         
ن                     ان ـم دـف ا ـه ـه ـن ة جـاء ـم ـي اـن ـث المجموعة اـل

ع              "  بكنباور" توقيع  ًا ـم ـب ادل ســل ـع ـت قبل أن ـي
م حسـم صـدارة                     ن ـث ن وـم ـي ـت منتخـب األرجــن

جـة       ـي  1-2المجموعة بفوزه على أسبانيا بنـت
أخـر      ر      " بهدف مـت ـل ي ســي دور     ".  أوـف ي اـل وـف

تــالــي، تــخــطــى مــنــتــخــب ألــمــانــيــا آــال مــن             اـل
ط       ذي ســق أوروجواي واإلتحاد السوفيياتي اـل

ن       " حارسه األسطوري  اشــي ـيف ـي ي    "  ـل دـف ـه ـب
 ". بكنباور"و" هالر"

اح      ـت ر  " وعلى الرغم من افـت اـل ل      "  ـه سـجــي ـت اـل
ة، إال           ـي اـئ ـه ـن للمنتخب األلماني في المباراة اـل

وم            1966يوليو / تموز 30أن  د ـي ان أســع ـآ
ث عـادل                        ة حــي زـي ـي جــل رة اإلـن ـك خ اـل ارـي في ـت

ن   " النتيجة قبل أن يسـجـل         "  هيرست"  ارـت ـم
. هــدف الــتــقــدم ألصــحــاب األرض          "  بــيــتــرز 

د حسـم          را ـق ـت واعتقد الجميع أن منتخب انجـل
ر        " المواجهة إال أن  ـب ـي ج ـف جـاـن ت   "  فولـف أســك

مرة أخرى عندما خـطـف     "  ويمبلي" جماهير 
ة     ن      89هدف التعادل لأللمان في الدقيـق ـك وـل

ر           "  رامسي" رجال  جـددًا عــب وة ـم ـق ضربوا ـب
ن    "  هيرست" نجمهم الكبير  ـي دـف الذي سجل ـه

في الوقت اإلضافي ليقود منتخب إنجلترا إلى 
 . منصة التتويج
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  WORLD CUP 1970آأس العالم  المكسيك   
 مونديال باأللوان  

أس            ات ـآ ـي اـئ ـه ات ـن للمرة األولى نقلت مبارـي
م      FIFAالعالم  ن ـل على الهواء باأللوان ولـك

ـيص                 ـم وان ـق ى نضـارة أـل يطغى أي شي عــل
راء       ل الصــف رازـي ضـل عـودة        .  منتخب الـب ـف ـب ـف

في آل "  جيرزينيو" القوية وتسجيل "  بيليه" 
اف رجـال                        ـق ن إـي ن أحـد ـم ـك ـم ـت م ـي مباراة، ـل

ق       "  ماريو زاجاللو" المدرب  رـي ـف از اـل حيث ـف
حـرزوا           ـي ة ـل ـي اـئ ـه على إيطاليا في المباراة الـن

أس        ـك جـول  " اللقب للمرة الثالثة ويحتفظوا ـب
وإذا ما آان اللقب قد دون   .  إلى األبد"  ريميه

ر                   ـي ـث ـك وا اـل دـم ن ـق إن آخـرـي بإسم البرازيل، ـف
م         رزـه ان أـب أيضًا في هذا العرس الكروي وـآ

ر      " األلماني   "  المدفعجي"  وـل رد ـم ذي  "  غــي اـل
 . سجل عشرة أهداف في البطولة

م       اـل ـع  FIFAنقلت مباريات نهائيات آأس اـل
د عشـرات         للمرة األولى باأللوان، حيث شـاـه
ي،          ـل رازـي ـب خـب اـل الماليين تألق وروعة المنـت
ه          حــت ـن ة ـم الذي قدم آرة هجومية استعراضــي
الــلــقــب الــثــالــث فــي تــاريــخــه عــن جــدارة                  

ي               .  واستحقاق ا ـف ـي طـاـل ى إـي وز عــل ومنح الـف
حـق       1-4النهائي بنتيجة  ل اـل منتخب البرازـي

د،  "  جول ريميه" في االحتفاظ بكأس  إلى األـب
ه    " آما شكل أفضل وداع للنجم الكبير    ـي ـل ـي " ـب

أس                     ات ـآ ـي اـئ ـه ي ـن رة ـف ه األخــي ـت في مشـارـآ
 . العالم

ه    " وآان    ـي ـل ـي د                "  ـب ـع ة ـب شـارـآ ـم دم اـل ـع دد ـب ـه
را              ـت جــل ي إـن ا ـف التجربة المريرة التي خـاضــه
واع      ى أـن قبل أربع سنوات، حيث تعرض لشـت
ي      ه ـف الرآل والخشونة ولكنه عاد وأخذ مكاـن
ث                ن حــي ـي اجــم ـه ـم اـل ًا ـب الفريق الذي آان غنـي
شــكــل خــمــاســي الــمــقــدمــة الــمــكــون مــن                    

" جــيــرســون " و"  بــيــلــيــه  " و"  جــيــرزيــنــيــو  " 
او " و و      " و"  توسـت ـن ـي ـل ـي ـف ًا         "  رـي ـي جـوـم خـطـًا ـه

جـسـد أي شـيء            .  مرعبًا يهابه الجميع م ـي وـل
ن                      ر ـم ـث ؤالء أـآ ا ـه ـه دـم ي ـق ـت رة اـل جمال الـك
ى         ا عــل ـي الهدف الرابع في النهائي ضد إيطـاـل

ه     " أزتيكا ستاديوم" ملعب  ـي ـل ـي ، بعد أن مرر ـب
و       " آرة رائعة باتجاه قائده    رـت ـب وس أـل ارـل " ـآ

رة            ـك رات ـب رـي ـم ع ـت لينهي األخير مسلسل سـب
دة      ـي ـع ـب من لمسة أولى استقرت في الزاوية اـل

 ". إنريكو ألبرتوزي"لمرمى الحارس 
ن      رون ـم وقبل انطالق النهائيات، تخوف آثـي
ون          العــب ا اـل ـه الظروف المناخية التي يواجــه
خصوصًا في أجواء حارة ومرتفعة جـدًا عـن     
خـاوف أيضـًا             ـم ذه اـل سطح البحر وازدادت ـه
ي    ـك بعد قرار إقامة المباريات وقت الظهيرة ـل
ي                 ي ـف وـن زـي ـف ـل ـت ث اـل ـب يتناسب توقيتها مع اـل

ولــم تــكــن تــلــك اإلشــارة         .  الــدول األوروبــيــة  
م أيضـًا          ث ـت الوحيدة للتغيرات التي بدأت حــي
رة           ـم ـل خـب ـل ـت ـن السماح بإجراء تبديلين لكل ـم

ع   األولى في تاريخ البطولة آما منح الحكام حق رـف
رة                     ت ـآ ـل ـم ـع راء واســت حــم راء واـل البطاقتين الصــف

ي             "  أديداس"  ـت ـيض واـل ن األسـود واألـب ذات اللونـي
 ". تيلستار"أطلق عليها اسم 

 
 العجيبة " بانكس"صدة 

 
 

ل                      ن حـاـم ـي دور األول ـب ي اـل اراة ـف ـب جمعت أبرز ـم
وشــهــدت .  الــلــقــب مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا والــبــرازيــل          

أس                  ات ـآ ـي اـئ ـه خ ـن ارـي ي ـت المواجهة أشهر صَدة ـف
غوردون " حيث نجح حارس إنجلترا  FIFAالعالم 
ا         "  بانكس ة سـددـه في التصدي ببراعة لكرة رأســي

عندما أبعدها من الزاوية السفلى إلى فوق "  بيليه" 
ار            .  العارضة ـب ت اإلخــت اـن ي ـآ ـت وأسفرت المباراة اـل

ي                  ـل رازـي ـب خـب اـل ـت ـن ـم وز اـل األصعب للبرازيل عن ـف
و  " بهدف لـ ـي ا               "  جيرزيـن دـم ـع خ ـب ارـي ـت ذي دخـل اـل اـل

ل،    .  سجل في آل مباراة في هذه البطولة اـب ـق في الـم
را      ـت ور     " نجح قائد إنجـل ي ـم وـب م أداء         "  ـب دـي ـق ي ـت ـف

ه            ـت ي واجــه ـت ات اـل رفيع المستوى متخطيًا الصعوـب
طــات                       قــت الســل ا أـل ة، عـنــدـم طــوـل ـب طــالق اـل ل اـن ـب ـق
ة      الكولومبية القبض عليه بعد أن اتهم زورًا بسـرـق

 . سوار
 

ى      ومن جهتها آانت إسرائيل عاقدة آمال آبيرة عــل
د رـفض             ـع ى ـب رة األوـل مشارآتها في النهائيات للـم

ات             ـي صــف ـت ي اـل ا ـف ـه دم  .  آوريا الشمالية مواجهـت وـق
الوافد الجديد عروضًا واعدة بعد تعادله السلبي مع 

خـب         .  إيطاليا في مباراتهما اإلفتتاحية ـت ـن ـم ونجـح اـل
دم         ـق د أن ـت المغربي أيضًا في ترك صورة جيدة، بـع
دف           ـه خـسـر ـب على منتخب ألمانيا الغربية قبل أن ـي

ه       "  غيرد مولر" متأخر سجله  دف األول ـل وهو الـه
ه         حــت ـن ي ـم من بين أهدافه العشرة في البطولة والـت

 . الحذاء الذهبي
 

م               "  مولر" وأضاف  ا ـث ارـي ـغ ـل ى ـب رـم ي ـم ثالثيتين ـف
ت                   وـق ي اـل ح ـف رجــي ـت دف اـل بيرو، قبل أن يسجـل ـه
ع           ي رـب را ـف ـت اإلضافي في مباراة درامية أمام إنجــل

وتخلف األلمان في تلك المباراة في مدينة .  النهائي
ل          ـب ن ـق ـي ة       23ليون المكسيكية بهدفين نظيـف ـق ـي دـق

ن                   ـك اراة وـل ـب ـم ة اـل اـي ـه ى ـن اور        " عـل ـب ـن ـك ز ـب راـن " ـف
ا         "  أوفي زيلر" و ـي اـن ـم ادل ألـل ـع ـت . نجحا في إدراك اـل

دف         ي ـه ـغ رسـت       " ولسخرية القدر، أـل ـي ، " جــيف ـه
الذي سجل هدفًا مثيرًا للجدل قبل أربع سنوات أمام 

دف  "  غيرد مولر" ألمانيا الغربية، قبل أن يسجل  ـه
ة  ى              .  الحسم بتسديدة هوائـي ز عــل ـي جــل حـسـر اإلـن وـت

رضـه،    "  بانكس" غياب  ـم عن المباراة ضد ألمانيا ـل
درب        ـم وت     " ولكن الفوز الذي حققه فريق اـل ـم ـل ـي ـه

على اإلنجليز آان الثأر المناسب للخـسـارة   "  شيون
  .1966في النهائي عام 
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 نصف نهائي مثير  
ي         اـن ـم خـب األـل وساعدت الروح القتالية للمنـت
ي      اـئ ـه ـن في تقديمه لملحمة آبيرة في نصف اـل
ي                   ـت اراة اـل ـب ـم ي اـل ي ـف طـاـل أمام المنتخب اإلـي
ي         داف ـف ن األـه شهدت تسجيل أعلى نسبة ـم

ات      ـي اـئ ـه ـن ث   .  الوقت اإلضافي في تاريخ اـل حــي
آــارل " أدى هــدف الــتــعــادل الــذي ســجلــه                 

ى     "  هاينتس شنيلينغر ن إـل في الدقيقة التسعـي
ل        د تسـجــي خوض الفريقان لوقت إضافي شـه

ر " خمسة أهداف بما في ذلك هدفين لـ ، " موـل
جـة       3-4قبل أن يفوز المنتخب اإليطالي بنتـي

ك      ي ذـل بعدما سجل أفضل العب في أوروبا ـف
را        " العام  ـي ـف ي رـي اـن ى          "  جــي وز عــل ـف دف اـل ـه

ده                  اـئ ه ـق ـع ذي شـارك ـم ي اـل اـن المنتخب األلـم
 . بكتف مخلوعة" فرانز بكنباور"

ز    رـآ وبينما اآتفى منتخب ألمانيا الغربية بالـم
ا،              ـي طـاـل خـب إـي ـت ـن الثالث، نجح بطل أوروبا ـم
ة                       طـوـل ـب ضــيف اـل د أقصـى مســت ان ـق الذي ـآ
رة             ـم ـل ي ـل اـئ ـه ـن المكسيًك، في الوصول إلى اـل

رغـم         .  1938األولى منذ سنة  ى اـل ولكن عــل
ادة   من صالبة المنتخب اإليطالي الدفاعية بقـي

ي      "  ـت ـي اـآ ة           "  جاسينتو ـف ـي ـف دـي ـه ـت درات اـل ـق واـل
، فإنه دخل النهائي وهو غير " جيجي ريفا"لـ

 . مرشح للفوز باللقب
ي       ة ـف ـع وقدم المنتخب البرازيلي عروضًا راـئ

ي            اـئ ـه ـن ى اـل ه إـل ـق ون        .  طرـي ـك د ـي و   " وـق ارـي ـم
ي         "  زاجاللو ـل رازـي ـب خـب اـل إستلم تدريب المنـت
ط  "  جواو سالدانيا" خلفا لـ قبل ثالثة أشهر فـق

د                  ـع ه اســت ـق رـي ن ـف ـك ة، وـل من إنطالق البطـوـل
د  .  بشكل مكثف للنهائيات خالل هذه المدة فبـع

فــوزه عــلــى تشــيــكــوســلــوفــاآــيــا وإنــجــلــتــرا            
ى نصـف         ا إـل ورومانيا، وصل منتخب السامـب
ان         ذي ـآ رو اـل النهائي بفوزه على منتخب بـي

و                  ي آخـر ـه ـل رازـي درب ـب دي " يقوده ـم ، " دـي
ي     "  زاجاللو" زميل  ي ـف في المنتخب البرازيـل

يــرو قــد          .  1962و   1958 تــخـب ـب وآــان مـــن
ن           ـي ـت تأهل إلى النهائيات على حسـاب األرجــن
واعـد                اجـم الشـاب اـل ـه ـم ه اـل وضم في صفوـف

واء        "  تيوفيلو آوبياس"  ي احــت ولكنه فشل ـف
ي            ث خسـر ـف خطورة المنتخب البرازيلي حــي

 . 2-4المباراة بنتيجة 
 خدعة بيليه 

ه                    ـت ـب حـو خــي ن ـم ل ـم رازـي ـب تمكن المنتخب اـل
الكبرى المتمثلة بالخسارة في نهائي البطولة 

ى            1950في  ي عــل اـئ ـه ـن بفوزه في نصف اـل
جـة     .  أوروجواي ـي ـت وعلى الرغم من تخلفه بـن

ضـل       1-0 ـف ، إال أن المنتخب البرازيلي عـاد ـب
ــداف     ــدو " أـه ــودواـل ـــل ــو " و"  ـآ ـــي ـــن ــرزـي " جــــي

يــنــو  " و فــيـــل حــادثــة األبــرز فــي         ".  رـي كــن اـل وـل
ه    " المباراة آانت خـدعـة        ـي ـل ـي دت      "  ـب ي أـآ ـت اـل

ن                     رة ـم رـي ـم ى ـت ـق ـل ث ـت دة حــي رـي عبقريته الـف
ـــيـــو "  ـــن ـــرزي ـــدمـــا خـــرج حـــارس        "  جـــي وعـــن

" الديســالو مــازورآــيــفــيــتــش      " أوروجــواي    

رة            "  بيليه" لمالقاته، موه  ـك ـمس اـل ه دون ـل بجسـم
ا      "  بيليه" التي تخطت الحارس ليرآض  ـه اـل ـب ـق السـت

 .من ورائه ولكنه سدد الكرة بعيدًا عن المرمى
، الذي آان يسعى للفوز بلقبه الثالث " بيليه" إال أن 

ي                 سـه ـف ـف ل ـن سـجــي ـت في البطولة، آان من افتتح اـل
روبــرتــو " وعــلــى الــرغــم مــن تــعــديــل            .  الــنــهــائــي 
ت       "  بوننسينيا اـن ة ـآ ـي النتيجة، إال أن النتيجة النهاـئ

" جــيــرزيــنــيــو " و"  جــيــرســون " تســجــيــل آــل مــن         
ثالث أهداف في الشوط الثاني "  آارلوس ألبرتو" و

ل جـدارة                        ـك ب ـب ـق ـل اـل ي ـب ـل رازـي ـب خـب اـل ـت ليفوز المـن
اق   ة                   .  واستحــق ـف ا صـحــي ـه دـت جـدارة أـآ ذه اـل إل " ـه
ة               "  ميساجيرو ـي طـاـل ا اإلـي ة روـم ـن دـي الصادرة في ـم

أن            ت ـب رـف د         " " األزوري" والتي اعــت ى ـي هُـزم عــل
 ". أفضل العبي آرة القدم في العالم

 اإلحصائيات 
 16: فرق
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  WORLD CUP 1974آأس العالم  ألمانيا    
 ضهور قوة تحمل اللون البرتقالي 

دورة آــرة الــقــدم           1974شــكــلــت دورة         
ـعرض       الشاملة بامتياز، حيث آانت مسرحـا ـل

" يــوهــان آــرويــف      " مــهــارات وإبــداعــات          
، إذ مــأل الــنــجــمــان          " فــرانــز بــيــكــنــبــاور     " و

الــهــولــنــدي واأللــمــانــي الــفــراغ الــذي تــرآــه          
ة،                  "  بيليه"  ـي ـم اـل ـع ة اـل روـي ـك ى السـاحـة اـل عـل

ى                         ا إـل ـم ـه ـي ـق رـي ادة ـف ـي ن ـق ان ـم ـن ن اإلـث ليتمـك
ي                       خ ـف وـن ـي ب ـم ـع ـل ى ـم ة عــل ـي اـئ ـه المبارة الـن

وز     / السابع من يوليو ـم ان      .  1974ـت ا ـآ ـم وـآ
الــحــال أمــام الــمــنــتــخــب الــمــجــري بــقــيــادة               

ن      "  فيرينك بوشكاس" المخضرم  ل عشـرـي قـب
ي          ودة ـف ـع ة اـل عاما، تعين على ألمانيا الغربـي
ى أفضـل          نتيجة المباراة لتخرج منتصـرة عــل
ي       اـن ـث منتخب مشارك في النهائيات، وتتوج ـب

 . لقب عالمي في تاريخها
 

رة                     ـي ـث ة ـم ـي اـئ ـه ـن اراة اـل ـب ـم ة اـل وآانت انطـالـق
دم        ـق ـت دف اـل للغاية، حيث أحرز الهولنديون ـه
ن           ي ـم اـن ـم قبل أن يتمكن العبو المنتخـب األـل

اء،    .  لمس الكرة ـق ـل ففي الثواني األولى من اـل
ن وسـط         "  آرويف" انطلق الساحر  رة ـم ـك باـل

الملعب باتجاه المرمى مخترقا خط الدفاع، إذ 
ه سـوى خـطـأ                    اـف ـق ى إـي ي   " لم يقوى عــل وـل ـي

م         "  هونس حــك ن اـل ـل ـع في منطقة العمليات، لـي
بــذلــك عــن أول ضــربــة جــزاء فــي تــاريــخ                  

م               اـل ـع أس اـل ـك ة ـل ـي  .FIFAالمباريات النهاـئ
جـة    " يوهان نيسكنس"وحول  ـي على إثرها نـت

لــمــصــلــحــة الــمــنــتــخــب       0  -1الــمــبــاراة إلــى     
ي   14الهولندي، والذي آان قد سجل  هدفا ـف

 . البطولة بينما تلقت شباآه هدفا وحيدا
 

وقد تالعب المنتخب الهولندي بخصمه خالل 
معظم فترات الشوط األول آما تتالعب القطط 

 25بالفئران، لكن األمور تغيرت بعد الدقيقة 
عــنــدمــا انــتــفــض األلــمــان، بــعــد إحســاســهــم           
م،                  رـه ـي اـه ام جــم م وأـم ى أرضــه باإلهانة عــل
ة جـزاء أخـرى                     ن ضـرـب ادل ـم ـع ـت وا اـل ليحقـق

