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پنجمین حضور... !پنجمین حضور... !
وقتى غروب روز پنجشنبه 24 خرداد ساعت 19/30 دقیقه به وقت ایران، صداى 
سوت داور بازى روسیه- عربستان در ورزشگاه لوژنیکى شهر مسکو طنین مى افکند، 
مرحله نهایى بیســت و یکمین دوره جام جهانى فوتبال رســماً آغاز مى شود. بدون 
اغراق این رقابت ها اگر نگوئیم بزرگترین رویداد ورزشى جهان اما جزو دو، سه اتفاق 
بزرگ ورزشــى امروز و در ردیف بازى هاى المپیک است. براساس قضاوت تجربه و 
آنچه از دور و نزدیک مشاهده شده است این مسابقات بزرگ مثل هر رویدادى که 
در جهان اتفاق مى افتد و هر پدیده اى که در آن همت ها و تدبیرها به کار مى افتد و 
اراده ها براى «بهتر و بهتر شدن» به میدان مى آیند، در هر دوره از همه جنبه ها به 
ویژه از حیث کیفى نسبت به دور قبل بهتر و تماشایى تر از آب درآمده است و این 
بهبود کیفى و روند «بهتر شدن» را نه فقط در سطح فنى رقابت ها و کالس تیم ها و 
نوآورى هاى تکنیکى و تاکتیکى و... که در مستطیل سبز قابل رؤیت و لمس است، 
بلکه در همه ابعاد به ویژه نظم و انضباط و نحوه برگزارى و چگونگى ســرویس دهى 
به تماشــاگران و رسانه ها و... که با نگاهى موشــکافانه مى توان آن را دریافت و به 
این نتیجه رســید. بنابراین رویداد بزرگى مثل جام جهانى را باید در ابعاد مختلف 
مورد بررســى و کنکاش قرار داد و فقط به مســابقات و برد و باخت ها بسنده نکرد. 
این کالس درس بزرگ عملى اســت که آنهایى که قصد «بهتر شــدن» دارند و به 
وضع موجود بسنده نکرده و دغدغه بهود فوتبال خود را دارند، باید از آن زیرکانه و 

هوشمندانه بیشترین و باالترین بهره ها را ببرند.
خوشــبختانه تیم ملى فوتبال جمهورى اســالمى ایران در این دوره از رقابت ها 
حضور دارد و پرچم مقدس کشــورمان در کنار پرچم 31 کشور دنیا که به مرحله 
نهایى راه پیدا کرده اند در جاى جاى کشــور محل برگزارى به اهتزاز درآمده است. 
ناگفته پیداســت که این میدان و حضور در آن، چقدر براى هر کشــورى مى تواند، 
تبلیغات مثبت به حســاب آید و تا چه اندازه باعث خنثى شدن تالش هاى تخریبى 
و دشــمنانه شــود. فوتبال ایران به طور کلى در ده دوره این رقابت ها شرکت کرده 
اســت و از  مســابقات مقدماتى جام جهانى 1974 براى شرکت در مرحله نهایى، 
حضور یافته اســت که در این گیر و دار، تاکنون پنج دوره توانسته است در مرحله 
نهایــى در جمع بهترین تیم هــاى جهان حضور پیدا کند. تیــم ملى فوتبال ایران 
اولین بار در سال 1978 به عنوان تنها نماینده آسیا، جزو 16 تیم حاضر در مرحله 
نهایى مســابقات به میزبانى آرژانتین قرار گرفت. فوتبال ایران بعد از بیست سال با 
ســربلندى در دیدار حساس مقابل استرالیا، مجدداً موفق به حضور در جام جهانى 
شد که این بار در سال 1998 به میزبانى کشور فرانسه برگزارى شد. سومین تجربه 
حضور ایران در مرحله نهایى جام جهانى، مربوط به سال 2006 است که مسابقات 
به میزبانى کشــور آلمان برگزار شد. چهار ســال پیش یعنى در سال 2014 براى 

چهارمین بار تیم ملى فوتبال ایران جواز صعود را به دســت آورد و به کشور برزیل 
سفر کرد و باالخره امسال در سال 2018 قرار است تیم ملى فوتبال ایران پنجمین 
حضور خود را در این آوردگاه بزرگ تجربه کند. این براى اولین بار اســت که تیم 
فوتبال ایران به طور «پیاپى» و بدون وقفه و فاصله به جام جهانى راه پیدا مى کند. 
از حیث کمى و نتیجه گیرى هم تیم ملى ایران در چهار دوره حضور قبلى 12 بازى 
کرده اســت که حاصل آن یک پیروزى، 3 تساوى و 8 باخت بوده است. ملى پوشان 

ما در این رقابت ها در مجموع 7 گل به ثمر رسانده و 22 گل دریافت کرده اند.
از جنبــه کمى و «اعــداد و ارقام» که بگذریم از حیــث کیفى و کلى باید گفت 
هرچند کســى در مزیت حضور تیم ملى در جام جهانى شــکى ندارد، و هیچ عقل 
ســلیمى مطرح بودن فوتبال ایران را در جمــع برترین ها منفى ارزیابى نمى کند و 
اهمیت آن را منکر نمى شــود اما نکته ظریف و دردآورى که در این باره وجود دارد 
و این نشــریه نیز مثل خیلى از کارشناسان بارها به آن پرداخته و درباره آن هشدار 
داده است این است که متأســفانه برخالف آنچه باالتر آمد، فوتبال ما از حضور در 
این مسابقات و تجربیاتى که در چهار دوره قبلى کسب کرده است، خیلى کم براى 
«بهتر شدن» وضع و حال خود بهره برده است. در واقع ما به مسابقات جام جهانى 
راه یافته ایم فقط براى اینکه راه یافته باشــیم و سه بازى انجام بدهیم و در آن سه 
بــازى همه تالش و قدرت خود را به کار بگیریم براى اینکه ارائه گر «بازى آبرومندانه» 
باشیم و... سربلند به کشور بازگردیم و از فرداى حذف شدن و بازگشتن به وطن، باز روز 
از نو روزى از نو! این اســت که مى بینیم على رغم چهار دوره حضور در جام جهانى- و 
عنقریب پنج دوره- آثار این حضور کمتر در حال و هواى فوتبال ما چه از حیث فنى و 
چه از نظر ساختارى و تشکیالتى و اجرایى مشاهده شده است. این اهل عبرت نبودن و 
درس نگرفتن از تجربیات و با این رویداد- ومشابه آن- سرسرى و غیرمسئوالنه برخورد 
کردن و نداشتن دید آینده نگرانه و... یکى از مصایب و آفات نه فقط فوتبال ایران، بلکه 
کل ورزش ما بوده اســت. فوتبال ایران به جام جهانى راه پیدا مى کند، نه یک بار، بلکه 

پنج بار، اما رفتار و وجنانش جهانى نمى شود!
فوتبال ایران سال هاســت که «رسماً»، حرفه اى شــده، اما عمًال غالب رفتارها و 

مناسبات آن در حد آماتور است و هر چه باشد حرفه اى نیست و...
در هــر حال امیدواریم که تیم ملى ایران در پنجمین حضور خود در جام جهانى 
سربلند و در شأن دوستداران و هواداران خود ظاهر شود و مهمتر از آن همه «ما»، 
اهالى ورزش و فوتبال، به ویژه مســئوالن و برنامه ریزان ورزش و فوتبال درس هاى 
پنجمین حضور را دریابیم و عبرت هاى آن را به کار بندیم و با همت و تدبیر آن را 

در خدمت رشد و بهبود فوتبال ایران و فرداى بهتر آن قرار دهیم.
سس سیدمحمدسعید مدنى

kayhanvarzeshi@Yahoo.com
آ آدرس پستى : تهران - خیابان فردوسى -کوچه شهید شاهچراغى - موسسه کیهان - کیهان ورزشی 
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مجله شماره آینده
کیهان ورزشى 

روز 27 خرداد منتشر 
خواهد شد
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محمدسعید مدنى نماینده کیهان ورزشى
در جام جهانى فوتبال روسیه

گذشــته،  ادوار  در 
اعزام  با  کیهان ورزشــى 
مفســران  و  خبرنگاران 
این  بــه  خود  ارزنــده 
رویــداد مهم ورزشــى، 
خود  خواننــدگان  براى 
ســنگ تمام گذاشــته و 
بــا اخبار و تفســیرهاى 
ارزشمند خدمتى صادقانه 
ملى  منافع  راســتاى  در 

داشته است.
هــم  بــار  ایــن 
آقاى سید محمدسعید مدنى 

مدیر مسئول و سردبیر کیهان ورزشى براى پوشش و تهیه اخبار و 
گزارش هاى جام جهانى فوتبال به کشور روسیه اعزام خواهد شد. 
بتوااندن باا ه جاام جهانانى 19199898 ففراانسن مثثلل یم مدیرمسئئولل ماا اامیدوارا
وو نان فهیهیمم ىاى ارزرزشمند خووانندگ یسیرره تف وو اخببارر باب تریرینن و و ن رترینین بهبه

دوستداران ورزش را با اخبار ارسالى سیراب کند.
براىا تتیم ملىل ففوتتباالل تت رااستتا،ا ضضمن آآرززوى موففقیق درد ههمین
ایران در جام جهانى روســیه، منتظر اخبار خوش از اردوى تیم 

هستیم. ایران یمملى فوتبال ن یر ل ب و ى

جام جهانى و یک ویژه نامه دیگر

ویژه نامه کیهان ورزشىویژه نامه کیهان ورزشى
ژ

آخرین اخبار از ورزش ایران و جهان را در سایت کیهان ورزشى بخوانید

WWW. kayhanvarzeshikayhanvarzeshi.ir

این روزها تب مســابقات جام جهانى فوتبال، دنیا را فرا گرفته اســت. مســابقاتى که هر چهار سال یک بار، 
نمایشگاه آن به بهترین نحو در یکى از کشورها برپا مى شود. این رقابت ها تاکنون با فرمول هاى خاص برگزار 
شــده کــه دوره هاى اخیر آن از حضور 32 تیــم در 8 گروه 4 تیمى حکایت دارد. کشــور برزیل با 5 قهرمانى 
(1958، 1962، 1970، 1994 و 2002) پرچمدار اســت. ضمن آنکه این کشــور از سال 1930 تاکنون در 
همه دوره ها حضور فعال داشــته و از این لحاظ نیز باالتر از ســایر کشــورها قرار دارد. جام جهانى فوتبال از 
سال 1930 شروع و تاکنون نیز 20 دوره آن به ترتیب در کشورهاى اروگوئه، ایتالیا(2بار)، فرانسه(2بار)، 
برزیل(2 بار)، سوئیس، سوئد، شیلى، انگلیس، مکزیک(2 بار)، آلمان(2 بار)، آرژانتین، اسپانیا، کره و ژاپن 
و آفریقاى جنوبى برگزار شــده اســت. ازطرفى در ســال هاى 1942 و 1946 به دلیل وقوع جنگ جهانى این 
رقابت ها انجام نشد. کشور روسیه هم براى اولین بار، در دوره آتى، میزبانى این رقابت ها را پذیرفته است. 
در هــر دوره، چنــد تیم بزرگ فرصت حضور در جام جهانى را به دلیل عدم صعود از دســت مى دهند که این 
تازگى ندارد. به عنوان مثال براى دوره آینده (2018 روســیه)، مى توان به کشــورهایى چون ایتالیا، هلند، 
شــیلى و ... اشــاره کرد که براى قرار گرفتن در لیست اعزامى به روســیه، هرچه زدند به در بسته خورد به 
ویژه تیم ایتالیا، قهرمان 4 دوره این مســابقات، که در آخرین لحظه (پلى آف)، توســط ســوئد شــکار شد و از 
صعود به جام بیســت ویکم بازماند. ضمن آنکه غیبت هلند که تاکنون در فینال ســه دوره جام جهانى حضور 
داشــته، نیز کامال محســوس اســت. یکى از تیم هاى حاضر در جام جهانى بیســت ویکم، ایران اســت. هرچند 
توانســتیم در چهار دوره گذشــته، هم به امتیاز و حتى پیروزى برســیم (آمریکا)، اما صعود به مرحله حذفى 
هنوز براى کشــورمان میسر نشــده است که امیدواریم با تالش ملى پوشــان این طلسم در بازى هاى روسیه 
شکســته شــود و فوتبال ایران بتواند از گروه سخت مراکش، اسپانیا و پرتغال، یکى از تیم هاى صعودکننده 
لقــب بگیرد. این براى دومین بار متوالى اســت که فوتبال ایران تحت رهبــرى کارلوس کروش بار صعود به 
جام جهانى مى بندد. غیر از دوره اول (1978)که با سرسختى توانستیم به نمایندگى از آسیا و اقیانوسیه، با 
اقتــدار به جام جهانى صعود کنیم و همچنین دو دوره اخیــر، که با آرامش به جام جهانى رفتیم، در دوره هاى 
دیگــر یا حذف شــدیم یا اینکه با زحمت فراوان، به مرحله نهایى ایــن رقابت ها پرواز کردیم. براى دوره آتى 
(2018)، کشــورمان طى دو مرحله بازى با حریفان آســیایى، بدون باخت به عنوان تیم اول گروه بلیت پرواز 
به روســیه را به دســت آورد که جالب توجه بود. از ملى پوشان در روسیه انتظار معجزه نداریم اما توقع این 
اســت که تیم ملى کشــورمان نمایش چشمگیرى در ســه بازى با مراکش، اســپانیا و پرتغال داشته باشد. به 
روال گذشته، تصمیم گرفتیم با حمایت شما خوانندگان گرامى و تالش چشمگیر همکاران قدیمى و جوان در 
تحریریه کیهان ورزشى، ویژه نامه اى که پیش روى شماست به چاپ برسانیم. به طور حتم با مرور آن، به یک 
ســرى از اشــتباهات ازجمله عددى برخورد خواهید کرد که امیدواریم به بزرگى خودتان ما را مورد عفو قرار 
دهید. براى شما و همچنین کاروان اعزامى ایران به روسیه نیز آرزوى سالمتى و موفقیت روزافزون داریم.
ه هوشمند

شناسنامه فیفا
ت تاسیس ---------- 21 مه 1904 میالدى
مم مقر------------------- زوریخ سوئیس
کک کشورهاى عضو---------------- 210
ر رئیس فعلى---- جیانى اینفانتینو (ایتالیا)
نن نایب رئیس----- بن حسین و جیم بودیس
شش شعار------------- براى بازى، براى جهان

روسا از شروع تاکنون
1- رابرین گوئرین

(فرانسه ------------ 1904 تا 1906)
2- دانیل برلى وولفال

(انگلیس ------------ 1096 تا 1918)
3- ژول ریمه

(فرانسه ------------ 1921 تا 1954)
4- رادولف سیلدایرس

(بلژیک ------------ 1954 تا 1955)
5- آرتور درورى

(انگلیس ------------ 1955 تا 1961)
6- استانلى راس

(انگلیس ------------ 1961 تا 1974)
7- ژائو هاوه النژ

(برزیل ------------1974 تا 1998)
8- سپ بالتر

(سوئیس ------------1998 تا 2015)
9- جانى اینفانتینو

(سوئیس ------------از 2015 تا ...)

ط طرح، تنظیم و اجرا:     کامبیز هوشمند
آآ آتلیه طراحى و صفحه آرایى:     علیـرضا راعى

ب بــا همــکارى اعضاى ســرویس خارجــى مجلــه:     محمدعلــى جبارى، 
اعظم فکورى٬ عرفان خماند ٬اشکان هوشمند و آرمین زمانى

ا اعضــاى گروه فوتبال:     بهمن اســدى، کیوان طباطبایى، حمید ترابپور و 
سعید حاجى بابایى

م منابع ویژه نامه:     مجله ورلد ساکر، مجله اونز فرانسه، مجله گوئرنیو اسپورت 
ایتالیا، اسکاى اسپورت٬کیکر آلمان، فیفا نیوز، گاردین و آرشیو کیهان ورزشى

ج جلد و پوستر تیم ها:     جمشید ولى پور
آآ آرشیو و تهیه عکس:     داود خدایارى ٬امیرحسین زرین فرد

با تشکر از واحدهاى ادارى، فنى، حروفچینى، تصحیح 
لیتوگرافى، صحافى، افست، امور چاپ و توزیع موسسه کیهان
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شکـل گیــرى جام جهانى فوتبالشکـل گیــرى جام جهانى فوتبال
پس از تاســیس فیفا (فدراســیون بین المللى فوتبال) در ســال 1904، مقامات آن زمان این تشــکیالت، تالش کردند تا از فوتبال 

المپیک براى راه اندازى جام جهانى الگوبردارى کنند. در المپیک تابســتانى 1908 لندن، فوتبال رســمى شد بدین ترتیب راه براى 
برگزارى پیکارهاى بین المللى در المپیک تابستانى 1920 هموار گردید. در 28 مه 1928، کنگره فیفا در شهر آمستردام هلند 

به تصویر درآمد، در این دورهمى تصمیم گرفته شــد که جام جهانى فوتبال به زودى راه اندازى شــود شود، گروه موافق بیش 
از گروه مخالف بود. با این حال براى برپایى اولین دوره همه نگاه ها به ســمت کشــور اروگوئه معطوف شــد، کشورى که در آن 
سالها دو بار رسما قهرمان فوتبال شده بود، ضمن آنکه سالگرد استقالل کشورش را نیز در پیش داشت. به علت دورى راه و 
هزینه بسیار باالى سفر، تا دو ماه قبل از برپایى اولین دوره جام جهانى 1930، کشورهاى اروپایى هیچ عالقه اى به شرکت در 
این مســابقات نداشتند با این وجود، شخص «ژول ریمه» رئیس آن زمان فیفا توانست کشورهایى چون یوگسالوى، فرانسه، 

رومانى و بلژیک را متقاعد کند که رهســپار اروگوئه شــوند. در اولین دوره رقابت هاى جام جهانى 13 تیم به میدان رفتند، که 
هفت تیم از آمریکاى جنوبى، 4 تیم از اروپا و دو تیم نیز از آمریکاى شمالى و مرکزى بودند.

اولین گل جام جهانى را «لوســین لوران»، مهاجم فرانســوى زد و در نهایت نیز تیم ملى اروگوئه، میزبان مســابقات، با پیروزى 
4-2 بــر آرژانتیــن، اولین قهرمان جام جهانى فوتبال لقب گرفت.  با حضور تعداد کمى از تیم هاى آمریکاى جنوبى، این مســابقات 
در ســال هاى 1934 و 1938 هــم به تصویر درآمد منتها وقوع جنگ جهانى دوم، همه برنامه هــاى فیفا را براى برپایى مرتب این 

بازیها خراب کرد تا حدى که دوره بعد آن در ســال 1950 برگزار شــد. وقتى آتش جنگ جهانى خاموش شــد برزیل تقاضاى میزبانى 
جام جهانى را ارائه داد، اروگوئه که دو دوره قبلى این بازى ها را در اروپا تحریم کرده بود در برزیل به میدان سایر رقبا رفت و حتى 

بر ســکوى قهرمانى تکیه زد. طى ســال هاى 1934 تا 1978، 16 تیم مرحله نهایى را برگزار  کردند. البته در ســال 1938، 15 تیم 
به رقابت برخاســتند. ضمن آنکه در ســال 1950 هم 13 تیم به مصاف هم رفتند. از سال 1982، جام جهانى 24 تیمى شد و با  

فرمول جدید به تصویر درآمد و این تا جام جهانى 1998 ادامه داشت. از سال 1998 تاکنون مرحله نهایى جام جهانى با حضور 
32 تیم انجام مى شود.

جام  ژول ریمه جام  ژول ریمه 
بین سال هاى 1930 تا 1970، جام ژول ریمه به قهرمان جام جهانى تعلق مى گرفت این جام در اصل همان جام جهانى 
بود که به خاطر تالش شبانه روزى «ژول ریمه» به نام وى بر سر زبانها افتاد. این جام از سال 1946 رسما «ژول ریمه» 

شــد. ولى از اقبال بد، در ســال 1983 عده اى آن را به ســرقت بردند و تا به امروز هم نتوانستند سارقین را پیدا 
کنند و این احتمال مى رفت که آن را ذوب کرده اند. پس از جام جهانى 1970، جام جدید طراحى و در دســتور کار 

قرار گرفت. از مجموع 7 کشــورى که براى طراحى جدید جام جهانى «ایده» داده بودند، طرح ســیلویو گانزانیگا، 
از ایتالیا پذیرفته شــد. تا ســال 1990، هر تیم در قبال هر پیروزى تنها 2 امتیاز دریافت مى کرد اما از دوره 

1994، سه امتیاز براى هر برد در دستور کار قرار گرفت.

فکورى ا اعظم فکورى

فوتبال کردند تا از ت، تالش
د بدین ترتیب راه براى

شهر آمستردام هلند
د، گروه موافق بیش 
، کشورى که در آن 
ه علت دورى راه و 
قه اى به شرکت در 
وگسالوى، فرانسه، 

رفتند، که  ه میدان

 مســابقات، با پیروزى
جنوبى، این مســابقات 
براى برپایى مرتب این 

ـد برزیل تقاضاى میزبانى
دان سایر رقبا رفت و حتى 

15 تیم ،5 ر ســال 1938
با   انى 24 تیمى شد و

ى جام جهانى با حضور 

ن جام جهانى 
ژول ریمه»
ن را پیدا 

تور کار
نیگا، 

وره 

«ژول ریمه» که بود؟«ژول ریمه» که بود؟
ژول ریمه در 14 اکتبر سال 1873 در شرق فرانسه دیده به جهان گشود ولى با خانواده به پاریس آمد تا مابقى عمر خود را در آنجا سپرى کند. 

آن زمان، او 11 ســال بیشــتر نداشــت. وى در جنگ جهانى اول به عنوان افسر در ارتش فرانســه خدمت کرد که در نهایت به او 
نشــان «صلیب جنگ» ارائه شــد. «ریمه» پس از جنگ، ریاست فوتبال فرانسه را در سال 1919 برعهده گرفت و نکته جالب اینکه 
دو ســال بعد یعنى در اول مارس 1921، او رئیس فیفا شــد، وقتى وى به فیفا آمد، اعضاى این تشــکیالت از 12 تیم به 85 عضو 
افزایش یافت.ژول ریمه سومین رئیس فدراسیون بین المللى فوتبال بود که بین سال هاى 1921 و 1954 در این پست انجام وظیفه 
کرد. او حتى موسس باشگاه ستاره سرخ سنت روئن فرانسه نیز لقب گرفت و در نهایت نیز در سال 1956، دو روز پس از آنکه وارد 

83 سالگى شد، دارفانى را وداع گفت، خدمات ارزنده او براى شکل گیرى جام جهانى فوتبال هرگز فراموش نمى شود.
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سفرنامه تیم ملى از تهران تا مسکو وی
بازهم با کمترینبازهم با کمترین
بـازى بـازى تـدارکـاتىتـدارکـاتى
به جـام جهانـى رفتیمبه جـام جهانـى رفتیم

 ک کیوان طباطبایى

رخـــرداد 613971397 خخخخخ

تیــم   ملى 
فوتبـــال ایران 

برخــالف حــریفان 
جهانى  جام  در  نامدارش 

2018 بارسفر به روسیه بست.کارلوس 
کروش و بازیکنانش پیش از سفر به اردوى ترکیه به مصاف تیم ملى 
ازبکستان رفتند.از طرفى پس از هفته ها حرف و حدیث از پیراهن 
تیم ملى براى جام جهانى نیز رونمایى شد.تیم ملى با پیراهن دوم 
خود مقابل تیم جوان شده ازبکستان به میدان رفت و طبق معمول 
برخى ، شکل و شمایل پیراهن ملى پوشان را به نقد کشید و این 
که طراحى پیراهن تیم ملى ضعیف است که البته به فاصله چند 
از کیفیت  روز خبرى روى خروجى خبرگزارى ها آمد که اطالع 
پیراهن دوم تیم ملى با برند آدیداس مى داد . ایران باتک گل روزبه 
چشمى در نیمه اول بر تیم جوان شده ازبکستان غلبه کرد. سرانجام 
از سوى مربى پرتغالى اسامى 25 بازیکن شاخص تیم ملى براى سفر 

به روسیه اعالم شد.
با حذف سید جالل حسینى،وریا غفورى،سید حسین حسینى 
وکاوه رضایى شوك بزرگى به دوستداران تیم ملى وارد آمد و کروش 
در چند مصاحبه به دالیل انتخاب لیست 25 نفره اشاره کرد. ابتدا 
دالیل کروش براى اهالى فوتبال قابل قبول نبود اما از آن جا که 
سرمربى حرف آخر را مى زند و کروش با انتخاب هایش در هفت سال 
گذشته نشان داده که قصدش موفقیت تیم ملى بوده است و خالصه 
این که وى اعالم کرد سید جالل و غفورى در لیست انتظار هستند. 
تیم ملى پس از دیدار با رییس جمهورى و حضور در مراسم جشن 

سرود تیم ایران به اردوى ترکیه عزیمت کرد. 
هدف تیم ملى در اردوى استانبول  بازى با تیم ملى این کشور 
بود. ملى پوشان روزى دو نوبت در کمپ تمرینى بشیکتاش برنامه 
آماده سازى را  برگزار کردند و حضور على دایى در محل تمرینى 
ملى پوشان و عکس یادگارى او با کروش و بازیکنانش سوژه رسانه ها 
شد. دایى پس از دیدار با کروش و بازیکنانش به نمایندگان ایران در 
جام جهانى روسیه روحیه داد و کروش هم از دایى به عنوان یک 
جنتلمن یاد کرد .تیم ملى در ورزشگاه باشاك شهیر شهر استانبول 

به دیدار تیم ملى ترکیه رفت.
 این درست است که کروش نمى خواست دستش در این بازى 
رو شود اما بازى هجومى ترکیه باعث شد تا 
ملى پوشان حاضر در میدان درست و 

حسابى محک بخورند و منهاى 

نتیجـــــه 
به  یک  بر   2)
مکان  ترکیه)  سود 
ملى پوشان  برخى  بازى 
در این دیدار مشخص شود. 
جالب بود که کروش یکبار بر سر 
بیرانوند فریاد کشید و آن هم زمانى بود 
که دروازه بان تیم ملى با پرتاب دست هاى قابل 
توجه خود مهاجمان را صاحب توپ کرد.فریاد کروش از این 

بابت بود که نمى خواست تکنیک تیم ملى در حمله لو برود.
متاسفانه پس از بازى تدارکاتى با ترکیه خبرى اردوى ایران را 
تحت تاثیر قرار داد و آن هم عارضه قلبى مهدى تاج رییس فدراسیون 
فوتبال در ترکیه بود. البته رییس فدراسیون در بیمارستانى بسترى 
شد و طبق خبرها  سالمتى اش را به دست آورد. ملى پوشان از این 
رو در اردوى استانبول دست به اقدام قابل توجهى زدند و پیراهن تیم 

ملى را به مهدى تاج اهدا کردند.
برنامه  بعدى تیم ملى بازى تدارکاتى برابر تیم ملى یونان بود. 
بازى اى که مى توانست به تیم ملى در مسیر آماده سازى جام جهانى 
روسیه کمک شایانى کند اما این بازى با بدقولى  یونانى ها مواجه شد 
و تیم ملى فرصت رویارویى با تیم اروپایى را از دست داد. بطوریکه 
فدراسیون فوتبال با صدور  بیانیه اى روابط خود را با فدراسیون یونان 
به حالت تعلیق درآورد.در قسمتى از بیانیه فدراسیون فوتبال که به 
منظور لغو بازى با یونان صادر شد آمده بود: لغو این دیدار که براى 
دوازدهم خرداد و در روز فیفا برنامه ریزى شده بود، آسیبى جدى 
به برنامه تیم ملى فوتبال ایران در مرحله نهایى اردوى آماده سازى 
ادعاهاى  برخالف  کرد.  وارد  جهانى 2018  جام  در  جهت حضور 
اعالم شده، تیم ملى فوتبال ایران همواره آماده بازى در یونان بود، 
کمااین که مستندات رد و بدل شده میان دو فدراسیون حکایت از 
این موضوع دارد. تا زمان اقدام فیفا نسبت به این گزارش، فدراسیون 
فوتبال ایران اعالم مى کند که روابطش را با فدراسیون فوتبال یونان 

به حالت تعلیق در مى آورد.
پس از این بیانیه فدراسیون فوتبال از استانبول خبر رسید که 
تیم ملى کوزوو جایگزین یونان شده است و تیم ملى به مصاف این 
تیم اروپایى خواهد رفت.پس از فاصله کوتاهى از استانبول و اردوى 
تیم ملى دوباره خبر مى رسد که کوزوو شرط فدراسیون فوتبال و 
تیم ملى را رد کرده و حاضر نیست در ورزشگاه خالى به مصاف تیم 
ایران برود.براساس اعالم صفحه توییتر فدراسیون فوتبال کوزوو ، 
دیدار دوستانه ایران و با تیم ملى این کشور که قرار بود 13 خرداد 
در استانبول ترکیه برگزار شود، نیز لغو شد.در متن این پیام توییترى 
آمده بود که فدراسیون فوتبال کوزوو با انتشار بیانیه اى رسمى دلیل 
لغو این دیدار را درخواست ایران براى برگزارى بدون تماشاگر این 

با مخالفت فدراسیون کوزوو مواجه شد.ابتدا  اعالم کرد که  دیدار 
فدراسیون فوتبال یکى دو روز پس از لغو بازى با کوزوو بیانیه دیگرى 
علیه فدراسیون فوتبال یونان صادر کرد و بطورکلى بیانیه در بیانیه 

