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انقالب في تقييم أداء النجوم بسبب مؤشر كاسترول

رونالدو ومولر وبكنباور وبوفون
يتصدرون تصنيف أفضل الالعبين

كشفت مؤسسة كاسترول، الراعي الرسمي لكأس العالم 2010، اإلحصاءات 
ومت تصميم نظام تصنيف مبتكر يسمح للجماهير مبراقبة أداء كل العب 
في املنتخبات ال� 32 املش���اركة ألول مرة في كأس العالم. وبالتزامن مع 
إطالق مؤشر كاسترول، مت الكشف أيضا عن تصنيف الالعبني في النسخ 
ال� 11 األخيرة، بلغ تصنيف بوفون 9.61 من 10، منذ العام 1966 عندما أحرز 
األملاني بكنباور »20 س���نة آنذاك« األلقاب الفردية. حيث سجل القيصر 
أربعة أهداف، وصنع تسع فرص للتسجيل، ومتكن من حتقيق 17 تدخال 
أرضيا خالل مشوار أملانيا الغربية نحو النهائي، فتصدر ترتيب كاسترول 
مبعدل 9.83، تفوق العبان فقط على إجناز بكنباور، وذلك عندما حصل 

البرازيلي رونالدو على 9.87 واألملاني جيرد مولر 9.86.
كانت كأس العالم 2002 األفضل من الناحية الهجومية منذ عام 1966، 
مبعدل 11.4% من ترجمة الفرص، وإلى جانب تألق رونالدو الهائل، متكن 
من تس���ديد 50% من الكرات أكثر من أي العب، وأصبح »أو فينومينو« 
أفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 15 هدفا، ثمانية منها سجلها 
في كوريا اجلنوبية واليابان، وساهم في حتقيق بالده اللقب اخلامس.
حص���ل على تصنيفه برصيد 9.87 من خالل تس���ديد 28 كرة، ومنح 13 

فرصة محققة لزمالئه.
أهداف رونالدو الثمانية عام 2002 كانت األعلى في كأس العالم منذ 
حتقيق جيرد مولر 10 أهداف مع أملانيا في نسخة 1970، مبعدل بلغ 42 
تس���ديدة في املباراة، كانت نسخة املكس���يك 1970 األكثر ميال للناحية 
الهجومية في النس���خ ال� 11 األخيرة، وفيها ش���ارك مولر في صناعة 13 

هدفا، 10 من خالله و3 من التمريرات 
احلاسمة، وهو أكثر من أي العب في 

كأس العالم بني 1966 و2006.
ومن األهداف العشرة، سجل مولر 
أربعة برأسه، وهو األعلى في الدورة، 
كما أصبح األملاني ثاني العب يحقق 
ثالثيتني متتاليتني في كأس العالم 
بعد املجري ساندور كوتشيش عام 
1954، بطبيعة احلال، متكن بعض 
عظماء اللعبة من الدخول بقوة على 
مؤشر كاسترول، أبهر يوهان كرويف 
نسخة 1974 وحصل على رقم رائع 
بلغ 9.82 من خالل تفوقه في مترير 

55 كرة، وعدا عن تسجيله ثالثة أهداف، صنع كرويف فرصة من اللعب 
املفتوح كل 22 دقيقة، وخالل الفوز على بلغاريا 4 � 1 في دور املجموعات، 

منح الهولندي الطائر نحو 11 فرصة لزمالئه.
بفارق عش���رين فقط خلف كرويف يقف دييغو مارادونا الذي هيمن 
على مكسيكو 1986 برصيد 9.80، سجل النجم األرجنتيني اخلارق ومرر 
71% من كرات األهداف لبالده، لكن قدرته الهائلة على املراوغة هي التي 
فتحت األعني عليه، راوغ 90 مرة خالل املس���ابقة، أكثر بثالث مرات من 
أي العب آخر، و19 منها كانت خالل املباراة الشهيرة أمام إجنلترا 2-1 في 

ربع النهائي، وهو األعلى في مباراة واحدة بني 1966 و2006.
وكان جريجورز التو أحد العبي الوسط اآلخرين الذين حققوا رقما 
جيدا برصيد 9.81 في مؤش���ر كاس���ترول وذلك في نسخة 1974، سجل 
الپولندي س���بعة أهداف بينها هدف الفوز في مرمى البرازيل في مباراة 

حتديد املركز الثالث، فرفع معدل تسجيل الفرص إلى %28.
ومن املدافعني البارزين، الثنائي الفرنسي مارسيل دوسايي وليليان 
تورام، خالل حملة فرنس���ا إلحراز لقب 1998، تدخل دوس���ايي 38 مرة 
وصحح 132 كرة فحصل على رصي���د 9.71، في حني حصل تورام على 

رصيد 9.78 محققا نسبة 75% من تدخالته الثنائية 50 على 50.
ويدرك الالعبون الكبار الذين مت ذكرهم أعاله، انه في ظل رفع التسجيل 
لتصنيفهم، إال أن النجاح يتطلب عوامل إضافية ال ميكن قياسها بسهولة، 
كرة القدم لم تكن يوما لعبة مبنية على اإلحصاءات البحتة، ومن املؤكد 

أن هذه النسخة من كأس العالم لن تكون مختلفة.
يأمل العائدون خلوض نهائيات كأس 
العالم مرة ثانية أو ثالثة تقدمي مستوى 
أفضل من ظهورهم السابق على الساحة 
العاملية، ومع ذلك، يدرك حارس مرمى 
ايطاليا جيانلويجي بوفون أنه بحاجة إلى 
قوة فوق طاقة البشر كي يكرر إجنازات 
2006. منذ أربع س���نوات، تلقى بوفون 
هدفني فقط عندم���ا كان يحرس مرمى 
منتخب إيطاليا، ودخل هدف عن طريق 
اخلطأ والثاني من ركلة جزاء، كما أنه 
أنقذ 93% من التسديدات على مرماه خالل 
مسيرة إيطاليا نحو إحراز لقبها الرابع 

في كأس العالم.

حارس مرمى ايطاليا بوفون يتصدر تصنيف أفضل الالعبني

مهاجم البرازيل السابق رونالدو أفضل هداف
في تاريخ كأس العالم برصيد »15 هدف«


