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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االحد 30  مايو  2010  

السلڤادور وزائير وهاييتي واليونان ونيوزيلندا والصين واإلمارات وإندونيسيا وكندا وتوغو أسوأ 10 منتخبات في تاريخ المونديال

المجر 54 وهولندا 74 البرازيل 82 وإيطاليا 94  أعظم منتخبات لم تفز بكأس العالم

أحمد حسين
تعتبر كأس العالم هي املسرح الذي يسعى 
اجلميع الى الوقوف عليه ومتثيل بالدهم خير 
متثيل، وهو حلم احلصول عليه، على الرغم 
من صعوبته، يعد حقا مش����روعا للجميع، 
فطوال بطوالت كأس العالم عبر تاريخها شهد 
املونديال منتخبات عظيمة ضمت العديد من 
النجوم اال انها لم تفز بالكأس ترى ما تلك 
املنتخبات؟ ومنذ بداي����ة كأس العالم 1930 
وحتى 2006 شارك في صناعة هذا احلدث 
الكروي الكبي����ر 75 منتخبا في 19 بطولة.. 
األفضل على اإلطالق منتخب البرازيل، املنتخب 
الوحيد الذي لم يغب أبدا عن أي من النهائيات 
وصاحب اكبر عدد من األلقاب بخمس كؤوس.
ورصد موقع »س����وبر« االماراتية أعظم 10 

منتخبات لم تفز بكأس العالم:
10 � البرتغال 1966

يعد هذا املنتخب هو األروع في تاريخ 
البرتغال الذي قاده حينها »اللؤلؤة السوداء« 
يوزيبيو الى أفضل مركز في تاريخ منتخب 
بالده وهو املركز الثال���ث بعد الفوز على 

االحتاد السوفييتي 1-2.
9 � ايطاليا 1994

على الرغم من خسارة منتخب ايطاليا في 
النهائي امام البرازيل بركالت الترجيح فان 
هذا املنتخب يعد واحدا من أفضل منتخبات 
»األتزوري« في تاريخ����ه الكروي الطويل 
بقيادة جنومه روبرتو باجيو، باولو مالديني، 

باريزي وكوستاكورتا.
8 � فرنسا 1982 

جنح بالتيني وتريزور وتيغانا وفرنانديز 
وامورس في حتقيق طف����رة كبيرة للكرة 
الفرنسية في العقد الثامن من القرن املاضي 
وتوجوا ببطولة اوروبا 1984 لكنهم فشلوا 
في الفوز بكأس العالم في مونديال اسبانيا 
1982 واملكس����يك 1986 رغم تأهلهم للدور 
نصف النهائي اال انه����م كانوا يصطدمون 
بأملانيا في البطولتني.. ومنتخب فرنسا كان 
من القوى التي تعمل لها جميع منتخبات 
العالم الف حساب فهو املنتخب الذي سمي 

بفريق العجائب.
7 � البرازيل 1950

لم يصدق احد ان أوروغواي فازت بلقب 
كأس العالم 1950 على حس���اب واحد من 
أفضل املنتخبات في تاريخ البرازيل على مر 
العصور خاصة ان النهائي اقيم على ملعب 
»ماركانا« العظيم الذي امتأل مبا قدر وقتها 
ب���� »200 الف« برازيلي اال ان ذلك لم مينع 
اوروغواي من اقتناص كأس البطولة بالفوز 

2-1 على اصحاب األرض واجلمهور.
6 � األرجنتني 2006

ظ���ن اجلميع ان هذا املنتخب س���يعيد 
لألرجنتني امج���اد املاضي بحصوله على 
اللقب، وذلك بسبب نخبة الالعبني الذين 
انضموا للمنتخب في ذل���ك احلني امثال: 
ميسي، فيرون، زانيتي، تيفيز، كامبياسو، 
ولكن احل���ظ عاندهم وخرجوا امام املانيا 

بركالت الترجيح في دور الثمانية.
5 � إسبانيا 2006

دائما ما يراه���ن اخلبراء على املنتخب 
االسباني في نهائيات كأس العالم لكي تكون 
له كلمة بني الكب���ار وان يكون هو البطل 
القادم للبطولة التي لم يحصل عليها من 
قبل، اال انها دائما م���ا كانت تخيب االمال 
بسبب تواضع تشكيلها ولكن في 2006 ضم 
منتخب »املاتادور« االسباني كال من توريس 
وفي���ا وراؤول في خط هجوم ناري اال ان 
فرنسا وقفت في طريق الزحف االسباني 

نحو اللقب.
4 � إجنلترا 1970

دخلت اجنلترا كأس العالم 1970 باملكسيك 
كحامل للقب ومبنتخ����ب حمل الكثير من 
جنوم اجنلترا املتوجني بكأس العالم 1966 
اال ان غلطة حارس تشلسي »بيتر بونيتي« 
في مباراة دور الثمانية امام املانيا الغربية 
لتخرج اجنلترا بهزميتها 2-3 وحترم جيال 

ذهبيا من اجناز كبير.
3 � البرازيل 1982

ه����و واحد من أعظم أجي����ال كرة القدم 
البرازيلية، فمن ال يتذكر سقراط أو زيكو 
او فالكاو؟ اال ان هذا اجليل حير الكثير من 
خبراء كرة القدم في عدم احرازه كأس العالم 
1982 وخروجه من الدور الثاني في البطولة 

باخلسارة امام ايطاليا 3-2.