شد! 
از آن طرف هم  فدراسیون فوتبال یونان با انتشار بیانیه اى 
با کشورمان   لغو دیدار  ایران و  بیانیه فدراسیون فوتبال  به  نسبت 
واکنش نشان داد.فدراسیون فوتبال یونان با ابراز تعجب از صحبت 
هاى مطرح شده از سوى طرف ایرانى نوشت: از سبک و محتواى 
بیانیه فدراسیون فوتبال ایران متعجب شده است.در ادامه این بیانیه 
آمده است: اگر خسارتى ناشى از عدم برگزارى بازى دوستانه پیش 
آمده در وهله نخست این فدراسیون فوتبال یونان است که متحمل 
آن شد، زیرا شرایط اقتصادى مورد نظر با توجه به فعالیت هاى صورت 
گرفته محقق نشدند. مسئله مهمتر این است که آماده سازى تیم ملى 

فوتبال یونان براى لیگ ملت هاى اروپا را با آسیب مواجه کرد.
15 خرداد پرواز به روسیه

تیم ایران با لغو دو بازى تدارکاتى پیش از جام جهانى روسیه 
بازى  و  دید  مى  خود  رو  پیش  را  لیتوانى  ملى  تیم  با  بازى  تنها 
نکردن در این مقطع زمانى به سود هیچ تیمى پیش از جام جهانى 
نیست .  تیم ملى طبق برنامه از پیش تعیین شده خود 15 خرداد 
1397 راهى سرزمین تزارها(لقب روسیه در جهان) شد تا در کمپ 
لوکوموتیو مسکو براى حضور در جام جهانى 2018 آماده شود.تیم 
ملى پس از حضور در روسیه، تمریناتش را در کمپ لوکوموتیو مسکو 
تا دو  روز پیش از دیدار ایران و مراکش برگزار خواهد کردو یک 
بازى دوستانه نیز مقابل لیتوانى انجام مى دهد و سپس راهى سن 
پترزبورگ خواهد شد تا آماده مسابقه با مراکشى ها شود. البته طبق 
اعالم فیفا (فدراسیون جهانى فوتبال)، تیم هاى حاضر در جام جهانى 
2018 روسیه باید تا تاریخ 4 ژوئن (14 خرداد) فهرست 23 نفره 
نهایى شان را به فیفا ارائه مى دادند و بعد از آن تاریخ، تیم ها تنها 
در صورتى که یکى از بازیکنان شان مصدوم شود، در یک بازه زمانى 
24 ساعته مى توانند یک نفر را به فهرست شان اضافه کنند و تغییر 
دیگرى در کار نخواهد بود.با این حساب از فهرست تیم ملى باید یک 
نفر کنار مى ماند و کروش پیش از سفر به روسیه (14 خرداد) این 

کار را انجام داد.
رضایت کروش

ایران در گفت و گویى جمع بندى خود را از  مربى پرتغالى 
بازى تدارکاتى برابر ترکیه و وضعیت ملى پوشان اعالم کرد و گفت: 
از بازیکنانم خیلى رضایت دارم. هرگز از مدافعان تیم چنین ظرفیتى 
براى باال نگه داشتن بازى و حفظ حمالت و حمایت از چهار و پنج 
بازیکن در خط حمله ندیده بودم. از این موضوع خیلى راضى ام که 
بازیکنان چگونه به توپ ضربه مى زدند و از عقب بازى مى کردند. 
مردم هم هرگز چنین چیزى را از مدافعان ما ندیده بودند و هرگز این 
اتفاق نیفتاده بود؛ براى اولین بار بود که چنین چیزى را مى دیدیم، 
آن هم مقابل تیم با کیفیتى چون ترکیه. این قدم بسیار بزرگ و 
رو به جلویى براى تیم ماست و هرگز خط دفاع ما با این کیفیت و 
اعتماد بازى نکرده بود و به بازیکنان خط میانى و حمله براى باال نگه 
داشتن تیم کمک نکرده بود بنابراین من از عملکرد مدافعان خیلى 
راضى هستم و هم چنان با انسجام تیمى که همیشه داریم به کارمان 
ادامه مى دهیم. شروع بسیار خوبى بود و من از مدیریتى که در این 
بازى بعد از یک هفته کار داشتیم، رضایت زیادى دارم و به کارمان 

ادامه مى دهیم. 
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تیــم   ملى 
فوتبـــال ایران 

برخــالف حــریفان 
جهانى  جام  در  نامدارش 

2018 بارسفر به روسیه بست.کارلوس 
کروش و بازیکنانش پیش از سفر به اردوى ترکیه به مصاف تیم ملى 

2)
ت سود 

برخى بازى 
در این دیدار م
جالب بود که کروش
بیرانوند فریاد کشید و آن
که دروازه بان تیم ملى با پرتاب د
توجه خود مهاجمان را صاحب توپ کرد.فریاد
بابت بود که نمى خواست تکنیک تیم ملى در حمله لو

ژ
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مهدى تاج-رییس فدراسیون فوتبال
خواسته هاى  کروش را برآورده کردیم 

امیدوارى  تیم  به  خیلى  هم  ایشان  داشتیم،  محترم  جمهور  رییس  با  خوبى  بسیار  مالقات 
آقاى  همچنین  و  سلطانى فر  و  کروش  آقایان  کردند؛  پرداخت  تیم  به  هم  پاداشى  یک  و  دادند 
رییس جمهور صحبت هاى بسیار خوب و خیلى دلگرم کننده اى داشتند و موفقیت هاى تیم ملى 
نهایى  بدرقه  گفتند.درمراسم  تبریک  را  آقایان  و  بانوان  فوتسال  و  نوجوانان  جوانان،  بزرگساالن، 

پیوند  داشتند؛  نیز حضور  هنرمندان  و  مردم  به جام جهانى  ایران  ملى  تیم 
خیلى خوبى هم بین ما، سینما، هنر و ... بود؛ همه آمدند و از تمام 

هنرمندان تشکر مى کنم که زحمت کشیدند و در این مراسم 
شرکت کردند.تیم ملى در ترکیه دو مسابقه انجام مى دهد 

و بعد از آن در روسیه به مصاف لیتوانى مى رود تا آماده 
بازى هاى جام جهانى شود. خودم باید به نظر آقاى 

همه  و  بگذارم  احترام  ملى  تیم  محترم  سرمربى 
مسؤولیت آن برعهده ایشان است، اما از توانمندى 
ویژه سید جالل  به  که خط خوردند،  بازیکنانى 
حسینى چیزى کم نمى شود؛ صعود گره خورده 
با شخصیت سید جالل حسینى و از همین بابت 
را دوست داشته، دارم و خواهم داشت.با  ایشان 
همان شیوه اى که قبال پیش رفتیم، باز هم پیش 

قبال  داریم؛  سرپرست  مى دهیم؛  ادامه  و  مى رویم 
و  فدراسیون مى رفتند  دبیر کل  به عنوان  نبى  آقاى 

این کارهاى سرپرستى تیم ملى را انجام مى دادند، االن 
انجام مى دهد و آقاى ساکت  آقاى خراطى این کارها را 

جام  از  برگشت  تا  و  مى کند  دنبال  را  ملى  تیم  مسائل  نیز 
جهانى همراه ملى پوشان خواهد بود.بنده باید کارى انجام مى دادم 

که سرمربى تیم ملى از من خواسته بود؛ به لحاظ اینکه هر خواسته اى که 
ایشان داشت، انجام دادیم به خودمان نمره خوبى مى دهیم چون شرایطى که مى خواستند را مهیا 

کردیم.

کارلوس کروش-سرمربى تیم ملى ایران
از هم گروهى با اسپانیا و پرتغال خوشحال نیستم

از قرعه ایران نمى توانم خوشحال باشم. اسپانیا و پرتغال دو تیم خاص براى من 
هستند.براى ما رقابت هاى سختى خواهد بود. همیشه جام جهانى سخت است و فرقى 

نمى کند در چه گروهى حضور داشته باشیم اما زمانى که با اسپانیا، قهرمان جهان و پرتغال 
قهرمان اروپا هم گروه مى شویم شرایط کامال متفاوت مى شود. این قرعه براى من بهترین، نبود.ابتدا 
باید به مصاف مراکش برویم پس باید خود را براى بازى پیش رو خیلى خوب آماده کنیم. از همه 
مهم تر این است که ایران با اشتیاق و احترام بازى کند و با افتخار جام جهانى را ترك کند. 
بدون شک اسپانیا و پرتغال اگر اشتباه بزرگى نکنند شانس اول صعود هستند. احتمال 
کمى وجود دارد که دو تیم دیگر این گروه به دور بعد صعود کنند.همه چیز اسپانیا 
مراکش سخت  با  بازى  نداشت.  باخت  انتخابى  مرحله  در  ما  است.تیم  ترسناك 
خواهد بود. حریفان دشوارى داریم و باید ببینیم چه رقابتى با حریفان خواهیم 
داشت. چیزى که ما در تیم معرفى کردیم، بازیکنان فوق العاده مان بودند که 
را مى کنیم که  تمام تالش مان  نشان مى دهند.  از خود  باالیى  تعهد خیلى 
فوتبال خوبى ارائه کنیم. ما بدون باخت و به عنوان تیم دوم به جام جهانى 
مقابل  نمى خواستیم  دهیم.ما  ادامه  را  روند  این  مى کنیم  سعى  و  رفتیم 
تیم هاى سخت و بزرگ بازى کنیم. انتظارم این بود که مقابل روسیه بازى 
کنیم ولى االن مقابل دو کشور خاص بازى مى کنیم؛ اسپانیا و پرتغال. فکر 
مى کنم شانس خوبى در این گروه داریم. در هر بازى هدف مان خیلى ساده 
است؛ این که براى مردم ایران خوشحالى ایجاد کنیم. هر بازى براى ما یک 
دیدار خاص است و در هر بازى سعى مى کنیم عزت و احترام را براى فوتبال 
ایران به ارمغان بیاوریم.این گروه، یک گروه خاص است چون پرتغال کشورم است 
و شانس این را داشتم که در رئال مادرید مربیگرى کنم و این موضوع به اسپانیا 
نیز مربوط است. با این حال اکنون تنها سرمربى ایران هستم و هدفم این است سخت 
ترین حریف براى هر دو تیم و حتى مراکش باشیم. ما نیز شانس هایى داریم. مطمئن هستم 
با تمام وجود بازى خواهیم کرد. شکست دادن ایران آسان نیست و شاگردانم سعى خواهند کرد 
بهترین نمایش خود را در این بازى ها داشته باشند. هنوز چیزى ثبت نشده است. باید دید چه 

اتفاقاتى خواهد افتاد.

حشمت مهاجرانى - سرمربى ایران در جام جهانى 1978 
 همه چیز در "گرو"ى بازى اول است 

تواند  مى  مراکش  با  اول  بازى 
پیشروى  عدم  یا  پیشروى  رمز 

 . باشد  بعدى  دیدارهاى 
ازاین  بتواند  هرتیمى 
دشوار  و  سخت  مسابقه 
به  کند  کسب  امتیاز 
آینده اش امیدوارخواهد 
شد. تا این دیدار برگزار 
در  توان  نمى  نشود 

خصوص دو بازى با پرتغال 
واسپانیا نظر داد.نبرد قهرمان 

آفریقا وتیم برتر آسیا در رنکینگ 
خیلى فیفا حیاتى است . قهرمان آفریقا شدن 

سخت تر از موفقیت در آسیاست پس با حریف سخت کوشى مسابقه 
داریم , مراکش با 60 درصد بازیکنان متولد خارجى مقام اول را در 
دنیا دارد و سنگال با 40درصد دررده دوم است . اگر مربى مراکش با 
ترکیب بازیکنان متولد کشور به مصاف ایران بیاید داستانش با تیمى 
که اغلب بازیکنان آن درخارج تربیت شده اند , فرق دارد. بازیکنان 

تربیت شده مراکشى در خارج در واقع روانتر و بهتر توپ مى زنند .
 ازطرفى نباید تفکرات کروش را دست کم بگیریم او مربى 
ارزیابى  خوبى  به  را  مسائل  این  همه  و  است  وباهوشى  توانمند 
مى کند . کروش با تفکرات دفاعى به هرتیمى سخت اجازه نفوذ 
اعالم  را  این مسابقه  برنده  . پس دشوار است  وگلزنى مى دهد 
کرد منتها براى تیم ما این فرصت هست که از دفاع باز وآسیب 
پذیر حریف درضدحمالت بهره کافى ببرد پس هرتیمى ازحوادث 
درخصوص  است.  مسابقه  این  برنده  کند  استفاده  بازى  جریان 
معرفى تیم برتر جام , ابتدا الزم است یادآور شوم که آمار نشان 

تیم  اغلب یک  برگزار شد  اروپا  جام جهانى در  هروقت  دهد  مى 
ازاین قاره به مقام قهرمانى رسید وتاکنون طى بیست دوره گذشته  
اروپایى ها 9 بار در قاره خود برمسند قهرمانى تکیه زده اند.  اسم 
تیم خاصى را نمى برم اما شانس اروپایى ها براى قهرمانى را بیشتر 

مى دانم .
جالل طالبى- سرمربى تیم ملى در جام جهانى 1998

یکدستى نقطه قوت تیم ملى است
ملى،  تیم  مثبت  نقطه 

منسجم  دفاعى  ساختار 
بودن  یک دست  و 

است.  ملى پوشان 
چند  در  ملى  تیم 
مصاف  به  اخیر  هفته 
ترکیه  و  ازبکستان 
فکر  است.  رفته 

آن  ازبکستان  مى کنم 
کارلوس  که  نبود  تیمى 

آن  مقابل  بازى  از  کروش 
تنها  و  کند  خاصى  استفاده 

امیدوار  کرد.باید  تست  را  بازیکن  که چند  باشیم 
ملى پوشان در جام جهانى به اوج آمادگى برسند. بازى با ترکیه 
محک خوبى براى ما بود و نقاط ضعف و قوت تیم ملى را نشان 

داد.
ضمنا بازیکنان تیم ملى برعکس سالیان گذشته با هم خیلى 
هماهنگ هستند. آن ها به مناسبت هاى مختلف در کنار هم جمع 
شدند و به همین دلیل با خواسته ها و شیوه  کارى کروش آشنا 
هستند. هدف اول کر وش که در گذشته هم اینطور بود، این است 
که ابتدا گل نخورد و بعد گل بزند. این مساله در ذهن بازیکنان و 

هواداران نهادینه شده است. او به عقایدش پایبند است و در جام 
جهانى هم تغییر رویه نمى دهد.

بازیکنان و ساختار دفاعى منسجم  به نظرم، سطح یکسان 
تیم ملى نقطه قوت ایران است. نکته منفى درباره تیم ملى این 
را  بازى  نتوانستیم  خوردیم  گل  که  اوقات  بیشتر  در  که  است 
ببریم و در نهایت یا متحمل شکست شدیم یا بازى را با تساوى 

به پایان رساندیم. 

حسن روشن-بازیکن تیم ملى در جام جهانى 1978
مقابل اسپانیا و پرتغال راحت تر بازى خواهیم کرد

مصاف  به  ندرت  به  که  سالهاست  ایران  فوتبال  ملى  تیم 
است. رفته  جهان  نامدار  حریفان 

االن تیم ملى در جام جهانى 
روسیه این فرصت را دارد 

تیم  دو  میدان  به  که 
بزرگ اسپانیا و پرتغال 

برود.
رودروى  بـــــــازى 
ستارگان اسپانیا و پرتغال 

تا  است  خوبى  فرصت 
بازیکنان تیم ملى به تجارب 

دست  جهانى  عرصه  در  باالیى 
یابند.

سود  به  بزرگ  تیم  سه  برابر  بازى   
فوتبال ما و ملى پوشان است.

ایران  ملى شده  تیم  کارلوس کروش سرمربى  که  وقتى  از 
بازى هاى تدارکاتى مقابل تیم هاى مطرح 

جهان نداشته است و معموال به مصاف 
تیم هاى ضعیف رفته تا فقط برنده 

همه آمدند و از تمام 
در این مراسم 

م مى دهد 
تا آماده 

آقاى 
مه 
ى 
ل 
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شود. بندى در قرارداد کروش قرار دارد که اگر در هر بازى برنده 
شود بابتش پول بگیرد و به همین دلیل است که تیم ملى طى سالهاى 
اخیر همیشه با تیم هاى درجه دو بازى کرده است.به نظر من کروش 
یک دالل بزرگ در فوتبال است که در فوتبال ما فرصت یافته مانور 
کند و هر کارى دلش مى خواهد انجام دهد. مدیر کنار بگذارد و به 
فدراسیون فوتبال امر و نهى کند.زمانى که براى تیم ملى بازى مى کردم 
تیم ملى به مصاف تیم هاى بزرگ جهان مثل فرانسه، آرژانتین(قهرمان 
جهام جهانى 1978 آرژانتین)،پاریس سن ژرمن و... رفت .تصور مى 
کنم کروش براى سه بازى در جام جهانى از سیستم تدافعى استفاده 
کند و با یک مهاجم بازى خواهد کرد و با این سیستم بعید است تیم 
ملى حریفانش را مغلوب کند.البته بازى تیم ملى برابر تیم هاى اسپانیا 
و پرتغال راحت تر خواهد بود زیرا این دو تیم فوتبال بازى مى  کنند .با این 
حال امیدوارم تیم ملى ایران در روسیه بهترین نتیجه را بگیرد و آبرومندانه 
ظاهر شود و نظر هوادارانش را جلب کند.گرچه کیفیت جام جهانى نسبت به 
سالهاى که ما بازى مى کردیم پایین تر آمده است و قرار است تعداد تیم ها 
در جام جهانى2022 قطر 48 تیم شود و همه تیم هاى قاره فرصت جهانى 
شدن دارند.دوره بازیگرى ما شانزده تیم برتر به جام جهانى راه مى یافتند و 

بهترین ها در میادین پا به توپ مى شدند. 
غفور جهانى-بازیکن تیم ملى در جام جهانى 1978

ایران مقابل بزرگان دست و پا بسته نیست!
بازى تیم ملى برابر ترکیه به ما 

نشان داد که ایران در عمق خط 
مواجه  ضعف هایى  با  دفاع 

است.دو گلى که تیم ملى 
از تیم دونده و تهاجمى 
کرد  دریافت  ترکیه 
فردى  اشتباهات  روى 
مى توانستیم  ما   . بود 

ترکیه  از  بازى  این  در 
بخصوص  نخوریم  گل 

اشتباه  روى  که  نخست  گل 
فردى به ثمر رسید. البته تیم ملى 

کارلوس  هدایت  با  گذشته  سال  چند  کروش به در 
هماهنگى الزم رسیده و در یک کالم شخصیت تازه اى پیدا کرده 
است.از زمانى که کروش سرمربى تیم ملى شده ما مى دانیم چطور 
بازى را شروع کنیم و چطور بازى راقطع یا به جریان بیندازیم. 
موردى که در گذشته کمتر مورد توجه قرار مى گرفت.هماهنگى در 
تیم ملى محسوس است و از همه مهم تر این که تیم ملى مى داند 
چطور حریفش را تحت فشار بگذارد و از نقاط ضعفش به درستى 
استفاده کند.اعتقاد دارم که تیم ملى در جام جهانى 2018 روسیه 
به هیچ وجه برابر سه تیم اسپانیا، پرتغال و مراکش دست و پا بسته 
نیست.تیم ایران همیشه در میادین بزرگ ثابت کرده که با تمام 
توان به میدان مى رود . بچه هاى ایران در جام جهانى مى دانند که 
براى هشتاد میلیون نفر بازى مى کنند .به نظر من تیم ملى نباید از 
تیم مراکش غافل شود. مراکش تیم خوبى است و اگر این تیم را دستکم 

بگیریم قطعا با مشکالتى روبرو خواهیم شد.
من بازى پرتغال با تونس را دیدم با وجود این که کریس 
رونالدو را نداشت اما فکر کنم ایران برابر پرتغال جسورانه بازى 
کند.تعصب بازیکنان حاضر در میدان کلید پیروزى ایران است 
و بازیکنان تیم ملى بدانند که هیچ بازیکنى از نود دقیقه دویدن 
جام  در  ایران  ملى  است.تیم  نکرده  ضرر  میدان  بزرگترین  در 
جهانى 1978آرژانتین براى کسب برد برابر تیم پرو به میدان 
بازیکنان  که  پرو  پاى  به  پا  و  کرد  بازى  قدرت  با  ایران  رفت. 
اماروى  کردیم  آرایى  صف  داشت  را  کوبیالس  چون  بزرگى 
اشتباهات فردى باختیم . منظورم این است 
که ما در آن بازى خاطره انگیز تیم 

دست و پا بسته اى نبودیم .

محمد صادقى-بازیکن تیم ملى در جام جهانى 1978
حریفان تیم ملى یک پاى فینال خواهند بود!

تیم ملى در گروه دشوارى قرار 
گرفته است.ایران با تیم هایى در 

جام جهانى روسیه هم گروه 
شده که اسپانیا و پرتغال 
قادر هستند در این جام 
جهانى فینالیست شوند. 
بهترین مهره هاى جهان 
را دارند و از نظر فنى با 
تیم ملى ایران قابل مقایسه 

جزو  هم  مراکش  نیستند. 
تیم هاى خوب قاره افریقا است 

و اصال حریف آسانى براى ایران در 
این روزها روسیه نیست.البته آقاى کارلوس کروش در 

طورى صحبت مى کند که ظاهرا تیم ملى در این گروه دشوار شانس 
صعود دارد.گرچه این آقا پس از جام جهانى از تیم ملى جدا مى شود 
و دنبال کارش مى رود.من به انتخاب،رفتار و گفتار کروش نقد دارم.

کروش در انتخاب نفرات تیم ملى طورى عمل کرد که سبب نارضایتى 
دوستداران فوتبال شد.کروش به مربى و بازیکن ایرانى اعتقاد نداشت 
و دیدیم که نفراتى را به جام جهانى برده که بیشترشان در اروپا 
بازى مى کنند. متاسفانه سید حسین حسینى در عین شایستگى 
و با نمایش دیدنى خود در لیگ برتر به جام جهانى نرفت و سید 
جالل حسینى و وریا غفورى مثل حسینى با لجبازى کروش شانس 
حضور در جام جهانى را از دست دادند.امیدوارم تیم ملى در جام 

جهانى نتایج آبرومندى کسب کند  قربانى لجبازى کروش نشود.
عزیز اسپندار - مهاجم اسبق فوتبال ایران 

انتظار پیروزى نداریم اما....
گرفتیم.  قرار  سختى  درگروه 

کشورمان  از  پیروزى  انتظار 
نداریم اما توقع این است 

را  جام  آبرومندانه  که 
جام   . برساند  پایان  به 
آزمایش  میدان  جهانى 
نیست بلکه باید با تمام 
چون  کرد  بازى  وجود 
فوتبالدوستان  تمـــام 

بازیها  بیننده  جهـــان 
برزیل,  این که  با   . هستند 

را  فرانسه  و  اسپانیا   , آلمان 
قدرتمندتر مى بینم ولى تیم بلژیک 

هم هیچ دست کمى از سایر تیم هاى مدعى قهرمانى ندارد. 
على  کرم سورى - گلزن اسبق فوتبال ایران 

درهرپست چند بازیکن خوب داریم 
این را باید قبول کنیم که فوتبال 

ها  تیم  دیگر  سطح  هم  ایران 
نیست و صعود هم نخواهم 

مربى  باتفکرات  اما  کرد 
بیرون  با  توانستیم  تیم 
بازیکن  چند  گذاشتن 
بازیکنان جوان   , مسن 
را  مختلف  تیم هاى  از 
بدنه  به  پست  درچند 

تیم تزریق کنیم واین خود 
مربیان  چراکه  دارد  امتیاز 

قبلى تیم ملى فقط از استقالل 
وپرسپولیس بازیکن دعوت مى کردند .

دفاع راست پرسپولیس , آشتیانى بود اما حاج رحیمى پور هم 
در این پست توانمند نشان مى داد آن قدر از حاجى رحیمى پور 
استفاده نکردند ناگهان او سر از خط حمله در آورد. وقتى با خارجى 

ها بازى داریم مثل همه مردم ایران دوست دارم کشورم پیروز شود 
حاال هم همین آرزو را دارم امیدوارم ایران نتایج خوبى کسب کند . 
براى قهرمانى تیم هاى اسپانیا , آلمان و برزیل را قوى تر مى بینم . 

بهتاش فریبا - بازیکن تیم ملى در جام جهانى 1978
امتیاز بازى اول خیلى ارزش دارد

درگروه سختى قرار گرفتیم , از تیمهایى که قهرمان جهان , 
اروپا و آفریقا شدند امتیاز گیرى خیلى 

دشوار است. امتیاز بازى با مراکش 
ملى  تیم  مسابقه  اولین  که 
است خیلى ارزش دارد . دراین 
کنند  مى  چهارتیم سعى  گروه 
ازهمدیگر امتیاز بگیرند مثل گروه 
استقالل در جام آسیا که تیم ها 
از یکدیگر امتیاز گرفتند واستقالل 
اوضاع  ایران  درگروه  کرد.  صعود 
این گونه است . مراکشى ها چون 

معروف  فوتبال  درجهان  ایران  مثل 
نیستند باتمام وجود تـوپ مى زنند  واین در 

بر شرایطى است که رونالدو با پرتغال و ایسکو با اسپانیا  ا بر
ایران و مراکش خودرا به آب و آتش نمى زنند مارا دست کم مى گیرند 
اینجاست که باید هوشیاربود واز حریفان امتیاز گرفت. باکسب امتیاز 
الزم در بازى اول , بازیکنان ایران مى توانند باروحیه بهترى دیدارهاى 

بعدى را دنبال کنند . 
ازجمع تیم هاى مدعى قهرمانى , آلمان وبرزیل و همچنین اسپانیا 
را بهتر مى بینم اما بلژیک به خاطر داشتن بازیکنان خوب  شگفتى 

ساز خواهد شد. 
على حیدرى - مهاجم اسبق فوتبال ایران 

پرتغال قهرمان مى شود 
گرفته  قرار  گروه سختى  در  ایران 

اسپانیا  حضور  با  است  بعید  و 
بکشیم  باال  را  وپرتغال خودمان 
در  ایرانى ها  همه  مثل  ولى 
مى کنم  آرزو  دنیا  سراسر 
خوبى  نتایج  کشورمان 
کسب کند وآبرومندانه جام 
برساند.  پایان  به  را  روسیه 
قهرمانى  شایسته  را  پرتغال 

را  توانایى  این  چون  دانم  مى 
. آلمان هم  در وجودشان مى بینم 

حریف سرسختى خواهد بود. 
مهدى دینورزاده - مدافع وکاپیتن اسبق تیم ملى 

خوشحالم که با پرتغال واسپانیا بازى مى کنیم 
وپرتغال  اسپانیا  هاى  تیم  با  ازاینکه 

که  چرا  خوشحالم  شدیم  هم گروه 
شوند  مى  مجبور  ایران  بازیکنان 

حریف  هاى  تیم  نام  خاطر  به 
توپ  وپرقدرت  باصالبت 
برابر  گونه  این  که  بزنند. 
حریفان قدر توپ زدن براى 
ملى پوشان, مردم و فوتبال 

ما خوب است . 
ندارم  کارى  نتیجه  با 

ملى  کنــم  مى  آرزو  اما 
برابر  را  خوبى  فوتبال  پوشان 

خودشان  اگر  دهند.  انجام  حریفان 
بزنند. توپ  باصالبت  که  دارند  را  توانایى  این  باشند 

 ازبین تیمهاى آلمان , برزیل , اسپانیا و فرانسه یک تیم 
به  راه  مسیر  تیم هادر  آن  که  شرطى  به  دانم  مى  قهرمان  را 

همدیگر نخورند.
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لو لوپتگى سرمربى تیم ملى اسپانیا   
باشد. ترسناك  باید  باخته  دوبار  38بازى  در  که  تیمى 

ایران بهترین تیم فوتبال آسیا است و نسبت به سایر رقباى 
رده  خاطر  به  فقط  را  این  دارد،  زیادى  فاصله  خود  آسیایى 
بندى فیفا نمى گویم و مشاوران من در این خصوص همه چیز 

را منتقل کرده و خواهند کرد.
  ر  رنار سرمربى تیم ملى مراکش 

دیدار مقابل ایران، دیدار کلیدى ماست. در مجموع، گروه 
دشوارى است؛ یکى از سخت ترین گروه ها؛ اما بازیکنان باید 
العاده اى را به نمایش بگذارند.این  انگیزه و جاه طلبى فوق 
گزینه  خود  العاده  فوق  عملکرد  با  فرانسوى  موفق  سرمربى 

سرمربى گرى تیم ملى عربستان بعد از جام جهانى است.
س سانتوس سرمربى تیم ملى پرتغال 

دومین  و  کرد  کار  عالى  مقدماتى جام جهانى  در  ایران 
مربى  آنها  مى شود.  جهانى  جام  راهى  که  است  پیاپى  بار  
ترین  باتجربه  از  یکى  شاید  دارند،  دراختیار  اى  باتجربه 
بدون  و  داشتند  عالى  نمایش هاى  آنها  جهانى.  جام  مربیان 
شکست مقدماتى جام جهانى را به پایان رساندند. همچنین 

از  نهایى که صعودشان پیش  بازى  تا 
آن قطعى شده بود گلى دریافت 

نکرده بودند. 
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هادى آهنگران - مهاجم اسبق فوتبال ایران 
چند بازیکن شایسته بیرون ماندند ! 

ملى  تیم  گیرى  نتیجه  به  کارى 
ندارم اما احساس مى کنم مربى 

با  چون  زد  دور  مارا  پرتغالى 
آن قراردادى که بست هیچ 
کنارش  در  ایرانى  مربى 
حاال  و  نکرد  اندوزى  تجربه 
انتخاب بازیکنان مساله ساز 
تعدادى  گمانم  به  و  شده 
لیست  از  توانمند  نفرات  از 

خوب  واین  ماندند  کنار  او 
نیست و گرنه حق  وریا و سید 

جالل بود که با تیم ملى به روسیه 
مى رفتند .

