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سجل روبرتو باجيو  9أهداف
في مشواره في كأس
العالم في  3موندياالت

2002

لم يستدع المدرب جيوفاني
تراباتوني باجيو للمشاركة
في مونديال  2002رغم
االحتجاجات في الشارع
اإليطالي

56

خاض باجيو  56مباراة مع
منتخب إيطاليا بين َ
عامي
و 2004سجل خاللها
ً 1988
 27هدفا

روبرتو باجيو وثالث حسرات
قصة روبرتو باجيو مع بطولة كأس العالم ال تشبهها قصة .بدأها ذلك الساحر اإليطالي في
مونديال  1990في بالده .كان حينها في الـ  23من عمره .بصمته األولى كانت في املباراة
األخيرة في دور املجموعات أمام تشيكوسلوفاكيا عندما سجل هدفًا في غاية الروعة بعد
َ
لالعبني.
انطالقة من بعد منتصف امللعب ومراوغة
ً
في نصف النهائي ،شارك باجيو بديال في الدقيقة  73أمام أرجنتني دييغو مارادونا .املباراة
ذهبت إلى ركالت الترجيح .سيسجل باجيو ركلته لكن «اآلتزوري» سيخسر .سيكتفي بهدف
ثان في مرمى إنكلترا ومركز ثالث.
مونديال  .1994باجيو حاضر مجددًا في العرس العاملي مع كرة ذهبية .نضج أكثر وجوهر
نجمه أكثر .املنتخب اإليطالي سيعاني في دور املجموعات وسيتأهل بصعوبة .لم يكن باجيو
مؤثرًا ،لكن منذ دور الـ  16سينطلق موندياله تحديدًا في الدقيقة  88أمام نيجيريا عندما

كان «اآلتزوري» يقترب من توديع البطولة لكن باجيو أدرك التعادل ثم سجل هدف الفوز بعد
ّ
التمديد .ثم عاد للتسجيل في ربع النهائي أمام إسبانيا ورفع غلته في نصف النهائي إلى
هدفني أمام بلغاريا .اقترب باجيو من احتضان كأس العالم .بقي أمامه عقبة البرازيل .لكنها
ّ
ركالت الترجيح مجددًا أنهت الحلم .الركلة التي أهدرها باجيو نفسه خلدها تاريخ البطولة.
سيحمل باجيو حلمه إلى مونديال  .1998أصبح في الـ  31من عمره .سجل هدفني في دور
ً
املجموعات أمام تشيلي والنمسا ،فضال عن صناعته مثلهما وتقديمه لقطات ساحرة .في ربع
النهائي ،تواجهت إيطاليا مع البلد املضيف فرنسا .الحت الفرصة أمام باجيو ليحسم املباراة
بعد تمديدها بكرة «على الطائر» لكنها ّ
مرت على مقربة من مرمى فابيان بارتيز .إنها ركالت
ّ
الترجيح مجددًا ،لكن «الثالثة لم تكن ثابتة» .ودع باجيو كأس العالم .انتهت رحلته املونديالية
بحسرة ما بعدها حسرة.
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حل العدد السابق :ماركو رويس

السنوات

الفريق

املشاركات

األهداف

2006-2003

كولن

81

46

2009-2006

بايرن

71

15

2012-2009

كولن

88

33

2015-2012

أرسنال

60

19

-2015

إنتر ميالنو

17

1

2017-2015

غلطسراي

51

20

2018-2017

فيسيل كوبيه

12

5

حل العدد السابق :أنيلكا

«بمجرد بدء االستعدادات لكأس
العالم  ،لن تكون هناك فرصة
للقيام بذلك  ،حيث سيكون علينا
أن نضع طاقتنا في الفريق .نحن
المدربون لدينا قائمة من األولويات
والتعامل مع وسائل اإلعالم ليس
في المراكز الخمسة األولى».
(يورغن كلينسمان)

