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تاريخ مشرف ومجد مغربي في العرس العالميالمونديالمن ذاكرة

بعد عروضه املش���رفة في 
املونديال املكسيكي عام 1970 
انكب املسؤولون في االحتاد 
إع���داد منتخب  املغربي على 
متكامل ومنسجم وقوي يضمن 
حضورا أحس���ن تشريفا في 
العرس العاملي، فكانت املكسيك 
مجددا مسرحا الجناز تاريخي 
للمغاربة متثل في كونهم اول 
منتخب عربي وأفريقي يتخطى 
الدور األول، وفش���ل املنتخب 
املغربي في حجز بطاقته الى 
نهائيات 1974 برغم بلوغه الدور 
الثالث األخي���ر حيث تنافس 
البطاقة م���ع املنتخبني  على 
الزامبي والزائيري )الكونغو 
الدميوقراطية حاليا(، فتبادل 
الفوز مع االولى )خسر 0-4 في 
لوساكا، وفاز 2-0 في الرباط(، 
لكنه خسر امام الثانية ذهابا 
0-3 في كينشاسا وايابا 2-0 

في الرباط.
ول���م يوف���ق املغ���رب في 
تصفيات 1978 وخرج من الدور 
امام تونس،  االول بخسارته 
التي مثلت القارة في املونديال، 
الترجي���ح 2-4 بعد  بركالت 
تعادلهما ذهابا وايابا بنتيجة 

واحدة 1-1.
وكان املغرب قاب قوس���ني 
او ادنى من بل���وغ النهائيات 
ع���ام 1982 في اس���بانيا لكنه 
خسر في الدور الثالث االخير 
ام���ام الكامي���رون 0-2 ذهابا 
في القنيط���رة و1-2 ايابا في 

ياوندي.
امام  وكانت اخلس���ارتان 
الكامي���رون حافزا كبيرا امام 
املغاربة العداد منتخب جيد، 
واس���تفاد اسود االطلسي من 
اجليل الذهبي لفريق اجليش 
امللكي الذي احرز كأس افريقيا 
لالندية البطلة )دوري االبطال 

حاليا( عام 1985 بقيادة صانع 
العابه محمد التيمومي وسعد 
اللمريس  دحان وعبد املجيد 

وغيرهم.
وكانت قوة املنتخب املغربي 
في خط وسطه الذي ضم العبني 
ميلكون مؤهالت فنية عالية 
هم التيمومي وعزيز بودربالة 
وعبد املجيد الظلمي ومصطفى 
احل���داوي، باالضافة الى خط 
دفاع قوي شكله الرباعي خليفة 
العبد ونور الدين البويحياوي 
ومصطفى البياز وعبد املجيد 
اللمري���س، وخلفهم احلارس 

العمالق بادو الزاكي.
وتخطى املغرب في التصفيات 
سيراليون )1-0 في فريتاون 
و4-0 ف���ي الرباط( في الدور 
االول، وماالوي )2-0 في الرباط 
و0- 0في ليلونغوي( في الدور 
الثاني، ومصر )0-0 في القاهرة 
و2-0 في الدار البيضاء( في 
ربع النهائي، وليبيا )3-0 في 
الرباط و0-1 في بنغازي( في 
نصف النهائي وبلغ النهائيات 

مع اجلزائر.
وكانت امل���رة الثانية التي 
متثل فيه���ا القارة الس���مراء 
مبنتخبني بعد االولى في اسبانيا 
1982 عندما تأهلت الكاميرون 
واجلزائر، وكما درجت العادة 
ف���ي قرع���ة النهائي���ات فان 
االمور ال تكون جيدة بالنسبة 
للمنتخب���ات الصغيرة حيث 
توقعها في مواجهة منتخبات 
قوية وكبي���رة على الصعيد 
العاملي، وهو حال املغرب عندما 
وضع في املجموعة السادسة 
الى جانب إجنلترا وپولن��دا 

والبرتغ��ال. 
الترش���حات  وصب���ت 
البطاقة بني  للمنافس���ة على 
املنتخب���ات الثالث���ة االخيرة 

واعتبر املغرب »جسر عبور« 
بالنسبة لها.واستفاد املغرب 
من هذه التوقعات النه خالفها 
وأحرج پولندا واجنلترا قبل 
البرتغال ويتأهل  ان يكتسح 
الى الدور الثاني في س���ابقة 
تاريخية على الصعيدين القاري 

والعرب���ي.
وكانت املباراة االولى ضد 
پولندا التي كانت تشارك في 

النهائيات للمرة الرابعة على 
البالء  ابلوا  التوالي بنج���وم 
احلسن في املسابقات االوروبية 
وحتى في نهائيات املونديال في 
مقدمتهم بونييك وسموالريك 