خودشان  بایست  مى  دژاگه  مثل  بازیکنان  از  اى  عده 
نکن .  انتخاب  را  ما  و  شدیم  پیر  دیگر  ما  که  مى کردند  اعالم 
بااین وجود,تیم ملى باید در اولین مسابقه با مراکش پرقدرت 
وهوشیارانه توپ بزند چرا که امتیاز این دیدار براى آینده ما در 
نفسشان  به  اعتماد  پوشان  ملى  و  بود  گروه خوب خواهد  این 
براى مصاف با اسپانیا وپرتغال بیشتر خواهد شد. چه بسا ممکن 
ما  فوتبال  برترى  دلیل  این  ولى   ... ببریم  را  تیم  هرسه  است 
نیست بلکه یک اتفاق خواهد بود. ازاین که کروش گفته ما یک 
قلبیم در یک بدن یا یک واحدیم یا یک تیم هستیم خوشحالم. 
امیدوارم تیم ایران خوب نتیجه بگیرد تاهمه خوشحال شوند. 
براى قهرمانى هم آلمان , اسپانیا شانس بیشترى دارند وخودم 

دوست دارم آلمان اول شود. 
على نیاکانى - مهاجم اسبق فوتبال ایران 

تاکتیک نداریم .....
ضد  به  دل  حریفان  مقابل  روسیه 

حمالت خواهد بست. باید به طور 
فوتبال  تقویت  براى  اى  ریشه 

چیزى   . کنیم  تالش  ایران 
که االن هست و مى بینیم 
دهد.  نمى  را  معنى  این 
ملى  براى  حال  بااین 
جهانى  درجام  پوشان 
دارم  سربلندى  آرزوى 

خوبى  نتایج  به  وامیدوارم 
شانس  ازطرفى  یابد.  دست 

قهرمانى آلمان , برزیل , فرانسه و 
.اسپانیا را بیشتر از سایر تیم ها مى دانم 

حمید استیلى-بازیکن تیم ملى در جام جهانى 1998
همیشه در جام جهانى شگفتى ساز بودیم

قرار  سختى  بسیار  گروه  در  قطعا 
دارند  اذعان  همه  و  گرفته ایم 

با  اگر  بود.  نا امید  نباید  اما 
بازى هاى  و  خوب  اردوهاى 
آقاى کروش  تدارکاتى که 
در نظر دارد حرکت کنیم 
را  خوبى  تیم  مى توانیم 
نماییم.  مسابقات  راهى 
اکثرا  هم  ما  بازیکنان 

طرف  از  هستند،  لژیونر 
شخصیتى  هم  کروش  دیگر 

سال  شش  دارد،  کاریزماتیک 
و خیلى خوب  است  ایران  در  است که 

بازیکنان  با  خوبى  ارتباط  و  شناخت  آشناست،  ما  فرهنگ  با 
چیزى  ولى  است  سختى  بسیار  مسیر  که  است  درست  دارد. 
غیر ممکن نیست. در جام جهانى 98 و زمانى که خود ما در 

آمریکا  و  یوگسالوى  و  آلمان  مقابل  داشتیم،  حضور  ملى  تیم 
بازى کردیم در حالى که ما نه تجربه بین المللى داشتیم و نه 
امکانات این روز ها برایمان فراهم بود اما مردم به یاد دارند که 
چطور راحت مقابل یوگسالوى و آلمان بازى کردیم. مقابل تیم 
آلمانى بازى کردیم که لوتار ماتیوس، هسلر و کلینزمن را با 
آنجا  ما  بود که  این  از  و   همان موقع صحبت  خود داشت 
کیسه بوکس آن ها خواهیم شد اما دیدید که در آن سال 
ما نمایش بسیار خوبى را نشان دادیم.در حال حاضر شرایط 
تیم ملى بهتر از آن زمان است، تعداد بازى هاى تدارکاتى به 
مراتب بیشتر است، به عالوه اینکه بازیکنان اکثرا در خارج 
از ایران بازى مى کنند. کادر فنى شش سال است که ثابت 
بوده و در کنار این تیم است، به خوبى از نقاط قوت و ضعف 
تیم با خبر است و تاکتیک هاى تیم بر اساس نظرات سر مربى 
شکل گرفته شرایط بسیار متفاوت است و قابل قیاس نیست. 
اما بر اساس انتظارات مردم بازیکنان باید تالش کنند با تمام 
وجود به میدان بیایند و کار کنند. قطعا ما نمى توانیم فوتبال 
در  ولى همیشه  مقایسه کنیم  پرتغال  یا  اسپانیا  با  را  خودمان 
جام جهانى تیم هاى شگفتى ساز وجود داشته اند و من امیدوارم 
تیم ایران شگفتى ساز شود.گروه تیم ملى در جام جهانى ،گروه 
و  اول  گروه  دو  است.  گروه سختى  نسبت  به  اما  نیست  مرگ 
آسان  دارند گروه هاى  آن حضور  در  ژاپن  و  عربستان  آخر که 
ترى هستند و قرعه ما هم در این گروه به دلیل حضور پرتغال 

و اسپانیا دشوار است.
مهدى مهدوى کیا-بازیکن تیم ملى در جام جهانى 1998

تیم ملى در گروه قهرمانان است
جام  در  ملى  تیم  گروه 

از  یکى  واقعا  روسیه   جهانى 
است.  گروه ها  سخت ترین 

گروه  در  ما  مى کنم  فکر 
داریم.  قرار  قهرمانان 
با  بازى  من  نظر  از 
سرنوشت  مراکش 
جام  در  را  ما 
مشخص  جهانى 

و  کرد  خواهد 
بازى  آن  از  بعد 

صعود  به  مى توانیم 
امیدوار باشیم یا نباشیم. پرتغال 

فوتبال  فکر مى کنم  ولى  تیم هاى خوبى هستند  اسپانیا  و 
دفاعى ما همان طور که برابر آرژانتین دیدیم در این دو بازى 
به سود ما باشد. ما تیمى بودیم که در انتخابى، عملکرد خیلى 
از  قبل  تا  و  بود  فوق العاده  ما  دفاعى  ساختار  داشتیم.  خوبى 
بازى پایانى گلى دریافت نکردیم. امیدوارم که خط حمله تیم 
بازیهاى  در  متاسفانه  چون  باشد  داشته  پیشرفت  ایران  ملى 
پیشین کم گل زدیم. امیدوارم کارلوس کروش تاکتیک هایى را 
انتخاب کند تا جام جهانى موفقى داشته باشیم. فوتبال غیرقابل 

پیش بینى است. 
فکر  خیلى ها  است.  دشوار  بسیار  ما  گروه  از  صعود 
مى کنند شکست دادن مراکش کار آسانى است ولى تصور 
باشد.  ما  بازى هاى سخت  از  یکى  هم  بازى  آن  مى کنم 
ثمر  به  نیجریه  در  گل  چهار  که  است  تیمى  مراکش 
رساند. تیمى بسیار باکیفیت است. کار ما در جام جهانى 

بسیار سخت است ولى باید امیدوار باشیم.
بختیارى زاده -بازیکن تیم ملى در جام جهانى 2006

تیم ملى بدون ترس بازى مى کند
 بدون شک تیم هاى هم گروه ایران در جام جهانى روسیه 
جزو تیم هاى خوب و قدرتمند جهان هستند. پرتغال، اسپانیا 
باشند  که مى توانند  مراکش حریفان سرسختى مى  و حتى 
باید  شوند.  مشکل ساز  گروهى   مرحله  در  ملى  تیم  براى 
از گروه  باشیم و سپس درباره صعود تیم ملى  منطق داشته 

در جام  کنیم. حضور  در جام جهانى صحبت  خود 
تیم هاى  که  چرا  است  افتخار  ما  براى  هم  جهانى 

این  به  نتوانستند  هلند  و  ایتالیا  مثل  بزرگى 
مرحله از رقابت ها برسند. ضمن این که اسپانیا به 

عنوان تیمى که در چند سال گذشته قهرمانى جهان و اروپا 
در  و صاحب سبک  احترام  قابل  تیمى  کرده،  خود  آن  از  را 
دنیا است که بازى کردن برابر آنها مى تواند یک مزیت باشد.

مى شوید  روبرو  جهان  بازیکنان  بهترین  با  که  وقتى 
انگیزه بیشترى براى اثبات توان خود دارید و اکنون بازیکنان 
با اسپانیا و ستاره هاى این تیم،  ایران مى دانند که رویارویى 
با در اختیار داشتن  شاید دیگر قابل تکرار نباشد.پرتغال نیز 
رونالدو که یکى از بهترین هاى جهان است، توانست در یورو 

معتقدم  برسد.البته  قهرمانى  به   2016
کم  دست  هم  را  مراکش  نباید 

تیم  این  که  چرا  گرفت، 
قبل  سال  چند  به  نسبت 

بسیارى  و  شده  متحول 
بهترین  در  نفراتش  از 
چون  اروپایى  تیم هاى 
رئال مادرید، یوونتوس و 

آژاکس حضور دارند.
تدابیرى  با  دارم  یقین 

مى  کروش  کارلوس  که 
جام  همچون  ملى  تیم  اندیشد، 

نام  از  ترس  بدون   2014 جهانى 
حریفان به میدان مى رود.

هیچ  ملى  تیم  لیست  که  نماند  ناگفته  چنین  هم 
کشورى بدون حرف و حدیث نیست و همه لیست ها معموالً 
فوتبال  در  سلیقه ها  به هرحال  دارد.  همراه  به  را  نقدهایى 
گذاشت.این  احترام  کروش  تفکرات  به  باید  است.  متفاوت 
درست است که چهار بازیکن در وضعیت استندباى قرار 
هیچ  جهانى،  جام  به  آنها  نرفتن  حتى  ولى  گرفته اند، 
االن  کرد.  نخواهد  کم  فنى شان  ارزش هاى  از  چیزى 
این  انگیزه  بزرگترین  کنیم.  ملى کمک  تیم  به  باید  همه 
بازیکنان این بود که در جام جهانى بازى کنند، ولى هدف 
امیدوارم  است.  بزرگ تر  و  مهم تر  بازیکنان  همه  از  ملى  تیم 
تیم ایران در روسیه بهترین عملکرد را داشته باشد و اگر هم 
قرار است انتقاد کنیم، نباید طورى باشد که تمرکز مجموعه 

تیم ملى به هم بریزد.
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داستان حضور فوتبال ایران در جام جهانى مى توانست قبل 
از آرژانتین 78 کلید بخورد اما آنچه براى فوتبال ما نوشته شده 
خان  دست حشمت  به  باید  که  داشت  صعودى  از  حکایت  بود 
بعد  رفاقت  اول  گفت:  مى  که  خانى  حشمت  افتاد؛  مى  اتفاق 
هدایت.تیمى که بهترین هاى جام تخت جمشید را در دل خود 
داشت، با تدابیر مهاجرانى کاربلد، راهى جام جهانى شدتا فوتبال 
ایران که سالها در عطش این اتفاق مى سوخت به آرزویش برسد.

نفراتش کمترین حرف و حدیثى  انتخاب  درباره آن تیم و 
آن  در  فوتبال  اهالى  و  جامعه  اطمینان  سطح  زیرا  نشد  مطرح 
وقتى  که  اى  گونه  به  بود؛  ناشدنى  وصف  مهاجرانى  به  روزگار 
از کسى صداى  کشید  قرمز  قلم  بزرگ  نام  یک   روى  حشمت 
اعتراض بلند نشد.تیم ملى در آن مقطع حواشى ریز و درشتى 
نیز داشت؛ نمونه اش شرط و شروط سنگربان محبوب آن پاى 
پلکان هواپیما و یا حاشیه سازى دو بازیکن قبل از جام جهانى 
در هتل محل اقامت ملى پوشان و ... اما زوج مهاجرانى-شرفى 

با سرانگشت تدبیر به سالمت از آن تونل پر حاشیه عبور کرد.
حشمت مهاجرانى نامى ساده براى اجتماع نبود و از احترام 
ویژه نزد همگان برخوردار بود.همو بود که مربیگرى را سلسله وار 
و پله پله پیمود و به سرمربیگرى تیم ملى رسید. از دستیارى 
اوفارل در تیم ملى بزرگساالن تا فعالیت مستمر در رده هاى پایه. 
اینگونه بود که نسل طالیى دهه پنجاه زیر نظر مهاجرانى شکل 
را  آرژانتین  به  اعزامى  تیم  استخوانبندى  نسل  همان  و  گرفت 
شکل داد.فلسفه نانوشته آنها بر این قاعده استوار بود که حشمت 
کار فنى کند و اصغر به جنگ حواشى برود و آنگونه شد که تیم 
یعنى  قدرتمند خود  رقیب  به جنگ سه  کامل  آرامش  در  ملى 

هلند، اسکاتلند و پرو رفت.
البته آن آرامش علتى نشد تا بازیکنان تیم ملى بدون ترس 
و دلهره به مصاف غول آن روزگار فوتبال جهان یعنى هلند بروند؛ 
تیمى که در همان جام یک پاى فینال لقب گرفت و به دست 
آرژانتین میزبان شکار شد.بسیارى، عملکرد مهاجرانى را در آن 
قبل  که  او  تیم  بود  زیرا طبیعى  کردند  نگاه  را خاکسترى  جام 
با استرس  تر تجربه حضور در چنین آوردگاه مهمى را نداشت 
هم  بر  دیگر  سوى  از  اما  برود  خود  خطرناك  رقباى  مصاف  به 
ریختگى ساختار تیمى مان در دو بازى برابر هلند و پرو که به 
به همراه داشت.  را  انتقاداتى  شکست هایى سنگین منجر شد، 

تساوى برابر اسکاتلند اما دستاورد خوبى بود.
... و این آخرین اتفاق مهم فوتبال 

ایران پیش از انقالب اسالمى بود. 

ظهور آقا جالل در سرزمین ایفل
حکایت دومین صعود تیم ملى ایران به جام جهانى(فرانسه 
1998) به معناى واقعى درام بود. آن صعود دراماتیک در حالى 
و  خورده  زخم  تیم  کرد  مى  تصور  کسى  کمتر  که  افتاد  اتفاق 
ما  شود.تیم  کانگوروها  شکار  به  موفق  استرالیا  در  ایران  خسته 
با برکنارى ویه را،  تا فدراسیون فوتبال  صعودى تاریخى داشت 
راى به استخدام ایویچ بدهد اما این مربى به سبب چند شکست 
جالل  ناگهان  و  نرسید  جهانى  جام  به  دوستانه  هاى  بازى  در 
طالبى سکاندار لقب گرفت.اینبار نیز روى نیمکت تیم ملى شاهد 
یک زوج بودیم؛ زوج ذوالفقارنسب-طالبى. با این تفاوت که این 
دو نفر روحیاتى چون مهاجرانى و شرفى نداشتند و به آرام بودن 
ستاره  کاکل  روى  بیشتر  جام  این  در  ملى  داشتند.تیم  شهرت 
هایش مى چر خید؛همان ستاره هایى که به زعم بسیارى، طالیى 
ترین نسل فوتبال ایران بودند.نقش جالل طالبى همانى بود که 
تصور داشتیم. اینگونه به نظر مى رسید که آقا جالل با کاراکتر 
ویژه خود بیشتر به این علت روى نیمکت نشسته که وزن آن تیم 
را از نظر شخصیتى افزون نماید و مانع حواشى احتمالى شود و 
به واقع در این مسیر موفق بود. در بعد فنى نیز تیم خوبى را روانه 
میادین کردیم و پیروزى تاریخى مان برابر آمریکا که اولین و تنها 
برد جهانى مان بود، دو شکست دیگر برابر یوگسالوى و آلمان را 
تحت پوشش قرار داد و حتى حذف مان را نیز غمبار جلوه نداد.

... و خالصه مى توان نوشت : بهترین عملکرد فوتبال ما در 
همین جام رقم خورد.

پروفسورى که حرف گوش کن بود!
جالب است که صعود سوم با هدایت مردى اتفاق افتاد که 
آن روزها حر ف گوش کن ترین مربى بود و امروز به لطف اعتماد 
کسب  ایران  فوتبال  از  که  تجربیاتى  البته  و  باشگاهش  مدیران 
کرده موفق ترین است.شکل و شمایل تیم اعزامى ایران به جام 
پتانسیل  تمام  از  بود که  این مسئله  موید  آلمان  جهانى 2006 
فوتبال کشور در انتخاب این تیم بهره بردارى نشده است.برانکو 
دستیار  قامت  در  صعود  این  از  قبل  سال  چهار  که  ایوانکوویچ 
بود  را به چشم دیده  ایران  ناکامى تیم ملى  میروسالو بالژویچ، 
موفق شد ایران را روانه مسابقات جهانى کند اما از خط دروازه تا 
خط حمله نقدهاى فراوانى به چهره هاى منتخب وى وارد بود.

نحوه مواجهه این مربى با انتقادات و همچنین رفتارهاى عجیب 
رییس وقت فوتبال در دفاع از این مربى که  مشخص بود مهره 
برخى  تا  است، سبب شد  رئیس  براى جناب  حرف گوش کنى 

شایستگان طى یک پروسه کنار بمانند و فضا براى نفرات مد نظر 
فراخ گردد.با این حال، برانکو تیم را به آلمان برد تا تیم ملى در 
دو دیدار برابر مکزیک و پرتغال از همان نقاطى ضربه بخورد که 
جناب مربى براى ترمیم آنها به نفرات مطمئن تر رجوع نکرده 
برابر  بود و شاید هم اساسا چنین اجازه اى نداشت.دو شکست 
و  ما  تیم  کارنامه  آنگوال  برابر  تساوى  یک  و  پرتغال  و  مکزیک 
سرمربى کرواتش در این جام بود؛ مردى که با همین کارنامه از 

فوتبال ایران اخراج شد.
سنت شکنى کروش

در فصل طالیى فوتبال ایران
یکى از خوش شکل و قیافه ترین تیم هاى اعزامى کشورمان 
به جام جهانى همان تیمى بود که کارلوش کروش روانه برزیل کرد.

این مربى که مبناى کار خود از روز اول حضورش در ایران 
را برنظم و انضباط گذاشته بود در حالیکه عالقه مندان به فوتبال 
در بحث دروازه بانى بیم فقدان یک جانشین مناسب براى سید 
دادن حقیقى جوان  قرار  با  داشتند،  را  مغضوب  مهدى رحمتى 
انجام داد؛  و کم تجربه درون دروازه اولین حرکت مهم خود را 
اقدامى که مثبت رقم خورد.کروش با استفاده از تجربیات باالى 
را  تیمى  داشت  مهم جام جهانى  از عرصه  که  و شناختى  خود 
به  او  بود.گرایش  تجربه  و  جوانى  از  تلفیقى  که  برد  برزیل  به 
بازیکنان با سابقه بین المللى و دو رگه ها نشان مى داد که جام 
جهانى را از زاویه اى متفاوت مى نگرد.همسایگى ایران در گروه 
ششم رقابت ها  با سه تیم پر قدرت آرژانتین، نیجریه و بوسنى 
از  دور  نمایش  اما  داد  مى  دشوار  روزهاى  از  خبر  هرزگوین،  و 
انتظار و خیره کننده بچه هاى ما برابر تیم ملى آرژانتین همه 
نگاهها را به خود جلب کرد؛ همان مسابقه اى که فقط شاهکار 
راه  راه  توانست  لیونل مسى مى  بنام  استثنایى  فوتبالیست  یک 
نیجریه  برابر  مان  بعدى  دهد.دیدار  نجات  مخمصه  از  را  پوشان 
اى بود که مى دانستیم براى سه امتیاز مى آید اما اندیشه هاى 
کروش و چیدمان خاص وى در آن بازى که ساختارى محکم در 
بحث تدافعى را به همراه داشت، سبب شد تا قفل دروازه ایران 
امتیاز به حساب مان واریز گردد.گرچه در  گشوده نشود و یک 
بازى سوم برابر بوسنى آن تیم محکم دو دیدار نخست نبودیم اما 
جناب کارلوس ماموریت خود براى ایران را با نمره قابل قبول به 
پایان رسانده بود؛ همان نمره اى که سبب ماندگارى اش در ایران 
براى چهار سال دیگر و صعود پنجم شد؛ اتفاقى که باید آن را بى 

دغدغه ترین صعود تاریخ فوتبال کشورمان نامید.

 ح حمید ترابپور

فل ا طز نظرشایستگان مد نفرات براى فضا و بمانند کنار پروسه یک پروط یک ط

بپو ر همه مردان ایران روى نیمکت جهانى؛از حشمت تا کارلوسهمه مردان ایران روى نیمکت جهانى؛از حشمت تا کارلوسی
ماموریت ویژه روى شیروانى داغ

قبل درت جالل آقا ر درظ الل توانست م جهان جام در ایران فوتبال حضور توانستداستان م
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همگام با داوران ایرانى در جام بیست و یکمهمگام با داوران ایرانى در جام بیست و یکم
«فغانى، سخندان و منصورى» پیش به سوى افتخارى بزرگ«فغانى، سخندان و منصورى» پیش به سوى افتخارى بزرگ

با نامدار شروع شد
جعفر نامدار از فوتبالیست هاى قدیمى کشورمان که بعدا به داورى روى 
آورد در جام جهانى 1974 بازى تیم هاى استرالیا و شیلى را در شهر برلین 
قضاوت کرد. این بازى با تساوى بدون گل به پایان رسید. اشتباه بزرگ نامدار 
در این مسابقه باعث شد تا فقط قضاوت یک بازى را به او بدهند. نامدار در این 
مسابقه، 2 بار به «رى ریچاردز» بازیکن استرالیا کارت زرد نشان داد اما فراموش 
کرد که او را اخراج کند . وى در جام جهانى 1978 نیز بازى تیم هاى لهستان و 
مکزیک را قضاوت کرد. مسابقه اى که لهستان با نتیجه 3 بر 1 برنده شد. البته 
نامدار در جام 1974 در دیدار برزیل و لهستان وهمچنین در جام جهانى 1978 

در دو دیدار «آرژانتین و لهستان» و «سوئد و برزیل» کمک داور بود.
فنایى دربازى فینال!

در جام جهانى 1994 آمریکا، محمد فنایى نماینده جامعه داورى ایران 
بود. وى که به عنوان کمک داور در جام جهانى 1994انجام وظیفه کرد در 
چند بازى به خوبى پرچم زد تا حدى که  مسئوالن کمیته داورى فیفا را 
مجاب کرد تا او را به عنوان کمک داور مسابقه فینال میان برزیل و ایتالیا 
انتخاب کنند. بر این اساس فنایى یکى از کمک هاى «ساندروپل» داور 

مجارستانى لقب گرفت و عملکردش مناسب بود.
کامرانى فر در تیم الغمدى

حسن کامرانى فر در جام جهانى 2010 در تیم داورى خلیل الغمدى 
عربستانى به عنوان کمک داور اول وى انتخاب شد. قضاوت بازى فرانسه با 
مکزیک به این تیم داورى رسید و در حالى که کمتر کسى فکر مى کرد به 
این تیم داورى باز هم قضاوت برسد اما شاهکار کامرانى فر در این مسابقه 
در رابطه با آفساید باعث شد تا راه تیم داورى آنها را هموار شود و بر همین 
اساس قضاوت بازى شیلى و سوئیس در مرحله گروهى نیز به آنها واگذار شد.

شروع فغانى
علیرضا فغانى خیلى بدشانس بود که در جام جهانى 2014 به او قضاوت 
نرسید. فغانى در آن دوره در 7 مسابقه داور چهارم شد. برزیل و کرواسى در 
افتتاحیه، کلمبیا و یونان . بلژیک و الجزائر. اروگوئه و انگلستان. کره جنوبى و 
الجزائر. انگلستان و کاستاریکا. فرانسه و نیجریه، بازیهایى بودند که فغانى به عنوان 
داور چهارم حضور داشت. او حاال به عنوان داور وسط مى تواند در جام جهانى 

2018 بیشتر ابراز وجود کند و به پیشرفت هاى خود در داورى ادامه دهد.
معرفى تیم داورى ایران اعزامى به روسیه

ع علیرضا فغانى
سال تولد---------------------------- 1357
محل تولد---------------------------- کاشمر
ساکن------------------------------ شهررى
تحصیالت---------- کارشناسى ارشد مدیریت تربیت بدنى
شغل------------------ کارمند شهردارى منطقه 20
قد--------------------------- 175 سانتى متر
وزن---------------------------- 70 کیلوگرم
شروع داورى----------------------- سال 1373
ورود به لیست فیفا------------------- سال 2008
افتخار مهم---------- قضاوت فینال فوتبال المپیک 2016

ر رضا سخندان
سال تولد---------------------------- 1352
محل تولد---------------------------- مشهد
ساکن------------------------------- مشهد
تحصیالت---------------- فارغ التحصیل تربیت بدنى
شغل------------------------- دبیر تربیت بدنى
قد--------------------------- 176 سانتى متر
وزن---------------------------- 69 کیلوگرم
شروع داورى----------------------- سال 1368
ورود به لیست فیفا------------------- سال 2004
افتخار مهم-------- کمک داور فینال فوتبال المپیک 2016

م محمدرضا منصورى

سال تولد---------------------------- 1357
محل تولد---------------------------- تهران
ساکن------------------------------- تهران
تحصیالت----------------- فوق لیسانس تربیت بدنى
شغل------------------ کارمند شهردارى منطقه 15
قد------------ ---------------180 سانتى متر
وزن---------------------------- 70 کیلوگرم
شروع داورى----------------------- سال 1377
ورود به لیست فیفا------------------- سال 2012 
افتخار مهم-------- کمک داور فینال فوتبال المپیک 2016

گپ و گفت با نفرات تیم اعزامى
آ  آمار قضاوت تاکنون

فغانى: آمارش دستم نیست.
سخندان: نمى دانم.

منصورى: سخت ترین سوال را اول پرسیدید
چ  چند قضاوت در جام جهانى 

فغانى: بستگى به عملکرد تیم داورى مان دارد.
سخندان: قضاوت مان در یک بازى قطعى است اما اگر بخواهیم در 
جام بمانیم باید بدون اشتباه به کارمان ادامه بدهیم. اگر یکى از ما 3 نفر 
اشتباهى را مرتکب شود، فیفا فقط آن یک نفر را جریمه نمى کند بلکه تیم 

داورى کشورمان را کنار مى گذارد.
منصورى: به امید خدا مى رویم که از بازى اول قضاوت هاى خوبى 
داشته باشیم. تیم داورى ما فینال فوتبال المپیک را قضاوت کرده و توانایى 

قضاوت هاى مهم در جام جهانى را دارد.
ک  کدام گروه و تیم ها 

فغانى: براى من فرقى نمى کنه که کدام بازى را قضاوت کنم اما آن 
چیزى که مشخص است قضاوت بازى تیمهاى آسیایى را به ما نمى دهند 
و ما باید بازى تیمهاى اروپایى باهم و یا بازى نمایندگان اروپا با آمریکاى 

شمالى یا جنوبى را قضاوت کنیم.
سخندان: احتمال مى دهم که در مرحله مقدماتى بازیهایى از گروه 
هاى 4، 5 یا 7 را قضاوت کنیم. فکر مى کنم که در مرحله مقدماتى حداقل 

2 قضاوت داشته باشیم.
منصورى: اگر قرار بود بازیها را خودمان انتخاب کنیم من ترجیح مى 
دادم بازى انگلیس با بلژیک از گروه هفتم، برزیل و صربستان از گروه پنجم 

و آلمان و سوئد از گروه ششم را قضاوت کنیم.

   طرفدار کدام تیم 
فغانى: طرفدار تیم ایران و تیم داورى اش باشم کافى است و طرفدار 

تیم دیگرى نیستم.
سخندان: من طرفدار برزیل هستم.

منصورى: طرفدار هیچ تیمى نیستم. طرفدار ایتالیا هستم که جایش 
در جام جهانى واقعا خالیست. تصور جام جهانى بدون ایتالیا خیلى سخت 

است.
   قهرمان جام جهانى 

فغانى: اسپانیا
سخندان: برزیل
منصورى: آلمان

پ  پیش بینى نتایج ایران 
مرحله  در  ما  ملى  تیم  اما  است  سختى  گروه  ایران،  گروه  فغانى: 
مقدماتى نشان داد که تیم پخته و با تجربه اى شده و از پتانسیل موفقیت 

در جام جهانى برخوردار است. 
سخندان: به نظرم تیم ملى ایران به عنوان تیم دوم گروه دوم صعود 

خواهد کرد. فکر مى کنم که از این گروه اسپانیا و ایران صعود کنند.
منصورى: یک حسى به من مى گوید که تیم ایران با 1 برد، 1 تساوى 

و 1 باخت از گروهش صعود مى کند.
ق  قضاوت فینال

فغانى: واقعا برایم فرقى نمى کند.
سخندان: برزیل و آرژانتین
منصورى: آلمان و انگلیس
  داورى در جام 2018

فغانى: کار سختى داریم. مردم همان طور که تیم ملى را دعا مى کنند 
ما را هم دعا کنند.

سخندان: 48 ساعت قبل از هر بازى به ما ابالغ مى کنند که داور 
کدام بازى هستیم. امیدوارم شرمنده مردم کشورمان نشویم.

منصورى: جام جهانى آخر فوتباله. یک روزى در خواب هم نمى دیدم 
که در جام جهانى حاضر شوم.

  حرف آخر
م ر

فغانى: براى ملت ایران و تیم ملى آرزوى سالمتى و سربلندى دارم.
سخندان: خداوند پشت و پناه همه باشد.
منصورى: کاروان اعزامى ایران به روسیه 

با کارنامه خوب به کشور بازگردند.