اجـم      "  ويم يانسـن " جاءت نتيجة إعاقة  ـه ـم ـل ـل
ا     " بيرند هلزنبين"  رـه ول  " ، ليتمكن على إـث ـب

ومع .  من تحويل الكرة داخل الشباك"  بريتنر
واء خـطـر          "  بيرتي فوغــتس  " تمكن  ن احــت ـم

ر " ، استطاع " آرويف"  ، صـاحـب     " جيرد ميـل
الــحــذاء الــذهــبــي فــي الــدورة الســابــقــة، أن             
دورة،      أس اـل يضمن الفوز أللمانيا الغربية بـك

ريــنــيــر  " بــعــد أن تــوصــل بــعــرضــيــة مــن                  
سددها منخفضة لتستقر في شباك "  بونهوف

 ". يان يونغبلود"
دورة    1974وآــانــت دورة دورة ألــمــانــيــا           

ا   .  التغيير بامتياز ـي فقد حمل قائد منتخب ألماـن
ي       " فرانس بيكنباور"الغربية  ة ـف ـي ـب آأسا ذـه

ة                  ـم دـي ـق ة اـل ـغ شكل تمثال صغير عـوضـا عـن الصــي
ي " لكأس  خـب                  "  جول ريـم ـت ـن ـم ه اـل ظ ـب ـف ي احــت ـت اـل

ت       .  1970البرازيلي بعد الفوز ببطولة  ـن زاـم ا ـت آـم
رة    ـك الدورة مع تعيين رئيس جديد لالتحاد الدولي ـل

زي                FIFAالقدم  ـي جــل رك اإلـن ث ـت ي     " ، حــي ـل اـن ســت
". جــواو هــافــالنــج   " مــكــانــه لــلــبــرازيــلــي        "  روس

ظـام                        ي ـن را ـف ـي ـب را ـآ ـي ـي ـغ ك ـت ذـل وشهدت البطولة ـآ
ل    المنافسات، إذ أصبح الدور الثاني يلعب على شــك
ات،   مجموعتين تضم آل واحدة منهما أربعة منتخـب
عوض الطريقة التقليدية المبنية على نظام خـروج    

 . الخاسر في دور الثمانية ودور األربعة
 ألمانيا الشرقية تقض مضجع الجيران 

 
ات      ـي خـب                   1974جلت نهاـئ ـت ـن ـم ن اـل ل ـم اب ـآ غــي

اإلنجليزي والروسي، بعد أن فشل األول في التأهل 
ا رـفض         ـم ـن ـي إلى النهائيات ألول مرة في تاريخه، ـب
ة                 اصــل اراة ـف ـب ي إلجـراء ـم ـل الثاني الرحيل إلى شــي

ى            .  ألسباب سياسية جـدد عــل ن اـل دـي واـف ومن بين اـل
ار     ـي ـع البطولة، فجرت ألمانيا الشرقية مفاجأة من اـل
ة            ـي رـب ـغ جـارة اـل الثقيل بفوزها في هامبورغ على اـل

ووقــع الــهــدف   .  بــهــدف دون رد فــي الــدور األول          
ن      77في الدقيقة "  يورغن سبرافاسير"  ن ـم ـل ، ليـع

وعـة،          جــم ـم ـل خالله تصدر منتخب ألمانيا الشرقية ـل
 . متقدما على أصحاب األرض

 
ذي             ر، اـل ـي زاـئ خـب اـل ـت وتميزت الدورة بمشارآة مـن
أصــبــح أول فــريــق مــن مــنــطــقــة أفــريــقــيــا جــنــوب              

م      .FIFAالصحراء يتأهل إلى نهائيات آأس العاـل
ا           دـم ة عــن طـوـل ـب وجاءت أآثر اللحظات طرافة في اـل

ي " أقدم المدافع الزائيري  رك      "  إلونغا ميوـب ى ـت عــل
ا           ســه ـم ـل حائط الصد والتوجه إلبعاد الكرة قبل أن ـي
ت            ـع ي جــم ـت اراة اـل العب الفريق المنافس، في المـب

ي   ـل ى   .  ممثل القارة األفريقية بالمنتخب البرازـي وعــل
ة             ضـاـف ن اســت ي ـم ـت صعيد آخر، استفاد منتخب هاـي
ة        ـي اـل الدورة النهائية التأهيلية لمنطقة أمريكا الشــم
ى                      ل إـل أـه ـت ة اـل طـاـق حـجـز ـب ي ـل ـب والوسطى والكارـي

اح        .  النهائيات ـت ـت اـف ا ـب وفاجأت هايتي منتخب إيطالـي
زم          ـه ـن ـت ة، ـل حصة التسجيل في مباراتهما االفتتاحــي

الث               1-3بعد ذلك بنتيجة  ـث م اـل زاـئ ـه ي أول اـل ، وـه
ه                      جــم ات ـن د خـدـم ـق ـت ذي اـف ق اـل رـي ـف التي لحقت باـل

عــاطـيــه         "  إرنسـت جـان جـوزـيف        "  وت ـت بسـبــب ثـــب
 . للمنشطات

 
 

ة         ـي رـب ـغ ا اـل ولإلشارة، فقد آانت بداية منتخب ألمانـي
ات                          خـالـف ت اـل ـب ث تســب رة، حــي ـث ـع ـت ة ـم طـوـل ـب في اـل
ي أداء                    دـن ي ـت ة ـف ـي اـل ـم آت اـل اـف ـك الداخلية بشأن الـم
الــفــريــق خــالل مــبــاريــات الــدور األول، إذ خــرج                
د                ـع جـان ـب ـه رات االســت أصحاب األرض تحت صـاـف
ة          ـي الـث ـث م ـب وزـه مواجهة المنتخب األسترالي رغم ـف

ل                 .  نظيفة اـئ ـق ل اـل ـث ـم م اـل ـه ـي لكن األلمان انطبق عــل

ا    ".  رب ضارة نافعة"  فقد تبين أن هزيمة أبطال أوروـب
ادى           ـف ث ـت م، حــي على يد ألمانيا الشرقية آانت لصالحـه
دي      ـن وـل ـه من خاللها البلد المضيف مواجهة المنتخب اـل
ن                    ـك ـم ـت ـي ي، ـل اـن ـث دور اـل ي اـل واألرجنتيني والبرازيلي ـف
دي    بالتالي من تجاوز المنتخبين اليوغوسالفي والسـوـي
ى       ة عــل قبل أن يحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائـي

دي    ـن وـل ذ        .  حساب المنتخب الـب ـق د أـن ر      " وـق اـي ب ـم " ســي
ه   مرماه من أهداف محققة ليحافظ بذلك على تقدم فريـق

ه            ـع ذي وـق د اـل ر   " من خالل الهدف الوحـي ـي وـل ى   "  ـم عــل
 .   ملعب فرانكفورت في مباراة فاصلة غمرتها األمطار
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 التو يفوز بالحذاء الذهبي 

ى           ات عــل ـي اـئ ـه ـن صحيح أن تأهل بولندا إلى اـل
د    دـي حساب المنتخب االنجليزي بدا مفاجئا للـع
من المتتبعين، لكن أداء الفريق آان يتحـسـن   

رز    " وبفضل وجود .  مباراة بعد أخرى ـي ازـم ـآ
غريغورز " في خط الوسط، فضال عن "  ديينا
جـوم،       "  أندري زارماك" و"  التو ـه ب اـل في قـل

ى                    ب عــل ـل ـغ ـت دي اـل ـن وـل ـب خـب اـل استطاع المنـت
ل                      ـب دور األول ـق ي اـل ا ـف ـي طـاـل ن وإـي ـي األرجنـت
ن             ـك ـم ـت ـي د، ـل الفوز على يوغوسالفيا والسـوـي
ى                     ة عــل ـث اـل ـث ة اـل ـب رـت ـم بعد ذلك من إحـراز اـل
حســاب الــمــنــتــخــب الــبــرازيــلــي بــجــدارة                   

ة  .  واستحقاق آما اعتبرت بولندا قوة هجومـي
ضــاربــة فــي هــذه الــدورة، إذ فــاز نــجــمــهــا               

ه                   "  التو" سـجـيـل ـت ي ـب ـب ذـه حـذاء اـل زة اـل بجـاـئ
ه     يـل سبعة أهداف في البطولة، بينما تمكن زـم

مــن هــز الشــبــاك فــي خــمــس                 "  زارمــاك" 
 . مناسبات

د عـن      "  السامبا" وآان منتخب  ـع بعيدا آل الـب
ا       دـم المستوى الذي ظهر به في المكسيك عــن

ل  .  تمكن من الظفر بالكأس فقد تأهلت البرازـي
هــذه الــمــرة بشــق األنــفــس عــلــى حســاب                  

الفريق الوحيد الذي لم ( المنتخب االسكتلندي 
ا      ـي ) 1974يذق طعم الهزيمة في دورة ألماـن

خـب        .  بفارق األهداف ـت ـن ـم فرغم فوزه على اـل
ن                    ـي وعـه ـب ن ـن اء ـم ـق ي أول ـل األرجنتيني، ـف
أس                خ ـآ ارـي ي ـت ة ـف ـي وـب عمالقي أمريكا الجــن
وصـول    العالم، فشل المنتخب البرازيلي في اـل
إلى المباراة النهائية بعد انهزامه أمام نظيره 
ل           ع ـآ ـي وـق ال ـت الهولندي بهدفين نظيفين، حـم

 ". آرويف"و" نيسكنس"من 
 
 

ا   FIFAوشهدت نهائيات آأس العالم  بألمانـي
ذ دورة                  ـن دا ـم ـن وـل ـه ة ـل ، 1938أول مشـارـآ

ي                اـل ـق رـت ـب خـب اـل ـت ـن ـم ورغم ذلك فقد اعتبر اـل
د    ـع أفضل المرشحين للظفر بالكأس، خاصة ـب
ربــاعــيــة               تــيــن ـب ى األرجـــن اســح عـــل وزه الـــك ـف

وز           .  نظيفة ـف ون اـل حــق وآان الهولنديون يســت
في هذه البطولة، في ظل وجود مدرب مقتدر 

ن       "  رينيس ميشالز" من حجم  ر ـم ـي ـب وقائد ـآ
ادي               " آرويف" طينة  ي ـن اـئ ـن ـث اد اـل ا ـق دـم ، بـع

رة     "  أجاآس"  اء ـآ إلى التحليق عاليا في سـم
ن   .  القدم قبل توجههما إلى نادي برشلونة ـك ـل

ي                ة رأي آخـر ـف ـي رـب ـغ آان لمنتخب ألمانيا اـل
ب                ـق ـل ر اـل ا حسـم أـم دـم المباراة النهائية، عــن

اور     " لصالحه بقيادة القيصر    ـب ـن ـك ـي ذي    " ـب ، اـل
رو، فضـال عـن                ـب ـي ـل ز اـل رـآ أحدث ثورة في ـم
قــدرة زمــالئــه عــلــى اســتــغــالل آــل الــفــرص            

 .   المتاحة
 
 

 اإلحصائيات 
 16: فرق
  1974يوليو  07إلى  1974يونيو  13: متى
  1974يوليو  07: نهائى

 38: مباريات
 للمباراة 2.6متوسط  97: أهداف

  46530متوسط  1768152: الحضور
 Germany FR: فائز

 هولندا: أصحاب مرآز الوصيف
 بولندا: ثالث
 البرازيل: رابع

 Grzegorz LATO (POL): حذاء ذهبي
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و    " وفي غمرة احتفاالت بلد  ـغ اـن ـت شـوة    "  اـل ـن ـب
ى                   حـسـرون عــل ـت ون ـي دـي ـن وـل ـه الفوز، آان اـل
ر       ظــف فشلهم للمرة الثانية على التوالي في اـل
ة     ـي اـئ بالكأس، بعد هزيمتهم  في المباراة النـه

ال   " على أرضية  ـت وـن ة    "  استاديو مونيـم الـث ـث ـب
ى          .  أهداف مقابل هدف واحد ه إـل د عـودـت ـع فـب

ة      ا        " المباراة من خالل رأســي ـغ ـن ـب اـن رك ـن " دـي
دف                 ى ـه ا عــل ـه ـيس     " التي رد ـب ـب ـم ـي ي  "  ـآ ـف

اب          ي ـق اـل ـق رـت ـب الشوط األول، آان المنختب اـل
ا              دـم صـر عــن ـن ق اـل ـي قوسين أو أدنى من تحـق

ــدة                   ــن تســـدـي ــرة ـم ــم ـآ ــاـئ ـــق روب " صـــد اـل
اراة،      "  رينسنبريك ـب ـم في الوقت الميت من اـل

ن         ـي ـت إال أن األقدار شاءت  أن تنتصـر األرجــن
فــي األشــواط اإلضــافــيــة بــفــضــل هــدفــي                    

 ".   دانييل بيرتوني"و" آيمبيس"
 
 

د   "  آيمبيس"وآان  الالعب األرجنتيني الوحــي
ن     الذي يمارس اللعبة خارج بالده، إذ عاد ـم

بــلــقــب هــداف بــطــولــة الــدوري        "  فــالــنــســيــا" 
داف          ة أـه ده ســت اإلسباني، ليضيف إلى رصـي
جـد                م ـي ه ـل م، رغـم أـن في نهائيات آأس العاـل
دور                ات اـل ارـي ـب ل ـم ي ـآ طريقه إلى الشباك ـف

حـت   "  آيمبيس" ولكن .  األول لم يكن وحيدا ـت
ق                  رـي ث وجـد ـف رة، حــي ـث ـع ـت ـم ضغط البداية اـل

ي         "  سيزار لويس مينوتي"  رة ـف ـي ـب متاعب ـآ
فــبــعــد الــفــوز عــلــى      .  طــريــقــه إلــى الــنــهــائــي     

ى، وـقف      المنتخب المجري في المباراة األوـل
ا               دـم ن عــن ـي ـت خـب األرجــن الحظ إلى جانب منـت
رنسـي                       ـف ره اـل ظــي ام ـن ا أـم ـب وزا صــع انتزع ـف
ك       د ذـل ـع بهدفين مقابل هدف واحد، ليتجرع ـب
دف دون              ـه ة ـب ـم زـي ـه أصحاب األرض طعم اـل

ي   ى      .  مقابل على يد المنتخب اإليطـاـل د جــن وـق
ه      " مينوتي"  ـق رـي ، الذي استثنى من تشكيلة ـف

ار  "دييغو ماردونا"ربيعا  17ابن  ، أفضل ثـم
جـوم،                      ـه ارة واـل ـه ـم د اـل ـم ـت ـع ة ـت روـي فلسفة ـآ
جســدهــا العــب وســط الــمــيــدان الــمــتــألــق                 

 ".      أوسفالدو أرديلس"
 

أول انــتــصــار ألفــريــقــيــا وأداء مــتــذبــذب                    
 السكوتلندا 

 
 

خـب     ـت سجلت المرحلة االفتتاحية أول فوز لمـن
ث   أفريقي في تاريخ نهائيات آأس العالم، حـي
تــغــلــب الــمــنــتــخــب الــتــونســي عــلــى نــظــيــره            
دف واحـد،        المكسيكي بثالثة أهداف مقابل ـه
ال         دـي وـن ـم ى اـل في حين تعادل القادم الجديد إـل

دي         ـن ـل وـت ره االســك . المنتخب اإليراني مع نظـي
ي      ة ـف واستعاد الممثل الوحيد للكرة البريطانـي

الــبــطــولــة تــوازنــه فــي آخــر مــبــاراة عــن دور                       
خـب           ـت ـن ـم ى اـل المجموعات في قرطبة، حيث فاز عــل
ا       ل إحـداـه الهولندي بثالثة أهداف مقابل اثنين، حـم

الذي توغل بانسيابية وسط "  أرشي دجميل" توقيع 
روعـة                    ي اـل ة ـف ا غـاـي دـف . ثالثة مدافعين مسـجـال ـه

دي                    ـن ـل وـت خـب االســك ـت ـن ـم د ودع اـل ـق ورغم الفوز  ـف
 . النهائيات باآرا، بعد تأهل هولندا بفارق األهداف

 
 

ا                 ـب ر ســل أـث د ـت دي ـق ـن ـل صحيح أن المشوار االسكوـت
للمنشطـات،  "  ويلي جونستن" بثبوت تعاطي العبه 

ظــمت        ا ـن لكن هذه النهائيات أثارت جدال أآبر آونـه
ان                  ذي ـآ ي اـل ـع ـم ـق ري اـل ســك ـع على خلفية النظام اـل

ي            ـن ـي ـت رال األرجــن ال       " يقوده الجـن دـي ـي ، " خـورخـي ـف
باإلضافة إلى استياء العبي المنتخب البرازيلي بعد 

اس " أن أطلق الحكم الويلزي  رة   "  آاليف توـم صـاـف
ة        و  " النهاية قبل لحظة فقط من عبور رأســي ـك " زـي

ادل           ـع ـت اـل ى ـب  1-1خط المرمى في اللقاء الذي انتـه
دور  "  السامبا" بين منتخب  ونظيره السويدي في اـل

ي          .  األول ـن ـي ـت دو     " آما آان المهاجم األرجــن وـل وـب ـي ـل
ة                  "  لوآي طـوـل ـب ي اـل ه ـف ـت ة مشـارـآ واصــل قد قرر ـم

 .  بغض النظر عن وفاة شقيقه في حادثة سير
 
 

ودع             ق ـي رـي وربما آان المنتخب الفرنسـي أفضـل ـف
الــنــهــائــيــات بــاآــرا، وهــو الــمــنــتــخــب الــذي ســرق            
ام                       ه أـم اراـت ـب ي ـم ع ـف راـئ ه اـل ضـل أداـئ ـف األضواء ـب

وعلى غير عادتها، خاضت فرنسـا  .  نظيره المجري
ض،                    ـي األخضـر واألـب خـطـط ـب زي ـم اراة ـب ـب هذه الـم

ي  " اقترضته من الفريق المحلي  رـل ب     "  آيمبـي جــن ـت ـل
ن  ا   .  أي لبس قد ينتج عن تشابه أقمصة الفريقـي ـم ـآ

ع     "  ميشال بالتيني" استعرض   ة ـم مهاراته الخارـق
ن               واحـد وعشـرـي ن اـل ن اـب ـك منتخب بالده، حيث تـم
افسـات                     ـن ـم ي اـل ه ـف دف ـل ل أول ـه ربيعا من تسجــي

 .  العالمية في مرمى المنتخب األرجنتيني
 
 

ات          ـي اـئ ـه رق           1974وعلى غرار ـن ـف ســمت اـل ـق ، اـن
ن  . الثمانية المؤهلة إلى الدور الثاني إلى مجموعتـي

دي          ـن وـل ـه خـب اـل فعن المجموعة األولى، تأهل المنـت
ل    " بقيادة المدرب النمساوي  اـب ذي    " ارنيست ـه ، اـل

ادي                       ع ـن ي ـم د األورـب ـي ى الصــع وج عــل سبق أن ـت
ورد   "  وـن ـي دي   "  ـف ولـــن ـه خــب            .  اـل ـت ـن ـم جـاز اـل وجـاء إـن

ان   " البرتقالي بالرغم من غياب مصدر إلهامه  وـه ـي
، الــذي اخــتــار عــدم الــمــشــارآــة فــي                   " آــرويــف 

اجـم  " النهائيات، إضافة إلى انسحاب  " ويم فان هاـن
لكن الهولنديين استفادوا من تواجد . في آخر لحظة

ك     " المهاجم  ـن رـي ـب ـن ة              " رينسـي ـب رـت ـم ل اـل ذي احــت ، اـل
ي          ـن ـي ـت د األرجــن الثانية في ترتيب هدافي البطولة بـع

ى      ".  آيمبيس"  وقد استطاعت هولندا االنتصـار عــل
ة،   النمسا ثم على حامل اللقب منتخب ألمانيا الغربـي

ي                   ي ـف طـاـل خـب اإلـي ـت ـن ـم ى اـل قبل تحقيق فوز صعب عــل
وعـات،                  جــم ـم ة عـن دور اـل حـاســم المباراة األخيرة واـل