وبونكول وكومورنيكي.
ولم تشهد املباراة محاوالت 
حقيقية للتسجيل حيث تكتل 
املغاربة في خط الدفاع للحفاظ 
على نظافة شباكهم مع االعتماد 

على الهجمات املرتدة التي على 
قلته���ا كادت ان تكون احداها 
هدفا قبل نهاية الشوط االول من 
تسديدة قوية حملمد التيمومي 
من 25 مت���را ابعدها احلارس 
الى  ملينارتش���يك بصعوبة 

ركنية.
وتاب���ع املنتخ���ب املغربي 
الثاني  الش���وط  صموده في 
وجنح في افشال كل العمليات 

الهجومي���ة للپولنديني الذين 
انتظروا حتى منتصف الشوط 
الثاني لتهديد مرمى احلارس 
الزاكي عبر اوربان لكن االول 
تصدى حملاولته ببراعة، وغاب 
بونييك بني يقظة الدفاع املغربي 
الذي تناوب على مراقبته وفشل 
بالتال���ي في تقدمي مس���تواه 
املعهود وسقط منتخب بالده 

في فخ التعادل السلبي.

بيليه أوروبا دا سيلڤا فيريرا املعروف باسم اوزيبيو

»امللك« بيليه يحتفل مع زمالئه بأحد أهدافه في مونديال 1970

)أ.ف.پ( املغربي موالي ادريس يبعد الكرة من أمام البيروفي تيوفيلو كوبيالس في مونديال 1970  

الخليفة يستقبل العجمي اجتماع مثمر بين الهيئة ولجنة االحتراف السعودي

العنزي يفوز بالكرة الذهبية في كاظمة

عقد مبقر الهيئة العامة للشباب االجتماع 
االول للجنة االحتراف بالهيئة برئاسة د.حمود 
فليطح نائب املدير العام لشؤون الرياضة مع 
ممثلي جلنة االحتراف باالحتاد الس����عودي 
لكرة القدم احمد اخلميس وفيصل عبدالهادي 
اعضاء جلنة االحتراف باالحتاد الس����عودي 
وبحضور مبارك الن����زال ممثال عن اللجنة 

االنتقالية.
وتناول االجتم����اع االطالع على التجربة 
الس����عودية من ع����ام 1991 حت����ى اليوم من 
حيث انطالقة مشروع االحتراف واملعوقات 
والس����لبيات التي واجهت تطبيق التجربة 
وكيفية التغلب عليها م����ن خالل تعديالت 

قانون االحتراف وكيفي����ة تطويره ملواكبة 
املتغيرات املتالحقة.

وقد وصل الى الب���الد د.ماجد ق����اروب 
عضو جلنة االحتراف الس����عودي لينض���م 
الى الوفد السعودي في اجتماع���ات الي���وم، 
حيث س����يتم ط���رح التجرب��ة الس����عودية 
موضع االهتم����ام نظرا لتق�������ارب املن���اخ 

والظ��روف.
وس����يلتقي اليوم رئيس مجلس االدارة � 
املدير العام فيصل اجلزاف مع اعضاء جلنة 
االحتراف السعودي كم��ا سيلتقون بأعضاء 
اللجنة الرياضي����ة املنبثق���ة عن مجل���س 

ادارة الهيئ��ة.

حصل جنم وسط كاظمة فهد العنزي على 
جائزة افضل العب في الفريق للموسم احلالي 
وهي املعروفة باس���م جائ���زة املرحوم فيصل 
الهدهود حسب استفتاء جمهور البرتقالي في 
منتدى كاظمة وحصل على جائزة الكرة الذهبية 
بعد منافسة قوية مع طارق الشمري حيث لم 

حتس���م اال في اللحظات االخيرة، بينما حصل 
املهاجم الواعد يوسف ناصر على جائزة احلذاء 
الذهبي بعد ان س���جل الهدف الثاني في مرمى 
العربي بكأس سمو األمير ليحسم الصراع بينه 
وبني فهد الفهد بعد ان كانا متساويني في نفس 

الرصيد ب� 10 أهداف.

مؤتمر صحافي لهوكي الجليد
تنظم جلنة هوكي اجلليد في الس���اعة الثانية عش���رة ظهر 
اليوم مؤمترا صحافيا، وذلك في قاعة املؤمترات للجنة االوملبية 
للحديث حول تفاصيل استضافة الكويت لبطولة اخلليج االولى 
لهوكي اجلليد والتي س���تنطلق في 25 اجل���اري وتختتم في 1 
يونيو املقبل، وسيتحدث رئيس اللجنة فهيد العجمي عن آخر 

االستعدادات لتنظيم البطولة.