 س سعید حاجى بابایى
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 1357 طرفدار کدام تیم سال تولد----------------------------

ش ش ا ا ا

13 خرداد 1397 روز حرکت تیم داورى ایران براى قضاوت در بیست و یکمین دوره رقابت هاى جام جهانى فوتبال است. علیرضا فغانى به عنوان داور به همراه رضا سخندان و 
محمدرضا منصورى قرار است در جام جهانى 2018 قضاوت کند . این تیم داورى موفق، 2 سال پیش در پیکارهاى فوتبال المپیک « ریودوژانیرو» قضاوت هاى خوبى داشت و حتى قضاوت مهمترین 
بازى آن تورنمنت (یعنى بازى نهایى برزیل و آلمان)به تیم داورى ایران سپرده شد و آنها به خوبى از عهده قضاوت آن بازى سخت و حساس برآمدند. این 3 داور در 2 سال اخیر با حضور در 
کالس هاى مختلف داورى فیفا و همچنین پشت سرگذاشتن تست هاى مختلف، براى قضاوت در جام جهانى انتخاب شده اند. هنوز معلوم نیست که قضاوت کدام بازى و اصال قضاوت چند بازى 

به آنها سپرده خواهد شد اما چیزى که مشخص است این که آنها حداقل یک تا 2 بازى را قضاوت خواهند کرد. این سومین جام جهانى است که داوران ایرانى درآن حضور مى یابند.
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نفر به نفر با تیم ملى ایران
دروازه با ن ها

پرســپولیس)  بیرانوند(  *علیرضا 
دروازه بان بلند بــاالى فوتبال ایران 

با وجود لغــزش هایش در برخى 
اوقات کماکان شــماره یک تیم 
ملى محسوب مى شود. تسلط 
روى تــوپ هاى بلند، شــروع 
مجدد هاى عالى و پرتاب هاى 

استثنایى به همراه جوانى٬ او را 
از دیگــران متمایز مــى کند. اگر 

کروش بازهم شگفتى نیافریند بیرانوند 
سنگربان ایران خواهد بود.

*رشید مظاهرى(ذوب آهن)
 بازیکن بى حاشــیه ذوب آهن 

آن قدر خوب و کم اشــتباه بوده 
که نه تنهــا از انتخابش انتقاد 
نمى شــود بلکــه برخــى او را 
شایســته تر از بیرانوند هم مى 
دانند. واکنش هاى عالى در تک 

به تک ها ، شــوت گیرى عالى از 
شایستگى هاى اوست.

عابدزاده(ماریتیمو)  *امیــر 
شــگفتى بــزرگ٬ انتخــاب او به 

عنوان مســافر روسیه است.پسر 
خلف عابــدزاده بــزرگ قطعا 
تکنیک هاى نــاب دروازه بانى 
را نزد پدرش آموخته و ســر از 

لیگ پرتغال درآورده است.

مدافعان
*على قلى زاده(سایپا)

چپ پاى تکنیکى سایپا آن قدر 
موثــر بازى کرد که شایســتگى 
هایش را به رخ همه کشید. این 
نمایش دلپذیر باعث شد جلوتر از 
خیلى از مدعیان مشترى اروپایى 

پیدا کند. هنر بزرگ عبور ساده از 
مدافع روبرو باعث شده تا هیچ مربى 

از کنار نام او نگذرد.

حسینى(استقالل)  *مجید 
جوان اول دفاع اســتقالل سهم 
بزرگــى در موفقیت تیمش در 
کارهاى دفاعى داشت. انتخاب 
او نیــز یکى از شــگفتى هاى 

ست  فهر

کروش بود. تســلط در نبردهاى هوایى، موفقیت در جنگ هاى 
تک به تک و هنر بازیســازى از خط دفاع از خصوصیات جالب 

اوست.

محمدى(اخمــت  *میــالد 
و کم  گروژنى) مدافع مستحکم 

اشــتباه جناح چــپ تیم ملى 
مدت هاســت این منطقه را به 
نام خود ســند زده است. قطعا 
دفاعى  به شــدت  تدابیــر  در 

کروش مقابل اســپانیا و پرتغال 
بازیکنانــى مثل محمدى نقشــى 

بزرگ خواهند داشت.

*محمد خانزاده(پدیده)
مدافــع بلندبــاالى پدیده از 
مدت هــا قبــل بازیکن مورد 

عالقه کروش است.
موفقیت در بــازى هوایى و 
منطقه  در چند  بــازى  توانایى 

باعث شــد تا خانزاده خود را در 
جام جهانى ببیند.

پورعلى  *مرتضـــــــى 
گنجى(الســد) در بین مردان 
دفاعــى ایران در جــام جهانى 
پورعلى کنجى مرد شماره یک 

خواهد بود.
مدافعى ششدانگ که تقریبا 

در زمیــن و هــوا موفق نشــان 
مى دهد. 

بدون شــک او در موقع جدال هاى 
هوایى برگ برنده تیم کروش خواهد بود.

منتظرى(استقالل)  *پژمان 
با تجربــه ترین مدافع تیم ملى 
اگر مشکل بدنى نداشته باشد ، 

مى تواند قوت قلب دفاع باشد.
چرخش  توانایى  بــا  پژمان 

توپ در چند پست قادر به بازى 
اســت و بار تجربى تیم ملى را به 

شدت باال مى برد.

رضاییان(اوستنده)  *رامین 
مدافــع تکنیکــى و قدرتى تیم 
ملــى تقریبا همه چیــز براى 

بزرگى دارد.
توانایى  عالى،  هاى  ارسال 
دور  راه  ضربات  نواختــن  در 

و اضافه شــدن ســریع به صف 
مهاجمــان از خصوصیات رضاییان 

است.

چشمى(استقالل) *روزبه 
مدافــع فکور و مدیر در خط 
در  جایگاهش  رفته  رفته  دفاع 
تیــم ملى را مســتحکم کرده 
اســت. روزبــه بــا بازیخوانى 
عالى و چشــمان بــاز از جمله 

بازیکنانى اســت که با طراحى و 
بازیسازى از خط دفاع نظر مساعد 
هر مربى را به خود جلب مى کند.

او نیز بازیکن چند پستى محسوب مى شود.

بازیکنان میانى
*احسان حاج صفى(المپیاکو)

احسان دوران جوانى را پشت سر 
گذاشــته و به مرز پختگى رسیده 

است. چپ پاى تکنیکى فوتبال 
ایــران، هنرمند در ارســال و 
از  یکى  ایســتگاهى  ضربــات 
بازیکنانى اســت کــه به خوبى 

توانایى ایجاد ارتباط بین خطوط 
دفاع و میانى را داراســت. موفقیت 

در جدال هاى رودر رو و انتقال ســریع 
بازى به زمین حریف از خصوصیات اوست.

*کریم انصارى فرد(المپیاکو)
مهاجم گلــزن تیم ملى اگرچه 

در یونان موفق اســت اما هنوز 
در تیم ملى جایگاه ثابت ندارد.

شناســى،  چهارچــوب 
جایگیرى هــاى خوب از جمله 
توانایــى هاى کریم محســوب 

مى شود.

*مسعود شجاعى(آ اك آتن)
 بــا تجربه تریــن بازیکن تیم 

ملى که در غیاب جالل حسینى 
کاپیتان اول محسوب مى شود 
بعــد از وقفه اى قابــل توجه 
پایش به اردوى ملى باز شــد تا 
سومین حضورش در جام جهانى 

را تجربــه کنــد. "دریبلینگ" و 
هنر عبــور از مدافع روبرو خصوصیت 

برجسته شجاعى است.

*مهدى ترابى(سایپا)
یکى  ســایپا  تکنیکى  هافبک 

کروش  عالقه  مورد  بازیکنان  از 
اســت. این عالقــه از مدت ها 
پیش پــاى او را بــه تیم ملى 
بــاز کرده اســت. بــا این حال 

ترابــى پیشــرفت مــورد نظر را 
نداشــت تا جایگاه ثابت پیدا نکند. 

روسیه، چشم انتظار درخشش ستاره هاى ایران

   بهمن اسدىژ

ا گ ف ا ا لط ک

آخرین فهرست بازیکنان تیم ملى فوتبال ایران براى حضور در جام جهانى 2018 روسیه آن قدر عجیب بود که حتى خود کارلوس کروش از آن انتقاد کرد!
با این حال این تیم حتى با وجود قرعه سخت با امیدوارى فراوان پنجمین حضورش در جام جهانى را تجربه خواهد کرد. در فهرست مورد نظر سرمربى پرتغالى تیم ملى ایران بازیکنان جوان 

و با تجربه ترکیبى خوب پدید آورده اند که همه را امیدوار مى کند تا حتى مقابل اسپانیا و پرتغال مدعى قهرمانى قد علم کند. با هم نفر به نفر تیم ملى ایران را مرور مى کنیم.
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"دریبلینگ"، قدرت و ســرعت در حمل توپ و شــلیک هاى 
دقیق هنرهایى است که در او وجود دارد.

*امید ابراهیمى(استقالل)
 بازیکن قدرتى و زحمت کش 

ایران به هر ســختى  فوتبــال 
شــده خود را به تیم رســاند. 
هــاى  شــلیک  بازیســازى، 
ســنگین، ارســال هاى دقیق 
و قــدرت فرماندهــى از جمله 

هنرهــاى ابراهیمــى به شــمار 
مى رود.

*سعید عزت اللهى(روستوف)
بــا  هافبک مورد عالقه کروش طى چند ســال  اخیــر 

حضور در پیشــانى دو مدافع مرکزى 
بازیکن ثابت تیم ملى شده است.
 نظم دادن بــه کار دفاعى، 
حضــور اول در جنــگ هاى 
حمــالت  تخریــب  هوایــى، 
حریفــان بــه اضافــه قدرت 
بخشــیدن به توانایــى هوایى 

تیم ملــى در دو محوطه جریمه 
زمین از خصوصیات بارز عزت اللهى 

است.

مهاجمان
*علیرضا جهانبخش(آلکمار)

 آقاى گل لیگ هلند آنقدر فصل 
را خوب تمام کرده که بعید است 

کروش ساده از کنار او بگذرد. 
قدرت حمل توپ، شلیگ هاى 
سنگین، هنر فراوان در ارسال 
پــاس گل به همراه ســرعت 

ذاتى رفتــه رفته او را به عنوان 
موفق ترین چهره ســالهاى اخیر 

تیم ملى معرفى کرده است.

*اشکان دژآگه(ناتینگهام)
فوتبال  نقــش  بازیکــن خوش 

ایران اگر بــا مصدومیت پى در 
پى روبــرو نبود االن جایگاهى 

باالتر از این داشت.
ایرانى  بازیکــن  بهتریــن 
مقیم خارج آن قدر تواناســت 

که در هر چالشــى مــى تواند 
اوضاع را به سود ایران تغییر دهد. 

رســیدن توپ به او مى تواند آرامش را 
به بازیکنان درون زمین ببرد.

*مهدى طارمى(الغرافه)
از کنار بیدقتى هاى فراوانش  اگر 

در نواختــن ضربات آخــر عبور 
کنیــم باید طارمــى را یکى از 
بهتریــن مهاجمان ســالهاى 
اخیر فوتبال ایران معرفى کرد.

توانایى در بــازى زمینى و 
هوایى، قــدرت در حرکت پابه 

توپ، خلق موقعیت و اســتفاده 
عالى از فضاى پشــت سر مدافعان از 

هنرهاى اوست.

*رضا قوچان نژاد(هیرنفین)
یک مهاجم جنگنده و فرصت 

طلب کــه از حداقل فرصت ها 
بیشــترین بهره را مــى برد. 
حضــور موفــق در نقطه کور 
خط دفــاع حریف، چهارچوب 

شناس و خونســرد در محوطه 
جریمه از قوچان نژاد یک بازیکن 

دوست داشتنى ساخته است.

*سامان قدوس(اوسترشوند)
 آخریــن پدیــده از ســرى 

با  مقیم خارج  ایرانى  بازیکنان 
قدرت در شلیک هاى راه دور، 
قدرت حمل توپ و بازیسازى 
و حتى گلزنى به سرعت جاى 

خــود را در ذهــن کــروش و 
هواداران تیم ملى باز کرده است. 

ســامان چالش جدى در روسیه دارد. 
چالشــى که مى تواند او را به یک بازیک معمولى و یا برعکس 

یک بازیکن مطرح جهانى تبدیل کند.

*سردار آزمون(روبین کازان)
 مهاجم با روحیــه و گلزن تیم 

ملى در اغلب اخبــار جهانى به 
عنوان چهره برتر اردوى ایران 
چهارچوب  است.  شده  مطرح 
شناســى، توانایى فــراوان در 
بــازى هوایــى، فرصت طلبى 

و خونســرد بازى کــردن از او 
مهاجــم اول تیــم ملى ســاخته 

اســت. ســردار در شــرایطى که ایران 
شکل دفاعى داشته باشد کارى سخت پیش رو خواهد داشت.

*وحید امیرى( پرسپولیس)
چپ پاى هنرمند و گلســاز تیم 

تواند اســلحه پنهان  ملى مــى 
کروش در بــازى هاى تدافعى 
باشد. هنر حمل توپ، فرصت 
ســازى بــراى مهاجمــان به 
همراه حضور موثر در کارهاى 

تدافعــى از امیــرى بازیکنــى 
توانمند ساخته است. او با سرعت 

قابــل توجه در طى طــول زمین در 
مواقع ضرورى مى تواند خالء موجود را به خوبى پوشش دهد.
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شعار 32 تیم شرکت کننده
روسیه: با قلبى گشاده بازى کن

ایران: 80 میلیون نفر، یک ملت و یک نبض
آلمان: بیایید تاریخ سازى کنیم

انگلیس: پیروزى را برایمان به ارمغان آورید
آرژانتین: با هم براى یک رویا

استرالیا: شجاع باش، برجسته باش، ساکروس، سبز و طالیى
عربستان: شوالیه هاى صحرا

بلژیک: مأموریت شیاطین سرخ
برزیل: فراتر از 5 ستاره، 200 میلیون 

قلب
ســه  رؤیا،  یک  کلمبیا: 

رنگ و 50 میلیون قلب
کاستاریکا: هیــچ 

چیــز غیــر ممکن 
نیست وقتى با تمام 

کشور بازى کنى
 : ســى ا و کر
کوچک،  کشورى 

رویاهاى بزرگ
دانمارك: با هم 

تاریخ را مى سازیم
وقتــى  مصــر: 

باشد،  فراعنه  از  صحبت 
دنیــا باید بایســتد و گوش 

دهد
اسپانیا: بیایید رویاهایمان را محقق 

کنیم
ژاپن: زمان نبرد است، سامورایى آبى

مراکش: شیرهاى اطلس، افتخار کشور
مکزیک: ساخت کشور، ساخته شده براى پیروزى

نیجریه: بال هاى افتخار قاره آفریقا
پاناما: قدرت دو دریا

پرو: ما برگشتیم، 30 میلیون پرویى با هم سفر مى کنند
لهستان: کشور به پیش

پرتغال: گذشته اى باشکوه، حالى براى تاریخ سازى
کره جنوبى: ببرهاى آسیا، فاتحان دنیا

سنگال: غیرممکن سنگالى نیست
صربستان: یک تیم و یک رویا

سوئد: با هم براى سوئد
سوئیس: 4 زبان یک ملت

تونس: عقاب ها مى آیند، بازیکنان و هواداران دست در دست 
اروگوئه: خورشــید در روسیه مى درخشد، آسمان کامًال آبى 

روشن است
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قهـرمان جهـانقهـرمان جهـان را از حاال بشنــاسید را از حاال بشنــاسید ژ

قطعا در هر رقابتى تا زمانیکه گروه بندى مســابقات مشــخص نشده و یا مرحله گروهى به پایان نرســیده، نمى توان پیش بینى کرد که تیم هاى بزرگ و مدعى قهرمانى 
که شــانس بیشترى نسبت به سایر تیم هاى شرکت کننده دارند، چه مســیرى را پیش خواهند رفت و در مسیرشان با چه تیم هایى مواجه مى شوند. این مساله شامل حال 
جام جهانى هم مى شود و چه بسا که پیش بینى و یا بررسى احتماالت این مسابقات سخت تر از سایر رقابت ها باشد. با این حال از آنجایى که این کار براى بسیارى از هواداران 
فوتبال جذاب و جالب اســت، تالش مى شــود با در نظر گرفتن همه عوامل تاثیرگذار در صعود یک تیم از مرحله گروهى و پیش رفتن تا دیدار نهایى از جمله نتایج بازى هاى 
دوستانه، مصدومیت ها، محرومیت ها و دیگر عوامل موثر، پیش بینى نسبتا دقیق و خوبى از قهرمان محتمل مسابقات و حتى تیم هایى که ممکن است شگفتى ساز شوند، ارائه 

گردد. به همین دلیل به بررسى گروه به گروه و تیم به تیم مسابقات پیش رو مى پردازیم.

A گــروه
2-مصر  رده بندى:1-اروگوئه  پیش بینى 

3-روسیه 4-عربستان
اروگوئه (حذف در مرحله یک چهارم نهایى)

 رقباى اروگوئه آنقدر ضعیف هســتند که قدرت این تیم براى 
صدرنشینى در این گروه کافى باشد؛ اتفاقى که منجر به رویارویى 
احتمالــى آنها با پرتغال، قهرمان اروپا در مرحله بعدى مى شــود. 
پیروزى مقابل پرتغال به احتمال زیاد آنها را به فرانسه مى رساند اما 
وقتى به ترکیب خروس ها نگاه مى کنیم، شانس آنها را براى عبور از 

اروگوئه و رسیدن به نیمه نهایى جام باالتر مى بینیم.
مصر (حذف در مرحله یک هشتم نهایى)

محمد صالح با درخشــش خیره کننــده اى که در لیگ برتر 
انگلیس داشت، ســتاره نمایش مصرى ها در جام جهانى خواهد 
شــد. به احتمال زیاد این تیم بــراى قرار گرفتن در رده دوم با 
روســیه اى نبرد خواهد داشت که میزبان اســت و در رده 66 
رنکینگ فیفا قــرار دارد اما آنها با توجه به بازیکنان مســتعد 
زیادى کــه دارند، براى صعود به مرحله بعدى مســتحق تر به 
نظر مى آیند و از روســیه 20 پله باالتر هستند. رفتن به مرحله 
حذفى به عنوان تیم دوم به معناى رویارویى با تیم اول گروه دو 
که احتماال اســپانیا است، مى باشد.به همین خاطر سفر آنها به 
جام جهانى پس از 28 سال همین نقطه به پایان خواهد رسید.

B گــروه
2-پرتغال  1-اسپانیا  رده بندى:  پیش بینى 

3-مراکش 4-ایران
اسپانیا (حذف در مرحله یک چهارم نهایى)

شانس اول صدرنشــینى در گروه دوم از آن اسپانیا است. آنها 
در مرحله بعد بازى ســاده اى با مصر یا روســیه خواهند داشت و 
شکست دادن هر یک از این دو تیم به معناى مواجه با آرژانتین در 
یک چهارم نهایى است؛ تیمى که از نظر داشتن بازیکنان مستعد 
و ستاره چیزى کمتر از اسپانیا ندارد. بى شک رویارویى آنها بسیار 
رقابت نزدیکى خواهد بود اما پیش بینى مى شــود مسى و یارانش 

شانس بیشترى براى رسیدن به نیمه نهایى داشته باشد.
پرتغال(حذف در مرحله یک هشتم نهایى)

پرتغال در بهترین حالت مى تواند پس از اسپانیا مرحله گروهى 
را در رده دوم تمام کند که در این حالت با اروگوئه روبرو خواهند 
شد.عبور لوئیز سوارز و یارانش از پرتغال، بازى هاى جذابترى را به 
دنبال خواهد داشــت چراکه آنها خودشان هم بازى باکیفیت ترى 
نســبت به رونالدو و تیمش ارائه مى دهنــد. آخرین جام جهانى 

احتمالى رونالدو مى تواند همین جا به پایان برسد.
C گــروه

2-استرالیا  رده بندى:1-فرانسه  پیش بینى 
3-دانمارك 4-پرو

استرالیا (حذف در مرحله یک هشتم نهایى)
استرالیا در این گروه تیمى است که کسى انتظار ندارد بتواند 
به مرحله بعد راه پیدا کند اما باید اذعان 
داشت که آنها در گروهى که رقابت 

براى قرار گرفتن در دوم بیشــتر از صدرنشــینى است، شانس 
بیشــترى نســبت به دانمارك و پرو دارند. آنها با قرار گرفتن 
در رده دوم بایــد به مصاف آرژانتین برونــد که همین جا کار 
کانگوروها به پایان مى رسد. آنها از برت فن مارویک بهره مى برند 
که با یکدیگر به روســیه آ مده اند؛ مربى 65 ساله اى که در جام 
جهانى تجربه خوبى دارد و توانست هلند را به فینال جام جهانى 

2010 برساند. 
فرانسه (حذف در مرحله نیمه نهایى) 

در گروهى کــه رقابت براى صعود به عنوان تیم دوم نفس گیر 
است، فرانســه براى صدرنشینى کار سختى ندارد. تیم جوان و با 
استعداد دیدیه دشان با اندکى تالش به مرحله بعد مى رود و بازى 
دوم این تیم با استرالیا مى تواند کار صعود را قطعى کند. یا روزى 
که پرو و دانمارك براى فرار از قعرنشــینى احتمالى به مصاف هم 
مى روند.فرانسه در مرحله بعد با نیجریه، کرواسى و یا ایسلند روبرو 
خواهد شد که قادر به عبور از آنها هم هست. در مرحله یک چهارم 
نهایى اروگوئه انتظار آبى ها را مى کشد که با وجود یک بازى سخت 
و نزدیک، تیم دشــان مى تواند از این مرحله هم به ســالمت رد 
شود. در نیمه نهایى در محتمل ترین حالت آلمان به عنوان مدافع 
قهرمانى انتظار فرانسه را مى کشد که در این نقطه آلمان کار فرانسه 

را براى رسیدن به فینال تمام مى کند.
D گــروه

پیش بینى رده بندى:1-آرژانتین 2-ایسلند 
3-کرواسى 4-نیجریه

آرژانتین (حذف در مرحله نیمه نهایى)
آرژانتین با این امید به روسیه آمده که با داشتن بسیارى از 
ســتاره هاى فوتبال دنیا بتواند نه تنها ناکامى فینال جام جهانى 
2014 را جبران کند، بلکه یک تورنمنت قدرتمند را پشت ســر 
بگذارد. آنها براى صدرنشــینى در گروه چهارم کار ســختى در 
پیــش ندارند؛ اتفاقى که آنها را احتماال با اســترالیا در مرحله 
بعد مواجه مى کند. پس از اســترالیا، مواجه و بازى با اســپانیا 
مى تواند فوق العاده باشــد اگرچه آرژانتین قــدرت کافى براى 
از پیش برداشــتن ماتادورهــا را در اختیار دارد. در نیمه نهایى 
برزیل انتظار آلبى سلسته را مى کشد تا یک نبرد کامل از فوتبال 
آمریکاى جنوبى را شــاهد باشــیم. یک نبرد جذاب که به نظر 

مى رسد از دل آن سله سائو به فینال برسد.
ایسلند(حذف در مرحله یک هشتم نهایى) 

در ایــن گروه هم رقابت براى قــرار گرفتن در رده دوم پس 
از آرژانتین بى نهایت دشــوار است. کرواسى با داشتن بازیکنانى 
چــون لوکا مودریچ، ماریو مانژوکیــچ و ایوان راکیتیچ مى تواند 
یک رقیب قدرتمند باشــد که بازى آنهــا در روز پایانى مقابل 
ایســلند مى تواند سرنوشت تیم دوم را مشــخص کند. ایسلند 
در یــورو 2016 به طور کامل نشــان داد کــه چگونه یک تیم 
کوچک مى تواند شــگفتى ساز باشد و همین کافى است تا آنها 
نسبت به کرواسى شانس بیشــترى براى صعود به مرحله بعد 
داشــته باشند؛ تیمى که اولین بار جام جهانى را تجربه مى کند 
و در میــان تیم ها کمترین جمعیــت را دارد. آنها در رنکینگ 
فیفا بیســت و دوم هستند و در مرحله انتخابى در گروه I اروپا 
کرواســى را شکســت دادند و مستقیم به روســیه آمدند. آنها 

مى توانند یکبار دیگر این پیروزى را تکرار کنند.
E گــروه

سوئیس   -2 رده بندى:1-برزیل  پیش بینى 
3-صربستان 4-کاستاریکا

برزیل (نایب قهرمانى)
طالیى هــا در حالى به این مســابقات مى آیند که به همراه 
آلمــان باالترین شــانس را در نظرســنجى هاى مختلف براى 
کسب قهرمانى این دوره بدست آورده اند. البته به جز قهرمانى 
آنهــا یک انگیزه دیگر هم دارند؛ انتقام شکســت تحقیرآمیز از 
مانشــافت در جام جهانى 2014. پیش بینى ها حکایت از این 
دارد که این دو تیم باردیگــر مقابل هم قرار مى گیرند و اینبار 
در فینال آنها با هم مواجه مى شــوند. قطعــا این بازى یکى از 
دیدارهاى هیجان انگیز جام خواهد بود اما به نظر مى رسد بازهم 
برزیــل کم بیاورد و قهرمانى را به آلمــان تحویل دهد. این در 
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حالى اســت که برزیل چندى پیش در دیدارى دوستانه آلمان 
را شکست داد.

سوئیس(حذف در مرحله یک هشتم نهایى)
بــراى رفتن به مرحله بعد، ســوئیس و صربســتان در این 
گــروه رقابت نزدیکــى با یکدیگر خواهند داشــت. با این حال 
صربســتان در بازى آخر خود به مصــاف برزیل مى رود که اگر 
نیاز به پیروزى داشته باشد، کار سختى در پیش خواهد داشت. 
از سویى کاســتاریکا که در جام جهانى برزیل شگفتى ساز شد 
و دو بــزرگ فوتبال دنیا یعنى ایتالیــا و انگلیس را ناکام کرد، 
بعید است بتواند همان شرایط را در روسیه تکرار کند. سوئیس 
اگرچه در انتخابــى اروپا به پلى آف رفت اما فراموش نباید کرد 
که این تیم 9 بازى خود از 10 بازى را با برد پشت سرگذاشت و 
تنها به دلیل تفاضل گل در رده دوم گروهش جاى گرفت. آنها 
براى صعود از گروه شرایط خوبى دارند اما رویارویى با آلمان در 
مرحله یک هشتم نهایى اتفاق ناخوشایندى است که به کارشان 

در روسیه پایان مى دهد.
F گــروه

2-مکزیک  رده بندى:1-آلمان  پیش بینى 
3-سوئد 4-کره جنوبى

آلمان(قهرمان)
 ژرمن ها آخرین بار در ســال 2014 قهرمان جهان شــدند 
و حــاال براى دفــاع از این عنوان خود با تیمــى قدرتمندتر به 
روسیه  آمده اند. شاید آنها از آن زمان برخى از بازیکنان کلیدى 
خود را از دســت داده باشند اما نفراتى چون ایلکاى گوندوغان، 
لروى ســانه و تیمو ورنر با فرم فوق العــاده اى که پس از پایان 
فصل لیگ هاى باشــگاهى خود بدســت آورده اند، به مسابقات 

مى روند. به همین دلیل آنها بازهم بیشترین شانس قهرمانى را 
دارند اگرچه در گروه ششم کمى با رقباى سرسختى مواجه اند 
اما آنقدر قدرتمند هســتند که از آن به عنوان تیم صدرنشین 

خارج شوند.
مکزیک(حذف در مرحله یک هشتم نهایى) 

همیشــه عادت کرده بودیم که دیدار آلمان و مکزیک را در 
مرحله حذفى جام جهانى ببینیم اما حاال مکزیکى ها خوش شانس 
هســتند که در این مرحله با آلمان مالقات مى کنند. تیمى که 
اکنون در رده پانزدهم رنکینگ فیفــا قرار دارد، این قابلیت را 
دارد تا از مرحله گروهى صعود کند.بازیکنانى چون خاویر هرناندز 
و رائول خیمنز در خط حمله گلزنى را تضمین مى کنند و آندرس 
گواردادو ستاره خط میانى مکزیک خواهد بود. با این حال مواجه با 
برزیل در مرحله یک هشتم نهایى قرعه سختى است که مى تواند 

منجر به حذف آنها شود.
G گــروه

انگلیس  پیش بینى رده بندى:1-بلژیک 2- 
3-تونس 4-پاناما

بلژیک( حذف در مرحله یک چهارم نهایى)
بلژیک شــانس زیادى براى صدرنشــینى در گروه 7 دارد 
و پیروزى در بازى آخــر مقابل انگلیس این موقعیت را براى 
آنهــا تثبیت مى کند. پس از مرحلــه گروهى آنها یک دیدار 
متناســب با کلمبیا یا لهســتان خواهند داشت و پس از آن 
دیدار جذابشــان با برزیل در یک چهــارم نهایى فرا خواهد 
رسید؛ تیمى که براى رســیدن بلژیک به نیمه نهایى بیش از 
اندازه قدرتمند اســت و تقابل دو نســل طالیى از دو کشور 

مى تواند به سود برزیلى ها تمام شود.

