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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الخميس 27  مايو  2010  

أحمد حسين
تصدر أسطورة كرة القدم العاملية البرازيلي بيليه 
اختيارات صحيفة ديلي ميل اإلجنليزية ألفضل 100 
العب في تاريخ كأس العالم. وجاء غارينش���ا العب 
البرازيل، أيضا الذي شارك في كأس العالم 3 مرات 
أعوام 1958 و1962 و1966 في املركز الثاني، متفوقا 
على األرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي شارك 
في 4 بطوالت متتالي���ة 1982 و1986 و1990 و1994. 
وفي املركز الرابع، تواجد »الظاهرة« رونالدو، جنم 
الكرة البرازيلية، واله���داف التاريخي لكأس العالم 
برصيد 15 هدفا، ش���ارك رونالدو في كأس العالم 4 

مرات 1994 و1998 و2002 و2006.
واحتل يوهان كرويف، جن���م الكرة الهولندية، 
املركز اخلامس في القائمة رغم اشتراكه في بطولة 
وحي���دة عام 1974، متفوقا على املجري بوش���كاش 
الذي ش���ارك في مونديال 1954. وفي املركز السابع 
تواجد األملاني فرانتس بكنباور الذي شارك في كأس 
العالم 3 مرات 1966 و1970 و1974، وحل بوبي مور، 
جنم الكرة اإلجنليزية في ستينيات القرن املاضي، 
في املركز الثام���ن، متفوقا على البرازيلي روماريو 

الذي شارك في مونديالي 1990 و1994، وحل عاشرا 
الفرنسي زين الدين زيدان الذي شارك في 3 كؤوس 

1998 و2002 و2006.
وجاءت أسماء باقي الالعبني كالتالي:

حراسة املرمى: أوليڤر كان »أملانيا«، سيب ماير 
»أملانيا الغربية«، جوردون بانكس »إجنلترا« ،دينو 
زوف »إيطالي���ا«، بيتر ش���مايكل »الدمنارك«، ليف 

ياشني »روسيا«.
خط الدفاع: دانيل باساريال »األرجنتني«، ديلمار 
سانتوس، نيلتون سانتوس، كافو، روبرتو كارلوس 
»البرازيل«، لوران بالن »فرنس���ا«، بول بريتينير 
»أملانيا الغربي���ة«، باولو مالديني، فرانكو باريزي، 
فابيو كاناڤارو، جياكنتو فاش���يتي »إيطاليا«، رود 

كرول »هولندا«.
خط الوسط: أوس���ڤالدو أرديلس »األرجنتني«، 
أدميير، ديدي، روبرتو ريفيلينو، جيرسون، فالكاو، 
كلودوالدو، زيكو »البرازيل«، إنزو فرانسس���كولي 
»أورغواي«، بول غاسكوين »إجنلترا«، ميشال بالتيني 
»فرنسا«، لوثار ماتيوس »أملانيا«، فولفغانغ أوفيريت 
»أملانيا الغربية«، بوبي تشارلتون »إجنلترا«، جون 

نيس���كينس، فرانك ري���كارد، رود خوليت، جوني 
ري���ب، ريني فاندي���ر كيرخوف، ڤيم ڤ���ان هنجيم 
»هولندا«، جريس���يجورس التو »پولندا«، جورج 
هاجي »رومانيا«، إينزو سكيفو »بلجيكا«، دراغان 
دسايتش »يوغوسالفيا«، نيلس ليدهولم »السويد«، 
تيوفيلو كوبيالس »بيرو«، مايكل الودروب »الدمنارك«، 
جوزيف ماسوبوس���ت »تشيكسلوڤاكيا«، كارلوس 
فالديراما »كولومبيا«، جونيش إيناماتو »اليابان«.

خط الهجوم: ماريو كيمبس »األرجنتني«، هانس 
كرانكل »النمسا«، جيرزينيو، ڤاڤا، ماريو زاغالو، 

ريڤالدو، رونالدينيو، توس����اتو 
»البرازيل«، س����اندور كوسيش، 
ن����ادور هيديكوتي »املجر«، خوان 

ألبرتو شيافانو »أورغواي«، جوست 
فونتاين����ي، رميون كوبا، جيان بيير 

بيبي »فرنس����ا«، هيلموت ران، جيرد 
مولل����ر، فريتز والتر، أووي س����يليير، 

كارل هاين����ز رومينيغه »أملانيا الغربية«، 
يورغن كلينسمان »أملانيا«، جيوف هورست، 

جاري لينك����ر »إجنلت����را«، جيروزيبي ميازا، 
باولو روس����ي، جياني ريفي����را، روبرتو باجيو 
»إيطالي����ا«، ماركو ڤان باس����ن، دنيس بيركامب، 
روب رينيسبرينكر »هولندا«، إيزيبيو »البرتغال«، 
بونيك »پولندا«، دافور سوكر »كرواتيا«، راوول 

غونزاليز »إسبانيا«، ستشينكوف »بلغاريا«، 
هوغو سانشيز »املكس����يك«، هاكان شوكر 
»تركيا«، هنريك الرسون »السويد«، جون 
كاريز »ويلز«، روجيه ميال »الكاميرون«، 
إين هوجن هوان »كوريا اجلنوبية«، جوى 

جيتجينز »أميركا«.

بيليه يتصدر قائمة  أفضل 100  العب  
في تاريخ كأس العالم متفوقًا على مارادونا ديلى ميل:

فرانس فوتبول 
تختار أفضل فريق في التاريخ

كرويف

زين الدين زيدان
دييغو مارادونا

بيليه

ميشال بالتيني

دينو زوف

فرانتس بكنباور
باولو مالديني

كافو

رونالدو

روبرتو كارلوس

اختارت مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية تشكيلة 
فريق األحالم والذي يضم افضل الالعبني في تاريخ كرة 
القدم، وجاءت التشكيلة املثالية ملنتخب األساطير 
في تاريخ كأس العالم كالتالي: االيطالي دينو زوف 
في حراس�ة املرمى، وفي الدف�اع القيصر األملاني 
فرانتس بكنباور وااليطالي باولو مالديني والبرازيلي 
روبرتو كارلوس ومواطنه كافو، وفي وسط امللعب 
الفرنسي زندين زيدان ومواطنه ميشال بالتيني والولد 
الذهب�ي االرجنتيني دييغو مارادون�ا، وفي الهجوم 
اجلوهرة الس�مراء البرازيلي بيليه ومواطنه رونالدو 

والهولندي كرويف.