تشكيل لجنة لتكريم »كرة« الجهراء
شكل عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي اجلهراء السابق 
جلنة لتكرمي الفريق األول لكرة القدم املتأهل للدوري املمتاز 
املوسم املقبل، وذلك تقديرا للجهود الكبيرة واملتميزة التي 

قدمها الالعبون واجلهازان اإلداري والفني للفريق.
 ويرأس اللجنة عضو اجلمعية العمومية بالنادي إبراهيم 
نغيمش وعضوية خلف الس����هو، خالد اجلار اهلل، جاس����م 
احلبشي وخالد السربل، وستقوم اللجنة بجمع التبرعات من 
رجاالت اجلهراء وكل الشخصيات التي تدعم شبابنا الرياضي 
وذلك متهيدا إلقامة حفل تكرمي الئق باإلجناز الذي حققه أبناء 
اجلهراء، ويأتي هذا العمل من أعضاء جلنة التكرمي بتنسيق 
مسبق مع رئيس اللجنة املعينة إلدارة شؤون النادي أحمد 
الظفيري الذي بارك هذه اخلطوة وأبدى استعداده للمشاركة 
في اجلهود التي يبذله����ا أعضاء اجلمعية العمومية بالندي 

لتكرمي أبناء النادي.

الشيخ أحمد اخلليفة يتسلم درعاً تذكارية من أحمد العجمي

استقبل املدير العام لالدارة العامة ملكافحة 
املخدرات اللواء الشيخ احمد اخلليفة في مكتبه 
جنم منتخب هوكي اجلليد أحمد العجمي مبناسبة 

اعتزاله اللعب. 
وأشاد اخلليفة بالالعب وعطاءاته، متمنيا 

له التوفيق في حياته املقبلة.
بدوره، قدم العجمي درعا تذكارية الى اخلليفة 
وشكره لدعمه الرياضة والرياضيني، ورافقه في 
الزيارة أمني السر في احتاد الهوكي الشيخ نواف 
احلمد املبارك وبدر اخلالدي ووليد الصقعبي.

بودربالة تألق مع أسود األطلسي 
في مونديال 1986

يعتبر عزيز بودربالة احد مش���اهير كرة القدم 
املغربي���ة واألفريقي��ة خ�����الل الثمانيني��ات وهي 
حقيق����ة ال تقبل اجلدل. تخرج من مدرس���ة فريق 

الوداد البيضاوي أحد قطبي كرة القدم املغربية.
وعندما جنح في فرض اسمه على الساحة احمللية 
دخل عالم االحتراف من أوسع األبواب وكان لديه من 
املواهب ما يكفي ليجعل املالعب تتحدث عنه طويال. 
وبودربالة الفنان على املالعب اخلضراء فنان بهوايته 
خارجها، فهو موسيقي كبير يعزف بإتقان على العود 

ومقطوعاته املوسيقية بلغت درجة العاملية.
وميلك بودربالة العديد من نقاط القوة واالرتكاز، 
كثير الركض واحلركة، يجيد مداعبة الكرة بالقدمني 
وبذكاء كبير، مراوغ مخي���ف والعب مبدع فنان ال 
يعرف اخلصوم ماذا سيفعل بالكرة وال كيف سيتحرك 
بها، مواهبه تتدفق دائما عطاء وحتركاته مشتعلة 

وتوغالته مرعبة ومتركزاته قاهرة.
 ب���ات وجوده ضروريا في صفوف املنتخب منذ 
الكب���وة الكبيرة والكارثية في ال���دار البيضاء عام 
1979 عندما س���قط املغرب امام اجلزائر 1-5، وعلى 
الفور وضع اسمه على الئحة الطوارئ وبات مطلوبا 
بإحلاح لضخ دماء جدي���دة في ش���رايني املنتخ��ب 

املغرب��ي.
ومن يومها صار العبا دوليا أساس���يا ورس���ميا 
ألكثر من 12 عام���ا. ارتفعت أسهم بودربالة بسرعة 
في بورص���ة النج��وم حت���ى قب���ل أن يس������رق 

األض���واء.
وسجل حضوره القوي في مونديال املكسيك عام 
1986، وفجر مواهبه بالعديد من املالعب األوروبية 
في فرنسا )ماترا راسينغ( وسويسرا )سيون( عندما 

دخل عالم االحتراف.
لعب العدي���د من املباريات الدولية مع »اس���ود 
األطلسي« وشارك في 4 نهائيات لكأس األمم األفريقية 
اع���وام 1980 في الغوس و1986 في مصر و1988 في 
املغرب و1992 في السنغال عندما احرز لقب أفضل 

العب.