انگلیس(حذف در مرحله یک چهارم نهایى)
همچون اصلى ترین رقیبشان در گروه 7 یعنى 
بلژیــک، آنها هم احتمــاال در مرحله یک چهارم 

نهایى با مســابقات وداع مى کنند. قرار گرفتن در 
رده دوم پس از بلژیک وبه دنبال آن تقابل با تیم هاى 

گروه آخر، شــاگردان ســاوتگیت را به رقیب سنتى، آلمان 
مى رســاند که احتماال یک پیروزى دیگــر را نصیب ژرمن ها 

خواهد کرد.
H گــروه

2-لهستان  1-کلمبیا  رده بندى:  پیش بینى 
3-سنگال 4-ژاپن

کلمبیا(حذف در مرحله یک هشتم نهایى)
کلمبیا در گروه آخر حرف اول را مى زند و آنها آنقدر توانایى دارند 
که به عنوان صدرنشین راهى مرحله پلى آف شوند. بدون توجه به اینکه 
آنها در گروهشــان اول شوند یا دوم، بلژیک یا انگلیس در مرحله بعد 
انتظارشان را مى کشند که هر دو توان شکست کلمبیا را در خود دارند. 
در میان 4 تیم گروهشان به نظر مى رسد ژاپن قربانى اصلى آنها باشد با 

این حال گروه آسانى است و صعود کلمبیا قطعى.
لهستان (حذف در مرحله یک هشتم نهایى)

در این گروه لهســتان باالترین رده را در رنکینگ فیفا دارد 
اما پیش بینى مى شــود پس از کلمبیا به مرحله بعد برود. این 
تیم قدرتمند اروپایى به مرحله بعد مى رود اما رسیدن به بلژیک 
کار آنهــا را تمام مى کند.آنها بازیکن بااســتعدادى چون رابرت 
لوواندوفسکى را دارند که یک فصل درخشان را در بایرن مونیخ 
ســپرى کرد اما او هم مجبور اســت به همراه تیمش با روسیه 

خیلى زود خداحافظى کند.
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ورزشگاه:
آره نا بالتیکا

شهر: کالینین گراد
گنجایش: 35 هزار نفر

ورزشگاه:
کازان آره نا
شهر: کازان

گنجایش: 45105 نفر

ورزشگاه:
 لوژنیکى

شهر: مسکو
گنجایش: 80840 نفر

ورزشگاه: 
اوتکریتیره آره نا

شهر: مسکو
گنجایش: 44929 نفر

ورزشگاه: 
سانترالژى

شهر: وولگو گراد
گنجایش: 32120 نفر

ورزشگاه: 
کرژتووژکى

شهر: سن پیترزبورگ
گنجایش: 66881 نفر

ورزشگاه: 
موردوویا آره نا

شهر: سارانسک
گنجایش: 45015 نفر

ورزشگاه: 
سنترال

شهر: اکاترین بورگ
گنجایش: 27 هزار نفر

ورزشگاه: 
کاسموس آره نا

شهر: سامارا
گنجایش: 44918 نفر

ورزشگاه: 
لوبردان آره نا

شهر: روستوف
گنجایش: 45 هزار نفر

ورزشگاه: 
المپیک

شهر: سوچى
گنجایش: 47659 نفر

ورزشگاه:
نیژنى نوگوگراد

شهر: نیژنى
گنجایش: 44899 نفر

معـــرفى ورزشگـــاه ها و شهــرهامعـــرفى ورزشگـــاه ها و شهــرها

2525 خردادماه خردادماه .......... ایران- مراکش ساعت ایران- مراکش ساعت 19/3019/30 در شهر سنت پیترز بورگ در شهر سنت پیترز بورگ  
3030 خرداد ماه خرداد ماه.......... ایران- اسپانیا ساعت ایران- اسپانیا ساعت 22/3022/30 در شهر کازان در شهر کازان 

44 تیرماه تیرماه................. ایران- پرتغال ساعت ایران- پرتغال ساعت 22/3022/30 در شهر سارانسک در شهر سارانسک
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برنامه کامل مسابقات فوتبال جام جهانى 2018 روسیهبرنامه کامل مسابقات فوتبال جام جهانى 2018 روسیه

لوژنیکى19/30برندگان نیمه نهایى24 تیریک شنبه

ورزشگاهساعتگروهبازىتاریخروز
لوژنیکى19/30اولروسیه- عربستان24 خرداد پنج شنبه

اکاترینبورگ16/30اولمصر- اروگوئه25 خردادجمعه
سن پیترزبورگ19/30دوممراکش- ایران25 خردادجمعه
سوچى22/30دومپرتغال- اسپانیا25 خردادجمعه
کازان14/30سومفرانسه- استرالیا26 خردادشنبه
اسپارتاك17/30چهارمآرژانتین- ایسلند26 خردادشنبه
ساراتسک20/30سومپرو- دانمارك26 خردادشنبه
کالینینگراد23/30چهارمکرواسى- نیجریه26 خردادشنبه

سامارا16/30پنجمکاستاریکا- صربستان27 خردادیک شنبه
لوژنیکى19/30ششمآلمان- مکزیک27 خردادیک شنبه 
روستوف22/30پنجمبرزیل- سوئیس27 خردادیک شنبه
نیژنى16/30ششمسوئد- کره جنوبى28 خرداددوشنبه
سوچى19/20هفتمبلژیک- پاناما28 خرداددوشنبه
وولگوگراد22/30هفتمتونس- انگلیس28 خرداددوشنبه

سارانسک19/30هشتمکلمبیا- ژاپن29 خردادسه شنبه
اسپارتاك16/30هشتملهستان- سنگال29 خردادسه شنبه
سن پیترزبورگ22/30اولروسیه- مصر29 خردادسه شنبه

لوژنیکى16/30دومپرتغال- مراکش30 خردادچهارشنبه
روتسوف19/30اولاروگوئه- عربستان30 خردادچهارشنبه
کازان22/30دومایران- اسپانیا30 خردادچهارشنبه
سامارا19/30سومدانمارك- استرالیا31 خردادپنج شنبه
آکاترینبورگ16/30سومفرانسه- پرو31 خردادپنج شنبه
نیژنى22/30چهارمآرژانتین- کرواسى31 خردادپنج شنبه

سن پیترزبورگ16/30پنجمبرزیل- کاستاریکااول تیرجمعه
وولگوگراد19/30چهارمنیجریه- ایسلنداول تیرجمعه
کالینینگراد22/30پنجمصربستان- سوئیساول تیرجمعه
اسپارتاك16/30هفتمبلژیک- تونسدوم تیرشنبه
روستوف19/30ششمکره جنوبى- مکزیکدوم تیرشنبه
سوچى22/30ششمآلمان- سوئددوم تیرشنبه

نیژنى16/30هفتمانگلیس- پاناماسوم تیریک شنبه
آکاترینبورگ19/30هشتمژاپن- سنگالسوم تیریک شنبه
کازان22/30هشتملهستان- کلمبیاسوم تیریک شنبه
سامارا18/30اولاروگوئه-روسیهچهارم تیردوشنبه
وولگوگراد18/30اولعربستان- مصرچهارم تیردوشنبه
 کالینینگراد22/30دوماسپانیا- مراکشچهارم تیردوشنبه
سارانسک22/30دومایران- پرتغالچهارم تیردوشنبه

لوژنیکى18/30سومدانمارك- فرانسهپنجم تیرسه شنبه 

سوچى18/30سوماسترالیا- پروپنجم تیرسه شنبه
روستوف22/30چهارمایسلند- کرواسىپنجم تیرسه شنبه
پیترزبورگ22/30چهارمنیجریه- آرژانتینپنجم تیرسه شنبه

آکاترینبورگ18/30ششممکزیک- سوئدششم تیرچهارشنبه 
کازان18/30ششمکره جنوبى- آلمانششم تیرچهارشنبه
اسپارتاك22/30پنجمصربستان- برزیلششم تیرچهارشنبه
نیژنى22/30پنجمسوئیس- کاستاریکاششم تیرچهارشنبه 

سامارا18/30هشتمسنگال- کلمبیاهفتم تیرپنج شنبه
وولگوگراد18/30هشتمژاپن- لهستانهفتم تیرپنج شنبه
کالنینگراد22/30هفتمانگلیس- بلژیکهفتم تیرپنج شنبه
سارانسک22/30هفتمپاناما- تونسهفتم تیرپنج شنبه

سوچى (49)22/30 اول گروه یک- دوم گروه 92 تیرشنبه
کازان (50)18/30اول گروه 3- دوم گروه 94 تیرشنبه

لوژنیکى (51)18/30اول گروه 2- دوم گروه یک10 تیریک شنبه
نووگورود (52)22/30اول گروه 4- دوم گروه 103 تیر یک شنبه
سامارا (53)18/30اول گروه پنجم- دوم گروه 116 تیردوشنبه
روستوف (54)22/30اول گروه هفتم- دوم گروه 118 تیر دوشنبه

پیترزبورگ (55)18/30اول گروه 6- دوم گروه 5 12 تیر سه شنبه
آره نا مسکو (56)22/30دوم گروه 7- اول گروه 128 تیرسه شنبه

روسیــــه،  اروگـــوئه، مصـــر، عربستــــانگروه اول
 اسپانیـــا، پرتغـــــال، مــــراکش، ایــــرانگروه دوم
 فرانسه، دانمــــــارك،  پـــرو، استـــــرالیاگروه سوم

 آرژانتیـــن، کـــرواسى، نیجـــریه، ایسلنــدگروه چهارم
 بــرزیل، ســوئیس، صــربستان، کاستــاریکاگروه پنجم

 آلمان، مکــــزیک، سوئد، کره  جنوبىگروه ششم
انگلـــیس، بلژیک، تونس، پاناماگروه هفتم

 لهستان، کلمبیا، سنگال، ژاپنگروه هشتم

نیژنى (57)18/30برنده بازى 49- برنده بازى 155 تیرجمعه
کازان (58)22/30برنده بازى 53- برنده بازى 1554 تیرجمعه
سامارا (60)18/30برنده بازى 55- برنده بازى 56 16 تیرشنبه
سوچى (59)22/30برنده بازى 51- برنده بازى 1652 تیرشنبه

پیترزبورگ22/30برنده بازى 57- برنده بازى 1958 تیرسه شنبه
لوژنیکى22/30برنده بازى 59- برنده بازى 2060 تیرچهارشنبه

پیترزبورگ18/30بازنده هاى مرحله نیمه نهایى23 تیرشنبه

گــــــروه بنـــــدى
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مرحله یک چهارم نهـــــایى

مرحله یک شانزدهم نهــــایى

مرحله نیمــــه نهایى

رده بنــــدى

فینـــــال
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شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1زسکا مسکو32 دروازه بان1-ایگور آکینفیف

20بروژ34 دروازه بان2-والدیمر گابولوف
12زنیت26 دروازه بان 3-آندرى لونف

2زسکا مسکو27 مدافع4-ماریو فرناندز
4زسکا مسکو38مدافع5-سرجى ایگناشویچ

14روبین کازان31مدافع 6-والدیمیر گرانات
13روبین کازان31 مدافع7-فدور کودریاشوف

5گروژنى29مدافع 8-آندرى سمنوف
3اسپارتاك مسکو24 مدافع9-لیا کوتپوف

23زنیت29مدافع10-ایگور اسمولنیکوف
8کراسنودار28 هافبک 11-یورى گازینسکى

9زسکا مسکو27  هافبک12-آلن ژاگوئف
17زسکا مسکو22  هافبک13-الکساندر گولووین
21زنیت28  هافبک14-الکساندر اروخین

18زنیت34  هافبک15-یورى ژیرکوف
19اسپارتاك مسکو33  هافبک16-الکساندر صمدف

7زنیت25 هافبک 17-دلر کوزیائف
11اسپارتاك مسکو24هافبک18-رومن زوبنین

6ویارئال27هافبک19-دنیس چریشوف
16لوکوموتیو مسکو22هافبک 20-آنتون میرانچوك

22آرسنال توبا29مهاجم 21-آرتم زوبا
15لوکوموتیومسکو22مهاجم 22-الکسى میرانچوك

10کراس نودار28مهاجم 23-فدر اسمولوف ایگور آکینفیف (زسکا مسکو)

رخـــرداد 1813971397 خخخخخ

روسیه
زمانى که روســیه خــود را بــراى میزبانى 
جام جهانى معرفى مى کرد، مســرور از رسیدن 
به نیمه نهایى مســابقات یــورو 2008 بود اما 
اوضاع فرق کرده اســت. روسیه در میان  حاال 
کشــورهاى حاضر در جام جهانــى پایین ترین 
رنکینگ را دارد و از سال 2008 موفق نشده در 
هیچ تورنمنتى از مرحله گروهى فراتر برود. بعد 
از عملکرد ناامید کننده روســیه در یورو 2016، 
کرکســوف ســکان هدایت تیم ملى این کشور 
را در دســت گرفت و تغییرات زیادى در تیم به 
خصوص در خط دفــاع اعمال کرد. صحبت هایى 
نیز از اختالف نظر میان مربى و بازیکنان این تیم 
به گوش مى رســد. میزبان این دوره جام جهانى 
در ســال 1966 با عنوان اتحاد جماهیر شوروى 

چهارمى در جام جهانى را تجربه کرده است. 

ک

ى
ن
ما 
ن
ن
در 
عد 
،2
ور 
به 
ى
یم
ى
ى

............................... امتیاز میزبانى
نحوه صعود..........

3-5-2 ................................
آرایش تیمى..............

ه............................ ایگور آکینفیف (زسکا مسکو)
ستار

بازیکن شگفتى ساز........ الکساندر گولووین (زسکا مسکو)

65 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا.......

ســـــوابق

ى.............................. 10 بار
تعداد حضور در جام جهان

.............................. یک بار
تعداد حضور در نیمه نهایى

................................ صفر 
تعداد حضور در فینال......

ى .............................. 1958
اولین حضور در جام جهان

ى............................... 2014
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان کسب شده...........  چهارمى در سال 1966

 استانیسالو چرِچسوف(روسى)
بعد از تجربــه ناموفق و گرانقیمت 
بــه کار گیــرى مربیانــى نظیــر فابیــو 
کاپلو و گاس هیدینگ، روســیه تحت 
هدایت دروازه بان اسبق و سرسخت 

خود به جام جهانى مى آید.



A گگـــرگگـــروه

19



یه
وس

2 ر
018

ى 
نــ

جها
ام 

ه ج
ـژ

وی

سر مربى

لوئیز سوارز (بارسلونا)

رخـــرداد 2013971397 خخخخخ

اروگوئه

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1گاالتاسراى31 دروازه بان1-فرناندو موسلرا

23واسکو دو گاما35 دروازه بان2-مارتین سیلوا
12ایندیپندنته29 دروازه بان 3-مارتین کامپانا

3اتلتیکومادرید32 مدافع4-دیگو گودین
19اسپورتینگ27 مدافع5-سباستین کواتس
2اتلتیکو مادرید23مدافع 6-خوزه ماریا خیمنز

16پورتو33مدافع 7-ماکسیمیلیانو پریرا
13ایندیپندنته24مدافع 8-گاستون سیلوا

22التزیو31 مدافع9-مارتین کاِسرس
4پنارول25 مدافع10-گیلرمو وارال

8بوکاجونیورز22 هافبک11-ناهیتان ناندز
14سامپدوریا22 هافبک 12-لوکاس توریرا
15اینتر26  هافبک13-ماتیاس وچینو

6یوونتوس20  هافبک14-رودریگو بنتانکور
5مونتررى33  هافبک15-کارلوس سانچز

10کروزیرو24  هافبک16-جورجین د آراسکائتا
17جنوا25 هافبک 17-دیگو الکسالت

7پنارول32  هافبک18-کریستین رودریگز
20مونتررى28هافبک19-جاناتان اورتاویسکایا

11جیرونا31مهاجم 20-کریستین استوانى
18سلتا ویگو21مهاجم 21-ماکسیمیلیانو گومز

21پارى سن ژرمن31مهاجم 22-ادینسون کاوانى
9بارسلونا31مهاجم 23-لوئیز سوارز

تیم ملى اروگوئه در ســال هاى 1930 و 1950 
قهرمانى در جام جهانى را تجربه کرده اســت و 
در بازى هاى مرحله انتخابى تنها برزیل عملکرد 

بهترى نسبت به این تیم داشت.
تیم اســکار تابــارز بدون دردســر به جام 
جهانــى صعود کرد. بعد از چهــار حضور پیاپى 
بعد  بار  این  اروگوئه  پلى آف هاى جام جهانى،  در 
از برزیل در جایــگاه دوم قرار گرفت تا صعودى 

بى دردسر داشته باشد.
تیم فعلى اروگوئه ترکیبى از بازیکنان جوان و 

باتجربه است.
تابارز معتقد اســت جوانگرایى که وى در تیم 
اعمال کــرده در جام جهانى 2022 براى اروگوئه 

ثمره خواهد داد.

کنان از نام

1919
و 
رد 

ام 
ى 
عد 
ى 

و 

یم 
ئه 

نحوه صعود............................ تیم دوم در آمریکاى جنوبى

4-4-2 ..................................
آرایش تیمى................

..................................لوئیز سوارز (بارسلونا)
ستاره.....

بازیکن شگفتى ساز......... خوزه ماریا خیمنز (آتلتیکو مادرید)

21 ..................................
جایگاه در رنکینگ فیفا........

ســــوابق

ى................................ 12 بار
تعداد حضور در جام جهان

.................................. 5 بار
تعداد حضور در نیمه نهایى

.................................. 2 بار 
تعداد حضور در فینال......

ى................................. 1930
اولین حضور در جام جهان

ى................................ 2014
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان کسب شده..............................2 قهرمانى

اسکار تابارز (اروگوئه اى)
بــراى چهارمین بــار مربیگــرى در 
جام جهانى را تجربه خواهد کرد. مربى 
70 ســاله از ســال 2016 کــه دچار 
بیمارى شــده با اســتفاده از صندلى 
چرخ دار به هدایت تیمش مى پردازد.
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محمد صالح (لیورپول) 

رخـــرداد 2213971397 خخخخخ

مصر

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1التعاون45 دروازه بان1-عصام الحادرى
23االهلى29  دروازه بان2-محمد الشناوى
16االهلى34 دروازه بان 3-شریف اکرامى

7االهلى33 مدافع4-احمد فتحى
20االهلى29مدافع 5-سعد سمیر

12االهلى27مدافع 6-ایمن اشرف
15زمالک23مدافع 7-محمود حمدى

13الفاتح32 مدافع8-محمد عبدل شافى
6وست برومویچ27 مدافع9-احمد حجازى

2وست برومویچ29 مدافع10-على جبر
3استون ویال30 مدافع11-احمد المحمدى

4لس آنجلس26 مدافع12-عمر جابر
8زمالک29  هافبک13-تارك حامد

18الراعد32هافبک14-شیکاباال
19کوپیون32هافبک15-عبداهللا سعید

5ویگان اتلتیک26هافبک16-سام مورصى
17آرسنال25هافبک17-محمد الننى

11االتحاد24هافبک18-کاهرابا
14استوك سیتى21هافبک19-رمضان صبحى

21کاظم پاشا23هافبک20-ترزگه
22آترومیتوس24هافبک21-عمر واردا

9االهلى29مهاجم 22-مروان محسن
10لیورپول25مهاجم 23-محمد صالح

ــه  ــى ب ــام جهان ــا در ج ــور مصرى ه ــن حض آخری
ــا دیگــر  ــول آنه ــا دوران اف ــردد ام ســال 1990 برمى گ
بــه پایــان رســیده اســت. شکســت دادن ایــن تیــم کار 
بســیار ســختى اســت چــرا کــه آنهــا معمــوال در زمیــن 
ــا  ــد. مصرى ه ــاع مى کنن ــده و دف ــع ش ــان جم خودش
ــول  ــر در تیمشــان در ط ــور کوپ ــان حضــور هکت از زم
ــک گل  ــش از ی ــابقه بی ــک مس ــا در ی ــازى تنه 30 ب

دریافــت کرده انــد.
ــان  ــى از بازیکن ــب ترکیب ــر صاح ــى مص ــم مل تی
ــان  ــه اســت و عصــام الحــدرى دروازه ب جــوان و باتجرب
ــن بازیکــن حاضــر  ــا 45 ســال مســن تری ــم ب ــن تی ای
ــد  ــا امیدوارن ــود. مصرى ه ــد ب ــى خواه ــام جهان در ج
ــرم خــوب  ــه ف ــز ب ــى نی محمــد صــالح در جــام جهان
خــود ادامــه دهــد تــا بعــد از 28 ســال عملکــرد خوبــى 

ــند. ــته باش ــى داش ــام جهان در ج

ا ک از ا

هــه 
گــر 
کار 
ــن 
ــا  ه
ول 
گل 

ـان 
ـان 
ضــر 
ــد 
وب 
ــى 

نحوه صعود...... تیم اول گروه پنجم رقابت هاى انتخابى آفریقا

4-2-3-1 ................................
آرایش تیمى..........

.............................. محمد صالح (لیورپول) 
ستاره........

بازیکن شگفتى ساز..................... محمد الننى (آرسنال)

31 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا.......

ســــــــوابق

................................ 2 بار
تعداد حضور در جام جهانى.

................................ صفر
تعداد حضور در نیمه نهایى.

................................ صفر 
تعداد حضور در فینال.......

1934 ................................
اولین حضور در جام جهانى

ى............................... 1990
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان کسب شده........... حضور در مرحله گروهى

هکتور کوپر (آرژانتینى)
انتقادهاى زیادى به سبک دفاعى این 
مربى مى شــود. با این وجــود نمى توان 
موثر بودن تاکتیک هاى مربى آرژانتینى 

را انکار کرد.
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محمد السهالوى(النصر)

رخـــرداد 2413971397 خخخخخ

عربستان

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
22االهلى26  دروازه بان1-محمد العویس

21االهلى34 دروازه بان 2-یاسر المسیلیم
1الهالل31دروازه بان3-عبداهللا المعیوف

2االهلى30 مدافع4-منصور الحربى
13الهالل26مدافع 5-یاسر الشهرانى

6الهالل25مدافع 6-محمد البریک
23االهلى26 مدافع7-معتذ هوساوى

3الهالل34 مدافع8-اسامه هوساوى
5النصر32 مدافع9-عمر هوساوى
4الهالل28  مدافع10-على البلیهى

15الشباب21هافبک11-عبداهللا الخیبرى
11الهالل32هافبک12-عبدالملک الخیبرى

14الهالل25هافبک13-عبداهللا عطیف
17االهلى33هافبک14-تیسیر الجاسم

16االهلى30هافبک15-حسین المقهوى
7الهالل28هافبک16-سلمان الفرج

18ویارئال26  هافبک17-سالم الدوسرى
12الهالل23  هافبک18-محمد کانو

8لگانس27  هافبک19-یحیى الشهرى
9الشباب25مهاجم20-هتان باهبرى
19لوانته23مهاجم21-فهد المواالد

10النصر31مهاجم 22-محمد السهالوى
20االهلى31مهاجم 23-مهند عسیرى

ــه در  ــد ک ــى باش ــى از تیم های ــتان یک ــاید عربس ش
ــا را  ــد آنه ــا نبای ــى دارد ام ــگاه پایین ــا جای ــدى فیف رده بن

ــت.  ــتکم گرف دس
ــم  ــورش در تی ــال حض ــک در دو س ــن ماروی ــرت ف ب
ملــى عربســتان موفق شــد ایــن تیــم را بعــد از ســال 2006 
مجــددا بــه جــام جهانى ببرد. عربســتان توانســت بــا گرفتن 
حداکثــر امتیــازات از رقبــاى ضعیــف حاضــر در گــروه خــود 
و عملکــردى قابــل قبــول مقابــل اســترالیا و ژاپــن، ســهمیه 

حضــور مســتقیم در جــام جهانــى را بــه دســت بیــاورد. 
چنــد روز بعــد از صعــود عربســتان بــه جــام جهانــى 
ــن  ــیون ای ــا فدراس ــالف ب ــر اخت ــه خاط ــک ب فن ماروی
ــش را  ــد و جای ــدا ش ــتان ج ــى عربس ــم مل ــور از تی کش
بــه ادگاردو بائــوزا داد. ایــن مربــى نیــز تنهــا بــه انــدازه 5 
بــازى دوســتانه بــر روى نیمکــت عربســتان بــود و ســپس 

اخــراج شــد. 

بازیکنان پنام

د در 
 را 

ــم 
20

تن 
ود 
یه 

ــى 
ـن 
 را 
5 

س 

نحوه صعود.................. تیم دوم گروه دوم انتخابى آسیا 

4-3-3 ................................
آرایش تیمى..............

.............................. محمد السهالوى(النصر)
ستاره......

بازیکن شگفتى ساز...................... فهد المواالد (لوانته)

63 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا.......

ســــوابق

................................ 4 بار
تعداد حضور در جام جهانى.

................................ صفر
تعداد حضور در نیمه نهایى

................................ صفر 
تعداد حضور در فینال.......

1994 ................................
اولین حضور در جام جهانى

ى............................... 2006
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان کسب شده... عنوان یک هشتم در سال 1994

خوان آنتونیو پیزى (آرژانتینى)
عربســتان به همراه خوان آنتونیو 
پیــزى و ترکیبــى بــا اســتعداد امــا 
بى تجربــه راهــى جام جهانــى 2018 

خواهد شد.
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شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
23ناپولى35 دروازه بان1-پپه رینا

1منچستر یونایتد27  دروازه بان2-دیوید دخیا
13اتلتیک بیلبائو23 دروازه بان 3-کپا آریزاباالگا

14چلسى28 مدافع4-سزار آزپلیکوئتا
2رئال مادرید26 مدافع5-دنى کارواخال

12رئال سوسیداد22مدافع 6-آلوارو اودریوزوال
18بارسلونا29مدافع 7-یوردى آلبا

4رئال مادرید28مدافع 8-ناچو
3بارسلونا31 مدافع9-جرارد پیکه

15رئال مادرید32 مدافع10-سرجیو راموس
16آرسنال32مدافع11-ناچو مونرئال

7اتلتیکو مادرید23 هافبک 12-سائول نیگوئز
5بارسلونا29  هافبک13-سرجیو بوسکتس

6بارسلونا34  هافبک14-اندرس اینیستا
8اتلتیکو مادرید26  هافبک15-کوکه

21منچستر سیتى32  هافبک16-دیوید سیلوا
10بایرن مونیخ27 هافبک17-تیاگو آلکانترا

22رئال مادرید26مهاجم18-ایسکو
11رئال مادرید26مهاجم 19-لوکاس وازکز

20رئال مادرید22مهاجم 20-مارکو آسنسیو
17سلتا ویگو30مهاجم 21-یاگو آسپاس

9والنسیا27مهاجم22-رودریگو مورنو
19اتلتیکومادرید29مهاجم 23-دیگو کاستا دیوید سیلوا (منچسترسیتى)

رخـــرداد 2613971397 خخخخخ

اسپانیا
الروخــا هنــوز هــم تیــم قدرتمنــدى اســت و 
ــى و  ــى قبل ــام جهان ــى در ج ــه گروه ــذف در مرحل ح
عملکــرد ناامید کننــده آنهــا در یــورو 2016 را بایــد بــه 
ــى  ــد لوپتگ ــر مى رس ــه نظ ــپرد. ب ــى س ــت فراموش دس
ــزرگ،  ــاى ب ــت تیم ه ــم در هدای ــه ک ــود تجرب ــا وج ب
ــپانیا  ــى اس ــم مل ــه تی ــت را ب ــش موفقی ــته عط توانس

ــد. برگردان
ــه  ــدرت ب ــا ق ــد ب ــق ش ــه موف ــى ک ــه تیم  بدن
ــى  ــان بازیکنان ــد، هم ــود کن ــیه صع ــى روس جام جهان
هســتند کــه در یــورو عملکــرد خوبــى نداشــتند. عــالوه 
ــگاه  ــق شــده جای ــز موف ــان ایســکو نی ــن بازیکن ــر ای ب
ــن بازیکــن  ــاورد و چندی ــه دســت بی ــم ب ــى در تی ثابت
جــوان نیــز بــه ترکیــب ایــن بازیکنــان اضافــه شــده اند. 
بــا توجــه بــه افــت شــدید موراتــا، تنهــا نقطــه ضعــف 

ــه آن اســت. ــن تیــم خــط حمل ای

ا ک از ا

تت و 
ى و 
بــه 
ــى 
گ، 
انیا 

ــه 
ــى 
الوه 
گاه 
ــن 
ند. 
ــف 

نحوه صعود.................... تیم اول گروه هفتم انتخابى اروپا

4-5-1 ................................
آرایش تیمى.............

ستاره........................... دیوید سیلوا (منچسترسیتى)

بازیکن شگفتى ساز..................... ایسکو (رئال مادرید)

6 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا........

ســـوابق

ى.............................. 14 بار
تعداد حضور در جام جهان

................................ 2 بار
تعداد حضور در نیمه نهایى

................................ 1 بار 
تعداد حضور در فینال.....

1934 ................................
اولین حضور در جام جهانى

ى............................. 2014
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان........................ قهرمانى در سال 2010

خولین لوپتگى (اسپانیایى)
دوران  در  کــه  ســاله   51 مربــى 
بازى خود در پســت دروازه بانى بازى  
مى کرده اســت، موفق شــد اســپانیا 
را بــه 9 بــرد و تنهــا یک تســاوى به 

جام جهانى روسیه بیاورد.
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کریستیانو رونالدو (رئال مادرید)

رخـــرداد 2813971397 خخخخخ

پرتغال

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
22گزتپه36 دروازه بان1-بتو

12لیون27  دروازه بان2-آنتونى لوپز
1اسپورتینگ30 دروازه بان 3-روى پاترسیو

2رنجرز36مدافع4-برونو آلوز
21ساث همپتون26مدافع5-سدریک
15پورتو24مدافع6-ریکاردو

13بنفیکا21مدافع7-روبن دیاز
19ناپولى27مدافع8-ماریو روى

6دالیان34مدافع9-خوزه فونته
3بشیکتاش35مدافع10-په په

5بورسیا دورتموند24مدافع11-رافائل گوئریرو
23لستر29هافبک12-آدرین سیلوا

11منچستر سیتى23  هافبک13-برناردو سیلوا
10وستهام25  هافبک14-ژوائو ماریو

8موناکو31  هافبک15-ژوائو موتینیو
16اسپورتینگ23  هافبک16-برونو فرناندز

4لوکوموتیو مسکو32هافبک17-مانوئل فرناندز
14اسپورتینگ26هافبک18-ویلیام کاروالیو
20بشیکتاش34مهاجم 19-ریکارد کورشما

9میالن22مهاجم 20-آندره سیلوا
18اسپورتینگ23مهاجم 21-ژلسون مارتینز

17والنسیا21مهاجم 22-گونکالو گوِئِدس
7رئال مادرید33مهاجم 23-کریستیانو رونالدو

ــام  ــال در ج ــى پرتغ ــور متوال ــن حض ــن پنجمی ای
ــورو 2016،  ــى در ی ــود قهرمان ــا وج ــت. ب ــى اس جهان
ســانتوس بــا احتیــاط در مــورد تیمــش صحبــت 
ــه  ــزى اســت ک ــر از چی ــاال قوى ت ــال ح ــد. پرتغ مى کن

ــود. ــورو ب در ی
حضــور برنــاردو ســیلوا و آنــدره ســیلوا بــه تقویــت 
خــط حملــه تیــم کمــک شــایانى کــرده و تنهــا نقطــه 
ضعــف تیــم شــاید خــط دفــاع آن باشــد کــه بازیکنــان 
ــا 34  ــه ب ــوزه فونت ــا 35 ، خ ــه ب مســنى همچــون په پ
ــدان  ــه می ــن در آن ب ــال س ــا 36 س ــوز ب ــو آل و برون
مى رونــد و شــاید همیــن موضــوع بــراى پرتغــال 

ــود. ــاز ش دردسرس
امیــد  آخریــن  مى توانــد  جام جهانــى  ایــن 
ــى  ــوان قهرمان ــب عن ــراى کس ــدو ب ــتیانو رونال کریس

ــد. ــور باش ــى کش ــم مل ــراه تی ــه هم ــان ب جه

کنا از نا

اــام 
 ،20
ـت 
ــه  ک

ــت 
طــه 
ــان 
34

دان 
ـال 

ــد 
ــى 

نحوه صعود................ تیم اول گروه دوم انتخابى اروپا

4-4-2................................
آرایش تیمى..............