ت  " والتي سجل خاللها الهولندي  راـن ن،    "  إرني ـب ـي دـف ـه
اك                          ي شــب خـصـم واآلخـر ـف ى اـل رـم ي ـم ا ـف ـم آان أحدـه

بطاقة التأهل "  أري هان" فريقه، قبل أن يمنح مواطنه 
ة        طــق ـن للمنتخب الهولندي بتسديدة محكمة من خارج ـم

ات     ـي ـل ـم اد             .  الـع وم، ـق ـي ي ذات اـل ل       " وـف ـك راـن اـنس ـآ " ـه
ذ      ـن ا      47منتخب النمسا لتسجيل أول انتصار له ـم عـاـم

ن                                 ت ـم د أقصــي ت ـق اـن ي ـآ ـت ة اـل ـي رـب ـغ ا اـل ـي اـن ـم ى أـل عـل
 . المنافسة
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 األهداف تخون نجوم البرازيل   
ى األراضـي                 ي عــل طـاـل خـب اإلـي ـت اآتسب المـن
افسـات                      ـن ـم ي اـل رة ـف ـي ـب رة ـآ ة خــب ـي األرجنتيـن
ا      ـي اـن استفاد منها بشكل إيجابي في دورة إســب
بعد أربع سنوات، حيث آانت األهداف الثالثة 

و روسـي    " التي وقعها  ة إلعـالن       "  باوـل ـي اـف ـآ
وا    "  األزوري" لكن   .  ميالد مهاجم آبير ـق أخــف

في الفوز بالميدالية البرونزية، بعدما عجزوا 
ان              ذي ـآ ي، اـل ـل رازـي ـب عن تجاوز المنتخب اـل

دعـى                    اجـم ـي ـه وجـود ـم خـر ـب ـت و    " يـف رـت ـي روـب
و    " ، فضال عن قلب الدفاع " ديناميت ـي ـن ـي " نيـل

الــمــعــروف بــقــدرتــه الــخــارقــة عــلــى قــيــادة             
وجــديــر بــالــذآــر أن     .  الــمــرتــدات الــهــجــومــيــة  

رق        "  السامبا"منتخب  ن ـف ـي هو الوحيد من ـب
دورة، إال           ذه اـل ي ـه البطولة الذي لم ينهزم ـف
ة    ـث أنه اضطر إلى المنافسة على المرتبة الثاـل
دي                       ـي ـل ـق ـت ه اـل ـم جـاوز غـرـي ي ـت ه ـف اـق بعد إخـف
ات               ارـي ـب ي ـم اـل ي إجــم المنتخب األرجنتيني ـف
ل أصـحـاب األرض          أـه المجموعة الثانية، ليـت

 .  إلى المباراة النهائية  بفارق األهداف
ن    ـي وبعدما انتهت الموقعة التي جمعت الفريـق
ا            ـك رـي ا أـم خــب ـت ـن بال غالب والمغلوب، توجه ـم
الجنوبية إلى المباراة األخيرة وفي حوزة آل 

اط     ـق خـب               .  منهما ثالث ـن ـت ـن وز ـم ـف جـة ـل ـي ـت وـن
واحـد،     "  السامبا"  على بولندا بثالثة أهداف ـل

ى                ب عــل ـل ـغ ـت توجب على أصـحـاب األرض اـل
حـجـز               داف ـل ة أـه ـع ارق أرـب منتخب البيرو بـف

ولإلـشـارة   .  بطاقة التأهل إلى المبارة النهائية
و  " فقد آان البيروفيون، بقيادة نجمهم  تيوفيـل

خـب            " آوبيياس ـت ـن ـم اـل ة ـب ـم زـي ، قد ألحقوا الـه
خـب                         ـت ـن ـم اح اـل ح جــم ـب ل ـآ ـب دي ـق ـن ـل وـت االسـك
الــهــولــنــدي فــي الــدور األول، لــكــنــهــم لــم                  
ـــة                ـــوقـــوف فـــي وجـــه اآلل ـــعـــوا ال يســـتـــطـــي

ي              .  األرجنتينية روـف ـي ـب خـب اـل ـت ـن ـم فقد ودع اـل
ضــيف           ـم د اـل ـل ـب البطولة بخسارة ثقيلة أمام اـل
ن            ل ـم ا ـآ ـه ـع بسداسية نظيفة، ساهم في صــن

ـيس  " و"  لوآي"  ل             "  آيمـب ـك ن ـل ـي دـف دل ـه ـع ـم ـب
اد  "  آيمبيس" منهما، حيث بدا وآأن  قد استـع

ى                      ق إـل رـي ـف ل اـل ـق ـت ا اـن دـم ـع دـيف ـب شهية التـه
ات              ارـي ـب خـوض ـم و، ـل مسقط رأسه، روزارـي

ا              .  الدور الثاني ـه دـت ي شــه ـت وبعد األحـداث اـل
ات          ارـي ـب ـم طـالق اـل تلك الليلة تقرر مستقبال اـن
ـفس           ي ـن وعـات ـف الختامية ضمن دور المجـم

 . الوقت
وتــقــابــل الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي ونــظــيــره           

ي                       ة ـف ـي اـئ ـه ـن اراة اـل ـب ـم ي اـل دي ـف  25الهولـن
ران   و      / حـزـي ـي وـن بــاراة       .  1978ـي ـم ة اـل وعشــي

ة   " ليكيب"الحاسمة أشارت صحيفة  الفرنســي
زاع                    ـت ى اـن ي عــل اـل ـق رـت ـب ق اـل رـي ـف إلى قدرة اـل

ب         ـل ن ـق رس      " الكأس ـم وس آـي ـن وـي ن   ".  ـب ـك ـل
ث             س، حــي اـآ ـع ـم األمور سارت في االتجـاه اـل
د          ـع وع ـب دـم آان للهولنديين موعد آخر مع اـل

ل    " أن أصبح قائد فريق البلد المضـيف     ـي ـي داـن

أول أرجنتيني يحمل عاليا أغلى لقب في "  باساريال
 .  عالم آرة القدم

 اإلحصائيات 
 16: فرق
  1974يوليو  07إلى  1974يونيو  13: متى
  1974يوليو  07: نهائى

 38: مباريات
 للمباراة 2.6متوسط  97: أهداف

  46530متوسط  1768152: الحضور
 Germany FR: فائز

 هولندا: أصحاب مرآز الوصيف
 بولندا: ثالث
 البرازيل: رابع

 Grzegorz LATO (POL): حذاء ذهبي
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   1982WORLD CUPآأس العالم  أسبانيا     
 و محاربي الصحراء  1982آأس العالم 

م              اـل ـع أس اـل ي ـآ ري ـف شارك المنتخب الجزاـئ
ي        1982لسنة  ـت ة اـل ـي ضمن المجموعة الثاـن

جــزائــري                خــب اـل مــنـــت ى الــجـانــب اـل ضـمــت إـل
ة        ـي اـل ـت ة و             : "  المنتخبات اـل ـي رـب ـغ ا اـل ـي اـن ـم أـل

 " .النمسا والتشيلي 
ي                     ا حصـل ـف ر ـم ذـآ ـت ع ـي ـي و       16الجــم ـي وـن ـي

خـون              1982 ة خــي ـن دـي ـم ون ـب بملعب إلموليـن
اإلسبانية حينما واجه المنتخب الجزائري في 
مباراته األولى منتخب ألمانيا الغربية وتمكن 
ل                   اـب ـق ن ـم ـي دـف جـة ـه ـي ـت ـن من اإلنتصار عليه ـب

سجل هدفي الجزائر ,  )    1:    2(  هدف واحد 
ي          "  الالعبين  وـم ـل " رابح ماجر و لخـضـر ـب

ن                 ان ـم رى وـآ ـب اجـأة ـآ ـف وآان هذا الحدث ـم
ة         م لســن  1982أبرز األحداث في آأس العاـل

خـون                  ة خــي حــم ـل ــ ـم ي  .  وقد سمي آنذاك ب ـف

مــبــاراتــه الــثــانــيــة ضــد الــنــمــســا خســر الــمــنــتــخــب            
 ) . 0:  2( الجزائري بنتيجة هدفين لصفر 

 

و       24وفي المباراة الثالثة التي جرت بتاريخ  ـي وـن ـي
ي      1982 ـل شــي واجه المنتخب الجزائري منتخب الـت

داف                     ة أـه الـث جـة ـث ـي ـت ـن وز ـب ـف ق اـل وتمكن من تحقـي
اط     4فرفع رصيده إلى )    2:    3(  لهدفين  ي  (  نـق ـف

و        اراة ـه ـب ـم ذلك الوقت آانت عدد نقاط الفوز في اـل
ة   ,  )  فقط  2نقطتين  ـي لكن النقاط األربع لم تكن آاـف

رة              ؤاـم ـم ب اـل ك بســب لتأهل المنتخب الجزائري وذـل
ري                 جـزاـئ خـب اـل ـت ـن ـم , الشهيرة التي حيكت ضـد اـل

ي   حيث في اليوم الموالي لفوز الجزائر على التشيـل
ده   (  لعب منتخبا ألمانيا الغربية  الذي آان في رصــي

ن     ام                       2نقطتـي ي وخسـارة أـم ـل شــي ـت ى اـل وز عــل ـف ـب
ده             (  ضد النمسا )  الجزائر  ي رصــي ان ـف  4الذي ـآ

ي     اـن ـث نقاط بفوزين متتاليين األول على التشيلي واـل

خـب              )  على الجزائر  ـت ـن ـم ى اـل ان عــل حيث تآمر المنتخــب
اق        ـف اـت ك ـب الجزائري لمنعه من التأهل للدور التالي وذـل

ا     ,  المنتخبين بفوز ألمانيا الغربية على النمسا    ذا ـم وـه
حصل بالفعل فانتهت المباراة بفوز ألمانيا الغربية على 

ًة   )    0:    1(  النمسا بنتيجة هدف مقابل ال شـيء       ـع راـف
ى     الل                   4بذلك عدد نقاطها إـل ن احــت ن ـم ـك ـم ـت اط وـت ـق ـن

ويتأهل ,  المرتبة األولى في المجموعة بفارق األهداف 
ي                   اـل ـت دور اـل ى اـل سـاوي إـل ـم ـن , المنتخبين األلماني واـل

ا            .  ويقصى المنتخب الجزائري  ـي اـن ـم راف أـل وجـاء إعــت
ي                 د حـواـل ـع ر ـب جـزاـئ ن         25بمؤامرتها ضد اـل ا ـم عـاـم

 " .بريغل و آرانكل " الواقعة بواسطة الالعبين 
رة                      ـي رة الشــه ؤاـم ـم ك اـل ـل ب ـت ة وبســب ـع ومنذ تلك الواـق

قررت الفيفا إجراء مبارتي ,  والتالعب بنتيجة المباراة 
ي ال              ت واحـد ـآ ي وـق الجولة الثالثة من الدور األول ـف

 .تحدث مؤامرات أو تالعب بالنتائج 
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ة           ـث اـل ـث رة اـل ـم ـل وأصبحت إيطاليا بطلة للعالم ـل
، إذ تــمــيــز إنــجــاز       1982فــي بــطــولــة عــام       

ل                   سـجــي ـت ي ـب اـن راب اإلســب ـت ى اـل األزوري عـل
ة،              ـل اـم داف ـآ ة أـه المهاجم باولو روسي ســت
ي               ـل ـل اردـي و ـت ارـآ ال ـم ـف فضًال عن طريقة احــت

ر              ـي اـه جــم ان اـل ي أذـه . التي ستبقى راسخة ـف
ن                   ـي خــب ـت ـن ـم ع اـل ون ـم اطــف ـع ـت وربما يكون الـم
ى        وع عــل دـم الفرنسي والبرازيلي قد ذرفوا اـل
وغ            ـل ن ـب ن ـم ـي ـق سوء الطالع الذي حرم الفرـي
ن           ن ـم ـي ـت ـن النهائي، حيث خانهما الحظ في اـث

ى اإلطـالق              م عــل اـل ـع أس اـل . أجمل مباريات ـآ
ن                 اءوا ـم ن اســت ـم ل ـم ـي ـل ـق ولكن آان هناك اـل
ة                       ى صـالـب رزوت عــل ـي زو ـب ـن اء إـي ـن ب أـب تغـل

اراة          1-3المنتخب األلماني بنتيجة  ـب ـم ي اـل ـف
ا روسـي                 ـه ن خـالـل ن ـم النهائية، والتي ضــم
ل أجـزاء قصـة                    ـم ـك ـي ي، ـل ـب ذـه لقب الحـذاء اـل
ن             ى ـم ارة حــت ر إـث درامية شخصية آانت أآـث
د      ـع الطريقة التي عاد بها المنتخب اإليطالي ـب

 . بداية متعثرة
اف                  ـق دة إـي ن ـم و ـم ـت ـل وآان روسي قد عـاد ـل
حـة               ي فضــي وعـه ـف دامت سنتين، بسبب ضــل

ات       ارـي ـب ـم ذر      .  تالعب بنتائج إحدى اـل ـع د ـت وـق
عليه إيجاد طريقه نحو الشباك في المباريات 
ي       طـاـل الثالث األولى التي تعادل المنتخب اإلـي
خـب                   ـت ـن ـم ا اـل ـه ـن ل ـم أـه ي ـت في المجموعة الـت
د   اإليطالي إلى الدور الثاني بفارق هدف وحـي

ي  خـب          .  عن المنتخب الكاميروـن ـت ـن ـم ن اـل ـك وـل
ة   اإليطالي تقدم بشكل بارز في المراحل التالـي
رشـح                ـم ي اـل ـل رازـي ـب خـب اـل ـت حيث أقصى المـن
ة        ـي الـث للفوز باللقب في الدور الثاني بفضـل ـث
ي    اـئ روسي الذي سجل هدفان في نصف النـه

 . أمام بولندا
ر        ن غــي وضم المنتخب اإليطالي نجوما آخـرـي
روســي بــمــا فــيــهــم قــائــد الــفــريــق وحــارس             
الــمــرمــى ديــنــو زوف ذو األربــعــيــن عــامــًا                
بــاإلضــافــة إلــى قــلــب الــدفــاع جــيــوســيــبــي                

وبينما .  بيرغومي ذو الثامنة عشر من العمر
أصبح بيرغومي أصغر العب إيطالي يشـارك  
دا              ـن رـل إن العـب أـي م ـف في نهائيات آأس العاـل
الشــمــالــيــة نــورمــان وايــتــســايــد آســر الــرقــم          
الــقــيــاســي الــذي آــان بــحــوزة األســطــورة                
ي   البرازيلية بيليه حيث أصبح أصغر العب ـف
ة              ة عشـر ســن ـع تاريخ البطولة عن عمر ســب

الده       .  وإحدى وأربعين يومًا خـب ـب ـت وحقق مـن
وزه               ـف ة ـب طـوـل ـب اجـآت اـل ـف أيضًا إحدى أآبر ـم

دور           0-1على أسبانيا بنتيجة  ى اـل صـل إـل ـي ـل
 . الثاني

ات                ـي اـئ ـه ن ـن ة عشـر ـم ـي وآانت النسخة الثاـن
ا        FIFAآأس العالم  ـه ـي آخر بطولة تجـرى ـف

ل              د بشــك جــل ن اـل المباريات بكرة مصنوعة ـم
آامل، ولكنها آانت البطولة األولى التي تضم 
ة                     ًا عـوضـًا عـن ســت خــب ـت ـن ن ـم أربع وعشرـي

آما شهدت البطولة نظامًا جديدًا يشمل ثالث .  عشر
وعـات               :  مراحل مختلفة جــم دور أول يضـم سـت ـم

ل        مكونة من أربعة منتخبات ويتأهل فريقان عـن ـآ
مجموعة، دور ثان من أربع مجموعات تضم ثالث 
ي        اـئ ـه ـن منتخبات يتأهل منها المتصدر إلى نصف اـل

 . وبعد ذلك المباراة النهائية
 

 الجزائر تحبط ألمانيا   
ي    آان المنتخب الهولندي، وصيف بطل العالم عـاـم

ي              1978و 1974 ـت ات واـل ـي صــف ـت ا اـل ، أهم ضحـاـي
ي                        ى ـه رة األوـل ـم ـل ات ـل خــب ـت ـن ل سـت ـم شهدت تأـه
الــجــزائــر والــكــامــيــرون والســلــفــادور وهــنــدوراس       

دا  ذه                .  والكويت ونيوزيلـن ن ـه ان ـم خــب ـت ـن ق ـم وحــق
ذي                   دور األول واـل ي اـل زة ـف ـي ـم ج ـم المنتخبات نتاـئ
خـب                     ـت ـن ـم ب اـل ـق ـل ل اـل حـاـم ة ـل انطلق بهزيمة مفاجــئ
األرجنتيني أمام نظيره البلجيكي بهدف دون رد في 

 . برشلونة
دورة                        اجـآت اـل ـف ر ـم ـب ر أـآ جـزاـئ ت اـل ـق بعد ذلك حــق
جـة    بفوزها على بطل أوروبا المنتخب األلماني بنتـي

ح           2-1 ن راـب ن ـم ـي دـف في مباراتها األولى بفضل ـه
ام                   ـع ك اـل ي ذـل ا ـف ـي ـق رـي ي أـف مادجر وأفضل العب ـف

ي   .  لخضر بلومي ـل وعلى الرغم من فوزه على تشـي
ة   أيضًا، إال أن المنتخب الجزائري خرج من البطوـل
وز   األهداف نظرًا لألهداف التي تلقتها شباآه بعد ـف
ال                        ـك ح ـل ذي ســم سـا واـل ـم ـن ى اـل ح عــل ألمانيا المرـي

اً   ـع ذه       .  المنتخبين األوروبيين بالتأهل ـم د أدت ـه وـق
طـوالت                 ـب ي اـل طـور ـف النتيجة المثيرة إلى حـدوث ـت
ات     ارـي ـب التالية وهو اختتام مباريات الدور األول بـم

 . تقام في نفس التوقيت
ن       آما ندب منتخب الكاميرون حظه بعد خـروجـه ـم
ل      ع ـآ البطولة بدون تلقي أي خسارة حيث تعادل ـم
ي                          ث ـف اـل ـث ز اـل رـآ ـم ل اـل حــت ـي دا ـل ـن وـل من إيطاليا وـب

وتــعــادل مــنــتــخــب هــنــدوراس مــع           .  الــمــجــمــوعــة  
دم   مستضيف البطولة المنتخب األسباني الذي لم يـق
المستوى المطلوب ولكن آانت نتائج الوجه الجديد 

حـرجـة       ن ـم ث   .  اآلخر منتخب السلفادور أآثر ـم حــي
ي      داف ـف أصبح أول منتخب تتلقى شباآه عشرة أـه

حيث خسـر     FIFAمباراة في نهائيات آأس العالم 
ا             1-10بنتيجة  ـه ـي اراة سـجـل ـف ـب أمام المجر في ـم

اسـي              ـي ن ـق ي زـم داف ـف البديل الزلو آيس ثالث أـه
ة السـادسـة        (  ـق ـي بين الدقيقة التاسعة والستين والدـق

 ).والسبعين
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ي              ـل ـي ي ـت ـل رازـي ـب آان أبناء مدرب المنتخـب اـل

ازع                   ـن دون ـم دور األول ـب طـال اـل ا أـب اـن . سانـت
وآانت البرازيل في نظر العديد من المراقبين 
ذ عـام              ـن ة ـم ـي وـب جــن أفضل فريق في أمريكا اـل

، وتمثلت  قوة الفريق في خط وسطه 1970
او   المتميز الذي آان يضم آال من زيكو وفالـك
ذي                  در اـل راط وإـي ي ســق اـئ ـن ـث باإلضافة إلى اـل
اراة                     ـب ـم ي اـل ًا ـف ـع ًا راـئ دـف ا ـه ـم ـه سجل آل مـن
ا           ـه ـي ب ـف ـل األولى للمنتخب البرازيلي والتي ـق

جـة                      ـي ـت ـن وز ـب ـف ـي دف ـل ـه ه ـب ـف ى      1-2تخـل عــل
 . روسيا

 
دي     ـي ـل وأقصى المنتخب البرازيلي غريمه التـق
وزه      ـف المنتخب األرجنتيني في الدور الثاني ـب

اء   1-3بنتيجة  في المباراة التي شهدت استـي
آــبــيــر مــن ديــيــغــو مــارادونــا والــذي ضــرب            