أوزيبيو هدّاف النسخة الثامنة

يرى الشعب البرتغالي فيه صانع أحلى أيام 
الكرة في هذا البلد، وألنه اسمر وميلك كل صفات 
اجلوهرة السوداء لقبوه بيليه أوروبا، وما هو 
في احلقيقة اال الفهد األسود املوزمبيقي االصل 
دا س���يلڤا فيريرا املعروف باسم اوزيبيو. كان 
ميلك تقريبا كل مواصفات بيليه، نفس البنية 
اجلسدية )1.75سم، 77 كغ(، نفس املرونة، نفس 
السرعة، ويتميز بتسديدات قوية لكنه برغم ذلك 
قال ذات يوم »ال احد ميكن ان يقارن ببيليه، اذا 
أردمت اسعادي نادوني اوزيبيو«. ونال اوزيبيو 
لقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا 11 مرة، وكأس 
البرتغال 5 مرات. اما أهم 9 اهداف سجلهم ازيبيو 
في حياته، فهي بال ش���ك خ���الل نهائيات كأس 
العال���م 1966 في اجنلترا.  وق���اد البرتغال إلى 

املركز الثالث بفوزها على االحتاد الس���وفييتي 
)2-1( وسجل اوزيبيو احد الهدفني وتوج بلقب 
افضل هداف في الدورة. لكن ولس���وء احلظ لم 
يستطع اوزيبيو مواصلة مشواره الكروي على 
املستوى الدولي بسبب اإلصابات اخلطيرة التي 
كان يتع���رض لها في كل مرة، وابتداء من 1970 
فضل اللعب متأخرا، لكن وبرغم ذلك بقي وفيا 
للمرمى ومتكن من تسجيل 40 هدفا في دوري 
1973. سنتان بعد ذلك، وفي سن الثالثة والثالثني 
وبعد مش���وار المع مع بنفيكا، فضل اوزيبيو 
تغير األجواء وانتقل الى فريق تورونتو الكندي 
في دوري أميركا الش���مالية، قبل ان يعود الى 
بنفيكا ليعمل في مجلس ادارة النادي واليزال 

حتى اآلن.

بيليه.. جوهرة المونديال السوداء
عندما ابصر النور في 23 اكتوبر عام 1940 في والية 
ميناس جيراس كان يدعى ادسون ارانتس دو ناسيمنتو، 
لكن هذا االس���م سرعان ما تغير واصبح بيليه الالعب 
االسطورة الذي كتب صفحات خالدة في سجالت كرة 
القدم العاملية واصبح اس���مه على ألس���نة املاليني من 
عش���اق هذه اللعبة، لم تعد اللعبة االكثر شعبية في 
العالم هي نفسها بعد الثورة التي احدثها ابن السابعة 
عش���رة ربيعا خالل كأس العالم في السويد عام 1958، 
فقد خطف الالعب الشاب ألباب املشاهدين بأدائه الساحر 
النه جمع مواهب كروية خارقة لم مياثله فيها احد من 

الالعبني الذين سبقوه او حلقوه.
وكانت لياقة بيليه البدنية عالية ومراوغاته ممتازة 
ومتريراته متقنة وس���رعته فائقة وتفكيره س���ريعا، 
كان يقوم بأش���ياء خارجة عن املألوف فكانت موضع 
اعجاب النقاد والرأي العام على السواء، وكتب الكثير 
ع���ن بيليه الالع���ب واطلق عليه الكثي���ر من ألقاب ك� 
»اجلوهرة السوداء« و»سيد الكرة« و»رياضي القرن« 
لكن ما قيل فيه ال يفيه حقه، اما بيليه االنس���ان فكتب 
القليل عنه، وهو الرياضي الوحيد تقريبا الذي رفض 
ان يروج العالنات التبغ او الكحول النه حس���ب قوله 
يريد ان يكون قدوة جلميع الرياضيني ومثاال يحتذي به 
االطفال، فاملال لم يكن يوما هدف بيليه بالذات وان كانت 
الشركات تتهافت عليه للتعاقد معه لكن غايته ان يكون 
سفيرا لكرة القدم التي اعطته الشهرة واملجد فاعطاها 
اللمسة السحرية املميزة، وعني سفيرا ملنظمة اليونسكو 

ليساهم في نشر الثقافة والتعليم في العالم.
وميتاز بيليه بتواضعه اجلم على الرغم من الهالة 
العظيم���ة التي احاطت به، فه���و يحب اجلميع صغارا 
وكب���ارا ال يرفض طلبا للتوقيع الحد املعجبني او اخذ 

صور تذكارية معهم.
وكان همه ان يسعد عشاق اللعبة الذين اتوا ملشاهدة 
فنه الرفيع وادائه الس���احر، وتوج بيليه بكأس العالم 
)ثالث مرات( 1958 و1962و1970، وس���يبقى التاس���ع 
عش���ر من اكتوبر 1969، يوما مشهودا في حياة بيليه 
النه سجل هدفه االلف في تاريخه على ملعب ماراكانا 
الشهير وامام 120 ألف متفرج في مرمى فاسكو دا غاما 

من ركلة جزاء.