ستاره....................... کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) 

بازیکن شگفتى ساز............ برناردو سیلوا (منچسترسیتى)

3 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا.........

ســـوابق

................................ 6 بار
تعداد حضور در جام جهانى

................................ 2 بار
تعداد حضور در نیمه نهایى

................................ صفر 
تعداد حضور در فینال......

ى............................. 1966
اولین حضور در جام جهان

ى............................. 2014
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان کسب شده...... عنوان سومى در سال 1966

فرناندو سانتوس (پرتغالى)
از زمان در دســت گرفتن ســکان 
ســال 2014،  در  پرتغــال  هدایــت 
دفاعــى  تیــم  توانســته  ســانتوس 
مستحکمى درست کند که رونالدو را 

به خوبى تغذیه مى کنند.
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سردار آزمون (روبین کازان)

رخـــرداد 3013971397 خخخخخ

ایران

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1پرسپولیس25 دروازه بان1-علیرضا بیرانوند

12ذوب آهن29 دروازه بان 2-رشید مظاهرى
22ماریتیمو25 دروازه بان3-امیر عابدزاده

23اوستنده28 مدافع4-رامین رضائیان
13پدیده27 مدافع5-محمدرضا خانزاده

8السد26 مدافع6-مرتضى پورعلى گنجى
15استقالل34 مدافع7-پژمان منتظرى

19استقالل 21  مدافع8-سید مجید حسینى
5احمدگروژنى24  مدافع9-میالد محمدى

4استقالل24  مدافع10-روزبه چشمى
6آمکار21 هافبک 11-سعید عزت الهى

7آاك آتن33 هافبک 12-مسعود شجاعى
14اوسترشوندز24 هافبک 13-سامان قدوس

2سایپا23 هافبک 14-مهدى ترابى 
21ناتینگهام  فارست31 هافبک 15-اشکان دژاگه

9استقالل30 هافبک 16-امید ابراهیمى 
3المپیاکو28 هافبک 17-احسان حاج صفى

11پرسپولیس30 هافبک 18-وحید امیرى
18آلکمار24مهاجم 19-علیرضا جهان بخش

10المپیاکو28مهاجم 20-کریم انصارى فرد
17الغرافه25مهاجم 21-مهدى طارمى

20روبین کازان23مهاجم 22-سردار آزمون
16هیرنفین30مهاجم 23-رضا قوچان نژاد

ــام  ــه ج ــه ب ــود ک ــیایى ب ــم آس ــن تی ــران اولی ای
ــار  ــراى اولیــن ب ــى 2018 روســیه صعــود کــرد و ب جهان
در حــال تجربــه کــردن دو جــام جهانــى متوالــى اســت. 
شــاگردان کارلــوس کیــروش بــا 9 کلیــن شــیت قــدم بــه 
ــه  ــر چای ــران ب ــى ای ــم مل ــد و تی ــى مى گذارن جام جهان
ــازى  ــران در 18 ب ــه اســتوار اســت. ای ــاع و ضــد حمل دف
ــه شکســت نخــورده  ــى در طــى دو مرحل ــه انتخاب مرحل
ــراوان،  ــاى ف ــا وجــود ایجــاد جنجال ه ــروش ب اســت. کی
بــه خاطــر نتایــج و عملکــرد تیمــش، محبوبیــت فراوانــى 
در ایــران دارد و خیلى هــا معتقدنــد ایــن مربــى شــخصیت 
تــازه اى بــه تیــم ملــى داده اســت. ایــران در جــام جهانــى 
قبلــى بــدون پیــروزى از جــام حــذف شــد امــا کارلــوس 
کیــروش مربــى ایــن تیــم هدفــش را صعــود بــه مرحلــه 
ــوان  ــه عن ــران ب ــرده ای ــد ک ــرار داده و تاکی ــى ق حذف

توریســت بــه روســیه نخواهــد رفــت.

امــام
ــار 
ت. 
 بــه 
ــه 
زى 
رده 
ان، 
ــى

یت 
ــى
س

لــه 
وان

نحوه صعود................ تیم اول گروه نخست انتخابى آسیا

4-2-3-1 ................................
آرایش تیمى.........

ستاره............................. سردار آزمون (روبین کازان)

بازیکن شگفتى ساز............ سامان قدوس (اوسترشوندز)

32 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا.......

ســوابق

................................ 4 بار
تعداد حضور در جام جهانى

................................ صفر
تعداد حضور در نیمه نهایى.

................................ صفر 
تعداد حضور در فینال.......

1978 ................................
اولین حضور در جام جهانى

ى.............................. 2014
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان کسب شده........ 4 بار حضور در مرحله گروهى

کارلوس کروش (پرتغالى)
مربى کهنــه کار پرتغالى بعد از جام 
جهانــى 2014 به کار خــود در ایران 
ادامه داد و ترکیب ایران را احیا کرد 
و بازیکنان جوانــى همچون آزمون را 

به ترکیب تیم اضافه کرد.
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حکیم زیچ (آژاکس)حکیم زیچ (آژاکس)

رخـــرداد 3213971397 خخخخخ

مراکش

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
12نومانسیا29 دروازه بان1-مونیر الکاجوئى

1خیرونا27  دروازه بان2-یاسین بونو
22اتحاد تانگر22 دروازه بان 3-احمد تاگنوتى
5یوونتوس31 مدافع4-مهدى بن عطیه
6ولورهمپتون28 مدافع5-رومین ِسیس

4باشاك شهیر32مدافع 6-مانوئل دا کوستا
17فنرباغچه32مدافع 7-نبیل دیرار

2رئال مادرید19 مدافع8-اشرف حکیمى
3لیل20 مدافع9-حمزه مندیل

14الجزیره33هافبک10-امبارك بوسوفا
8فاینورد33 هافبک 11-کریم االحمدى
15کان21  هافبک12-یوسف بن ناصر

21فاینورد21  هافبک13-صوفیان آمراباط
10گاالتاسراى28  هافبک14-یونس بلهندا

11ختافه29  هافبک15-فیصل فجر
18شالکه20  هافبک16-امینه هاریت
23استاندارد لیژ28هافبک 17-مهدى کارسال

7آژاکس25هافبک 18-حکیم زیچ
13ماالتیااسپور31 مهاجم 19-خالد بوطیب

20سنت پائولى31مهاجم20-عزیز بوحدوز
9رنسانس برکین24مهاجم 21-ایوب الکعبى

16لگانس31مهاجم 22-نوردین آمراباط
19ماالگا21مهاجم 23-یوسف ان نصیرى

بیســت ســال بعــد از حــذف ناراحت کننــده در 
ــم  ــن تی ــى 1998، آخری ــام جهان ــى ج ــه گروه مرحل
ــک هشــتم  ــه ی ــه مرحل ــق شــده ب ــه موف ــى ک آفریقای
جام حهانــى صعــود کنــد یکبــار دیگــر بــه جــام 

ــت. ــته اس ــى برگش جهان
 مراکــش تنهــا تیمــى اســت کــه بــدون دریافــت 
ــود  ــى صع ــام جهان ــه ج ــى ب ــاى انتخاب گل در بازى ه
کــرده و تیمــش را بــر پایــه دفــاع و دوندگــى بنــا نهاده. 
ــم  ــف تی ــاط ضع ــن نق ــى از اصلى تری ــابقا یک س
دفــاع چــپ آن بــود امــا از زمــان ظهــور بازیکنــى نظیــر 
ــل  ــرز قاب ــه ط ــز ب ــکل نی ــن مش ــى ای ــرف حکیم اش

ــده اســت. ــرف ش ــى برط قبول
ــا   رنــارد نظــم را بــه مراکــش برگردانــده و تیــم ب
ــریع  ــى س ــتحکم و حمالت ــى مس ــرى وى دفاع مربیگ

دارد.

ا ک از ا

در در 
ــم 
ـتم 
ـام 

ــت 
ـود 
ده. 
ــم 
یــر 
ــل 

ــا   ب
ریع 

نحوه صعود.................. تیم اول گروه سوم انتخابى آفریقا

4-5-1................................
آرایش تیمى.......... ....

................................ حکیم زیچ (آژاکس)
ستاره.......

بازیکن شگفتى ساز........... اشرف حکیمى (رئال مادرید)

40 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا......

ســـوابق

................................ 4 بار
تعداد حضور در جام جهانى

- ................................
تعداد حضور در نیمه نهایى

 - ................................
تعداد حضور در فینال......

1970 .......... .....................
اولین حضور در جام جهانى

ى............................... 1998
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان.............. یک هشتم نهایى در سال 1986

هرو رنارد (فرانسوى)
وى تجربه خوبــى از هدایت تیم هاى 
آفریقایــى دارد و در ســال 2012 بــه 
همراه زامبیا قهرمان جام  ملت هاى آفریقا 
شده است و سه سال بعد نیز این عنوان 

را به همراه ساحل عاج تکرار کرد.
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شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
23پارى سن ژرمن25 دروازه بان1-آلفونسه آرئوال

1تاتنهام31  دروازه بان2-هوگو لوریس
16مارسى33 دروازه بان 3-استیو مانداندا

19موناکو25 مدافع4-جبرئیل سیدیبه
2اشتوتگارت22 مدافع5-بنجامین پاوارد

4رئال مادرید25مدافع 6-رافائل واران
3پارى سن ژرمن22مدافع 7-پریسنل کیمپمبه

22منچسترسیتى23مدافع 8-بنجامین مندى
17مارسى32 مدافع9-عادل رامى

21اتلتیکو مادرید22 مدافع10-لوکاس هرناندز
5بارسلونا24 مدافع11-ساموئل اومتیتى
12بایرن مونیخ23 هافبک 12-کورنتین تولیزو

15سویا29  هافبک13-استیون انزونزى
13چلسى27  هافبک14-انگولو کانته

14یوونتوس31  هافبک15-بلیز متیوئیدى
11بارسلونا21  هافبک16-عثمان دمبله

6منچستریونایتد25  هافبک17-پل پوگبا
10پارى سن ژرمن19مهاجم 18-کیلیان امباپه

20مارسى25مهاجم 19-فلورین تائوین
18لیون24مهاجم 20-نبیل فکیر

9چلسى31مهاجم 21-اولیویه ژیرو
7اتلتیکو مادرید27مهاجم 22-آنتوان گریزمان

8موناکو22مهاجم 23-توماس لمار آنتوان گریزمان (اتلتیکو مادرید)

رخـــرداد 3413971397 خخخخخ

فــرانسه
ــه در  ــى فرانس ــور پیاپ ــمین حض ــن شش ای

جام هــاى جهانــى اســت. 
بــل  مقا شکســت  وجــود  بــا  خروس هــا 
و  بــالروس  بــل  مقا تســاوى  و  ســوئد 
از  ســرگروه  عنــوان  بــه  لوکزامبــورگ، 

کردنــد.  صعــود  گروهشــان 
دشــان تیــم بســیار بــا اســــــــــتعدادى در 
اختیــار دارد و هــرگاه از ســرعت بازیکنانــش 

بهــره بــرده موفــق بــوده اســــــــــت. 
تیـــــــــم  یــن  ا ضعــف  نقطــه  تنهــا 
طــر  خا بــه  کــه  اســت  آن  چــپ  ع  دفــا
تیــم  منــدى  میــن  بنجا مصدومیــت 
جــه  موا مشــکل  بــا  را  فرانســه  ملـــــــــى 

اســت. کــرده 

ا ک از ا

ددر 

ـل 
و 
از 

در 
ش 

ــم 
ــر 
ــم 
ــه 

نحوه صعود.............. تیم اول گروه نخست انتخابى اروپا

ى............................... 3-3-4 یا 4-4-2
آرایش تیم

ستاره...................... آنتونى گریزمان (اتلتیکو مادرید)

بازیکن شگفتى ساز........ کیلیان امباپه (پارى سن ژرمن)

9 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا........

سوابـــق

ى............................. 14 بار
تعداد حضور در جام جهان

ى............................... 5 بار
تعداد حضور در نیمه نهای

................................ 2 بار 
تعداد حضور در فینال.....

ى.............................. 1930
اولین حضور در جام جهان

آخرین حضور در جام جهانى............................ 2014

بهترین عنوان کسب شده........ قهرمانى در سال 1998

دیدیه دشان (فرانسوى)
رســیدن به نیمه نهایى جام جهانى 
کمتریــن هــدف این مربى 49 ســاله 
است که در قهرمانى فرانسه در جام 
جهانــى 1998 و یورو 2000 بازوبند 
کاپیتانى فرانسه را بر بازو مى بست.
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آرون موى (هادرزفیلد تاون)

رخـــرداد 3613971397 خخخخخ

استــرالیا

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1برایتون26 دروازه بان1-مت رایان

18خنک33  دروازه بان2-دنى وکوویچ
12فاینورد36 دروازه بان 3-برد جونز

16بورسا اسپور27 مدافع4-عزیز بهیچ
2یوکوهاما24 مدافع5-میلوس دگنک

6سوون بلووینگز28مدافع 6-متیو یورمن
3میل وال30مدافع 7-جیمز مردیت

19وسترن سیدنى25مدافع 8-جاشوا ریسدون
20گراس هاپرز26 مدافع9-ترنت ساینسبرى
5االهلى32  مدافع10-مارك میلیگان
15استون ویال33 هافبک 11-مایل یدیناك

22هال سیتى25  هافبک12-جکسون ایروین
8کوئینزپارك رنجرز25  هافبک13-ماسیمو لونگو

13هادرزفیلد27  هافبک14-آرون موى
23سلتیک25 هافبک15-تام روگیک
4میل وال38هافبک 16-تیم کیهیل
10بوخوم29مهاجم17-رابى کروز

9لوزرن26مهاجم 18-تامى یوریک
7هرتابرلین27مهاجم 19-متیو لکى

11اوراوا رد25مهاجم 20-اندرو نابوت
14هیبرنیان24مهاجم 21-جیمى مک الرن

21نیوکاسل جتز25مهاجم 22-دیمیترى پتراتوس
17ملبورن سیتى19مهاجم 23-دنیل ارزانى

تیــم اســترالیا بــراى پنجمیــن بــار در جــام جهانــى 
شــرکت مى کنــد. اســترالیا ســى و یکمیــن تیمــى اســت 
کــه بــه جــام جهانــى صعــود کــرد و بــراى رســیدن بــه 
ایــن مهــم بیــش از هــر تیــم دیگــرى تــالش کــرد چــرا 
ــتان  ــه عربس ــر نســبت ب ــر تفاضــل کمت ــه خاط ــه ب ک
شــانس حضــور مســتقیم در جــام جهانــى را از دســت 
ــال  ــار س ــه چه ــى ک ــى تیم ــته اصل ــترالیا هس داد. اس
پیــش بــه برزیــل رفــت و قهرمانــى در جــام ملت هــاى 
ــه کــرد را حفــظ کــرده  آســیا در ســال 2015 را تجرب
ــى  ــى در جــام جهان ــا حضــور موفق ــدوار اســت ت و امی

داشــته باشــد. 
ــازى   ــدا در ب ــا ابت ــرزمین کانگورو ه ــان س بازیکن
ــد  ــت دادن ــوریه را شکس ــى س ــم مل ــى آف  تی اول پل
و ســپس بــا عبــور از هنــدوراس پنجمیــن پــرواز خــود 

ــد. ــى را جشــن گرفتن ــه جــام جهان ب

ا ک از ا

ــى 
ــت 
بــه 
چــرا 
تان 
ــت 
ـال 
اى 
رده 
ــى 

زى  
ــد 
ــود 

نحوه صعود...... تیم سوم گروه دوم انتخابى آسیا و پیروزى 

در بازى هاى پلى آف مقابل سوریه و هندوراس

3-4-1-2................................
آرایش تیمى......... .

ستاره.............................آرون موى (هادرزفیلد تاون)

بازیکن شگفتى ساز...................... متیو لکى (هرتابرلین)

39 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا.......

ســـوابق

................................ 4 بار
تعداد حضور در جام جهانى.

1974 ................................
اولین حضور در جام جهانى

ى............................. 2014
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنــوان کســب شــده....................... حضور در 

مرحله یک هشتم نهایى جام جهانى 2006

برت فن مارویک (هلندى)
در حالــى کــه تصمیم گرفتــه بود با 
دنیــاى مربیگــرى خداحافظــى کنــد با 

پیشنهاد استرالیایى ها روبرو شد.
توپچى و مربى 66 ســاله هلندى  از 
طرفى توانست عربستان را پس از 12 

سال به جام جهانى هدایت کند.
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کریستین اریکسون(تاتنهام)

رخـــرداد 3813971397 خخخخخ

دانمــارك

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1لستر31 دروازه بان1-کسپر اشمایکل

22بروندبى25  دروازه بان2-فدریک رونوو
16هادرزفیلد29 دروازه بان 3-یوناس لوسل
4سویا29 مدافع4-سیمون کیائر

13هادرزفیلد28 مدافع5-ماتیاس یورگنسون
17اودینزه27 مدافع6-ینس الرسن

5ایپسویچ25مدافع7-یوناس کنودسن
3مونشن گالدباخ25  مدافع8-یانیک وسترگارد

6چلسى22  مدافع9-آندرس کریستینسن
14برنتفورد28  مدافع10-هنریک دالسگارد

7کپنهاگن33هافبک11-ویلیام کوئیست
19آژاکس32هافبک12-الس شونه

10تاتنهام26هافبک13-کریستین اریکسن
8وردربرمن26هافبک14-توماس دلینى
23سلتاویگو23هافبک15-پیونه سیستو
18بوردو24هافبک16-لوکاس لراگر

2الکرونیا34هافبک17-میشل کرون دلى
12آژاکس20مهاجم 18-کسپر دلبرگ

15کپنهاگن23مهاجم 19-ویکتور فیشر 
20الیپزیک23مهاجم 20-یوسف پولسن

9فاینورد27مهاجم 21-نیکوالى یورگنسن
11بوردو26مهاجم 22-مارتین برایت وایت
21آتاالنتا25مهاجم 23-آندرس کورنلیوس

ــه تنهــا توانســت بعــد از ســال 2010  دانمــارك ن
ــه کنــد بلکــه  ــى را تحرب حضــور مجــدد در جــام جهان
مــردم کشــور را نیــز دوبــاره بــا تیــم ملــى آشــتى داد. 
ــال  ــرعت در ح ــه س ــا ب ــن روزه ــارك ای ــال دانم فوتب
رشــد اســت. ســطح بــازى کریســتن  اریکســون همــه را 
بــه یــاد روزهــاى اوج مایــکل الدروپ مى انــدازد و ایــن 
ــش  ــراى تیم ــازى 11 گل ب ــته در 12 ب ــن توانس بازیک
بزنــد. اریکســون کــه در جــام جهانــى 2010 تنهــا 18 
ــرد  ــه ســر مى ب ــار در اوج خــود ب ســال داشــت، ایــن ب
ــه درخشــش  ــر ب ــل باالت ــه مراح ــارك ب ــود دانم و صع
 ٬ دینامیــت  اســت.توپچى هاى ســرزمین  وابســته  او 
ــد در  ــاب مى آین ــه حس ــا ب ــردم دنی ــاد ترین م ــه ش ک
جــام ملتهــاى 1992 ســوئد بــا شکســت آلمــان قهرمان 
شــدند امــا در جــام جهانــى موفقیــت آنهــا صعــود تــا 

ــود. ــى 2006 ب ــام جهان ــتم ج ــه یک هش مرحل

2020
کــه 
داد. 
ـال 
ه را 
ــن 
ش
18

ــرد 
ش
٬ ت

 در 
مان 
ــا   ت

نحــوه صعــود........ تیم دوم گــروه پنجم انتخابــى اروپا و 

پیروزى در بازى پلى آف مقابل جمهورى ایرلند

4-3-3 ................................
آرایش تیمى..............

ستاره............................ کریستین اریکسون(تاتنهام)

بازیکن شگفتى ساز.............. توماس دلینى (وردربرمن)

12 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا.......

ســوابق

................................ 4 بار
تعداد حضور در جام جهانى.

1986................................
اولین حضور در جام جهانى

ى..............................2010
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان کســب شــده.............حضور در مرحله یک 

چهارم نهایى جام جهانى 1998

آگه هاریده (نروژى)
مربى 64 ساله نروژى تمام دوران 
مربیگــرى خــود را در اســکاندیناوى 
ســپرى کرده و یک دوره 5 ســاله نیز 

مربى تیم ملى کشورش بوده است.
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سرمربى

جفرسون فارفان(لوکوموتیو مسکو)

رخـــرداد 4013971397 خخخخخ

پــرو

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1وراکروز28 دروازه بان1-پدرو گالسه

12مونیسیپال26  دروازه بان2-کارلوس کاِسدا
21کاجامارکا32 دروازه بان 3-خوزه کاروالو

17بواپ28 مدافع4-لوئیز آدوینکوال
5آلیانزا لیما23مدافع 5-میگل آرائوجو

3یونیورسیتاریو لیما29مدافع 6-آلدو کورزو
22ملگار23مدافع 7-نیلسون لویوال

15وراکروز29 مدافع8-کریستین راموس
2اتلتیکو جونیور34 مدافع9-آلبرتو رودریگز

4پوئبال26مدافع10-آندرسون سانتاماریا
6فالمینگو25 مدافع11-میگل ترائوکو
23بواپ23  هافبک12-پدرو آکوئینو

16وراکروز23  هافبک13-ویلدر کارتاِگنا
8سائوپائولو26  هافبک14-کریستین کوئوا

20آلبورگ24  هافبک15-ادیسون فلورس 
7گوئیمارائس27  هافبک16-پائولو هورتادو

14پورتلند تیمبرز23هافبک17-اندى پولو
13فاینورد22هافبک 18-رناتو تاپیا

19اورالندو سیتى28هافبک 19-یوشیمار یوتون
18واتفورد26مهاجم 20-آندره کاریلو

11مورلیا27مهاجم21-رائول روئیدیاز
9فالمینگو34 مهاجم22-پائولو گوئررو

10لوکوموتیو مسکو33مهاجم 23-جفرسون فارفان

سرمربىسرمربى
ایــن اولیــن حضــور تیــم ملــى پــرو در جــام 

جهانــى بعــد از 36 ســال اســت. 
ریــکاردو گارکا بــا آوردن بازیکنانــى جــوان و تــازه 
و احیــاى مجــدد ســبک فوتبــال پــرو، جــان تــازه اى بــه 

تیــم ملــى ایــن کشــور بخشــیده اســت.
دوبــاره  مالکیتــى  بــازى  و  کوتــاه  پاس هــاى   
ــى  ــج خوب ــرو شــده و نتای ــال پ ــت فوتب بخشــى از هوی
نیــز بــه همــراه داشــته اســت. پــرو در 8 بــازى خــود در 
ســال 2017 تنهــا 7 گل دریافــت کــرد. اکثــر بازیکنــان 

ــد. ــوپ مى زنن ــک ت ــگ مکزی ــرو در لی ــوش پ ملى پ
اولیــن حضــور پــرو در جــام جهانــى به ســال 
1978آرژانتیــن برمى گــردد که در گــروه چهارم با 

تیمهاى هلند٬ اسکاتلندو ایران همسفر بود.
پرو در آن سال با کوبیالس گلزن برتر خود پر فروغ 

نشان داد.

کنان از نام

اـام 

زه 
ــه 

ره 
ـى

در 
ان 

.
ل

با 

غ

نحوه صعود.........پنجمى انتخابى آمریکاى جنوبى و پیروزى 

در بازى  پلى آف مقابل نیوزلند

4-2-3-1................................
آرایش تیمى..........

ستاره.....................جفرسون فارفان(لوکوموتیو مسکو)

بازیکن شگفتى ساز..............کریستین کوئوا(سائوپائولو)

11 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا........

سوابــــق

................................ 4 بار
تعداد حضور در جام جهانى.

ى............................... 1930
اولین حضور در جام جهان

ى.............................. 1982
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان کسب شده..................... حضور در مرحله 

یک چهارم نهایى جام هاى جهانى 1970 و 1978

ریکاردو گاره  کا (آرژانتینى)
مربى 59 ساله آرژانتینى در زمان 
بــازى خــود در ســال 1985 گلى زد 
که منجر به حــذف پرو در رقابت هاى 
از ســال 2015  انتخابــى شــد. وى 

هدایت پرو را بر عهده دارد.
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شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1تایگرز32  دروازه بان1-ناهوئل گوژمان

23چلسى36 دروازه بان2-ویلى کابایرو
12ریورپالته31دروازه بان3-فرانکو آرمانى

14چاینا فورچون33 مدافع4-خاویر ماسکرانو
6رم31 مدافع5-فدریکو فازیو

17منچسترسیتى30مدافع 6-نیکالس اوتامندى
2سویا31مدافع 7-گابریل مرکادو

18بنفیکا27 مدافع8-ادواردو سالویو
16منچستریونایتد28 مدافع9-مارکوس روخو

3آژاکس25مدافع10-نیکالس تاگلیافیکو
8اسپورتینگ26مدافع11-مارکوس آکونا

4تورینو31مدافع12-کریستین آنسالدى
7سویا29هافبک13-اور بانگا

5میالن32 هافبک 14-لوکاس بیلیا
11پارى سن ژرمن30  هافبک15-آنخل دى ماریا
15وستهام25  هافبک16-مانوئل النزینى

13ایندیپندنته25  هافبک17-ماکسیمیلیانو مزا
20پارى سن ژرمن22هافبک 18-جیوانى لو سلسو
22بوکاجونیورز22هافبک 19-کریستین پاوون

10بارسلونا30مهاجم20-لیونل مسى
21یوونتوس24مهاجم21-پائولو دیباال

19منچستر سیتى30مهاجم22-سرجیو آگوئرو
9یوونتوس30مهاجم 23-گونزالو هیگواین لیونل مسى (بارسلونا)

رخـــرداد 4213971397 خخخخخ

آرژانتیــن
ــى  ــه جــام جهان ــق شــد ب ــت موف آرژانتیــن در نهای
بیایــد و شــاید ایــن جام جهانــى آخریــن بازى هــاى 
ملــى تعــداد زیــادى از بازیکنــان اصلــى ایــن تیــم باشــد. 
ســرجیو رومــرو، انخــل دى ماریــا، ســرجیو آگوئــرو، گونزالو 
ــى  ــگا همگــى بازیکنان ــا و اور بان ــوکاس بیلی ــن، ل هیگوای
هســتند کــه مى تــوان بــا قاطعیــت گفــت آخریــن 
تورنمنــت بــزرگ خــود را تجربــه خواهنــد کــرد. شــرایط 
بــراى لیونــل مســى، کاپیتــان آلبى سلســته و کســى کــه 
ــن  ــه همی ــز شــرایط ب ــى آورد نی ــه جــام جهان ــا را ب آنه
ــب  ــراى کس ــانس وى ب ــن ش ــن آخری ــت. ای ــکل اس ش
قهرمانــى در تورنمنتــى بــزرگ خواهــد بود. براى رســیدن 
بــه ایــن مهــم خورخــه ســامپائولى بایــد فکــرى بــه حــال 
دفــاع لــرزان تیمــش بکنــد بــا ایــن حــال نبایــد تیمــى 
ــت  ــچ وق ــد را هی ــازى مى کن ــل مســى در آن ب ــه لیون ک

دســت کم گرفــت. 

ا ک از ا

ــى
ـاى
ــد.
زالو
ــى
ـن
یط
کــه
ــن
ـب
دن
ــال
ــى
ــت

نحوه صعود......................... تیم سوم آمریکاى جنوبى

3-4-3 ................................
آرایش تیمى............

............................... لیونل مسى (بارسلونا)
ستاره...

بازیکن شگفتى ساز............... پائولو دیباال (یوونتوس)

4 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا..... .

ســـوابق

ى.... .......................... 16 بار
تعداد حضور در جام جهان

................................ 5 بار
تعداد حضور در نیمه نهایى

................................ 5 بار 
تعداد حضور در فینال......