راء                   حــم ة اـل طـاـق ـب ى اـل ـق ـل ـت ـي ودخـل  .  باتيستا ـل
المنتخب البرازيلي بهذا الفوز مباراته التالية 
ط                      ـق ادل ـف ـع ى ـت حـاجـة إـل و ـب ا وـه أمام إيطالـي

ي              اـئ ـه ـن ى نصـف اـل ل إـل ن   .  لضمان التأـه ـك وـل
عــلــى الــرغــم مــن هــدفــي آــل مــن ســقــراط                 
وفــالــكــاو، إال أن ثــالثــيــة روســي أقصــت                   

واجـه      .  المنتخب البرازيلي من البطولة م ـي وـل
خـب         ـت ـن ـم المنتخب اإليطالي أي مقاومة من اـل
ك      ـي ـي وـن البولندي الذي افتقد لخدمات زبينيو ـب
الموقوف في نصف النهائي الذي شهد أيضـًا  
ة        ـن دـي ي ـم ملحمة آبيرة بين فرنسا وألمانيا ـف

 . أشبيلية
ـيف    وتأثرت هذه المباراة سلبًا بالتصرف العـن
م      ذي ـل للحارس األلماني هارالد شوماخر واـل
ى          دى عــل ينل على إثره أي عقوبة حيث اعــت
د          ـق ذي ـف ون اـل البديل الفرنسي باتريك باتيسـت

خ   .  وعيه ارـي وآانت المباراة هي األولى في ـت
م       اـل ـع حـسـم         FIFAنهائيات آأس اـل ي ـت ـت واـل

ب               ـل ا ـق دـم ـع ة ـب حــي نتيجتها بالضربات الترجــي
جـة             ـي ـت ـن ه ـب ـف ي     1-3المنتخب األلماني تخـل ـف

اخـر         .  الشوط اإلضافي وبعد أن تصـدى شـوـم
م                       اآســي ا ـم ي سـددـه ـت ة اـل حــي رجــي ـت للرآلة اـل
ة                     ـل رـآ خ اـل ـي ورسـت روـب س، سـجـل ـه بوســي
الحاسمة لينهي آمال المنتخب الفرنسي الذي 
ذ           ـن ى ـم رة األوـل ـم وصل إلى نصف النهائي لـل

ل     1958عام  شــي بقيادة نجوم خط الوسط مـي
 . بالتيني وجون تيغانا وأالن جيريس

ي،               اـئ ـه ـن ي نصـف اـل ة ـف وبعد المباراة المتعـب
جـاراة      فشل فريق المدرب يوب ديروال في ـم
ي       ـت ة اـل المنتخب اإليطالي في المباراة النهائـي

و         ـي اـب رـن ـي م  .  أقيمت على ملعب سانتياغـو ـب وـل
ي          ـت جـزاء اـل يتأثر المنتخب اإليطالي برآلة اـل
ي الشـوط األول            ي ـف ـن أهدرها أنطونيو آابرـي
ي                      ـل ـل اردـي و ـت ارـآ ن روسـي وـم ل ـم ليمطـر ـآ
ي             ي ـف اـن ـم ى األـل رـم ـم وأليساندرو ألتوبيلي اـل

د  .  الشوط األول وسجل برايتنر هدف الشرف الوحـي
د      ي ـق للمنتخب األلماني ولكن قبل ذلك، آان تارديلـل
رسم الفرحة اإليطالية حيث احتفل منطلقًا بسـرعـة     
رًا                        ظــه ه ـم ى صـوـت أعــل ه وصـرخ ـب وفاتحـًا ذراعــي

 . فرحته وفرحة المنتخب اإليطالي للعالم
 االحصائيات 

 
 24: فرق
  1982يوليو  11إلى  1982يونيو  13: متى
  1982يوليو  11: نهائى

 52: مباريات
 للمباراة 2.8متوسط  146: أهداف

  40571متوسط  2109723: الحضور
 إيطاليا: فائز

 Germany FR: أصحاب مرآز الوصيف
 بولندا: ثالث
 فرنسا: رابع

 Paolo ROSSI (ITA): آرة أديداس الذهبية
 Paolo ROSSI (ITA): حذاء أديداس الذهبي

 البرازيل: للعب النظيف FIFAجائزة ال
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   1986WORLD CUPآأس العالم  المكسيك    
 المكسيك تستضيف للمرة الثانية 

ظـم                    ـن ة ـت ذاك أول دوـل ك آـن ســي ـك ـم أصبحت اـل
ا          FIFAنهائيات آأس العالم  دـم ـع ن، ـب ـي رـت ـم

الــتــي    1970آــانــت قــد اســتــضــافــت دورة           
ل             رازـي ـب خـب اـل ـت ـن ج ـم ر أن     .  شهدت تتوـي غــي

جـوم                 ب ـن ن نصــي ت ـم اـن الكأس هذه المرة ـآ
األرجــنــتــيــن، بــعــدمــا تــحــمــلــوا حــرارة الــجــو          
واالرتفاع الشاهق عن سطح البحر في سبيل 
تــحــقــيــق نصــر مــؤّزر، مســتــمــديــن اإللــهــام            

ديــيــجــو  " والــروح الــقــتــالــيــة مــن قــائــدهــم              
، الــذي ســيــطــر عــلــى الــبــطــولــة            " مــارادونــا

م     ـه ـل بطريقة لم تشهدها النهائيات من قبل، اـل
ق                      أـل دت ـت ي شــه ـت دورات اـل ا اـل ـن ـي ـن ـث إذا اسـت

 ". بيليه"الجوهرة السوداء 
ي                 ـن ـي ـت جـم األرجــن ـن ات أن اـل وتقول اإلحصائـي

ي       "  مارادونا"  ة ـف ـل اـم سجل  خمسة أهداف ـآ
سـة               ع خــم ي صــن م ـف هذه الدورة، بينما ساـه
الده،                   خـب ـب ـت ـن داف ـم ي أـه اـل أخرى من إجــم

وز    14والتي بلغت  ـف هدفا في مشواره إلى اـل
على ألمانيا  2-3في المباراة النهائية بنتيحة 

ر أن     .  الغربية التي اآتفت بالمرآز الثاني غــي
صـة، إذ          ـق آل ذلك ال يعدو أن يكون نصـف اـل
ا أحـد          ـم ـه أن السحر والبراعة الذي اتصف ـب
أهــداف مــارادونــا، إضــافــة إلــى الــخــبــث                    
والخديعة الذي اتسم بهما الهدف اآلخر جعال 

ه بــ         "  ليكيب" جريدة  ـت ـع ـن نصـف  " الفرنسية ـت
 ". مالك ونصف شيطان

ع                  دور رـب اراة اـل ـب ي ـم ان ـف دـف ـه وقد ُسِجل اـل
وز                ـف ـهت ـب ـت ي اـن ـت را، واـل النهائي أمام إنجلـت

اد      1-2األرجنتين بنتيجة  ا   " في إســت ـك ـي " أزـت
رة   الذي أصبح بعد ذلك تحفة فنية في عالم ـآ

ى                 .  القدم ا ورد عــل ـم دف األول، ـآ ـه وآان اـل
ن         "  مارادونا" لسان  ة ـم دـي ة ـه نفسه،  بمثاـب

ا رغـم             " يد اهللا"  ـي العـب عـاـل ، حيث ارتقى اـل
ده      ـي قصر قامته، ثم رفع ذراعه ونقر الكرة ـب

ان  " بيتر شيلتون" لتتجاوز الحارس  ، الذي ـآ
خـطـر       اد اـل . قد تقدم عن خط المرمى بغية إبـع

دف             ـه ى جـاء اـل و لم تمر إال ثالث دقائق حــت
ا  " الثاني من قدم العبقري    ارادوـن دأ      " ـم ، إذ ـب

آــل شــيء عــنــدمــا الــتــقــط صــانــع األلــعــاب                
ه،             ـق رـي ب ـف ـع ـل األرجنتيني الكرة في نصـف ـم
ن         ة ـم ســل ليتقدم باتجاه مرمى الخصم في ســل
سـة           ا خــم ت وراءـه المراوغات السريعة خلـف
م حـارس                      ـه ـن ـي ن ـب را، وـم ـت جــل ي إـن من العــب

ي      " شيلتون" المرمى  رة ـف ـك ، قبل أن يودع اـل
 . الشباك

ولقد تمكنت المكسيك من الحصول على حـق    
م          اـل ـع أس اـل د     1986استضافة بطولة ـآ ـع ، ـب

ة                    ـي اـل اب ـم جـة ألســب ـي ـت ا  ـن ـي . اعتذار آولومـب
رضـت        ـع د ـت وآانت العاصمة مكسيكو سيتي ـق

ر           ـب ـم ـت ي ســب ول   \ إلى هزة أرضية عنيفة ـف ـل أـي

ة       1985عام  أسـاوـي ث     -آانت بمثابة مقدمة ـم حــي
إال أن الزلزال .  ألف قتيل 20خلفت وراءها حوالي 

ادت                 ـع ا اســت لم يؤثر على المالعـب، إذ سـرعـان ـم
ي                     ى راسـخـة ـف ـق ـب ة ســت طـوـل م ـب البالد قوتها لتنظـي

 . األذهان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لينيكر، ماآينة األهداف اإلنجليزية 
 

ه           "  مارادونا" إذا آان  ـي ت إـل جـذـب ذي اـن هو النجم اـل
ذه     األضواء، فقد آان هناك غيره من األبطال في ـه

زي                 ـي جــل اجـم اإلـن ـه ـم ان اـل جـاري  " الدورة، حيث ـآ
ازع       "  لينيكر ـن ة دون ـم . ماآينة األهداف في البطوـل
جـح      "  لينيكر" وفاز  بجائزة الحذاء الذهبي، بعدما ـن

ة      -في تسجيل ستة أهداف  ثالثة منها آانت حـاســم
فــي مــبــاراة فــريــقــه أمــام بــولــنــدا ضــمــن دور                        
زي            ـي جــل خـب اإلـن ـت ـن المجموعات، حيث ساعدت الـم
اب             ة وغــي ـل زـي ـه ة اـل العريق على التعافي من البداـي

ة      "  برايان روبسـون   " قائد الفريق  داعـي اإلصـاـب . ـب
ن،     0-2ومع خسارة إنجلترا بنتيجة  ـي ـت أمام األرجـن

اب         "  لينيكر" نجح  ان ـق ا ـآ ـم في تضييق الفارق بيـن
ن     قوسين من إدراك التعادل في األنفاس األخيرة ـم

 . المباراة
دة                   واـف ارك، اـل ـم دـن رزت اـل د ـب ـق ومن جانب آخـر، ـف
ي                          راق، ـف ـع دا واـل ـن ن ـآ ل ـم ب ـآ ى جـاـن الجديدة إـل
منافسات الدور األول بأسلوبها الجذاب الذي مّكنها 
ا              ان أحـدـه ة، ـآ ـي اـل ـت ـت من تحقيق ثالثة انتصارات ـم
ب                        ـق ك ـل ذـل ال ـب ـن ـت ة، ـل ـي رـب ـغ ا اـل ـي اـن على حساب ألـم

ة  "  ـي ق              ".  القنبلة الدانمرـآ رـي ـف جـوم اـل ان خـط ـه وـآ
بــريــبــيــن   " و"  مــايــكــل الودروب    " يضــم آــال مــن          

ة        " إلكيار ـي الـث ل ـث ، حيث نجح هذا األخير في تسجــي
خـب        ـت ـن في المباراة التي سحق فيها الدنمارآيون ـم

 . األوروجواي بستة أهداف مقابل هدف واحد
ي           صـار ـف ـت ر اـن وقام االتحاد السوفييتي بتحقيق أآـب

جـة           ـي ـت ـن ورغـم أن     .  0-6الدور األول على المجر ـب
ع     "  فاليري لوبانوفسكي" مدرب الفريق  ـي جــم قام بـت

تــخـب قــدم                        مـــن ت وجـيــز، إال أن اـل ي وـق ه ـف العـبـــي
عــروضــا رائــعــة الــبــطــولــة، إذ آــان يــتــشــكــل مــن               

ـيف   " مجموعة من العبي نادي  ـي ز    "  دينامو ـآ اـئ ـف اـل
أس        UEFAبلقب آأس  ـك ن    -لألندية أبطال اـل وـم

د            " إيجور بيالنوف" أبرزهم  ـع ا ـب ـم ـي ، الذي ُرشـح ـف
لــلــفــوز بــجــائــزة أحســن العــب فــي أوروبــا لــعــام                

1986 . 
 
 

وعــلــى غــرار الــدنــمــارك، فــإن الســوفــيــيــت تصــدروا               
مجموعتهم في الدور األول، غير أن الفشل الزمهم في 

. 3-4الــدور الــثــانــي عــنــدمــا خســروا أمــام بــلــجــيــكــا                 
ون،             ـي ب ـل ـع ـل ى ـم وبتسجيله ثالثية في تلك المباراة عــل

م                 "  بيالنوف" آان  اـل ـع أس اـل خ ـآ ارـي ي ـت ثالث العـب ـف
FIFA                 ة واجــه ي ـم داف ـف ة أـه الـث يتمكن من إحراز ـث

ر        . تنتهي بهزيمة فريقه ـث ارك أـآ ـم دـن وقد آانت نهاية اـل
جـة         ـي ـت ـن ي     1-6مأساوية، حيث ُهزمت أمام أسبانيا ـب ـف

ز    "  إيميليو بوتراجوينو" المباراة التي نجح فيها  في ـه
 . الشباك أربع مرات
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 المغرب يصنع التاريخ  
م               اـل ـع أس اـل ة ـآ طـوـل يّـًرا     FIFAشهدت ـب ـغ ـت

وـيض                   ـع م ـت ث ـت ل، حــي ث الشــك آبيًرا من حـي
ظـام                ـن ي ـب اـن ـث دور اـل ي اـل نظام المجموعات ـف
دور الســتــة عشــر الــذي يــنــتــهــي بــخــروج               

ي      واـل ـم . المهزوم وصعود الفائز إلى الدور اـل
ت   وآان هذا يعني تأهل أفضل أربع فرق حقـق

ولكن المغرب .  المرآز الثالث في مجموعاتها
ة   ' لم يكن في حاجة إلى تلك  ـي اـن ، ’ الفرصة الـث

ن                د ـم ي يصــع ـق رـي ق أـف رـي حيث أصبح أول ـف
ك                   ه، وذـل وعــت جــم ـم صـدر ـل ـت ـم الدور األول ـآ

ل   1-3بفضل فوزه على البرتغال بنتيجة  ـب ، ـق
 . أن يستسلم أمام ألمانيا الغربية

جـزاء    واحتاج األلمان بعد ذلك إلى ضربات اـل
ف،              ضــي ـم ق اـل رـي ـف ى اـل الترجيحية للتغلب عـل

ي  " الذي سّجل له  ـت ك      "  مانويل نيجرـي ل ذـل ـب ـق
ـقص        ة ـم أحد أروع أهداف النهائيات، بضـرـب
ك            ســي ـك ـم ـهت اـل هوائية في المباراة التي جــم

ا           ارـي ـغ ـل خـب ـب ـت ـن ن              .  بـم ة ـم الـث ـهت ـث ـت د اـن وـق

حـو   . مباريات الدور ربع النهائي على هذا الـن
وبينما تغلبت بلجيكا على أسبانيا بفضل تألق 

رنسـا       " جين ماري بفاف" حارسها  اـمت ـف ، ـق
اراة                   ـب ي ـم ل ـف رازـي ـب ى أحـالم اـل بالقضاء عــل

 ". التاريخية"وصفها بيليه بـ
ل               ن إخـراج حـاـم ت ـم ـن ـك وآانت فرنسا قد تـم
طــال                   ي، إال أن أـب طــاـل خــب اإلـي نـــت قــب الـــم ـل اـل
أوروبا واجهوا بعد ذلك منافًسا أآثر ضـراوة    

وضــيــعــت ".  الســامــبــا" تــمــثــل فــي مــنــتــخــب        
البرازيل فرصة ثمينة للفوز بالمباراة، عندما 
ا، إذ      ـم آان الطرفان متعادالن بهدف لكل منـه

ى            رـم ـم اـتس      " نجح حـارس اـل ل ـب ي  "  جـوـي ـف
ورغـم  ".  زيكو" التصدي لرآلة جزاء سددها 

ل خـالل      "  ميشال بالتيني" إخفاق  في التسجــي
اب      د ـن سلسلة ضربات الجزاء الترجيحية، فـق

ليقود فرنسـا  "  لويس فيرنانديز"  عنه زميله 
ة  ق               .  إلى دور األربـع رـي ـف حـظ خـان اـل ن اـل ـك ـل

د            ـع ي، ـب اـئ ـه ـن األزرق في مباراة الدور قبل اـل
ي،        اـن ـم سقوطه مرة أخرى أمام المنتخـب األـل

 . ليكتفي بالتنافس على المرآز الثالث
ى        "  مارادونا" وقد قام  دف آخـر إـل بإضافة ـه

خـب              ـت ـن از ـم ا ـف دـم رصيد أهدافه الخرافية عــن
اراة           ـب ي ـم ي ـف ـك األرجنتين على نظيره البلجـي

ن وجـد     .  نصف النهائي غير أن قائد األرجنتـي
ث   األمر أقل سهولة في المباراة النهائية، حـي

ه     وس       "  الزـم ـي اـت ر ـم وـث تــرات            "  ـل ل ـف ي ـآ ه ـف ظـل ـآ
درب           .  اللقاء ـم ق اـل رـي الردو      " لكن ـف ـي وس ـب ارـل " ـآ

خـوسـي   " تمكن من افتتاح حصة التسجيل بواسطة 
م                " لويس براون ذي ـل اعـي اـل دـف وسـط اـل ، العب اـل

و   " وقام .  يكن يلعب ألي ناد آنذاك داـن اـل " خورخي ـف
وا                ـم ســل م يســت ان ـل ـم بمضاعفة النتيجة، إال أن األـل

ن           ل ـم جـح ـآ " وعادوا إلى أجواء المباراة عندما ـن
فــي "  رودي فــولــر  " و"  آــارل هــايــنــز رومــيــنــيــجــي    

 . تسجيل هدفين في ست دقائق
اح       "  ماتيوس" ولم يفلح  ا  " في آبح جــم ارادوـن " ـم

ان                ـم رحـة األـل دم ـف م ـت طوال الدقائق التسعين، إذ ـل
ث أرسـل                     ق، حــي اـئ الث دـق ادل سـوى ـث ـع بهدف الـت

خـورخـي   " آرة بينية انفرد على إثرها   "  مارادونا" 
بــالــمــرمــى لــيــحــرز ثــالــث أهــداف              "  بــوروشــاجــا 

ان     83األرجنتين في الدقيقة  ذي ـآ ، وهو الهدف اـل
 ". التانغو"آافيا لتحقيق ثاني تتويج عالمي لنجوم 

 ماذا فعلت الجزائر ؟ 
ة        م لســن اـل تأهل المنتخب الجزائري لدورة آأس الـع

ك        1986 ســي ـك ي     ,  والتي أقيمت في الـم وشـارك ـف
ة                   وـي ات ـق خــب ـت ـن ي ضــمت ـم ـت المجموعة الرابعة اـل

ة            : "  وهي  ـي اـل دا الشــم ـن رـل , البرازيل وإسبانيا وأـي
خـب           ـت ـن ـم ن اـل ـك وبقيادة المدرب رابح سعدان لم يتـم
ل         شـاـآ ـم ب اـل الجزائري من تحقيق نتائج جيدة بسـب
ا أدى إلــى                      فــريــق وهــذا ـم ت مــن شــمــل اـل د شـــت ـق
الــمــردود الــمــتــواضــع رغــم الــتــعــادل مــع أيــرلــنــدا             

ة     ي                )    1:    1(  الشمالـي ـت ة اـل ارخــي ـت اراة اـل ـب ـم و اـل
خسرها الخضر أمام البرازيل بهدف جاء إثر خـطـأ     
ري       جـزاـئ في الدفاع مع وضوح سيطرة المنتخب اـل
اس ال                  ـب ـل ون اـل ظـر عـن ـل ـن لدرجة أنه من يغض اـل
ع   يفرق بين الجزائر و البرازيل ثم انهزم الخضر ـم