2 � املجر 1954
كانت املجر تسعى الثبات نظرية العالم في 
وقتها بان »املنتخب املجري هو األفضل على 
الكرة األرضية« فالفريق الذي قاده بوشكاش 
حطم اجنلترا في وميبلي 6-3 قبل الوصول 
الى كأس العالم والتي اعتبرها الكثيرون مبثابة 
نزه���ة للمجريني اال ان املانيا الغربية فازت 

باللقب على حسابهم في النهاية 2-3.
1 � هولندا 1974

هو املنتخب األعظم الذي لم يحصل على 
كأس العالم منذ بدايتها وحتى اآلن، فعلى 
الرغم م����ن امتالك الطاحون����ات الهولندية 
لالعبني مثل كروي����ف وبيركامب وريكارد 
وخوليت وفان باسنت اال انها لم تفز بكأس 
العالم وخس����رت مرتني في النهائي عامي 
1974 أمام املانيا الغربية 1-2 وفي 1978 امام 

االرجنتني 3-1.

أسوأ 10 منتخبات 

وبالنسبة ألسوأ 10 منتخبات شاركوا في 
النهائيات واكتفوا فقط بشرف الظهور في 
أشهر محفل كروي على سطح الكرة األرضية. 

وفيما يلي القائمة كاملة:
1 � السلفادور:

� شارك منتخب السلفادور في مونديالي 
1970 و1980 وخسر جميع مبارياته، وتلقى 
أكبر هزمية في تاريخ كأس العالم بخسارته 
أمام املجر 10-1.لعب 6 مباريات، وخسر 6، 

له هدف وحيد، وعليه 22 هدفا.
2 � زائير: املش����اركة الوحيدة كانت في 
مونديال 1974، وتلقت شباكه 9 أهداف في 
مباراته أمام يوغوسالفيا.لعب 3 مباريات، 

وخسر 3، لم يسجل، وعليه 14 هدفا.
3 � هاييتي: ش����ارك منتخب هاييتي في 
مونديال 1974، وكانت نتيجة 7-0 أمام پولندا 
هي أقصى هزمية له.لعب 3 مباريات، وخسر 

3، له هدفان، وعليه 14 هدفا.
4 � اليونان: خس���ر منتخ���ب اليونان 
مبارياته الثالث ف���ي مونديال 1994، 4-0 
أم���ام األرجنتني و0-4 أمام بلغاريا و2-0 
أمام نيجيريا.- لعب 3 مباريات، وخس���ر 

3، لم يسجل، وعليه 10 أهداف.

5 � نيوزيلن����دا: تلقت ش����باك منتخب 
نيوزيلندا 12 هدفا في مونديال 1982، 4 من 
البرازيل و5 من اسكوتلندا و3 من االحتاد 
السوفييتي.لعب 3 مباريات، وخسر 3، له 

هدفان، وعليه 12 هدفا.
6 � الصني: لم يسجل املنتخب الصيني 
في مونديال 2002 أي هدف، وخسر مبارياته 
الثالث أمام البرازيل وكوستاريكا وتركيا.

لعب 3 مباريات، وخسر 3، لم يسجل، وعليه 
9 أهداف.

7 � اإلمارات:وق����ع املنتخب اإلماراتي في 
مجموعة صعبة للغاية في مونديال 1990، 
حيث التقى بحامل لقب تلك البطولة املنتخب 
األملاني وخسر بنتيجة 1-5، ويوغوسالفيا 
وخسر برباعية، وانهزم أمام كولومبيا بهدفني 
نظيفني. لعب 3 مباريات، وخسر 3، له هدفان، 

وعليه 11 هدفا.
8 � إندونيسيا: شارك املنتخب اإلندونيسي 
ف����ي مونديال 1934، ولع����ب مباراة وحيدة 
في دور التصفيات األولى املؤهلة إلى دور 
ربع الثماني����ة، وانهزم في تلك املباراة أمام 
املجر 6-0. لعب مباراة واحدة، وخس����ر 3، 

لم يسجل، وعليه 6 أهداف.
9 � كندا:كانت خسارات املنتخب الكندي 
في مونديال 1986 مقبولة نسبيا بخسارته 
أمام املنتخب الفرنسي 0-1، وبنتيجة 2-0 
أمام املجر، و0-2 أمام االحتاد السوفييتي. 
لعب 3 مباريات، وخسر 3، لم يسجل، وعليه 

5 أهداف.
10 � توغو:ش����ارك منتخ����ب توغو في 
املونديال األخير، أملانيا 2006، وخسر جميع 
مبارياته.لعب 3 مباريات، وخسر 3، له هدف 

واحد، وعليه 6 أهداف.
كما تعرضت س����لوڤينيا للخسارة في 
مبارياتها الثالث في بطولة كوريا واليابان 
2002. لعب 3 مباريات، وخسر 3، له هدفان، 

وعليه 7 أهداف.
وكذل����ك العراق في مونديال 1986 حيث 
خسر جميع مبارياته أمام بلجيكا 1-2، وأمام 
املكسيك بهدف نظيف، و0-1 من پاراغواي. 
لعب 3 مباريات، وخسر 3، له هدف واحد، 

وعليه 4 أهداف.

هولندا تأهلت لنهائي مونديال أملانيا 1974 واألرجنتني 1978 وفشلت في إحراز كأس العالم مهاجم إيطاليا روبرتو باجيو أضاع ركلة ترجيح لتفوز البرازيل بكأس العالم 1994

نجم فرنسا ميشال بالتيني تأهل لنصف نهائي 
مونديال 1982 و 1986 وفشل في إحراز اللقب