ى............................... 1930
اولین حضور در جام جهان

ى.............................. 2014
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان.......2 قهرمانى در سال هاى 1978 و 1986

خورخه سامپائولى (آرژانتینى)
 مربى 57 ســاله آرژانتینى ســومین 
مربى تیم ملى در عرض کمتر از یک سال 
اســت. آرژانتین زیر نظر او تا به امروز 
عملکرد چشمگیرى نداشــته و در چهار 
بازى رسمى تنها به یک برد رسیده است.
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لوکا مودریچ (رئال مادرید)

رخـــرداد 4413971397 خخخخخ

کــرواسى

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
12خنت28 دروازه بان1-لووره کالینیچ

23موناکو33  دروازه بان2-دنیل سوبشیچ
1دینامو زاگرب23 دروازه بان 3-دومنیک لیواکوویچ

5لوکوموتیو مسکو32 مدافع4-وردان چورلوکا
13لورکوزن22 مدافع5-تین یدواى

6لیورپول28مدافع 6-دژان لوورن
22دیناموکیف29مدافع 7-جوزف پیواریچ

3سامپدوریا30مدافع 8-ایوان استرینیچ
21بشیکتاش29 مدافع9-دوماگوى ویدا

2اتلتیکو مادرید26 مدافع10-شیمه ورسایکو
15سالزبورگ21 مدافع11-دوئه کالتاکار

19فیورنتینا29هافبک12-میالن بادى
11اینتر25 هافبک 13-مارسلو بروزوویچ

8رئال مادرید24  هافبک14-متیو کواچیچ
10رئال مادرید32  هافبک15-لوکا مودریچ

14رایکا26  هافبک16-فیلیپ براداریچ
7بارسلونا30  هافبک17-ایوان راکیتیچ
4اینتر29مهاجم18-ایوان پریسیچ

18آینتراخت24مهاجم19-آنته ربیچ
16میالن30مهاجم 20-نیکوال کالینیچ

9هافنهایم26مهاجم 21-اندرى کراماریچ
17یوونتوس32مهاجم 22-ماریو مانژوکیچ

20شالکه23مهاجم 23-مارکو پیاکا

طبــق معمــول، بــا گذشــتن چنــد مســابقه از 
بازى هــاى انتخابــى، نتایــج کرواســى نیــز بدتــر  شــد تــا 
طبــق معمــول مربــى تیــم اخــراج شــود. زالتکــو دالیــچ، 
مربــى جدیــد تیــم، دو روز قبــل از آخریــن بــازى مرحلــه 
ــت و  ــت گرف ــم را در دس ــت تی ــکان هدای ــى س انتخاب
ــد.  ــى رهســپار کن ــه جام جهان ــق شــد کرواســى را ب موف
در روســیه، مودریــچ 32 ســاله ســتون تیــم خواهــد بــود 
و اکثــر بازیکنــان اصلــى تیــم نیــز پــا بــه ســن گذاشــته 
یــا 29 ســال یــا بیشــتر خواهنــد داشــت و ایــن تورنمنــت 
شــاید آخریــن تــالش یکــى از بهتریــن نســل هاى فوتبالى 
کرواســى بــراى رســیدن بــه موفقیــت باشــد. کرواســى بــا 
در اختیــار داشــتن بازیکنانــى نظیــر مودریــچ، مانژوکیچ و 
راکیتیــچ و پریســیچ روى کاغــذ تیــم قدرتمنــدى اســت 
ــان در  ــرد خوبش ــان عملک ــن بازیکن ــه ای ــرطى ک ــه ش ب

ــد. ــرار کنن ــى تک ــاى باشــگاهى را در جــام جهان تیم ه

ا ک از ا

ازه از  ه
 تــا 
ــچ، 
لــه 
ت و 
ــد. 
ــود 
ــته 
ــت 
الى 
 بــا 
چ و 
ــت 
 در 

د.

نحــوه صعود............... تیم دوم گروه نهم انتخابى اروپا و 

پیروزى در بازى پلى آف مقابل یونان

4-2-3-1 ................................
آرایش تیمى..........

...............................لوکا مودریچ (رئال مادرید) 
ستاره.

بازیکن شگفتى ساز................. مارسلو بروزوویچ (اینتر)

17 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا........

ســـوابق

................................4 بار
تعداد حضور در جام جهانى.

ى..............................یک بار
تعداد حضور در نیمه نهای

ى............................... 1998
اولین حضور در جام جهان

ى............................. 2014
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان............. عنوان سومى در جام جهانى 1998

زالتکو دالیچ (بوسنیایى)
وى در شــرایطى بحرانى و در حالى  
کــه تنها یک بازى مرحله انتخابى باقى 
مانده بود هدایت کرواسى را برعهده 
گرفــت و توانســت در کارش موفــق 

شود.
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ویکتور موزس (چلسى)

رخـــرداد 4613971397 خخخخخ

نیجــریه

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
23دیپورتیوو الکرونیا19 دروازه بان1-فرانسیس اوزوهو

1انیمبا29  دروازه بان2-ایِکچوکو ازنوا
16چیپا یونایتد32 دروازه بان 3-دنیل آکپى

12بورسا اسپور25 مدافع4-عبدالهى شهو
21دن هاگ22 مدافع5-تیرونه ایبوئهى

3سرسله بروژ30مدافع 6-الدرسون اچى اجیله
2آمکار26مدافع 7-برایان ایدوو

20نانت21 مدافع8-چیدوزى آوازیم
5بورسا اسپور24 مدافع9-ویلیام ایکونگ
6ماینز29 مدافع10-لئون بالوگون

22کاظم پاشا24 مدافع11-کنت عمرو
10تیانجین31  هافبک12-جان اوبى میکل

17ترابوزان اسپور25هافبک13-اوگنى اونازى
4لستر21هافبک14-ویلفرد ان دیدى

8الس پالماس22هافبک15-اوگنکارو اتبو
19هاپوئل30هافبک16-جان اوگو

15تورینو17هافبک17-جوئل اوبى
7زسکا مسکو25  مهاجم 18-احمد موسى

14لستر22  مهاجم 19-کلیچى ایهناچو
11چلسى27 مهاجم 20-ویکتور موزس
9چانگ چون28 مهاجم 21-اودیون ایگالو

18آرسنال22مهاجم 22-الکس ایوبى
13کروتونه26مهاجم 23-سیمئون ان وانکو

نیجریــه اولیــن تیــم آفریقایــى بــود کــه موفــق بــه 
صعــود بــه جــام جهانــى شــد.

ــر،  ــا الجزای ــى ب ــاى انتخاب ــور در بازى ه ــن کش ای
ــا  ــاى آفریق ــام ملت ه ــان ج ــا، قهرم ــرون و زامبی کام
ــش  ــدرت از گروه ــا ق ــت ب ــا توانس ــود ام ــروه ب همگ

ــد. ــود کن صع
ــازى  ــک ب ــن در ی ــل آرژانتی ــا مقاب ــروزى آنه پی
ــر  ــد براب ــم را چن ــن تی ــه ای ــا ب ــز امیده ــتانه نی دوس

ــت. ــرده اس ک
ــه  ــه روحی ــى نیجری ــم مل ــى تی ــى آلمان رور، مرب
جدیــدى بــه تیــم آورده و از زمــان حضــور در ایــن تیــم 

ــازى شکســت خــورده اســت.  تنهــا در یــک ب
ــى  ــه در جــام جهان از زمــان اولیــن حضــور نیجری
در ســال 1994، آنهــا تنهــا در یــک جــام جهانــى 

غایــب بوده انــد.

 

 
 
 

 
ر 

 
 

 
 

نحوه صعود................. تیم اول گروه دوم انتخابى آفریقا

4-3-3 ................................
آرایش تیمى..............

.............. ................. ویکتور موزس (چلسى)
ستاره...

بازیکن شگفتى ساز.................... الکس ایوبى(آرسنال)

50 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا......

ســوابق

................................ 5  بار
تعداد حضور در جام جهانى.

ى............................... 1994
اولین حضور در جام جهان

ى..............................2014
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان......................حضور در مرحله یک هشتم 

نهایى در سال هاى 1994، 1998 و 2014

گرنات رور (آلمانى)
نیجریــه از جام جهانى قبلى تاکنون 
8 مربى مختلف داشــت تا این که رور 
در مســند هدایــت تیم این کشــور 
قــرار گرفت وى تاثیر خوبى  در روند 

رو به رشد تیم هم داشته است.
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گیلفى سیگوردسون (اورتون)

رخـــرداد 4813971397 خخخخخ

ایسلنــد

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1راندرز34 دروازه بان1-هانس هالدرسون

13نوردشلند23  دروازه بان2-رونار الکس رونارسون
12روسکیلده23 دروازه بان 3-فردریک شرام
14آبردین35مدافع4-کارى آرناسون

15لفسکى صوفیه27مدافع5-هولمار ارن ایولفسن
5روستوف24مدافع6-اسوریر اینگاسون
18بریستول سیتى25مدافع7-هوردور مگنوسون

2والور33مدافع8-بیرکیر سایوارسون
6روستوف31مدافع9-راگنار سیگوردسون

23لوکرن31مدافع10-آرى اسکوالسون
7برنلى27هافبک11-یوهان برگ گودموندسون

21مالمو25هافبک12-آرنور تراستاسون
8استون ویال30  هافبک13-بیرکیر بیارناسون

17کاردیف29  هافبک14-آرن گونارسون
20اودینزه33  هافبک15-امیل هالفردسون

10اورتون28  هافبک16-گیلفى سیگوردسون
19سندهاوسن30هافبک17-روریک گیسالسون

3والرنگا22هافبک18-ساموئل فریدیونسون
16کارابوك اسپور35هافبک19-اوالفوراینگى اسکوالسون

4پى اس وى20هافبک 20-آلبرت گودموندسون
22ردینگ26 مهاجم 21-یون دادى بدوارسون

11آگزبورگ29 مهاجم  22-آلفرد فین بوگاسون
9روستوف27مهاجم 23-بیورن سیگوردارسون

بــا 330 هــزار نفــر، ایســلند از لحــاظ جمعیــت 
ــام  ــال در ج ــه ح ــا ب ــه ت ــت ک ــورى اس ــن کش کوچکتری
ــدود 20  ــود ح ــت.گفته مى ش ــده اس ــر ش ــى حاض جهان
درصــد از جمعیــت ایــن کشــور بــراى حمایــت تیــم ملــى 
کشورشــان بــه روســیه ســفر خواهنــد کــرد. ایســلند بــراى 
صعــود بــه جام جهانــى بایــد از ســد چندیــن مشــکل عبــور 
ــم  ــون مهاج ــن سیتورس ــت دادن کولبای ــرد: از دس مى ک
اصلــى تیــم بــه دلیــل مصدومیــت، جدایــى الرس الگربــک 
از تیــم ملــى و هم گــروه شــدن بــا ســه تیمــى کــه در یــورو 
ــا ســرگروهى در  ــال آنه ــن ح ــا ای ــتند. ب 2016 حضــور داش
ــا وجــود حضــور تیم هایــى نظیــر کرواســى و  گروهشــان را ب
اوکرایــن تجربــه کردند. انتظــار مى رود تمــام بازیکنانــى که در 
یــورو 2016 در فرانســه بــه میــدان رفتنــد، در جــام جهانــى 
نیــز حضــور داشــته باشــند. ایســلندى ها به خاطر شکســت 
ــده اند. ــروف ش ــش مع ــه غول ک ــزرگ ب ــاى ب دادن تیم ه

تت
ـام 
20

ــى 
اى 
ــور 
ـم 
ک 
ورو 
 در 
ى و 
 در 
ــى 
ت 
ند.

نحوه صعود............... تیم اول گروه نهم انتخابى اروپا

4-4-2 ................................
آرایش تیمى.............

ستاره.......................... گیلفى سیگوردسون (اورتون)

بازیکن شگفتى ســاز........... هوردور بیورگوین مگنوسون 
(بریستول سیتى)

22 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا........

ســـوابق

تعداد حضور در جام جهانى........................ اولین حضور

2018 ................................
اولین حضور در جام جهانى

- ................................
آخرین حضور در جام جهانى...

- ................................
بهترین عنوان کسب شده.....

هایمیر هالگریمسون (ایسلندى)
هالگریمسون از زمان رفتن الگربک از 
ایسلند به تنهایى هدایت تیم ملى ایسلند 
را برعهده گرفته و و هالگریمسون نشان 
داد که توانایى تاکتیکى بیشترى نسبت 

به الگربک دارد.
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شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1رم25 دروازه بان1-آلیسون
23منچسترسیتى24  دروازه بان2-ادرسون

16کورینتیانس31 دروازه بان 3-کاسیو
3اینتر33 مدافع4-میراندا

13پارى سن ژرمن24 مدافع5-مارکینیوس
2پارى سن ژرمن33مدافع 6-تیاگو سیلوا

12رئال مادرید30مدافع 7-مارسلو
6اتلتیکو مادرید32مدافع 8-فیلیپه لوئیز

22کورینتیانس28 مدافع9-فگنر
4گرمیو32  مدافع 10-پدرو ِگروِمل

14منچسترسیتى26 مدافع 11-دنیلو
5رئال مادرید26 هافبک 12-کاسمیرو

17منچسترسیتى33  هافبک13-فرناندینیو
15بارسلونا29  هافبک14-پائولینیو

8بیجینگ گوان30  هافبک15-رناتو آگوستو
11بارسلونا25  هافبک16-فیلیپه کوتینیو

19چلسى29  هافبک17-ویلیان
18شاختار25 هافبک18-فرد

9منچسترسیتى21 مهاجم 19-گابریل ژسوس
20لیورپول26 مهاجم  20-روبرتو فیرمینو
7یوونتوس27مهاجم 21-داگالس کوستا

21شاختار30مهاجم 22-تایسون
10پارى سن ژرمن26مهاجم 23-نیمار نیمار (پارى سن ژرمن)

رخـــرداد 5013971397 خخخخخ

بــرزیل
برزیــل اولیــن تیــم بعــد از روســیه میزبــان 
ــه جــام جهانــى 2018 صعــود کــرد.  ــود کــه ب ب
تیتــه کمتــر از 20 بــازى اســت کــه مربــى 
ــى عظیمــى  ــا توانســته تغییرات ــل شــده ام برزی
ــک  ــد و آنهــا را در حــد ی در سلســائو ایجــاد کن
مدعــى قهرمانــى بــه همــگان بشناســاند. برزیل با 
هدایــت تیتــه بــه 13 بــرد، 3 تســاوى و تنهــا یک 
شکســت رســیده اســت. بــا ایــن حــال ایــن تیــم 
نقطــه ضعــف بزرگــى دارد و مشــکل اصلــى تیته 
ایــن اســت کــه بــه جــز بازیکنــان اصلــى تیــم- و 
فیرمینــو و ویلیــان- بازیکنــان قدرتمند زیــادى بر 
روى نیمکــت در اختیــار نــدارد. اگــر نیمــار بتواند 
از مصدومیــت رهــا شــود و بــه آمادگــى مطلــوب 
برســد، جام جهانــى روســیه نقطــه عطــف بزرگى 

بــراى ایــن ســتاره خواهــد بــود.

کنا از نا

اانان
رد. 
ـى
ـى
ک
ل با
ک

ــم 
ته 
و  -
 بر 
اند 
وب

گى 

.............................. تیم اول آمریکاى جنوبى
نحوه صعود....

4-1-4-1 ................................
آرایش تیمى................

............................... نیمار (پارى سن ژرمن)
ستاره...........

............................ پائولینیو (بارسلونا)
بازیکن شگفتى ساز...

2 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا.................

ســــوابق

................................ 20 بار
تعداد حضور در جام جهانى.......

................................ 11 بار
تعداد حضور در نیمه نهایى.......

................................ 7 بار 
تعداد حضور در فینال...............

آخرین حضور .................... 2014 اولین حضور.......... 1930 

بهترین عنوان.......................... قهرمانى در سال هاى 1958، 

1962، 1970، 1994 و 2002

تیته (برزیلى)
تیــم برزیل در جــام جهانى 2014 
که به شــدت به نیمار وابسته بود را 
فراموش کنید. حاال بــا تفکرات تیته 
ســازمان دهى و توانایى هاى فردى در 

تیم ملى برزیل حرف اول را مى زند.
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گرانیت ژاکا (آرسنال)

رخـــرداد 5213971397 خخخخخ

ســوئیس

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
21دورتموند27 دروازه بان1-رومن بورکى

1مونشن گالدباخ29 دروازه بان 2-یان سامر
12الیپزیک23دروازه بان3-یوهان امووگو

20آنتالیا اسپور31 مدافع4-یوهان ژورو
4مونشن گالدباخ21 مدافع5-نیکو الودى

5دورتموند22 مدافع6-مانوئل آکانجى
6بازل27مدافع 7-میسائیل النگ

2یوونتوس34مدافع 8-اشتفان لیشت اشتاینر
3تولوز27مدافع 9-فرانسوا موبانجه

13میالن25 مدافع10-ریکاردو رودریگوئز
22الکرونیا26 مدافع11-فابیان شر

14هوفنهایم26هافبک12-استیون زوبر
11اودینزه33 هافبک 13-والون بهرامى
15بولونیا32  هافبک14-بیریم زمایلى

16آینتراخت31  هافبک15-ژلسون فرناندز
8آتاالنتا26  هافبک16-رمو فریولر

23استوك سیتى26  هافبک17-ژردان شکیرى
10آرسنال25  هافبک18-گرانیت ژاکا

17مونشن گالدباخ21 هافبک 19-دنیس زاکاریا
7شالکه21مهاجم 20-بریل امبولو

19مونشن گالدباخ25مهاجم 21-جوزف درمیچ
9بنفیکا26مهاجم 22-هریس سفروویچ
18دیناموزاگرب28مهاجم 23-ماریو گاورانوویچ

ــق  ــى موف ــام جهان ــه دوره ج ــوئیس در س س
نهایــى  چهــارم  یــک  مرحلــه  بــه  صعــود  بــه 
ــا  ــن روزه ــور ای ــن کش ــردم ای ــت و م ــده اس ش
تــا  دارنــد  انتظــار  کشورشــان  ملــى  تیــم  از 
بــه  کنــد  صعــود  بــزرگ  تورنمنت هــاى  در 
کــه حضــور ســوئیس  هنگامــى  همیــن خاطــر 
بــه  زیــاد  مــردم  شــد  قطعــى  جام جهانــى  در 

نپرداختنــد.  خوشــحالى 
انتظــار  کشورشــان  ملــى  تیــم  از  مــردم 
دارنــد تــا بــه مرحلــه یــک هشــتم رقابت هــا 

کنــد.  صعــود 
شــاید نتــوان بازیکنــان فعلــى ایــن تیــم را نســل 
ــر  ــى زی ــم مل ــى از تی ــب فعل ــا ترکی ــد ام ــى نامی طالی
ــه  ــد و تجرب ــازى کرده ان ــم ب ــار ه ــاله ها در کن 17 س

ــد. ــى دارن خوب

بازیکنان نام

قــق 
ـى 
ــا  ه
تــا 
ــه 
س 
ــه 

ـار 
هــا 

ــل 
ــر  ی
ــه 

نحوه صعود............... تیم دوم گروه دوم انتخابى اروپا و 

پیروزى در بازى پلى آف مقابل ایرلند شمالى 

4-5-1 ................................
آرایش تیمى.............

................................گرانیت ژاکا (آرسنال)
ستاره......

بازیکن شگفتى ساز...................... دنیس زکریا (گالدباخ)

8 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا..........

سوابــــــق

ى.............................. 10 بار
تعداد حضور در جام جهان

1934................................
اولین حضور در جام جهانى

ى.............................. 2014
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان..................... حضور در مرحله یک چهارم 

نهایى جام هاى 1934، 1938و 1954

والدیمیر پتکوویچ (کروات)
به نظر مى رسد این مربى بوسنیایى 
با عملکرد خوبش بالخره موفق شــده 
بعد از 3 ســال جاى اوتمار هیتزفیلد 
را بــه خوبــى در تیــم ملــى کشــور 

سوئیس پر کند.
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نمانیا ماتیچ (منچستریونایتد)

رخـــرداد 5413971397 خخخخخ

صربستــان

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1پارتیزان34 دروازه بان1-والدیمیر استایکوویچ

12مکابى22  دروازه بان2-پریدراگ رایکوویچ
23ایبار26دروازه بان3-مارکو دمیتروویچ

11رم32 مدافع4-الکساندر کوالروف
2ویارئال34 مدافع5-آنتونیو روکاوینا

14ستاره سرخ  بلگراد27مدافع 6-میالن رودیچ
6زنیت34مدافع 7-برانیسالو ایوانوویچ

5آندرلخت25مدافع 8-اوروس اسپائیچ
13وردربرمن22 مدافع9-میلوس ولیاکوویچ

3بشیکتاش33  مدافع 10-دوسکو توسیچ
15فیورنتینا20مدافع11-نیکوال میلنکوویچ

21منچستریونایتد29  هافبک12-نمانیا ماتیچ
4کریستال پاالس27  هافبک13-لوکا میلیوجویچ

16لیورپول22  هافبک14-مارکو گروئیچ
10ساوتهمپتون29  هافبک15-دوشان تادیچ

7بنفیکا21 هافبک16-آندریا زیکوویچ
17هامبورگ25 هافبک  17-فیلیپ کوستیچ
18ستاره سرخ بلگراد22هافبک  18-نمانیا رادونیک

20التزیو23هافبک  19-سرگى میلینکوویچ- ساویچ
22تورینو26هافبک  20-آدم لیائیچ

9فولهام23مهاجم 21-الکساندر میتروویچ
8پائوك28مهاجم 22-الکساندر پریوویچ

19آینتراخت20مهاجم 23-لوکا یوویچ

تیــم ملــى صربســتان بــا تجربــه تنهــا یــک 
شکســت در دور انتخابــى بــه جــام جهانــى صعــود کــرد. 
ایــن اولیــن حضــور آنهــا در یــک تورنمنــت معتبــر بعــد 

از 8 ســال اســت.
 آنهــا بــراى صعــود بــه جام جهانــى ولــز و ایرلنــد 
ــالولیوب  ــراى اس ــم ب ــن کار ه ــا ای ــد ام ــار زدن را کن
موســلین مربــى ســابق صربســتان بــراى حفــظ شــغلش 

کافــى نبــود. 
ــا  ــى ب ــن مرب ــاى ای ــالف نظره ــکالت و اخت مش
رئیــس فدراســیون بــر ســر دعــوت نکــردن میلینکوویــچ 
ــا  ــى شــد ت ــه اخــراج شــدن ایــن مرب ســاویچ منجــر ب
ــاره  کرســتائیچ جــاى وى را بگیــرد و ایــن بازیکــن دوب
ــد در  ــد مى توان ــا نشــان ده ــى برگشــت ت ــم مل ــه تی ب
جــام جهانــى رهبــر تیــم بــا اســتعداد امــا پــا بــه ســن 

گذاشــته صربســتان باشــد.

کنا از نا

کـک 
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عــد 

نــد 
وب 
ش 

ــا  ب
یــچ 
ــا   ت
ـاره 
 در 
ــن 

نحوه صعود............... تیم اول گروه چهارم انتخابى اروپا 

3-4-3 ................................
آرایش تیمى............

ستاره............................ نمانیا ماتیچ (منچستریونایتد)

بازیکن شگفتى ساز............... سرگى میلینکوویچ( التزیو)

37 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا.......

ســـــــوابق

ى............................... 11 بار
تعداد حضور در جام جهان

................................ 2 بار
تعداد حضور در نیمه نهایى.

ى.............................. 1930
اولین حضور در جام جهان

ى............................. 2010
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان کســب شده................. عنوان چهارمى در 
سال هاى 1930 و 1962

مالدن کرستاییچ (صربستانى)
درســطح ملى بزرگتریــن افتخارش 
گرفتن مجوزبراى جام روســیه بود.وى 
از اکتبــر 2017 هدایت تیم عقاب ها 
را برعهده گرفت درصورتى که در جام 

جهانى 2006 مدافع آخر تیمش بود.
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کیلور ناواس (رئال مادرید)

رخـــرداد 5613971397 خخخخخ

کاستاریــکا

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1رئال مادرید31 دروازه بان1-کیلور ناواس

18لیگا دیپورتیوا36  دروازه بان2-پاتریک پمبرتون
23هردیانو28 دروازه بان 3-لئونل موریرا

16سلتیک28مدافع4-کریستین گامبوا
4نورکوپینگ20مدافع5-ایان اسمیت

22نیویورك سیتى23مدافع6-رونالد ماتاریتا
8ساندرلند28مدافع7-برایان اویدو

6اسپانیول29مدافع8-اسکار دوارته
3بولونیا30مدافع9-جیان کارلو گونزالز

15مینسوتا یونایتد25مدافع10-فرانسیسکو کالوو
19ونکوور وایت کپس30 مدافع11-کندال واستون

2آگوئیالس دورادوس34 مدافع12-جانى آکوستا
20پورتلند تیمبر28  هافبک13-دیوید گوژمن
17لوزانه اسپورت26  هافبک14-یلتسین تجدا

5دیپورتیوو الکرونیا30  هافبک15-سلسو بورگس
14هردیانو33  هافبک16-راندال آزوفیفا

13نیویورك سیتى29  هافبک17-رودنى واالس
10اسپورتینگ32هافبک18-برایان رویتز

9ساپریسا33 هافبک 19-دنیل کولیندرس
7ساپریسا34 هافبک  20-کریستین بوالنوس

11ساپریسا29مهاجم 21-یوهان ونگاس
12رئال بتیس25مهاجم 22-جوئل کمپل
21لس آنجلس اف سى28مهاجم 23-مارکو اورنا

تیــم ملــى کاســتاریکا در جــام جهانــى قبلــى 
عملکــرد خوبــى داشــت و تــا مرحلــه یــک چهــارم نهایــى 
رقابت هــا رفــت و حــاال بــراى تکــرار ایــن کار بــا چالــش 
بزرگــى روبــه رو اســت. ایــن پنجمیــن حضــور ایــن کشــور 
در جــام جهانــى اســت کــه بــراى کشــورى بــا جمعیــت 
ــکار  ــت. اس ــاده اى اس ــار فوق الع ــر آم ــون نف ــر 5 میلی زی
رامیــرز جــاى پینتــو را در نیمکــت گرفتــه و تیــم ملــى 
ــى در  ــه جام جهان ــگام ب ــود زود هن ــا صع ــور ب ــن کش ای
بازى هــاى انتخابــى نشــان دادنــد کــه تیــم خوبــى 
جام جهانــى  ماننــد  نتواننــد  آنهــا  شــاید  هســتند. 
ــه  ــیدن ب ــى رس ــا توانای ــوند ام ــاز ش ــگفتى س ــى ش قبل
ــاواس  ــایدکیلور ن ــد. ش ــا را دارن ــى رقابت ه ــه حذف مرحل
ــن تیــم باشــد. عملکــرد خــوب  مشــهورترین بازیکــن ای
ــا  ــد ت ــث ش ــل باع ــى برزی ــان در جام جهان ــن دروازه ب ای

ــود. ــه کار ش ــت ب ــد وى دس ــراى خری ــد ب ــال مادری رئ

ـى 
ــى 
ش 
ــور 
ـت 
کار 
ــى 
 در 
ـى 
ـى 
ــه 
س 
وب 
ــا  ت

د.

نحوه صعود..................... تیم دوم در انتخابى کونکاکاف

5-4-1 ................................
آرایش تیمى..... .......

ستاره............................. کیلور ناواس (رئال مادرید)

بازیکن شگفتى ساز................... مارکو اورنا (هالس ورونا)

26 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا.......

سوابــــق

................................ 4 بار
تعداد حضور در جام جهانى.

1990 ................................
اولین حضور در جام جهانى

ى............................. 2014
آخرین حضور در جام جهان

بهتریــن عنوان ........ حضور در مرحله یک چهارم نهایى در 
سال 2014

 اسکار رامیرز (کاستاریکایى)
مربى 53 ســاله کاستاریکا وهافبک 
قدیمــى تیم ملــى کشــورش وقتى با 
هندوراس مساوى کرد سند صعود این 
تیــم به جام جهانى امضا شــد.تکیه گاه 
اول او ناواس دروازه بان مادرید است.
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شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1بایرن مونیخ32  دروازه بان1-مانوئل نویر

22بارسلونا26 دروازه بان 2-مارك آندره ترشتگن
12پارى سن ژرمن27 دروازه بان 3-کوین تراپ

17بایرن مونیخ29 مدافع4-جروم بواتنگ
3کلن28 مدافع5-یوناس هکتور
15بایرن مونیخ 22مدافع 6-نیکالس سوله

5بایرن مونیخ 29مدافع 7-متس هوملز
2هرتابرلین26مدافع 8-ماروین پالتنهارت

18بایرن مونیخ 23مدافع 9-جاشوا کیمیچ
4مونشن گالدباخ24 مدافع10-ماتیاس گینتر

16چلسى25 مدافع11-آنتونیو رودیگر
20بایرلورکوزن22هافبک12-یولیان براندت
7پارى سن ژرمن24 هافبک 13-یولین درکسلر

14شالکه23  هافبک14-لئون گورتزکا
6یوونتوس31  هافبک15-سامى خدیرا
8رئال مادرید28  هافبک16-تونى کروس

10آرسنال29  هافبک17-مسوت اوزیل
21منچسترسیتى27 هافبک18-ایلکاى گوندوگان
19بایرن مونیخ28هافبک19-سباستین رودى

11بورسیا دورتموند29هافبک20-مارکو رویس
23اشتوتگارت32مهاجم 21-ماریو گومز

13بایرن مونیخ28مهاجم 22-توماس مولر
9الیپزیک22مهاجم 23-تیمو ورنر تونى کروس (رئال مادرید)

رخـــرداد 5813971397 خخخخخ

آلمــان
ــه در  ــل فرانس ــان مقاب ــت آلم ــد از شکس بع
نیمــه نهایــى یــورو 2016، خیلى هــا عقیــده 
ــال  ــان در ح ــو در آلم ــم ل ــتند دوران یواخی داش
ــا ایــن حــال مدافــع  ــه پایــان رســیدن اســت. ب ب
ــورد  ــى رک ــاى انتخاب ــى در بازى ه ــوان قهرمان عن
ــه جــاى گذاشــت  ــرد را از خــود ب 100 درصــد ب
ــرد.  ــت ک ــد ثب ــوردى جدی ــا زدن 43 گل رک و ب
ــر  ــل فرانســه دیگ ــان شکســت مقاب ــان از زم آلم
شکســت نخــورده اســت و جــام کنفدراســیون ها 
را نیــز در غیــاب تعــداد زیــادى از بازیکنــان اصلى 
خــود بــه دســت آورد تــا حریفــى ترســناك بــراى 
ــه قــدرى  هــر تیمــى باشــد. تیــم ملــى آلمــان ب
پســت ها  تمــام  در  کــه  دارد  بازیکــن خــوب 
ــراى قــرار گرفتــن در ترکیــب  رقابــت شــدیدى ب

ــود دارد. ــى وج اصل

کنا از نا
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ـده 
ـال 
فــع 
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ــت 
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ــر گ
ن ها
صلى
راى
رى
ت ها
ــب

نحوه صعود..................... تیم اول گروه سوم انتخابى اروپا

4-2-3-1................................
آرایش تیمى..............