صـى    .  منتخب إسبانيا نتيجة للتعب و اإلرهاق    ـق وـي
 .بذلك المنتخب الجزائري 

 مالعب البطولة 
 مكسيكو سيتي •
 إيرابواتو •
 ليون •
 مونتيري •
 نيزا هوالآيوتل •
 بويبال •
 آويريتارو •
 تولكا •
 غواداالخارا •
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 األحصائيات  
 24: فرق
يــونــيــو    29إلــى      1986مــايــو      31:  مــتــى

1986  
  1986يونيو  29: نهائى

 52: مباريات
 للمباراة 2.5متوسط  132: أهداف

  46025متوسط  2393331: الحضور
 األرجنتين: فائز

 Germany FR: أصحاب مرآز الوصيف
 فرنسا: ثالث
 بلجيكا: رابع

ــيــــة                ــبــ  Diego:  آــــرة أديــــداس الــــذهــ
MARADONA (ARG) 

ــــي               ـــــب ــــذـه ــــداس اـل  Gary:  حـــــذاء أدـي
LINEKER (ENG) 

 البرازيل: للعب النظيف FIFAجائزة ال
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   1990WORLD CUPآأس العالم  ايطاليا    
 ألمانيا تحقق الحلم 

م    اـل ونجحت ألمانيا الغربية في حمل آأس الـع
FIFA          ة عـام ـث اـل ا       1990للمرة الـث ـم ـن ، حــي

اراة   انتقمت لهزيمتها أمام األرجنتين في المـب
ى   النهائية قبل أربع سنوات، وذلك بالفوز عـل

دف دون رد                  ـه ا ـب ي روـم ب ـف ـق ـل . أصحاب اـل
ؤزر                   ة نصـر ـم اـب ـث ـم ذا ـب م ـه وزـه ولقد آان ـف

ن        " فرانس بيكنباور" للقيصر  ي ـم اـن ، وهو ـث
 . تّوج بكأس العالم آالعب ومدرب

ات           ـي اـئ ـه ت ـن ر          1990وقد سجـل ا غــي اـم أرـق
مشجعة، حيث شهدت الدورة أفقر بطولة من 
غ                       ـل ي ـب ـف دـي ـه دل ـت ـع ـم داف، ـب حيث عـدد األـه

هدف في المباراة الواحدة، إال أنها لم  2.21
فــالــمــبــاراة  .  تــخــل مــن اإلثــارة والــتــشــويــق         

ون                   ـك أن ـت ة ـب ـل ـي ـف ت ـآ اـن االفتتاحية وحدها ـآ
ي     إحدى أآبر االنقالبات الكروية المحفورة ـف

أس     ا          FIFAذاآرة بطوالت ـآ ـم ـن ك حــي ، وذـل
ب                   ـع ـل ـم ن ـب ـي ـت ى األرجــن رون عــل فازت الكامـي

صـا        "  سان سيرو"  زه خصــي ـي الذي أعيد تجـه
م                     اـل ـع ي اـل روي ـف ر حـدث ـآ ـب ة أـآ . الستضـاـف

ان       ال      " وبينما ـآ ـي ر ـم ـيش أفضـل       "  روجــي ـع ـي
ت األسـود         اـن موسم في مسيرته الرياضية، ـآ
دم           ـق ـت ة اـل واصــل ـم الكاميرونية على استعداد ـل

 . وصنع التاريخ
وآانت هذه هي المرة الثانية التي تستضــيف   

د   .FIFAفيها إيطاليا بطولة آأس العالم  فبـع
م        56مضي  ى أرضــه سنة على تتوجيهم عــل

دخـر   1934وأمام جماهيرهم في دورة  ، لم ـي
د   اإليطاليون أي جهد إلنجاح البطولة، إذ أعـي
ـلف            خــت ي ـم تجهيز عشرة مالعب منتشـرة ـف
م          ن ـت ي حــي أرجاء شبه الجزيرة اإليطالية، ـف
و                  ـن ورـي ي ـت ـت ـن دـي ي ـم ن ـف دـي بناء ملعبين جدـي

د        . وباري ـق ا ـف رجـل     " تشـاو " وسرعان ـم ، اـل
ه        رـت ة، شــه الخشبي الذي شكل تميمة البطوـل
في أوساط الجماهير اإليطالية، إذ تحولت آل 

وري     " أنظار المتتبعين المحليين إلى    اـت ـف سـاـل
ان     " سكيالتشي’  توتو'  ذي ـآ ، ذلك المهاجم اـل

ســجلــه خــالــيــا مــن أي هــدف دولــي قــبــل                    
 . 1990حزيران \يونيو

 األسود تسرق األضواء 
ات    ـع مضى الدور األول في طريقه وفق التوـق
د                جـدـي د اـل واـف جـاز اـل اء إـن بشكل عام، باستثـن
ل            زم ـآ ي ـه ح ـف منتخب آوستاريكا، الذي أفـل
وصـول      من اسكوتلندا والسويد ليتمكن من اـل

ة عشـر        خـب             .  إلى دور الســت ـت ـن جـح ـم ا ـن ـم ـآ
زي      ـي جــل جمهورية أيرلندا، بقيادة المدافع اإلـن

سـة      " جاك شارلتون" السابق  ـم ، في إضافة ـل
ي وصـول                      ت ـف ـل ـث ـم دورة، ـت ك اـل ـل ـت جمالية ـل
ه           ور ـل الفريق إلى دور الثمانية في أول ظــه

ة    ـق ي              .  في تاريخ المسـاـب جـاز ـف ر إـن ـب ن أـآ ـك ـل
خـب    الدورة تجسد في المسيرة الناجحة للمنـت

دور             وغ اـل ـل حـو ـب الكاميروني، والذي سار بثبات ـن
ي       اـئ ـه ـن ت     .  ربع اـل اـن ر            " وـآ ـه ـق ي ال ـت ـت " األسـود اـل

ة،    الفريق المفضل للجماهير المحايدة خالل البطـوـل
ادة  "  ميال"حيث آان  نجًما متألًقا حقيقًيا استطاع قـي

ز                   اـه ـن ر ـي ة عـن عــم رـي ـق  38منتخب بالده بكل عـب
 . عاًما

 
 

خـضـرم                   ـم اجـم اـل ـه ـم اع اـل ـن وآان من الضـروري إـق
ار حـط                        ا اخــت دـم ـع زال، ـب رار االعــت بالعدول عـن ـق
ي     الرحال في جزيرة الريونيون،  ليرافق زمالءه ـف

ة        ـي طـاـل ار اإلـي ة          .  الرحلة إلى الدـي ا إن غـادر دـآ وـم
ى      االحتياط في مباراة الكاميرون أمام رومانيا، حــت
رة   نجح في تسجيل هدفين تمكن بفضلهما ممثل الـك

ي          اـن ـث دور اـل وغ اـل رر        .  األفريقية من بـل ـك ا ـت دـم ـع وـب
رقصــتــه "  مــيــال" اإلنــجــاز أمــام آــولــومــبــيــا أدى             

وصـول أول              ال ـب ـف حــت الشهيرة عند علم الزاوية، ـم
خ               ارـي ي ـت ي ـف اـئ ـه ـن فريق أفريقي إلى الدور ربع اـل

 . النهائيات
 

ى                 ود إـل ن الصــع ن ـم وســي وقد آانت األسود قاب ـق
ر  " الدور قبل النهائي، إال أن  ـك ه     "  جاري ليـن ان ـل ـآ

ن       ن ـم ـي رأي آخر، إذ أحرز المهاجم اإلنجليزي هدـف
ي                         الده ـف خـب ـب ـت ـن ال ـم ـعش آـم ـن ـي جـزاء، ـل نقطة اـل
رون                   ـي اـم ـك ت اـل اـن ا ـآ دـم ـع ة ـب المنافسة على البطـوـل

ن               1-2متقدمة بنتيجة  ق ـم اـئ د عشـر دـق ـع ، على ـب
ي       .  نهاية المباراة رون ـف ـي اـم وآان إلنجاز أسود الـك

ي حصـول      أبرز حدث آروي في العالم فضل آبير ـف
ث           اـل ق ـث رـي ـف القارة األفريقية على حق المشارآة ـب

 . 1994ابتداء من النهائيات الموالية عام 
 

ي                اـئ ـه ـن ل اـل ـب دور ـق ى اـل أما إنجلترا، فقد صعدت إـل
ر           1966ألول مرة منذ عام  ـي ـب ل ـآ دة بشــك ، مستفـي

ن   " من مهارات وحماسة  وـي ر أن     ".  بول جاســك غــي
ي             ة ـف ـي رـب ـغ ا اـل ـي الحظ لم يحالف اإلنجليز أمام ألماـن
ة،        حــي رجــي ـت مباراة رائعة انتهت بضربات الجزاء اـل

ن " إذ ال يزال الجميع يتذآر دموع  ب   "  جاسكوـي عــق
ار       .  المواجهة ـب ب اخــت وقد شكلت تلك المباراة أصـع

ة  واجـد      .  لأللمان في طريقهم للفوز بالبطوـل ان ـت وـآ
الن     " ثالثة من نجوم نادي  ـي ر ـم ة        "  إنـت ـل ـي ي تشــك ـف

ة                  ـي رـب ـغ ا اـل ـي اـن ـم خـب أـل ق          ( منـت رـي ـف د اـل اـئ ر   " ـق وـث ـل
أنــدريــا  " و"  يــورجــن آــلــيــنــســمــان      " و"  مــاتــيــوس 

ب                  ")   بريهم ـع ـل ر ـم ـي اـه اطـف جــم ـع ل ـت سببا في نـي
ى                  " سان سيرو"  ب عــل ـع ـل ق ـي رـي ـف ان اـل ، آما لو ـآ

ي   أرضه، السيما في اللقاءات الخمس األولى، والـت
ا،         1-4انتهى أحدها بفوز ساحق  ـي وغسـالـف ى ـي عـل

خـب              ـت ـن ـم ى اـل ي عــل فضال عن الفوز في الدور الثاـن
 . الهولندي الذي آان أداؤه مخيبا لآلمال
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 توتو مفاجأة الدورة  
زة األرض          ـي لم يكن اإليطايون يدرآون أن ـم

ة              طـوـل ـب ب اـل ـق . ليست وحدها آافية إلحـراز ـل
ومن أبرز ما مميز مشـوار أصـحـاب األرض        
ع             راـئ دف اـل ـه ك اـل نحو الدور قبل النهائي ذـل

أمــام "  روبــيــرتــو بــاجــيــو        " الــذي ســجلــه         
ي    ـم تشيكوسلوفاآيا، باإلضافة إلى الرقم العاـل

ذي   FIFAالجديد في بطوالت آأس العالم    اـل
ث     " والتر زينجا"سجله حارس المرمى  ، حــي

دة        ـم ة       517حافظ على نظافة شباآه ـل ـق ـي دـق
د           .  في خمس مباريات ـق ك، ـف ن ذـل وبالرغم ـم

ة   "  سكيالتشي" آان  ـي بحماسته وروحه القتاـل
ن أحـد                      ـك م ـي ازع، إذ ـل ـن دون ـم ا ـب بطال قومـي
وى، خـاصـة                ســت ـم ذا اـل ـه يتوقع له الظهور ـب
خـب                     ـت ـن ع ـم ة ـم شـارـآ ـم ه اـل ق ـل وأنه لم يسـب

ك             "  األزوري"  ـل ل ـت ـب اراة واحـدة ـق إال في مـب
داف      "  سكيالتشـي " وسجل .  البطولة ة أـه ســت

ة   آاملة في الدورة، ليحرز لقب هداف البطوـل
ي    ـب ذـه ن   .  ويفوز بجائزة أديداس للحذاء اـل ـك ـل

ه     "  األزوري" أحالم منتخب  درـب و    " وـم ـي ـل أزـي
ن       "  فيتشيني ـي م وـب بإحراز اللقب على أرضــه

ن          ـي ـت جماهيرهم تحطمت على صـخـرة األرجــن
 . في مدينة نابولي

ك            ـل ة عـن ـت ـف ـل وآانت تشكيلة األرجنتين مخـت
، إال أن     1986الــتــي أحــرزت الــلــقــب عــام          

زال حـاضـرا، إذ           "  دييجو مارادونا"  اـي آان ـم
وف                  ي صــف را ـف ـي ـب ا ـآ سـاـم ـق أحدث وجوده اـن
ى درجـة            ه إـل وـن شــق مشجعي نابولي الذين يـع
ة،   العبادة، لما قدمه من خدمات لفريق المديـن
دوري                  ب اـل ـق ـل وز ـب ـف ى اـل ادي إـل حيث قاد الـن

رزت أيضًـا        .  اإليطالي في ذلك الموسـم  د ـب وـق
ا    " مواهب زميله المهاجم  جــي ـي ، " آالوديو آاـن

ع        راـئ وز اـل ـف ذلك القناص الذي أحرز هدف اـل
دت       .  على البرازيل في الدور الثاني ا شــه ـم ـآ

الــبــطــولــة تــألــقــا الفــتــا لــحــارس الــمــرمــى                 
، الذي حل " سيرخيو غويكوشيا" األرجنتيني 

دو        " بديًال للحارس المصاب  ـي ـب وـم ري ـب ـي ، " ـن
بعدما تعرض هذا األخير لكسر في الساق في 

. في البطولة"  التانغو" ثاني مباريات منتخب 
ة،    "  غويكوشيا" ودافع  ـي اـل عن عرينه بكل قـت

ة         ـق حــق داف ـم إذ أنقذ مرمى األرجنتين من أـه
ات           ق خـالل ضـرـب أـل أمام البرازيل، قبل أن يـت
ي      وغسـالـف ـي الجزاء الترجيحية أمام الفريق اـل

ب دورا    .  العنيد في الدور ربع النهائي آما لـع
ا،      ـي طـاـل حاسما في تغلب منتخب بالده على إـي
ود      حيث ساهم إنقاذه لضربتي جزاء في صــع
اء                      ـه ـت د اـن ـع ة ـب ـي اـئ ـه ـن اراة اـل ـب ـم ـل األرجنتين ـل

 . 1-1الموقعة بالتعادل 
ا     " ولم ينجـح     وشــي ـك ه         "  غـوـي رار أداـئ ـك ي ـت ـف

ي صـد                       ا فشـل ـف دـم ا، عــن ي روـم البطولي ـف
في "  أندرياس بريهم" ضربة جزاء من رجل 

ة،                     85الدقيقة  ـي اـئ ـه ـن اراة اـل ـب ـم ر اـل ن عــم ـم
ن    ـي ـب . والتي شهدت أداًء فنًيا ضعيًفا من الجاـن

ا       ـه ا     " وافتقدت األرجنتين خدمات مهاجــم جــي ـي اـن " ـآ
جـز عـن                        ـع ق ـي رـي ح أول ـف صــب ـت اف، ـل ـق بسبب اإلـي
ـقوص                    ـن اراة ـم ـب ـم ل اـل ـم ـك ي وـي اـئ ـه التهديف في الـن

ن                 ل ـم د طـرد ـآ ـع ي        " العدد، ـب زوـت و دـي اـف " جـوســت
ي      ".  بيدرو مونسون"و وز ـف ـف وفي المقابل، عاد اـل

ب           ـق ـل ا اـل ـي اـن ـم النهاية للفريق األفضل، إذ أحرزت أـل
ن                       ل ـم ى ـآ ضـم إـل ـن ـت ا، ـل خــه ارـي للمرة الثالثة في ـت
م     اـل ـع إيطاليا والبرازيل آأآثر الدول تتويجا بكأس اـل

FIFA.       رور ق                 16فبعد ـم رـي ادة ـف ـي ن ـق عـامًـا ـم
صـر      ـي ـق ألمانيا الغربية إلحراز اللقب آالعب، عاد اـل

 . ليتوج بالبطولة آمدرب" بيكنباور"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االحصائيات 
 24: فرق
  1990يوليو  08إلى  1990يونيو  08: متى
  1990يوليو  08: نهائى

 52: مباريات
 للمباراة 2.2متوسط  115: أهداف

  48391متوسط  2516348: الحضور
 Germany FR: فائز

 األرجنتين: أصحاب مرآز الوصيف
 إيطاليا: ثالث
 انجلترا: رابع

 Salvatore SCHILLACI: آرة أديداس الذهبية
(ITA) 

ــــي                ــــبــ ــــذهــ ــــداس الــ ــــذاء أديــ  Salvatore:  حــ
SCHILLACI (ITA) 

 انجلترا: للعب النظيف FIFAجائزة ال
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   1994WORLD CUPآأس العالم  الواليات المتحدة األمريكية    
ة   آانت الواليات المتحدة مسرحا ألنجح بطوـل

م                اـل ـع أس اـل خ ـآ ارـي ث       FIFAفي ـت ن حــي ـم
دورة            ـهت اـل ـت ث اـن الحضور الجماهيري، حــي
صـة     ـن الخامسة عشرة بصعود البرازيل إلى ـم
التتويج وإحراز أول لقب عالمي لها منذ عام 

اراة             .  1970 ـب ـم ي أن اـل ان ـف ـن وال يتجادل اـث
النهائية آانت مخيبة آلمال عشـاق السـاحـرة      
ا   المستديرة، حيث فازت البرازيل على إيطالـي
اء                ـه ـت ب اـن ة عــق حــي رجــي بضربات الجزاء الـت

ي    ـب ع         .  المواجهة بالتعادل الســل ـي جــم إال أن اـل
ت                    ـع ـت ـم ر اســت ـي اـه جــم ى أن اـل يتفق أيًضا عــل

 . بعروض آروية شيقة طوال البطولة
داف           ن األـه ًال ـم إذ   -فقد شهدت البطولة سـي

مــرة فــي مــخــتــلــف          141اهــتــزت الشــبــاك      
داف         دد األـه ـع المباريات، وهو أآبر إجمالي ـل

منذ عـام     FIFAشهدته بطوالت آأس العالم 
ارة                  .  1982 ن اإلـث ة ـم طـوـل ـب خـل اـل م ـت آما ـل

والتشويق، فقد فجر منتخب بلغاريا قنبلة من 
العيار الثقيل بتغلبه على حامل اللقب منتخـب  
ألمانيا، قبل بلوغ الدور نصف النهائي، علما 
ن   أن الفريق لم يسبق له الفوز بأي مباراة ـم

ة    16مباريات آأس العالم على مدار  مشـارـآ
اد                 .  في النهائيات ـع ة إـب طـوـل ـب دت اـل ا شــه ـم ـآ

ا       " األسطورة األرجنتيني    ارادوـن جـو ـم ـي ، " دـي
الذي قاد منتخب بالده إلى الفوز باللقب عـام    

ه                  1986 اطــي ـع ارات ـت ـب ت االخــت ـت ـب ث أـث ، حـي
وســرعــان مــا لــحــق نــجــوم              .  لــلــمــخــدرات   

بــنــجــمــهــم األول، بــعــد انــهــزام          "  الــتــانــجــو " 
األرجنتين أمام منتخب رومانيا، بقيادة النجـم  

رة  " جورجي هاجي" المتألق  ، في مباراة مثـي
 . شهدت تسجيل خمسة أهداف

 
م                       أسـاويًـا، إذ ـت دورة حـدثًـا ـم آما عـاشـت اـل

أنــدريــس " اغــتــيــال الــمــدافــع الــكــولــومــبــي            
وطـن،               "  إسكوبار ى أرض اـل ه إـل دى عـودـت ـل

ق               طـرـي اه ـب رـم ي ـم وذلك بعدما سجل هدفًـا ـف
ي         ـب وـم وـل ـك الخطأ أدى إلى خروج المنتخب اـل
ات                        والـي ام اـل ة أـم ـم زـي ـه د اـل ـع ر ـب ـك ـب بشكل ـم

وعـات                جــم ـم ة اـل رحــل ي ـم ان  .   المتحدة ـف وـآ
ي      ا ـف اإلقصاء غير المتوقع للكولومبيين سبـب
دور                ى اـل حـدة إـل ـت ـم ات اـل والـي تأهل منتخب اـل
ن                         ـم ي ـث رة ـف ـي ـب ة ـآ وـب خـسـر بصــع ـي الثاني ـل
ي                    ـت ل اـل رازـي ـب ام اـل د أـم دف وحــي ـه النهائي ـب

 . واصلت طريقها بثبات نحو اللقب
 حضور جماهيري غفير 

حـدة                      ـت ـم ات اـل والـي ي اـل دم ـف ـق رة اـل لم تحظ ـآ
ول     ســب مطلًقا بما حظيت به آرة السلة أو البـي
أو آرة القدم األمريكية من شعبية على نطاق 
ن         ـي ـع ـب ـت ـت ـم واسع، حيث استغرب العديد من اـل
ة                   ضـاـف حـدة شـرف اســت ـت ـم ات اـل والـي لمنح اـل

م             اـل ـع أس اـل ة ـآ ار        .FIFAبطوـل ـي ع اخــت وـم

ـيس           ان رـئ  FIFAالواليات المتحدة األمريكية، ـآ
يــراهــن عــلــى اجــتــيــاز آخــر          "  جــواو هــافــيــالنــج   " 

دم         ـق رة اـل الحواجز التي تقف أمام انتشار رياضة ـآ
ع       اـئ وـق في أمريكا الشمالية، وقد أثبتت األحداث واـل
ي                   دورة ـف جـحـت اـل ث ـن ا، حــي ـب أن القرار آان صاـئ
تســجــيــل إجــمــالــي عــدد حضــور جــمــاهــيــري بــلــغ             

 . مشجًعا 3,587,538
 

ذه       ـه وآان من بين األرقام القياسية التي ارتبطـت ـب
دولــة فــي الــتــصــفــيــات         147الــبــطــولــة مشــارآــة      

ة                         ـي ات األوروـب خــب ـت ـن ـم ـعض اـل ة، إال أن ـب ـي ـل التأهـي
ان            ا ـآ ـم ل، ـآ أـه ـت الكبرى لم تفلح في حجز بطاقة اـل
را            ـت جــل ا، وإـن ة أوروـب الحال بالنسبة للدنمارك، بطـل
دف         ب ـه وفرنسا، التي أقصيت من التصفيات بســب
اراة                ـب ر آخـر ـم ن عــم بلغاريا في الثانية األخيرة ـم

اجـآت،             . تأهيلية ـف ـم ن اـل د ـم دـي ـع وشهدت البطولة اـل
ه                      ـي وز ـف ـف ح اـل ذي أصــب دور األول اـل خاصة في اـل

ة     .  يساوي ثالث نقاط ـم -0فقد منيت إيطاليا بالهزـي
ن،            1 ـي ـق رـي ـف ـل ة ـل أمام أيرلندا في المباراة االفتتاحــي

ن          واحـدة ـم لتتأهل بعد ذلك إلى دور الستة عشـر ـآ
 . أفضل الفرق التي أحرزت المرآز الثالث

 
م               ـل ع، ـف وـق ـت ر ـم وإذا آان إخفاق آولومبيا أمرا غــي
ة                             ـي رـب ـع ة اـل ـك ـل ـم ـم د اـل صـور أن تصــم ـت يكن أحـد ـي
ن            وزـي ت ـف ـق ا حــق السعودية في مجموعتها، إال أنـه

آما قام المهاجم السعودي .  من أصل ثالث مباريات
سـعــيــد الــعــويــران بــإحــراز أفضــل وأجــمــل أهــداف            
البطولة، عندما انطلق من منتصف الملعب متخطًيا 
اك    آل الالعبين في مهارة فائقة، لتعانق آرته الشــب
الــبــلــجــيــكــيــة، ويــقــود األخضــر إلــى الــفــوز عــلــى               

" أوليج سالينكو" ودخل الروسي .  الشياطين الحمر
ك             واسـع، وذـل ه اـل اـب سجل هدافي آأس العالم من ـب
ه   بتسجيله رقًما قياسًيا جديًدا بعدما نجحت تسديداـت
ـهت        ـت اراة اـن في معانقة الشباك خمس مرات في مـب

رون               ـي اـم ـك ى اـل ا عــل ا  .  1-6بفوز منتخب روسـي أـم
د أحـرزه              ـق اراة، ـف ـب ـم الهدف الكاميروني في تلك اـل

ه            " روجيه ميال" المخضرم  ـم ه رـق ، والذي حـطـم ـب
خ                     ارـي ي ـت ن سـنًـا ـف ـي ّداـف ـه ر اـل ـب القياسي ليصبح أـآ

غ             -FIFAبطوالت آأس العالم    ـل ر ـب  42عـن عــم
 . عاًما وثمانية وثالثين يوًما

 تسريحة ذيل الحصان 
ن      ـك أما العمالق األفريقي اآلخر، منتخب نيجيريا، فلم ـي

 90يفصله عن تحقيق فوز تاريخي على إيطاليا سوى 
" روبيرتو باجيو" ثانية في دور الستة عشر حتى جاء 

ان  "  األزوري"لينقذ فريق   من هزيمة محققة، بعدما ـآ
ا       .  الفريق يلعب بعشرة العبين ـي ـق رـي وقد تمكن أبطال أـف

من التربع على قمة مجموعتهم، وأوشكوا على إحداث 
ن                   ـك ـم ـت ل أن ـي ـب ة، ـق روـي ـك صدمة آبيرة في األوساط اـل

ت        "  باجيو" وـق ي اـل من إحراز هدف التعادل ثم الفوز ـف
ي   دا واضـحـا أن صـاحــب تسـريــحـة                 .  اإلضـاـف ذيــل " وـب
ن  "  الحصان آان في قمة عطائه، حيث أخرج أسبانيا ـم

رة،      البطولة في دور الثمانية بهدف في اللحظات األخــي
اراة         ـب ي ـم قبل أن يسجل هدفين في المرمى البلغاري ـف
ي           طـاـل خـب اإلـي ـت ـن نصف النهائي، آانا آافيين لقيادة الـم

ة             ـي اـئ ـه ـن اراة اـل ـب ـم جـم                .  إلى اـل ـن ان اـل ل، ـآ اـب ـق ـم ي اـل وـف
ر  "  خريستو ستويشكوف"البلغاري  قد ساهم بشكل آبـي

خـب             ـت ـن ـم ي إخـراج اـل في إنجاز منتخب بالده المتمثل ـف
 . األلماني حامل اللقب
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ــن                       ــل ـم ــاســـم ـآ ـــق ــر ـت ــة األـم ــاـي ـــه ــي ـن وـف
حـذاء       "  سالينكو" و"  ستويشكوف"  زة اـل جـاـئ

لــهــّداف  adidasالــذهــبــي الــتــي تــقــدمــهــا         
ي                .  البطولة ـل رازـي ـب اجـم اـل ـه ـم ـل ة ـل أما بالنســب
ن             " روماريو" المتألق  ان واحـًدا ـم ذي ـآ ، اـل

زة    أبرز نجوم البطولة، فقد آانت تنتظره جـاـئ
أآــبــر مــن ذلــك، حــيــث تــمــكــن هــو وزمــيلــه              

و  "  ـت الث                "  بيبـي اك ـث ى الشــب وصـول إـل ن اـل ـم
ي            اـئ ـه ـن ع اـل اراة رـب مرات أمام هولندا في مـب

. 2-3الــتــي فــازت بــهــا الــبــرازيــل بــنــتــيــجــة            
ي                     دة ـف ة جـدـي ـق اراة طـرـي ـب ـم ك اـل ـل وشهدت ـت
ث         داف، حــي التعبير عن الفرحة بتسجيل األـه

ل      ـق و     " احـت ـت ـي ـب ـي ه            "  ـب ـن ى شـرف والدة اـب عــل
الــجــديــد بــعــدمــا وقــع الــهــدف فــي الــمــرمــى             

ثــم قــام رومــاريــرو بــعــد ذلــك           .  الــهــولــنــدي   
بتسجيل هدف الفوز الوحيد في مباراة نصف 
دم            ذي ـق دي، اـل النهائي أمام المنتخب السـوـي

ذ عـام              ـن ه ـم ، 1958هو اآلخر أفضل أداء ـل
 . وذلك بحصوله على المرآز الثالث

 
واآلن إلــى الــمــبــاراة الــنــهــائــيــة فــي مــلــعــب             
اء       ـق ـل باسادينا بوالية آاليفورنيا، حيث آان اـل

ي عـام          اـئ ـه ن ـن ا     1970نسخة مكررة ـم ـم ، ـآ
ا                 ـم ـه ـن ل واحـد ـم جمع بين منتخبين أحـرز ـآ

ة،           .  اللقب ثالث مرات ظـرـي ـن ة اـل احــي ـن ومن اـل
ان                     ذي ـآ م اـل حــل ة اـل اـب ـث ـم ي ـب اـئ فقد آان النـه
ت            ـب ع أـث واـق يراود معظم المتتبعين، إال أن اـل

ادل              .  عكس ذلك ـع ـت اـل اراة ـب ـب ـم اء اـل ـه فبعد انـت
ن            رة ـم أس ألول ـم ـك السلبي، تحدد مصير اـل
خــالل ضــربــات الــجــزاء الــتــرجــيــحــيــة، تــلــك          
الضــربــات الــتــي قســت بشــدة عــلــى الــنــجــم              

ي      و       " اإليطـاـل اجــي و ـب رـت ذل        ".  روـب ا ـب دـم ـع ـب ـف
اراة    ـب الغالي والنفيس لوصول إيطاليا إلى الـم

" األزوري" الــنــهــائــيــة، لــم يســتــطــع ســاحــر          
و   " فقد أضـاع      .  تحقيق حلم أبناء بلده اجــي " ـب

إرسـال         ام ـب ضربة الجزاء الحاسمة، عندما ـق
وز        ـف ا وـت ـي الكرة عالًيا لتعانق سماء آاليفورـن

عاًما عن آخر  24البرازيل باللقب بعد مرور 
 ". السامبا"تتويج ألبناء 

د      اـئ جـا  " ومع وجود الـق ع         " دوـن داـف ـم ك اـل ، ذـل
حـام          ـت ي واالـل اـل ـت الصلب المعروف باألداء الـق
ي                   ـت ارات اـل ـه ـم ـل ل ـل رازـي ـب دت اـل ـق القوي، افـت

ي         . ميزت العهود السابقة ـن ـف ر اـل دـي ـم إال أن اـل
آــان قــد أعــد      "  آــارلــوس ألــبــرتــو بــيــريــرا      " 

زخـر                  ق ـي رـي ـف ان اـل ث ـآ تشكيلة متميزة، حــي
ن                      ـي جــم ـن ي اـل ل ـف ـث ـم ع ـت ي راـئ بثنائي هجـوـم

وة  ".  بيبيتو" و"  روماريو"  وفي ظل وجود ـق
ة، فضـل        را   " هجومية ضارـب ـي ارـي اء   "  ـب ـق اإلـب

ن  "  رونالدو"على  في دآة االحتياط، إذ لم يـك
جـم    .  ربيعا 17عمره آنذاك يتجاوز  ـن إال أن اـل

ن                د ـم دـي ـع ه اـل ـت ـب الصاعد آان  يحمل في جــع
المفاجآت، إذ شكلت الدورات الموالية فرصة 

 .   آبيرة الآتشاف مهاراته وعروضه الفنية

ب          " دونجا" ومع وجود القائد  ع الصــل داـف ـم ، ذلك اـل
دت     ـق ـت المعروف باألداء القتالي وااللتحام القوي، اـف

ة   ـق إال .  البرازيل للمهارات التي ميزت العهود الساـب
د     "  آارلوس ألبرتو بيريرا" أن المدير الفني  ان ـق ـآ

زخـر                      ق ـي رـي ـف ان اـل ث ـآ زة، حــي ـي ـم ـت أعد تشكيلة ـم
" روماريو" بثنائي هجومي رائع تمثل في النجمين 

ة،      ". بيبيتو"و ة ضـارـب وفي ظل وجود قوة هجومـي
دو  " اإلبقاء على   "  بارييرا" فضل  اـل ة     "  روـن ي دـآ ـف

جـاوز                         ـت ذاك ـي ره آـن ن عــم ـك م ـي  17االحتياط، إذ ـل
ه     .  ربيعا ـت ـب إال أن النجم الصاعد آان  يحمل في جــع

ة         ـي واـل ـم دورات اـل العديد من المفاجآت، إذ شكلت اـل
 . فرصة آبيرة الآتشاف مهاراته وعروضه الفنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلحصائيات 
 24: فرق
  1994يوليو  17إلى  1994يونيو  17: متى
  1994يوليو  17: نهائى

 52: مباريات
 للمباراة 2.7متوسط  141: أهداف

  68991متوسط  3587538: الحضور
 البرازيل: فائز

 إيطاليا: أصحاب مرآز الوصيف
 السويد: ثالث
 بلغاريا: رابع

 ROMARIO (BRA): آرة أديداس الذهبية
ــي         ـــب ــذـه ــداس اـل  Oleg SALENKO:  حـــذاء أدـي

(RUS),  
Hristo STOICHKOV (BUL) 

 Michel:  جــائــزة يــاشــيــن ألحســن حــارس مــرمــى           
PREUDHOMME (BEL) 

 البرازيل: للعب النظيف FIFAجائزة ال
 البرازيل: ألآثر الفرق إمتاعًا FIFAجائزة ال
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   1998WORLD CUPآأس العالم  فرنســـــــا  
، مــؤســس    " جــول ريــمــيــه    " شــهــد مــوطــن       

م            اـل ـع أس اـل ، FIFAوصاحب فكرة بطولة ـآ
دم              ـق رة اـل رة ـآ ي ذاـآ . صيفًا سيبقى راسخا ـف

دم       وطـئ ـق فقد أوجدت فرنسا لنفسها أخيرًا ـم
ى دورة           .  على العرش العالمي ـق ـب ا ســت ـم وبيـن

عالقة في أذهان حاملي اللقب الجدد،  1998
جـوز،        ـع ة اـل ستبقى محفورة في سجل البطوـل
و           ا ـه ـه ـي ة ـف حيث أصبح عدد الفرق المشارـآ

 .    األآبر في تاريخ المسابقة
أس                 ن ـآ ضّمت النسـخـة السـادسـة عشـرة ـم

رة          FIFA  32العالم لكرة القدم  ـم ـل ًا ـل ـق رـي ـف
ة        طـوـل ـب خ اـل ادة       .  األولى في تارـي ت زـي ـل وشــك

ن               د ـم زـي ـم حـام اـل عدد المشارآين فرصـة إلـق
مــنــتــخــبــات مــن اتــحــادات أفــريــقــيــا وآســيــا           اـل

، مــمــا أتــاح         CONCACAFومــنــطــقــة       
الفرصة لتأهل آل من جنوب أفريقيا واليابان 

افسـة     ـن ـم . وجامايكا للمرة األولى في تاريخ اـل
ى       ان عــل وتوزعت مباريات المجموعات الثـم
مختلف مالعب المدن الفرنسية الكبرى، لكن 
ة      مباراتّي االفتتاح والختام جرت على أرضــي

ي            دوـل رنسـا اـل راـنس        " ملعب ـف اد دو ـف " ســت
ب          .  شمالي العاصمة باريس ـع ـل ـم ذا اـل وفي ـه

ي   بالذات افتتح حامل اللقب المنتخب البرازيـل
جـة        ـي ـت ، 1-2البطولة بفوزه على اسكتلندا بـن
وم  " بفضل هدف سجله الالعب االسكتلندي  ـت

 .     في شباك فريقه" بويد
وتمثلت أآبر مفاجآت مرحلة المجموعات في 
ث        ي، حــي اـن إخفاق أسبانيا في بلوغ الدور الـث

رة      "  الروخا" دفع منتخب  ـث ـع ـت ـم ثمن بدايته اـل
ام       .  ضمن المجموعة الرابعة فبعد خسـارة أـم

ادل         ـع ن وـت ـي دـف نيجيريا بثالثة أهداف مقابل ـه
ة                  ان ســت ق األســب اراجـواي، حــق سلبي مع ـب
جـة          ـي ـت ـن ذه اـل أهداف في شباك بلغاريا، لكن ـه
أي   المبهرة في ختام المرحلة األولى لم تعد ـب

ي     " نفع على أبناء المدرب  ـت ـن ـم ـي ، " خافيير آـل
ي                  ا ـف رـي جــي ـي ى ـن اراجـواي عــل بعدما تغّلبت ـب

ى             .  الليلة ذاتها اراجـواي عــل ك ـب ذـل وتأهلت ـب
ا                  ـي ـق رـي طـال أـف ى أـب ـه ا أـن ـم حساب أسبانيا، فـي

 . الدور األول على رأس المجموعة
ومن جهة أخرى، أنهت رومانيا الدور األول   
ى        ة عــل دـم بتصدرها المجموعة السابعة، متـق

وآــانــت احــتــفــاالت     .  إنــجــلــتــرا وآــولــومــبــيــا      
الــرومــانــيــيــن ســابــقــة ألوانــهــا، حــيــث خــرج         
دور               اراة عـن اـل ـب ي أول ـم الفريق بعد ذلك ـف

ي  ت                 .  الثاـن ـن ى، ضــم وعـة األوـل جــم ـم ي اـل وـف
ا       وزـه د ـف النرويج تأهلها إلى ثمن النهائي بـع
ل          رازـي ـب خـب اـل ـت في األنفاس األخيرة على مـن

ل    " بفضل ضربة جزاء نجح في تنفيذها  ـي ـت آـي
رور                 .  ريكدال ـم ا ـل دف حـاســم ـه ك اـل وآان ذـل

ره                      ظــي ى حسـاب ـن جـي عــل روـي ـن خـب اـل المنـت
ع                  .  المغربي د جــم ـق ي، ـف راـن ق اإلـي رـي ـف أما اـل

حقائبه باآرًا، حامًال معه جائزة ترضية بفوزه على 
ن                   .  الواليات المتحـدة  ل ـم ي ـآ شـجــع ـم ة ـل ســب ـن اـل وـب

ات                       رـي م ذـآ ـه ـع وا ـم ـل د حــم ـق ا، ـف ـك اـي اسكتلندا وجاـم
سعيدة عن مشارآتهم في نهائيات آأس العالم رغم 

 . خروجهم المبكر من البطولة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سانت إيتيان تعيش على أعصابها 
ن             ـي ة ـب ة حـاســم ـع استضاف ملعب سانت إتيان موـق
ن                   ـم دور ـث ات اـل ارـي ـب ن ـم ن ضــم إنجلترا واألرجنتـي

طـراز                .  النهائي ن اـل اراة األول ـم ـب ـم وآان شـوط اـل
ن                    ن ـم ـي ـق رـي ـف ن اـل ل ـم ه ـآ ـق الرفيع، فبعد هدف حـق
ن                          ى ـم شـر األوـل ـع ق اـل اـئ دـق ي اـل ي جـزاء ـف ـت ضرـب

ن " المباراة، سدد النجم الصاعد  أفضـل  "  مايكل أوـي
الده، إال       هدف في البطولة، مانحا التقدم لمنتخب ـب

ن  "  خافيير زانيتي" أن  عادل الكفة لصالح األرجنتـي
 . قبل فترة االستراحة من ضربة حرة محكمة

ث                      داف، حــي ن األـه ا ـم ـي ي خـاـل اـن ـث وجاء الشوط اـل
م طـرد         .  شهدت المباراة إثارة من نوع آخـر    د ـت ـق ـف

ام  "  ـك ي                   "  ديفيد بـي ـن ـي ـت ى األرجــن دى عــل ا اعــت دـم ـع ـب
ي       "  يــوـن و سـيـــم يـــغ د ذلــك           " دـي ، ورفــض الــحـكــم بـــع

ه      "  سول آامبل" احتساب هدف  ن شـأـن الذي آان ـم
ي حـق             أن يضمن الفوز لإلنجليز، بدعـوى خـطـأ ـف

د                 .  حارس المرمى ـع ادل ـب ـع ـت اـل اراة ـب ـب ـم وانتـهت اـل
ى           ان إـل ـق رـي ـف الوقتين األصلي واإلضافي، ليحتكم اـل
ا حـارس                          ـه ـي ي صـد ـف ـت ة، اـل حــي رجــي ـت ات اـل الضرـب

ن     وس روا    " األرجنتـي ارـل ن           "  ـآ رة ـم ة األخــي ـل رـآ اـل
ن   " ديفيد باتي" رجل  ـي ، مانحا بذلك منتخب األرجنـت

 .      بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي
 
 

ا طـوال                      ـه ى أعصـاـب رنسـا عــل وبدورها، عـاشـت ـف
اراة                 ـب ـم ى اـل ا إـل ـه ـق رـي مراحل البطولة حتى يصـل ـف

ي             .  النهائية ويجابه قدره اـئ ـه ـن ن اـل ـم اراة ـث ـب ففي ـم
ضـل    أمام باراجواي لم يتأهل أصحاب األرض إال بـف

ة     "  لوران بالن" هدف من رجل المدافع  ـق ـي دـق في اـل
ث              113 ادل، حــي ـع ـت اـل ي ـب بعد انتهاء الوقت األصــل

أظهر دفاع باراجواي استماتة آبيرة بقيادة حارسه 
رت   " العمالق  ـي الـف ع     ".  خوسيه لويس تشـي ي رـب وـف

ع جـاره                            رنسـي ـم ـف خـب اـل ـت ـن ـم ل اـل اـب ـق ي، ـت اـئ ـه الـن

اإليطالي، حيث وقف الحظ إلى جانب أصـحـاب األرض       
ضـل                     ـف ة ـب ـق حــق ة ـم ـم زـي ن ـه هذه المرة، بعدما أفلتوا ـم

ة   ـي داء                  .  العارضة األفـق ون الصــع رنســي ـف ـفس اـل ـن د ـت ـق ـف
ى    "  روبيرتو باجيو"عندما مرت رأسية  رـم ـم محادية لـل

ي      ت اإلضـاـف ي  .  على بعد ثوان قليلة من انتهاء الوـق وـف
ق                 ة، أخــف حــي رجــي ـت ات اـل جـي دي      " سلسلة الضرـب وـي ـل

ه                       "  بياجيو دـت طــمت تسـدـي ا ارـت دـم اك عــن ّز الشــب في ـه
ك              ـل ون ـت ـك ـت ة، ـل القوية بالعارضة في آخر رآلة حـاســم
خـب                  ـت ـن ا ـم ـه ـي ط ـف ي يســق المرة الثالثة على التوالي الـت

فــي فــخ ضــربــات الــتــرجــيــح بــعــد دورتــي           "  األزوري" 
 .   إيطاليا والواليات المتحدة
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 سوآر يظفر بالحذاء الذهبي  
في نصف النهائي، آان للدولة المضيفة لقاء 
خـب                   ـت ـن ي ـم ة ـف ـل ـث ـم ـت ـم مع مفاجأة البطولة اـل
ه       ة ـل آرواتيا، الذي آان يخوض أول مشـارـآ

مــنــذ  FIFAفــي نــهــائــيــات آــأس الــعــالــم                
ا           ـي وغـوسـالـف ة ـي ورـي استقالل البالد عن جمـه

مــيــروســالف   " وآــان الــمــدرب         .  الســابــقــة  
ر      "  بالزيفيتش ـب ق أـآ قد قاد الفريق إلى تحقـي

اسـح         وز ـآ مفاجأة في ربع النهائي بتحقيق ـف
ثــالثــة أهــداف نــظــيــفــة عــلــى بــطــل أوروبــا             ـب

ي       اـن ـم رنسـا            .  المنتخـب األـل ب ـف ـع ـل وحــبس ـم
ر     " الدولي أنفاسه عندما حقق  ور سـوـآ " داـف

رة        رة قصــي ـت هدفًا في الشباك الفرنسية بعد ـف
ه     ـت ـي من بداية الشوط الثاني، مؤآدا بذلك أحـق

زة      ي       " في الفوز بجـاـئ ـب ذـه حـذاء اـل ن   ".  اـل ـك ـل
اسـب          ـن ـم ت اـل وـق الشخص المناسب أتى في اـل

ليليان " عندما اختار الظهير األيمن الفرنسي 
جـوم،      "  تورام ـه اللحظة الصحيحة لمساندة اـل

ي     حيث سّجل المدافع الفرنسي هدفه األول ـف
رة      اك ـم مباراة دولية، قبل أن يعود لهز الشـب
اراة                    ـب ـم ي اـل رنسـا ـف ـف ًا ـل اـن ـك ثانية ويضمن ـم

 . النهائية
اع          ـق ى إـي أما مدينة مارسيليا، فقد عاشت عــل
ل        رازـي ـب ن اـل مباراة نصف النهائي األخرى بـي
خـب                    ـت ـن ـم ات اـل وـي ـن ـع ت ـم اـن ث ـآ وهولندا، حـي
الــبــرتــقــالــي عــالــيــة بــعــدمــا أقصــى الــفــريــق            
اجـم             ـه ـم ـل ة ـل ـن ـق ـت األرجنتيني بفضل تسديدة ـم

ـــيـــرآـــامـــب    "  ـــنـــيـــس ب ـــعـــدمـــا أحـــرز    ".  دي وب
ت              " رونالدو" ـن ـك ـم ا، ـت ـب جـوم السـاـم التقدم لـن

ق                     "  هولندا  جـة عـن طـرـي ـي ـت ـن ل اـل دـي ـع ن ـت ـم
ي       ".  باتريك آاليفرت"  ازت ـف لكن البرازيل ـف

ون   النهاية برآالت الترجيح، ليخرج الهولندـي
مــرة أخــرى قُــبــيــل الــوصــول إلــى الــمــبــاراة             

 .   النهائية
وم  " تموز / وآان يوم الثاني عشر من يوليو ـي

اراة  .  بالنسبة للفرنسيين"  مجد فقد بدأت المـب
و                أخّـر مسـؤوـل ث ـت ر، حــي النهائية بلغز محــي

دو  " الفريق البرازيلي في إدراج اسم  اـل " روـن
دل        ن ـب دو  " في قائمة الالعبـي وـن ث     " إدـم ، حــي

ًا    أشارت بعض التقارير إلى أن عارضًا صحــي
ي  ان  .  ألّم بنجم منتخب السامبا ُقبيل النهاـئ وـآ

ة،             حـاســم اراة اـل ـب ـم أداء رونالدو باهتًا في اـل
د            ـع ـب ل اـل د ـآ ـي حيث ظهر الالعب بمستوى بـع

ه   رنسـي،              .  عما عرف عــن ـف خـب اـل ـت ـن ـم ا اـل أـم
ه        "  بالن"فرغم غياب  اف، إال أـن ـق بسبب اإلـي

سيطر على زمام األمور بعد فترة قصيرة من 
ن             .  انطالق المباراة ـي ـت ـن ن اـث ـي وبفضل رأسـيّــت

ى  "  زيدان" للنجم  من ضربتين رآنيتين، انتـه
ى                 ّدم أصـحـاب األرض عــل ـق ـت الشوط األول ـب

ن     ـي ـف ورغـم طـرد     .  نجوم السامبا بهدفين نظــي
ه        " الفرنسي    ـي ل ديسـاـي ارســي ي الشـوط     "  ـم ـف

ي  " الثاني، إال أن فريق المدرب الفرنسي  إيـم
ه    ـي ث مــن                 "  جـاـآ اـل دف ـث ي إحـراز ـه نــجـح ـف

ي      " هجمة مرتدة أنهاها  ـت ـي ل ـب اك      "  إيمانوـي ي شــب ـف
اء                   ـه ـت ن اـن ة واحـدة ـم ـق ـي د دـق البرازيليين، على بـع

 . الوقت األصلي للمباراة
اشـرة       ـب وانطلقت االحتفاالت في آل أرجاء فرنسا ـم
ي                رـب ـغ ـم م اـل حــك ا اـل ـه ـق بعد صافرة النهاية التي أطـل

ه أول           " سعيد بلقولة"  وـن ـك خ ـب ارـي ـت ، والذي دخل اـل
 .FIFAأفريقي يقود مباراة نهائية في آأس العالم 

ن                        ر ـم ـث ا أـآ ه وحـدـه زـي ـي ت جـادة اإلـل طــب وقد استـق
ى                     وا بصـخـب ورقصـوا حــت ـل ـف مليون شـخـص احــت
ســاعــات الــفــجــر األولــى، حــيــث نــجــح الــمــنــتــخــب             
ي           وع األعـراق، ـف ـن ـت الفرنسي، الذي ُيمثل خليطا ـم
ن      را ـم توحيد صفوف األمة، ليصبح بذلك رمزا آبـي

 رموز فرنسا المعاصرة

 اإلحصائيات 
 32: فرق
  1998يوليو  12إلى  1998يونيو  10: متى
  1998يوليو  12: نهائى

 64: مباريات
 للمباراة 2.7متوسط  171: أهداف

  43517متوسط  2785100: الحضور
 فرنسا: فائز

 البرازيل: أصحاب مرآز الوصيف
 آرواتيا: ثالث
ة         :  رابع ـي ـب ذـه داس اـل  RONALDO:  هولنداآرة أدـي

(BRA) 
 Davor SUKER (CRO): حذاء أديداس الذهبي

 Fabien:  جــائــزة يــاشــيــن ألحســن حــارس مــرمــى           
BARTHEZ (FRA) 

 فرنسا, انجلترا: للعب النظيف FIFAجائزة ال
 فرنسا: ألآثر الفرق إمتاعًا FIFAجائزة ال
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م              2002َعكست دورة  اـل ـع أس اـل ة ـآ طـوـل ـب ـل
FIFA  دم ع   .  الطابع المتغير لعالم آرة الـق ـم ـف

اوت                      ـه دة، ـت ارة جـدـي ي ـق ة ـف طـوـل ـب إجراء اـل
ة               روـف ـع ـم رسـة واـل ـم ـت ـم ات اـل . سريعًا المنتخـب

راحـل                 ـم ي اـل ات ـف اجــئ ـف ـم وبعد سلسلة من اـل
ًا مــن                       رـق ي ـف اـئ ـه ـن ع اـل ى، ضـّم دور رـب األوـل
ى      رة األوـل خمسة اتحادات آروية مختلفة للـم

ات         ـي اـئ ـه ـن خ اـل اراة           .  في تارـي ـب ي ـم ن طـرـف ـك ـل
طـاق             ى ـن ن عــل ـي روـف النهائي آانا وجهين مـع
ره     ظــي واسع، حيث تقابل منتخب ألمانيا مع ـن
ر             وز األخــي ـف ة ـب واجــه البرازيلي، لتنتهي الـم
رة    ـم وتحقيقه إنجازا غير مسبوق بتتويجه لـل

 .          الخامسة على عرش الكرة العالمية
ه  " رونالدو"أما  ، الذي لم يكن في أوج عطاـئ

ي   خالل هزيمة منتخب بالده على يد فرنسا ـف
ان             د ـآ ـق وات، ـف نهائي البطولة قبل أربع ســن
ا       ـب بمثابة البطل في أعين مدرب نجوم السـاـم

والري         "  ي ســك ـب ـي ـل ـي ث سـجـل         " لويس ـف ، حــي
ة       ـن دـي الهدفين اللذين جلبا لفريقه النصرفي ـم

وآــانــت حصــيــلــة    .  الــيــابــانــيــة "  يــوآــوهــامــا " 
داف       "  رونالدو"  ة أـه ـي اـن في ختام البطولة ثـم

مــال، وهــو أفضــل إنــجـاز فــي                مــام والـــك الـــت ـب
ي                    اـن ـم ق األـل ذ أن حــق ـن ات ـم رد   " النهائـي جــي

عشــرة أهــداف فــي الــبــطــولــة الــتــي          "  مــولــر
 .   1970استضافتها المكسيك عام 

 أسود السنغال تخلط األوراق 
تحّدد الطابع الذي ستكون عليه البطولة منذ  

ا     دـم المباراة االفتتاحية في سيؤول، وذلك عــن
صـارا     ـت حقق الوافد الجديد منتخب السنغال اـن
رنسـي         ـف خـب اـل مفاجئا أمام حامل اللقب المنـت

ن  ".  بوبا ديوب" بهدف نظيف حمل توقيع  لـك
ى        ة األوـل رحــل الفرنسيين لم يتعافوا طوال الـم
وا دور                ـه احـي، وأـن ـت ـت اء االـف ـق من صدمة الـل
ر دون إحـراز            المجموعات في الصـف األخــي
أي هــدف فــي الــمــبــاريــات الــثــالث الــتــي                    

اراة            .  خاضوها ـب ـم ك اـل ـل ن ـت ـك وبالمقابل، لم ـت
ســوى بــدايــة الــمــشــوار بــالــنــســبــة ألســود               
ى          ل إـل أـه ـت السنغال، إذ تمكنوا بعد ذلك من اـل
خـب                     ـت ـن ـم وا اـل زـم ث ـه ة، حــي ـي اـن ـث المرحلة اـل
ت                       وـق ي اـل ي ـف ـب دف ذـه ضـل ـه ـف دي ـب السـوـي
ي           اـئ ـه ـن ع اـل اإلضافي، قبل أن يسقطوا في رـب
ّز                 ي أيضـًا ـه ـب دف ذـه ـه ا ـب أمام منتخب ترآـي

 .       شباآهم هذه المرة
دوره                     حـق ـب د أـل ـق ي ـف ـك رـي خـب األـم ـت أما المـن
لّـق                  ت تُــع اـن خـب ـآ ـت ـن ـم هزيمة غير متوقعة ـب
عــلــيــه آمــال عــريضــة لــلــذهــاب بــعــيــدا فــي               
ة              الـث ـث ال ـب ـغ رـت ـب ى اـل البطولة، حيث تغلب عـل

ن عـادوا       .  أهداف مقابل اثنين ـي ـي لكن البرتغاـل
ي              دا ـف ـن وـل وا ـب زـم بقوة إلى الساحة عندما ـه
طـوا              ا ســق المباراة الثانية، لكنهم سـرعـان ـم

وعـة                         جــم ـم ي اـل ة األخـرى ـف اجــئ ـف ـم ام اـل مجددًا أـم
ا             ورـي ة ـآ ورـي ـه خـب جــم . الرابعة والمتمثلة في منـت

الق                     ي عــم اـن ي ـث اـل ـغ رـت ـب خـب اـل ـت ـن وبذلك يكون الـم
خـب            ـت ـن ت ـم اـن أوروبي يحزم حقائبه باآرًا، بعدما ـآ

 .   فرنسا أول مودعي البطولة
دور األول             ن اـل ا ـم رـي لكن إقصاء األرجنتين ونيجــي

ق           .  شكل مفاجأة من العيار الثقيل رـي ل ـف ـه د اســت فـق
مــنــافســات "  مــارســيــلــو بــيــلــســا   " الــتــانــغــو بــقــيــادة      

ى    المجموعة السادسة بفوز صعب بهدف وحيد عــل
ام            ا أـم ـه جـة ذاـت ـي نظيره النيجيري، لكنه خسر بالنـت
اراة جـرت         ـب خصمه اللدود الفريق اإلنجليزي في ـم

وآانت تلك المباراة .  اليابانية"  سابورو" في مدينة 
ث                اسـا، حــي ارة وحــم أآثر مباريات الدور األول إـث

زي            ـي جــل ق اإلـن رـي ام         " سجل قائد الـف ـه ـك ـي د ـب ـي ـف "  دـي
ن    ـك الهدف الوحيد في اللقاء من نقطة الجزاء، ليتـم
ة   من طرد شبح الدورة السابقة، عندما تلقى البطاـق
رنسـا       ي ـف الحمراء في اللقاء الذي جمع الفريقين ـف

وآان تعادل األرجنتين مع السويد في .  1998عام 
جـوم                  ام ـن انضــم ًال ـب ـي ـف رة ـآ مباراتها الثالثة واألخــي
ي عـادت             ـت رة اـل ـي ـب ـك التانغو إلى قائمة المنتخبات اـل

 . أدراجها
 أصحاب األرض يمضون قدما 

ن   رغم أن الدور الثاني سار في نهج متوقع أآثر ـم
ت             ضـاـف ي اســت ـت ا، اـل سابقه، إال أن جمهورية آورـي
حـّدي           ي ـت رت ـف ـم البطولة مناصفة مع اليابان، اسـت

فقد فاجأ الشياطين الحمر تحت إدارة .  آل التوقعات
ة              "  جوس هيدينك"  ـم زـي ـه اع اـل ـق إـي ن ـب ـي آل المتتبـع

ضـل          ـف ي ـب اـئ ـه بالمنتخب اإليطالي في الدور ثمن الـن
ه     وان        " الهدف الذهبي الذي حقـق غ ـه ن جـوـن ، " آـه

ع                  ح ـم رجــي ـت ات اـل ي ضـرـب قبل أن يحالفهم الحظ ـف
 . أسبانيا في مباراة ربع النهائي

ارة      ا ـق وآانت تلك المرة األولى التي تستضيف فيـه
ن خسـارة         .FIFAآسيا بطولة آأس العالم  ـك ولم ـت

اراة    ـب آوريا بهدف مقابل ال شيء أمام ألمانيا في ـم
ة                             ـي اـئ ـن ـث اسـة االســت حــم اد اـل إخــم ة ـب ـل ـي ـف النصـف ـآ
م               الدـه ت شـوارع ـب ن طـاـف ذـي ألصحاب األرض، واـل
ان                        اراة ـآ ـب ل ـم ي ـآ راء ـف حــم ن األعـالم اـل ببحر ـم

ان  .  منتخب الدولة المستضيفة طرفًا فيها وفي الياـب
ي األخـرى               ال ـه ـف االحــت ة ـب ـل . آانت الجماهير منشـغ

ن   فمع الدعم الصاخب الذي القاه الفريق الوطني ـم
دور األول                ان اـل اـب ـي ـهت اـل مشجعيه الحماسيين، أـن
درب      ـم على رأس المجموعة الثامنة، حيث تمكن اـل

ى إحـراز          "  فيليب تروسييه"  خـب إـل ـت من قيادة المـن
ات            ـي اـئ ـه ي ـن ه ـف أول انتصار له في تاريخ مشارآاـت

ام             FIFAآأس العالم  ه أـم اراـت ـب ي ـم ك ـف ، وآان ذـل
خـب            ـت ـن ـم ام اـل روسيا قبل أن يعود إلحراز الفوز أـم

 . التونسي
ت     ـف وـق لكن مسيرة اليابان الحافلة في آأس العالم ـت
ر                 ذي أظــه ي اـل رـآ ـت ق اـل رـي ـف في دور الثمن أمام اـل
ذ         ـن ات ـم ـي اـئ أداءًا ملفتا في أول مشارآة له في النـه

ي         .  1954عام  اـن ـث دور اـل ولم يتأهل األتراك إلى اـل

ا         ـك ارـي وســت ى ـآ د   .  إال بفارق األهداف، متقدمين عـل ـع وـب

ي            اـئ ـه ـن دور نصـف اـل هزم اليابان، صعدت ترآيا إلى اـل
ع                           ـي وـق ل ـت ذي حــم ي اـل ـب ذـه دف اـل ـه ضـل اـل ان   " بـف ـه إـل

دف           "  مانسيز ـه ط ـب في شباك السنغاليين، قبل أن تســق
ل،                   رازـي ـب ام اـل وى أـم ســت ـم ة اـل ـئ اـف وحيد في مباراة متـك

 .    والتي آانت قد أزاحت إنجلترا في ربع النهائي
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 األلمان يشقون طريقهم بثبات إلى النهائي  
ل   لم تكن ألمانيا في قائمة أبرز المرشحين قـب
سـة                   خــم ا خسـرت ـب ـه وـن ة، ـآ طـوـل انطالق الـب
ي              را ـف ـت جــل ام إـن أهداف مقابل هدف وحيد أـم
الــتــصــفــيــات الــتــأهــيــلــيــة، حــيــث احــتــاجــت              

ي        "  المانشافت"  حـق األوروـب ـل ـم إلى بطاقة اـل
ي           .  لدخول البطولة ق ـف رـي ـف صـار اـل إال أن انـت

ل ال      اـب ثالث مباريات متتالية بنتيجة هدف مـق
شــيء فــي مــبــاريــات الــدور الــثــانــي ضَــمِــَن             
وصــول الــمــاآــيــنــة األلــمــانــيــة إلــى الــمــبــاراة          

ع                  .  النهائية ي رـب ارـت ـب ي ـم ان ـف ـم ق األـل أـل وـت
الــنــهــائــي ونصــف الــنــهــائــي أمــام الــواليــات           
ي، إذ           واـل ـت ى اـل المتحدة وآوريا الجنوبية عــل

ن                        ل ـم ـك ك ـل ي ذـل ضـل ـف ـف رجـع اـل ل    " ـي ـك اـي ـم
ا               " باالك ـت ـل ي ـآ حـسـم ـف دف اـل ، الذي سجل ـه

ان     " المبارتين، والحارس  ر ـآ ـف ذي    " أولـي ، اـل
ه             اـآ ة شــب ظـاـف ى ـن . آان بارعا في الحفاظ عــل

ي وجـه            ت ـف ـع لكن البطاقة الصفراء التي ُرـف
فــي مــبــاراة الــنــصــف أمــام آــوريــا           "  بــاالك" 

ي يــوم                      هــاـئ ـن ي اـل شـارآــة ـف ن الـــم ه ـم ـت حـرـم
و  ا            / الثالثين من يونـي اـم وـه وـآ ي ـي ران ـف حـزـي

 .   اليابانية
ان    " ومن سخرية األقدار أن آان  ر ـآ ، " أوليـف

ح              ـن ن ـم و ـم ة، ـه ـي الفائز بجائزة الكرة الذهـب
ل                "  رونالدو" سـجــي ـت اح حصـة اـل ـت ـت شرف اـف

نــتــصـف الشــوط               بــرازيــل فــي ـم حــة اـل مــصـــل ـل
ي             اـن ـم حـارس األـل الثاني، بعدما آان سجـل اـل

ة              طـوـل ـب راحـل اـل . خاليا من األخطاء طـوال ـم
د         " رونالدو"وعاد  ـع ة ـب ـي اـن ـم لهز الشباك األـل

ق             أـل ـت ـم ن اـل دو   " تمريرة مخاِدعة ـم اـل ـف ، " رـي
ج             وـي ـت ـت صـة اـل ـن ى ـم . ليؤآد عودة البرازيل إـل

وز            "  رونالدو" وبالنسبة لـ ـف ك اـل ان ذـل د ـآ فـق
بمثابة تكفير عن أدائه الباهت في نهائي عام 

ار                    1998 ـب رد االعــت ة ـل اســب ـن ل ـم ا شــك ، آـم
رة             ـت ـف ا ـل ـه ـن ى ـم لنفسه بعد اإلصابة التي عاـن

 .   طويلة عقب ذلك
اجـئ               ـف ل ـم جـوم بشــك وبعد شهر من بزوغ ـن
ـمت              ع، اخـتُــت وـق ـت ر ـم وخروج فرق بشكل غـي
د جـد                 شــه ـم النهائيات في الشـرق األقصـى ـب

طـال            الء أـب ا   " مألوف تمثل في اعــت ـب " السـاـم
ب               ـق ًا خـاـمس ـل ـي منصة التتويج ليحملوا عـاـل

وبــذلــك يــكــون   .  لــهــم فــي  تــاريــخ الــبــطــولــة         
الــبــرازيــلــيــون قــد حــافــظــوا عــلــى ســجــلــهــم            
ي   االستثنائي بالترّبع على عرش آرة القدم ـف
ى       ة حــت جميع القارات التي استضافت البطوـل

 . اآلن

 إحصائيات 
 32: فرق
  2002يونيو  30إلى  2002مايو  31: متى
  2002يونيو  30: نهائى

 64: مباريات
 للمباراة 2.5متوسط  161: أهداف

  42268متوسط  2705197: الحضور
 البرازيل: فائز

 المانيا: أصحاب مرآز الوصيف
 ترآيا: ثالث
 آوريا الجنوبية: رابع

ــة           ـــي ـــب ــذـه ــداس اـل ــرة أدـي  Oliver KAHN:  ـآ
(GER) 

 RONALDO (BRA): حذاء أديداس الذهبي
ى             رـم ن ألحسـن حـارس ـم  Oliver:  جائزة ياشــي

KAHN (GER) 
 بلجيكا: للعب النظيف FIFAجائزة ال

آــوريــا :  ألآــثــر الــفــرق إمــتــاعــاً        FIFAجــائــزة ال   
 الجنوبية
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 FIFA 2010عــاد لــقــب آــأس الــعــالــم                
اصـره            ن عــن للمنتخب اإليطالي بفضـل تضـاـم
ي      ـت وتعاون العبيه، ولعل البطاقة الحمراء اـل
ه عـلــى                       داـئ دان العــت ن زـي دـي ا زيــن اـل اـه ـق ـل ـت
ي                 اـئ ـه زت ـن ـي م صـورة ـم ماتيرازي ُتعتبر أـه
جـاز                         ر اإلـن ذـآ ـت ر ســت ـي اـه جــم ن اـل ـك ن، ـل ـي برـل
ق     رـي ـف اإليطالي لسنوات طويلة نظرًا لروح اـل
الــتــي أظــهــرهــا أعضــاء مــنــتــخــب األزوري            
راحـل    والتضامن الكبير بين الالعبين طوال ـم
ي      ع ـف البطولة، لُيتوجوا بعد ذلك بلقبهم الراـب

 . تاريخ النهائيات
 
 

دخل اإليطاليون غمار البطولة بعدما عـاشـوا   
موسمًا على إيقاع فضيحة أخرى من فضائح 
ان              ك ـآ ل ذـل ـع ات، وـل ارـي التالعب بنتائج المـب
عامًال محفزًا لعناصر األزوري لمحو السمعة 
ة            ـي طـاـل دم اإلـي ـق السلبية التي التصقت بكرة اـل
ت              ن أي وـق ر ـم ـث آنذاك، فظهروا عازمين أـآ
د،                  خـي جـدـي ارـي جـاز ـت ق إـن ـي مضى على تحــق
ذي   بقيادة المدرب المقتدر مارتشيلو ليبي، اـل
أمضــى مــواســم طــويــلــة عــلــى رأس اإلدارة            
ه                 ـع ث أحـرز ـم وس، حــي ـت ـن وـف الفنية لنادي ـي
ي،           حــل ـم وى اـل ســت العديد من األلقاب على الـم
ون                   ادـم م ـق ـه ل أـن ـع ـف اـل ون ـب ـي وقد أآد اإليطـاـل
ث شـارك            ي، حــي ـم اـل للمنافسة على اللقب الـع

ات    23العبًا من أصل  22 ارـي في مختلف مـب
اك      البطولة، تناوب عشرة منهم على هز شــب

 . الخصوم

 
 

خـب                ـت ـن ـم اع اـل ون دـف ي ـآ وال يتجادل اثنان ـف
حـارس               ادة اـل ـي ـق ي، ـب جـي       " اإليطـاـل وـي ـل اـن جــي

، األفضـل  " فابيو آانافارو" والكابتن "  بوفون
ه                     اـآ دخـل شــب م ـي ة، إذ ـل ـق سـاـب ـم في تاريخ اـل

ان        دـف ق               -سوى ـه ا عـن طـرـي ـم سُـجـل أحـدـه
ة جـزاء،              ن ضـرـب ي ـم اـن الخطأ بينما جاء الـث

وسـط       آما اتجهت أنظار المتتبعين إلى نجوم خـط اـل
) أنــدريــا بــيــرلــو وجــيــنــارو جــاتــوزو       ( الــمــتــمــاســك   

 . والجناحين جانلوآا زامبروتا وفابيو جروسو
 

 إيطاليا تطرد النحس 
 
 

ن                      رة ـم راحـل األخــي ـم ي اـل ا ـف آان جروسو حـاســم
ي     اـئ ـه البطولة، حيث سجل هدفًا ثمينًا في نصف الـن
ة        حـاســم أمام ألمانيا قبل أن يحرز ضربة الجزاء اـل
ي            اـئ ـه ـن اراة اـل ـب في سلسلة رآالت الترجيح خالل ـم

ي                1-1التي انتهت بالتعادل    ن األصــل ـي ـت وـق د اـل ـع ـب
حـس            .  واإلضافي د طـردت ـن ا ـق وبذلك تكون إيطالـي

وس                اـب ل ـآ ت تشــك اـن ي ـآ ـت الضربات الترجيحية، اـل
م                 ـه اـت خ مشـارـآ ارـي دى ـت ى ـم مزعج لإليطاليين عــل
ات           اســب ـن الث ـم الدولية، حيث سقطوا بسببها في ـث
ة                      ـي اـئ ـه ـن اراة اـل ـب ـم ا اـل رزـه ت أـب اـن في المونديال، ـآ

 . أمام البرازيل 1994لدورة 
 
 

جـاز                  2006لكن نجاح بطولة  د إـن وـقف عــن ـت م ـي ـل
ل      ي ـآ منتخب األزوري، حيث أبهر المنتخب األلماـن
ز،     ـي ـم المتتبعين بأدائه الرفيع وحسه الهجومي المـت
ال             د ـن ـق ان، ـف ســم ـن بقيادة مدربه الشاب يورجن آلـي
ي الــدورة                  قــب أفضــل هــجـوم ـف أصـحــاب األرض ـل

خـصـوم               اك اـل م شــب زـه ا              14بـه ـه ـن رة، سـجـل ـم ـم
زة                حـرز جـاـئ ـي داف ـل سـة أـه ميروسالف آلوزه خـم

ة          ا شـرـآ داس " الحذاء الذهبي التي تخصصــه " أدـي
ه                يـل ع زـم ن وـق ي حــي ألفضل هداف في البطولة، ـف
ا                ـه ن خـالـل ال ـم داف ـن لوآاس بودولسكي ثالثة أـه

 . ألفضل العب شاب" جيليت"جائزة 
 
 

ي                 ه الشـاب ـف ـق رـي ل ـف وقد تمكن آلينسمان من جــع
ث                 ة، حــي طـوـل ـب راحـل اـل ل ـم مرآز االهتمام خالل ـآ
ب                  ـع ة ـل ـق ى طـرـي نجح في إحداث تغيير جـذري عــل
المنتخب األلماني، الذي بات يميل أآثر إلى الهجوم 
والــلــعــب الــمــبــاشــر، وفــي الــمــقــابــل، آــان ســلــوك             
ة      طـوـل ـب الجماهير األلمانية مثاليًا جسد معه شعار اـل

شـد          " حان الوقت لكسب أصدقاء جدد"  ث احــت ، حــي
ـلف السـاحـات          خــت مئات اآلالف من األلمانيين في ـم
رح                 ـف حـظـات اـل وا ـل اســم ـق ـت ـي والحدائق عبر البالد ـل

 . واالستمتاع مع ضيوفهم من مختلف بقاع العالم
 
 

فــعــلــى مــدى شــهــر آــامــل، اســتــقــطــبــت ألــمــانــيــا                 
ات          3,359,439 ارـي ـب ة ـم ـع اـب متفرجًا حضروا لمـت

ى          وزعـة عــل العـب              12البطولة الـم ن ـم ب ـم ـع ـل ـم
روي       ـك رس اـل المونديال الفاخرة، آما حظي هذا الـع

ي          ام حـواـل ـم د حـول              30الكبير باهـت ار مشـاـه ـي ـل ـم
ب                  رـق ل وـت وا بشــغف وأـم ـع اـب ًا       32العالم، ـت ـق رـي ـف

حـدة      ( منافسًا  ـت ـم  64خـالل    )  من أنجوال إلى الواليات اـل
 . هدفًا 147مباراة ُسجل فيها 
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 زيدان يسترجع إيقاع التألق 
 
 

ام           ة طـوال أـي ـع ـت عاشت الجماهير لحظات مـم
دان           ة زـي رؤـي دة ـل ـي البطولة، ولعلها آانت سـع
ا           دـم د، عــن يرقص على إيقاع التألق من جـدـي
وز               ى ـف الده إـل خـب ـب ـت ـن قاد النجم الفرنسي ـم
ى   ثمين على أسبانيا والبرازيل في الطريق إـل
رة                    زة ـآ ك جـاـئ ذـل حـق ـب ســت ـي نهائي برلين، ـل

ت                  "  أديداس"  اـن ة ـآ اـي ـه ـن ة، إال أن اـل ـي ـب الذـه
ام       ة أـم ـق حزينة هذه المرة، رغم بدايته الموـف
إيطاليا في موقعة الملعب األوليمبي بافتتاحـه  
د                ـع ة، ـب ـن ـق ـت ة جـزاء ـم حصة التسجيل بضرـب
مــرور ثــمــان ســنــوات مــن إحــرازه ثــنــائــيــة             

 . حاسمة في نهائي باريس
 

ي            اـل ـغ رـت ـب اح اـل جــن آما شهدت الدورة تألق اـل
الده        خـب ـب ـت آريستيانو رونالدو، الذي قاد مـن
إلــى نصــف الــنــهــائــي ألول مــرة مــنــذ عــام                

ع  1966 ، لكن الهزيمة أمام فرنسا في المرـب
ي      ـب ـي ـل الذهبي جعلت مدرب البرتغال لويس فـي
ه                ي ـل اـئ ـه ي ـن اـن وغ ـث ـل سكوالري يفشل في ـب
ى إحـراز        على التوالي، بعدما قاد البرازيل إـل

 . 2002اللقب في دورة 
 

ل            ًا بشــك ـف ؤـل ان ـم ورغم أن المربع الذهبي ـآ
ًا                   رـق ة، إال أن ـف ـي ات أوروـب خــب ـت ـن آامل من ـم
ات،          ـي اـئ ـه ـن ذه اـل أخرى أبلت بالء حسنًا في ـه
ا                          ـي اـن ـم ام أـل ه أـم ـت ـم زـي ظـر عـن ـه ـن فبـغض اـل
ن          ـي ـت خـب األرجــن برآالت الترجيح، إال أن منـت
ث               دور األول، حــي ًا خـالل اـل قدم عرضًا رائـع
ي      سجل نجوم التانجو أفضل هدف جماعـي ـف
اسـو               ـي ـب اـم ان ـآ ـب ـي البطولة، عندما اختتم إســت
ي                      ظـم العــب ـع ا ـم ـه ـي ة شـارك ـف ســق هجمة مـن

ا               ـه ـت ـل خــل ي وـت ـن ـي سـة       24الفريق األرجنـت ـم ـل
بالتمام والكمال قبل أن يودع نجم إنتر ميالن 
وز                دًا ـف ؤـآ ة، ـم ـي اك الصـرـب الكرة داخل الشــب
ر              ـب ا اعــت ـم ة، ـآ ـف منتخب بالده بسداسية نظــي
ز    أغلب المراقبين أن هدف ماآسي رودريجــي
ان أفضـل               ك ـآ ســي ـك ـم بتسديدة هوائية أمام اـل

 . هدف فردي في الدورة
 مفخرة أفريقيا 

 
راء   لم يخيب الوافدون الجدد من القارة السـم
جـوم            ث زرع ـن آمال الجماهير األفريقية، حــي
ن    ـي آوت ديفوار الرعب في نفوس األرجنتينـي
م      ـه ـت ـم والهولنديين على حد سواء، رغم هزـي
ي           جـوال ـف في المباراتين معًا، فيما نجـحـت أـن
ران،     إدراك التعادل أمام آل من المكسيك وإـي
ة        ـي جـوـم بينما قدم المنتخب الغاني عروضًا ـه

ممتعة، بقيادة نجميه ستيفان أبياه ومايكل إيسيان، 
ة           ورـي ـه زم جــم حيث تمكنت النجوم السوداء من ـه
ام                       وط أـم ل الســق ـب حـدة، ـق ـت ـم ات اـل والـي التشيك واـل

 . 16العمالق البرازيلي في دور ال
 

اجـو    وعلى صعيد آخر، تمكن منتخب ترينيداد وتوـب
جـوم                        ام ـن ـيض أـم ادل أـب ـع ن ـفرض ـت المتواضـع ـم
أس        ات ـآ ـي اـئ السويد في أول مشارآة لهم ضمن نـه

ب  FIFAالعالم  ، في حين نجحت إآوادور في التغـل
ي             اـن ـث دور اـل ى اـل على بولندا وآوستاريكا لتتقدم إـل
د   ألول مرة في تاريخها، أما المنتخب األسترالي فـق
ب   استفاد من حماسة نجومه وعزيمتهم القوية ليقـل
ة                   الـث ه ـث سـجـيـل ـت صـار ـب ـت ى اـن تخلفه أمام اليابان إـل
ى     أهداف في الدقائق العشر األخيرة ليتأهل بذلك إـل
مرحلة ثمن النهائي، آما استحق منتخب سـويسـرا     
ه خـالل                          اـآ ة شــب ظـاـف ى ـن اظـه عــل حــف ه ـب آل التنوـي

 . مبارياته األربع
 

ذه                           ي ـه ل حـاضـرة ـف ة األـم ـب ت خــي اـن ادة، ـآ ـع اـل وـآ
البطولة آذلك، فرغم أن رونالدو دخل سجل األرقام 
دف                      ـه ة اـل إضـاـف ال ـب دـي وـن ـم خ اـل ارـي ي ـت القياسية ـف
ات، إال أن             ـي اـئ ـه ـن الخامس عشر إلى رصيده في اـل
نــجــوم الــبــرازيــل فشــلــوا فــي الــذهــاب بــعــيــدًا فــي               
ي دور                        ا ـف ـب خـب السـاـم ـت ـن ط ـم ث ســق البطولة، حــي
سـه                        ـف ر ـن ه، واألـم اـق دان ورـف د زـي ى ـي الثمانية عــل
ى               ذي عـاد إـل زي، اـل ـي جــل ينطبق على المنتخب اإلـن
ة    وـي دياره بخفي حنين، آما فشلت المنتخبات اآلسـي

، 2002فــي تــأآــيــد تــألــقــهــا الــذي شــهــدتــه دورة              
 . فودعت المنافسات بشكل مبكر

 
 

ا   وآلما اقتربت المنافسات من مراحلها األخيرة آلـم
ل      ( تراجع عدد األهداف  شهدت دورة ألمانيا تسـجــي

ات     ت   )  1990أقل معدل أهداف منذ نهائـي وتضـاءـل
ون       ـع ـب ـت ـت إمكانيات وقوع المفاجآت، حيث اعتبر الـم
أن الــمــفــاجــأة الــوحــيــدة بــعــد انــتــهــاء مــرحــلــة                     
ي           راـن خـب األوـآ ـت ـن ـم المجموعات تمثلت في تأهل اـل
دت                      ي شــه ـت حـطـة اـل ـم ي اـل ة، وـه ـي اـن إلى دور الثـم
خـب           ـت ـن د ـم خروجًا مشرفًا لرفاق شيفشينكو على ـي
ب            ـق ـل ات إلحـراز اـل ـب إيطاليا، الذي واصل طريقه بـث

 . عن جدارة واستحقاق
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 اإلحصائيات 
 

 32: فرق
تــى  و       09:  ـم ى       2006يــونـــي ولــيــو     09إـل ـي

2006  
  2006يوليو  09: نهائى

 64: مباريات
 للمباراة 2.3متوسط  147: أهداف

  52491متوسط  3359439: الحضور
 إيطاليا: فائز

 فرنسا: أصحاب مرآز الوصيف
 المانيا: ثالث
 البرتغال: رابع

ــة           ـــي ـــب ــذـه ــداس اـل ــرة أدـي  Zinedine:  ـآ
ZIDANE (FRA) 

ــي           ـــب ــذـه ــداس اـل  Miroslav:  حـــذاء أدـي
KLOSE (GER) 

: جــائــزة يــاشــيــن ألحســن حــارس مــرمــى                
 (ITA)جيانلويجي بوفون 

 Lukas:  جــائــزة أحســن العــب نــاشــئ              
PODOLSKI (GER) 

ظــيف          FIFAجائزة ال   ـن ب اـل ـع ـل ا    :  ـل ـي اـن , أســب
 البرازيل

: ألآــثــر الــفــرق إمــتــاعــاً          FIFAجــائــزة ال   
 البرتغال

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ومن هنا انتهى سرد قصة آأس العالم التى الهـمت  
صـرات      خــت العالم وسحرته ونتمنى ان نكون نقلنا ـم
ع                    وـق ا ـم ا ان االحـدات مصـدرـه ـم عن االحداث عــل
ة واول      ـي الفيفا و ايسبن سبوت والموسوعة العالـم

 سبورت  
 
 

 مع تحيات فريق فورالجيريا اإلعالمية 
 

رب      ـع وتمنياتنا للمنتخب الوطني الجزائري ممثل اـل
 الوحيد فى آاس العالم  بالتوفيق في جنوب إفريقيا 
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