.............................. تونى کروس (رئال مادرید)
ستاره....

بازیکن شگفتى ساز........................ لئون گورتزکا (شالکه)

.............................. یک
جایگاه در رنکینگ فیفا.............

ســـوابق

................................ 18 بار
تعداد حضور در جام جهانى...

................................ 13 بار
تعداد حضور در نیمه نهایى..

................................ 8 بار 
تعداد حضور در فینال..........

1934 ................................
اولین حضور در جام جهانى...

2014 ................................
آخرین حضور در جام جهانى..

بهترین عنوان: قهرمانى در سال هاى 1954، 1974، 1990و 2014

 یواخیم لو (آلمانى)
مربى 58 ســاله ملقــب به یوگى از 
2004 ابتــدا بــه عنــوان دســتیار و 
ســپ س از 2006 به عنوان سر مربى 
توانســت در دوره گذشــته(2014) 

آلمان را به مقام قهرمانى برساند.
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خاویر هرناندز (وستهام)

رخـــرداد 6013971397 خخخخخ

مکــزیک

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
13استاندارد لیژ32 دروازه بان1-گیلرمو اوچوا

12تولوکا35  دروازه بان2-آلفردو تاالورا
1کروز37 دروازه بان 3-خوزه کورونا
5پورتو25مدافع4-دیگو رِیس

3آینتراخت  فرانکفورت24مدافع5-کارلوس سالسیدو
15رئال سوسیداد30مدافع6-هکتور مورنو
7سویا29مدافع7-میگل الیون

23پوماس23مدافع8-ژسوس گاالردو
2تایگرز31مدافع9-هوگو آیاال

16پورتو28  هافبک10-هکتور هررا
18رئال بتیس31  هافبک11-آندرس گواردادو

4اطلس39  هافبک12-رافا مارکز
6لس آنجلس گلکسى28  هافبک13-جاناتان دوس سانتوس

8آینتراخت  فرانکفورت28هافبک14-مارکو فابیان
10لس آنجلس گلکسى29هافبک15-جیوانى دوس سانتوس

20تایگرز28مهاجم16-خاویر آکوئینو
17پورتو25مهاجم17-ژسوس کورونا

9بنفیکا27مهاجم18-رائول خیمنز
19کلوب آمریکا34 مهاجم 19-اریبه پرالتا

14وستهام30 مهاجم  20-خاویر هرناندز
11لس آنجلس اف سى29مهاجم 21-کارلوس وال

22آیندهوون22مهاجم 22-هیروینگ لوزانو
21کلوب آمریکا20مهاجم23-ادسون آلوارز

در  کــه  اســت  تیم هایــى  از  یکــى  مکزیــک 
اکثــر جام هــاى جهانــى حاضــر بــوده اســت. در 6 
جام جهانــى قبلــى، مکزیــک هــر دفعــه در مرحلــه 

ــت.  ــده اس ــذف ش ــى ح ــتم نهای ــک هش ی
در جریــان بازى هــاى انتخابــى بــراى جــام جهانــى 
2018، مکزیــک تنهــا یــک شکســت را تجربــه کــرد اما 
هنــوز هــم از اوســاریو انتقــاد مى شــود چــرا کــه ایــن 
ــنگینى را  ــت هاى س ــزرگ شکس ــاى ب ــم در بازى ه تی

تجربــه کــرده. 
ــررا  ــو، ه ــواردادو، مورن ــر اوچــوا، گ ــى نظی بازیکنان
ــه  ــال تحرب ــل 5 س ــى حداق ــدز همگ ــر هرنان و خاوی
حضــور در لیگ هــاى اروپایــى را دارنــد و شــاید همیــن 
ــش  ــى پی ــک در جام جهان ــده مکزی ــرگ برن ــوع ب موض

رو باشــد.

ا ک از ا

ددر 
ر 6

ــه 

ــى 
اما 
ــن 
ى را 

ـررا 
ــه 
ــن 
ش 

نحوه صعود........................ تیم اول  انتخابى کونکاکاف

4-3-3................................
آرایش تیمى.............

................................ خاویر هرناندز (وستهام)
ستاره.

بازیکــن شگفتى ســاز......... هیروینــگ لوزانو (پى اس وى 
آیندهوون)

16 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا........

ســـوابق

ى.............................. 15 بار
تعداد حضور در جام جهان

ى.............................. 1930
اولین حضور در جام جهان

آخرین حضور در جام جهانى............................ 2014

بهتریــن عنوان کســب شــده......... حضــور در مرحله یک 

چهارم نهایى در سال هاى 1970 و 1986

خوان اوسوریو (کلمبیایى)
 مربــى کلمبیایى به خاطــر با برنامه 
بودن و حمالت ســریع تیمش مشهور 
در  او  دانــش  آنکــه  اســت. ضمــن 
فوتبال زیاد اســت و در دنیایى کامال 

متفاوت زندگى مى کند.
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امیل فورسبرگ (الیپزیش) 

رخـــرداد 6213971397 خخخخخ

سوئــد

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
23سوانسى28 دروازه بان1-کریستوفر نوردفلت
12گنگان28  دروازه بان2-کارل یوهان یانسن

1کپنهاگن28 دروازه بان 3-رابین اولسن
6وردربرمن24مدافع4-لودویگ آگوستینسن
4کراس نودار33مدافع5-آندرس گرانکویست

18لیدزیونایتد27مدافع6-پونتوس یانسون
14بولونیا25مدافع7-فیلیپ هلندر
16بولونیا23مدافع8-امیل کرافت

3منچستریونایتد23مدافع9-ویکتور لیندلف
2سلتیک31مدافع10-میکائیل لوستیگ

5سوانسى30مدافع11-مارتین اولسون
21تولوز29 هافبک12-جیمى دورماز
8هامبورگ28 هافبک 13-آلبین اکدال

17کراسنودار26  هافبک14-ویکتور کالسن
10الیپزیک26  هافبک15-امیل فرسبرگ

15جنوا25  هافبک16-اسکار هیلیمارك
13سیاتل ساندرز31  هافبک17-گوستاو اسونسن

7هال سیتى32  هافبک18-سباستین الرسون
19کروتونه27هافبک19-مارکوس رودن

9العین31 مهاجم  20-مارکوس برگ
11دیپورتیو آالوز26مهاجم 21-جان گوئیدتى
20تولوز31مهاجم 22-اوال توئیوونن

22واسلند بفرن25مهاجم 23-ایساك کیزه-تلین

ــچ و  ــان ابراهیمووی ــر زالت ــان عص ــورو 2016 پای ی
اریــک هامــرن، مربــى تیــم، در تیــم ملــى ســوئد بــود. 
ــیار  ــود بس ــد خ ــى جدی ــا مرب ــوئد ب ــد س ــم جدی تی
پرتــالش و منظــم اســت و همــگان را یــاد دوران خــوب 
ــن  ــا ای ــدازد ب ــک مى ان ــراه الرس الگرب ــه هم ــوئد ب س
ــم  ــاى ک ــوئد در تیم ه ــى س ــان فعل ــه بازیکن ــاوت ک تف
ــروزى  ــا پی ــا ب ــد. آنه ــازى مى کنن ــان ترى ب ــام و نش ن
بــر ایتالیــا در بــازى پلــى آف بــه جــام جهانــى آمدنــد و 
صحبــت ایــن روزهــاى مــردم ســوئد در مــورد تصمیــم 
زالتــان مبنــى بــر بازگشــت بــه تیــم ملــى بــراى حضــور 
در جــام جهانــى اســت. آیــا ایــن اتفــاق مى افتــد و آیــا 
زالتــان در پــازل یانــه اندرســون جــاى مى گیــرد؟ 
ــرى  ــاختار بهت ــا س ــر و ب ــان متحد ت ــدون زالت ــوئد ب س
اســت امــا زالتــان توانایــى انجــام کارهایــى را دارد کــه 

ــد. ــام ده ــد انج ــرى نمى توان ــن دیگ ــچ بازیک هی

ا ک از ا

و  چ
ود. 
ـیار 
وب 
ــن 
ــم 
زى 
و  د
یــم 
ــور 
آیــا 
رد؟ 
رى 
کــه 

نحــوه صعود................ تیم دوم گــروه اول انتخابى اروپا و 

پیروزى در بازى پلى آف مقابل ایتالیا 

4-4-2 ..................................
آرایش تیمى................

ه.............................. امیل فورسبرگ (الیپزیش) 
ستار

بازیکن شگفتى ساز............ ویکتور کالسون (کراسنودار)

18 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا......

ســـوابق

ى............................... 11 بار
تعداد حضور در جام جهان

................................ 4 بار
تعداد حضور در نیمه نهایى

.............................. یک بار 
تعداد حضور در فینال......

آخرین حضور........... 2006 اولین حضور در جام جهانى... 1934 

بهترین عنوان......... نایب قهرمانى در جام جهانى 1958

یان اندرسون (سوئدى)
وى بعد از یــورو 2016 هدایت تیم 
ملى سوئد را بر عهده گرفت و توانست 
با شهامت تمام عذر کسانى چون زالتان 
را که در شرایط سخت به تیم ملى پشت 

کردندرا در جام 2018 بخواهند.
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سان هیـــونگ میـن (تاتنهام)

رخـــرداد 6413971397 خخخخخ

کــره جنوبى

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1ویسل کوبه27 دروازه بان1-کیم  سوینگ یو
21سرزو اوزاکا30  دروازه بان2-کیم  جین هیون

23دایجو اف سى26 دروازه بان 3-جو  هیون وو
19گوانگژو28مدافع4-کیم  یونگ وون

20اف سى توکیو26مدافع5-جانگ  هیون سو
3ساگان توسو24مدافع6-جونگ  سوینگ هیون

5سئونگنام29مدافع7-یون یونگ سون
4ججویونایتد30مدافع8-او بانسوك

12سانگجو سانگاما28مدافع9-کیم  مین وو
6اولسان31 مدافع10-پارك  جوهو
14سانگجو 27  مدافع11-هونگ چول
22اف سى سئول30  مدافع12-گو  یوهان

2چونبوك هیوندا31  مدافع13-لى یونگ
16سوانسى29  هافبک14-کى سونگ یئونگ

13آگزبورگ29هافبک15-کو  جا چئول
17چونبوك25هافبک16-لى  جائه سونگ

10هالس ورونا20هافبک17-لى سوینگ وو
18اینچئون یونایتد25هافبک18-مون  سئون مین
15ویسل کوبه28هافبک19-جونگ  وو یونگ

8آسان موگونگ27هافبک20-جو  سو جونگ
9جونبوك30 مهاجم  21-کیم  شین ووك

7تاتنهام25مهاجم 22-سان هیونگ مین
11سالزبورگ22مهاجم 23-هوانگ هى چان

بعــد  بــه   1986 ســال  ز  ا ى هــا  کره ا
ــر  ض حا ــى  ن جها م  ــا ج ر  ا و د ا م  ــا تم در  ه  ر ا ــو هم
صعــود  ى  بــرا ه  ر دو یــن  ا ر  د مــا  ا نــد  ه ا بود
ر  د کــه  ا  چــر شــدند  جــه  ا مو مشــکل  بــا 
یــج  نتا و  نــد  بود مــق  بى ر حملــه  و  ع  فــا د
ــى  ل و ا ــدن  ش ج  ا ــر خ ا ــه  ب ــر  منج ــا  نه آ ــف  ضعی

شــد.  شــتیلیکه  ا
شــین تائــه یونــگ یــک اســتاد تاکتیــک دان 
انگیــزه دادن بــه  امــا توانایــى خوبــى در  نیســت 

دارد.  بازیکنــان 
اســتعداد  بــا  بازیکنــان  کــره  فعلــى  تیــم 
روى  بــر  بایــد  تیــم  مربــى  و  نــدارد  چندانــى 
ــگ  ــونگ یون ــام و س ــم تاتنه ــن مهاج ــگ می هیون

کنــد. تکیــه  ســوانزى  بازیکــن 

دــد
ــر
ود
در
ـج
ـى

دان 
ــه 

داد
وى
گ

نحوه صعود................. دومى در گروه اول انتخابى آسیا

4-4-2 ................................
آرایش تیمى.............

ه............................... سان هیونگ مین (تاتنهام)
ستار

بازیکن شگفتى ساز............ سوینگ وو لى (هالس ورونا)

59 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا.......

ســـــوابق

................................ 9 بار
تعداد حضور در جام جهانى

ى............................. یک بار
تعداد حضور در نیمه نهای

ى.............................. 1954
اولین حضور در جام جهان

ى............................. 2014
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان........ کسب عنوان چهارمى در سال 2002

یونگ شین تائه (کره ایى)
مربى ســابق تیم زیر 23 ســاله هاى 
کره درشــرایط سخت و حســاس در 2 
بازى آخر با ایران و ازبکستان هدایت 
تیم ملى را بر عهده گرفت و جانشــین 

اشتلیکه آلمانى شد. 
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شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
13استوك سیتى25 دروازه بان1-جک باتلند

1اورتون24  دروازه بان2-جوردن پیکفورد
23برنلى26 دروازه بان 3-نیک پوپ

17منچسترسیتى28 مدافع4-فابیان دلف
15چلسى32 مدافع5-گرى کیهیل

22لیورپول19مدافع 6-ترنت الکساندر آرنولد
3تاتنهام27مدافع 7-دنى رز

16منچستر یونایتد26مدافع 8-فیل جونز
6لستر25مدافع 9-هرى مگوایر

12تاتنهام27مدافع 10-کیران تریپیر
18منچستر یونایتد32مدافع 11-اشلى یانگ

5منچسترسیتى24 مدافع12-جان استونز
2منچسترسیتى28 مدافع13-کایل واکر

20تاتنهام22هافبک14-دله آلى
7منچستر یونایتد25 هافبک 15-جسه لینگارد

4تاتنهام24  هافبک16-اریک دایر 
8لیورپول27  هافبک17-جوردن هندرسون

21چلسى22  هافبک18-روبن لوفتوس چیک
10منچستر سیتى23  هافبک19-رحیم استرلینگ

14آرسنال27مهاجم20-دنى ولبک
9تاتنهام24مهاجم21-هرى کین

19منچستر یونایتد 20مهاجم 22-مارکوس رشفورد
11لستر سیتى31مهاجم 23-جیمى واردى هرى کین (تاتنهام)هرى کین (تاتنهام)

رخـــرداد 6613971397 خخخخخ

انگلیــس
انگلیســى ها تــا بــه حــال 14 بــار در جــام 
شــگفت انگیزترین  داشــته اند.  حضــور  جهانــى 
ــن اســت کــه  ــى انگلیــس ای ــار در مــورد تیــم مل آم
ــدام  ــچ ک ــروز در هی ــه ام ــا ب ــر 2009 ت ــا از اکتب آنه
معتبــر  تورنمنت هــاى  انتخابــى  بازى هــاى  از 
کــه  فوق العــاده  آمــارى  نخورده انــد.  شکســت 
ــاوت  ــى متف ــت 3 مرب ــا هدای ــابقه ب ــامل 39 مس ش
بازى هــاى  در  آنهــا  شکســت  آخریــن  مى شــود. 
ــت  ــن تح ــل اوکرای ــر مقاب ــت 1-صف ــى شکس گروه
ــن و  ــود. داشــتن ثروتمندتری ــو ب ــو کاپل ــت فابی هدای
محبوب تریــن لیــگ داخلــى تاثیــرى منفــى بــر روى 
ــان  ــام مربی ــته و تم ــور گذاش ــن کش ــى ای ــم مل تی
انگلیــس در چنــد ســال گذشــته از کمبــود بازیکــن 
ــه کارگیــرى در تیــم  ــراى ب ــا اســتعداد انگلیســى ب ب

ملــى گالیــه مى کننــد.

کنان از نام

م 
ن 
ه 
م 
ر 
ه 
ت 
ى 
ت 
و 
ى 
ن 
ن 
م 

نحوه صعود................ تیم اول گروه ششم انتخابى اروپا

3-4-2-1 ................................
آرایش تیمى..........

................................هرى کین (تاتنهام)
ستاره..........

بازیکن شگفتى ساز..... مارکوس رشفورد (منچستریونایتد)

15 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا.......

ســــوابق

ى............................... 14 بار
تعداد حضور در جام جهان

................................ 2 بار
تعداد حضور در نیمه نهایى.

.............................. یک بار 
تعداد حضور در فینال......

1950 ................................
اولین حضور در جام جهانى

ى............................... 2014
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان کسب شده........... قهرمانى در سال 1966

گرت ساتگیت (انگلیسى)
بــا وجــود تجربه کــم مربیگــرى در 
ســطوح بــاال، از زمان بر عهــده گرفتن 
پست هدایت تیم ملى دوران پر فراز و 
نشیبى را تجربه کرده است. انگلستان 

مثل همیشه با اقتدار صعود کرد.
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ادن هازارد (چلسى)ادن هازارد (چلسى)

رخـــرداد 6813971397 خخخخخ

بلــژیک

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1چلسى26 دروازه بان1-تیبو کورتوا

13وولفسبورگ25  دروازه بان2-کوئن کاستیلز
12لیورپول30 دروازه بان 3-سیمون مینیوله

2تاتنهام29 مدافع4-توبى آلدروایرلد
4منچسترسیتى32مدافع 5-ونسان کمپانى
15پارى سن ژرمن26 مدافع6-توماس مونیه

3بارسلونا32  مدافع 7-توماس فرمالن
20سلتیک27مدافع 8-ددریک بویاتا
5تاتنهام31 مدافع 9-یان فرتونگن
22وست برومویچ28 هافبک 10-ناصر چادلى

7منچستر سیتى26  هافبک11-کوین د بروینه
19تاتنهام30  هافبک12-موسى دمبله
8منچستر یونایتد30  هافبک13-مروان فلینى

10چلسى27  هافبک14-ادن هازارد
23آندرلخت23  هافبک15-لئاندر دندونکر

17موناکو21  هافبک16-یورى تیئلمانز
6تیانجین29 هافبک17-اکسل ویتسل
16مونشن گالدباخ25مهاجم18-تورگان هازارد
11دالیان24مهاجم19-یانیک کاراسکو
21بورسیا دورتموند24 مهاجم 20-میچى باتشوایى

9منچستریونایتد25مهاجم 21-روملو لوکاکو
14ناپولى31مهاجم 22-دریس مرتنز
18رئال سوسیداد23مهاجم 23-ادنان یانوزاى

انتخابــى  بازى هــاى  بلژیکى هــا موفــق شــدند 
ــان برســانند و  ــه پای ــدون شکســت ب ــى را ب جــام جهان

ــکنند. ــادى را بش ــاى زی رکورده
ــد،  ــاز گرفتن ــى 28 امتی ــازى انتخاب ــا از 10 ب  آنه
ــزن  ــن گل ــه بهتری ــل ب ــو تبدی ــد و لوکاک 43 گل زدن

ــد. ــک ش ــال بلژی ــخ فوتب تاری
ــم  ــن تی ــاع ای ــط دف ــک خ ــزرگ بلژی ــکل ب  مش
ــا وجــود ایــن کــه دو ســال از حضــور روبرتــو  اســت. ب
مارتینــز در مســند مربیگــرى ایــن تیــم مى گــذرد امــا 
ــبى  ــازمان دهى مناس ــم س ــن تی ــاع ای ــم دف ــوز ه هن

ــت. ــرده اس ــدا نک پی
 ایــن تیــم ســتارگان زیــادى دارد امــا هنــوز 
ــه نیمــه نهایــى یــک تورنمنــت معتبــر راه  نتوانســته ب

ــد. ــدا کن پی

کنان از نام

ـى 
د و 

ــد، 
زن 

ــم 
تــو 
مــا 
بى 

ـوز 
راه 

نحوه صعود...... تیم اول در گروه هشتم رقابت هاى انتخابى اروپا

3-4-2-1 ................................
آرایش تیمى........

............................... ادن هازارد (چلسى)
ستاره.........

بازیکن شگفتى ساز.......... توماس مونیه(پارى سن ژرمن)

5 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا........

ســــــوابق

ى............................... 12 بار
تعداد حضور در جام جهان

.............................. یک بار
تعداد حضور در نیمه نهایى

................................ صفر 
تعداد حضور در فینال......

ى............................... 1930
اولین حضور در جام جهان

ى.............................. 2014
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان................جایگاه چهارمى در سال 1986

روبرتو مارتینز (اسپانیایى)
بــراى هدایــت  مارتینــز  انتخــاب 

بلژیک تعجب آور بود.
با این حال این مربى اســپانیایى به 
راحتى خــودش را بــا مربى گیرى یک 

تیم ملى وفق داد.
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وهبى خزرى (رن)وهبى خزرى (رن)

رخـــرداد 7013971397 خخخخخ

تــونس

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
16البطین33 دروازه بان1-مطلوتى آیمن

1الشباب28 دروازه بان 2-بن مصطفى فاروق
22شاترو23دروازه بان3-موئز حسن

21زمالک25مدافع4-حمدى ناگوئز
11خنت22مدافع5-دیالن برون

6اس ستیف28مدافع6-رامى بدوعى
3لستر31مدافع7-یوهان بن اولوانه

2کاظم پاشا29مدافع8-صیام بن یوسف
4اسفاکسین24مدافع9-یسین مریا

5دیون26  مدافع10-عثامه حدادى
12االهلى28  مدافع11-على ملول

17مون پولیه23هافبک12-الیس سخیرى
14االهلى26هافبک13-محمد امین بن آمور

20اس تونس24هافبک14-قایلن شاللى
13النصر26هافبک15-فرجانى ساسى

15کلوب آفریکین23  هافبک16-احمد خلیل
7تروى23  هافبک17-صفى الدین خائویى

8االتفاق26مهاجم  18-فخرالدین بن یوسف
9اس تونس27 مهاجم  19-عنیس بدرى

18نیس20 مهاجم  20-باسم سرارفى
19کلوب آفریکین31مهاجم 21-صابر خلیفا

10رن27مهاجم 22-وهبى خزرى
23دیون25مهاجم 23-نعیم سلیتى

تیــم  اولیــن  بــه  تیــم ملــى تونــس تبدیــل 
آفریقایــى شــد کــه در بازى هــاى جام جهانــى بــه 
ــت  ــال غیب ــد از 12 س ــاال بع ــد و ح ــروزى مى رس پی
ــى بازگشــته   ــن تورنمنــت فوتبال ــه معتبرتری باردیگــر ب
اســت. تونــس در بازى هــاى انتخابــى شکســتى را 

ــرد.  ــه نک تجرب
ــى  ــى جام جهان ــه گروه ــت از مرحل ــا هیچ وق آنه
ــل  ــا نس ــى ها ب ــى تونس ــدف اصل ــد. ه ــود نکرده ان صع
جدیــد بازیکنــان خــود کســب یــک پیــروزى در 

ــود. ــد ب ــیه خواه ــود در روس ــاى خ بازى ه
ــابقات  ــى مس ــه نهای ــروه اول مرحل ــس در گ تون
ــه و  ــى ٬ گین ــور از لیب ــا عب ــا ب ــه آفریق ــى منطق انتخاب
ــاره  دمکراتیــک کنگــو  توانســت یکــى از 5 نماینــده ق
ــرد. ــب بگی ــیه لق ــى 2018 روس ــام جهان ــیاه در ج س

بازیکنان نام

ــم
ــه 
ـت 
ــته  
ى را 

ــى 
ــل 
 در 

ات 
ه و 
ـاره 
رد.

نحــوه صعــود...................... تیــم نخســت گــروه اول 
رقابت هاى انتخابى آفریقا

4-2-3-1 ................................
آرایش تیمى..........

................................ وهبى خزرى (رن)
ستاره...........

بازیکن شگفتى ساز....................... نعیم سلیتى (دیون)

27 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا......

ســـوابق

................................ 4 بار
تعداد حضور در جام جهانى

ى.............................. 1978
اولین حضور در جام جهان

آخرین حضور در جام جهانى............................ 2006

بهترین عنوان کسب شده........ حضور در مرحله گروهى

نبیل ملول (تونسى)
دســتیار ســابق تیــم ملــى هنگام 
قهرمانــى تونــس در جــام ملت هــاى 
مانــده  بــازى  دو   ،2002 آفریقــاى 
بــه پایــان مســابقات انتخابــى جــاى 

کاسپرشاك را گرفت.
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گابریل گومز  (آتلتیکو بوکارامانگا)گابریل گومز  (آتلتیکو بوکارامانگا)

رخـــرداد 7213971397 خخخخخ

پانــاما

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
12کوریلو32دروازه بان1-خوزه کالدرون

1دینامو بوخارست36دروازه بان2-جیمى ِپِندو 
22سن فرانسیسکو27دروازه بان3-الکس رودریگز

23مونیسیپال37مدافع4-فیلیپه بالوى
3سن خوزه ارث کوئیکز26مدافع5-هارولد کامینگز

15دوناسکا استردا27مدافع6-اریک دیویس
4نیویورك ردبول23مدافع7-فیدل اسکوبار
13هیوستون دینامو33مدافع8-آدولفو ماچادو
2نیویورك ردبولز22مدافع9-مایکل موریلو
17سى دى المپیا29مدافع10-لوئیز اوواله

5سیاتل ساندرز32مدافع11-رومن تورس
8کافهتالروس24هافبک12-ادگار بارسناس

11یونیورسیداد د شیلى30هافبک13-آرماندو کوپر
20سن خوزه ارث کوئیکز28هافبک14-آنیبال گودوى

6بوکارامانگا34هافبک15-گابریل گومز
14پالزا آمادور27هافبک16-والنتین پیمنتل
19یونیورسیتاریو د لیما30هافبک17-آلبرتو کوئینترو

21خنت19هافبک18-خوزه لوئیس رودریگز
16آالخولنزه24مهاجم19-عبدیل آرویو

10دیپورتیوو الکرونیا21مهاجم20-اسماعیل دیاز
7مونیسیپال37مهاجم21-بلس پرز

18اسپرتز بوى36مهاجم22-لوئیز تخادا
9هواچیپاتو29مهاجم23-گابریل تورس

در  پانامــا  ملــى  تیــم  حضــور  اولیــن  ایــن 
جام جهانــى اســت. تیــم پانامــا بــر پایــه نظــم، 

قــدرت بدنــى و ضــد حمــالت بنــا شــده ...
ــن  ــراى ای ــدرى ب ــه ق ــى ب ــه جام جهان ــود ب صع
ــن  ــت ای ــود دول ــد از صع ــه بع ــود ک ــم ب ــور مه کش
ــالم  ــا اع ــمى در پانام ــل رس ــک روز تعطی ــور ی کش

ــرد. ک
ــر  ــون نف ــا 4 میلی ــا تنه ــور پانام ــت کش جمعی
ــور  ــن کش ــى ای ــه ورزش مل ــن ک ــن ای ــت ضم اس
بیســبال محســوب مى شــود و فوتبــال بــه تدریــج در 

ــت. ــور اس ــن کش ــن در ای ــترش یافت ــال گس ح
پانامــا در دور نهایــى بازیهــاى منطقــه کونکاکاف 
در مصــاف  بــا تیمهــاى هنــدوراس٬ کاســتاریکا ٬ 
ترینیــداد ٬ آمریــکا و مکزیــک بــه عنــوان  تیــم ســوم 

ایــن منطقــه مســافر جــام بیســت و یکــم شــد.

بازیکنان پستنام

رر 
 ،

ن 
ن 
م 

ر 
ر 
ر 

ف 
ا ٬

م 

نحوه صعود.......... سومى در رقابت هاى انتخابى کونکاکاف 

4-4-2 ................................
آرایش تیمى..............

ستاره...................... گابریل گومز (آتلتیکو بوکارامانگا)

بازیکن شگفتى ساز.......... رومن تورس (سیاتل ساندرز)

56 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا......

ســـــوابق

تعداد حضور در جام جهانى...................... اولین حضور

- ................................
تعداد حضور در نیمه نهایى...

 - ................................
تعداد حضور در فینال.........

ى..............................2018
اولین حضور در جام جهان

- ................................
آخرین حضور در جام جهانى..

- ................................
بهترین عنوان کسب شده...

هرنان داریو گومز (کلمبیایى)
مربى کلمبیایى یک بار دیگر توانایى 
خود را نشــان داد. وى در سال 1998 
کلمبیا را به جام جهانى برد و در ســال 
2002 نیز این کار را به همراه اکوادور 

تکرار کرد و حاال نوبت پاناما است.
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شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
12ایپسویچ30 دروازه بان1-لوکاس بیالکوفسکى

22سوانزى33  دروازه بان2-لوکاس فابیانسکى
1یوونتوس28 دروازه بان 3-ویجک شزنى
4اسپال32 مدافع4-تیاگو چیونک
15موناکو30 مدافع5-کمیل گلیک

3لخیا30مدافع 6-آرتور یرزیچک
2لخیا30مدافع 7-میخال پازدان

20دورتموند33مدافع 8-لوکاس پیسچک
18سامپدوریا25 مدافع9-بارتوش برسزینسکى

5ساوتهمپتون22 مدافع10-یان بدنارك
16وولفسبورگ32هافبک11-یاکوب بالژیکوفسکى

11هال سیتى29 هافبک 12-کامل گروشیسکى
10وست برومویچ28  هافبک13-ژاگوش کریکوویاك

8سامپدوریا23  هافبک14-کارول لینتى
6لودوگورتس25  هافبک15-یاسک گورالسکى
17لشیا گدانسک33 هافبک16-اسلوومیر پشکو
21گورنیک25هافبک17-رافال کوروزاوا

13لوکوموتیومسکو28هافبک18-ماچى ریبوس
19ناپولى24هافبک 19-پیوتر زیلینسکى

9بایرن مونیخ29مهاجم 20-رابرت لواندوفسکى
7ناپولى24مهاجم 21-آرکادیوش میلیک

23سامپدوریا21مهاجم 22-داوید کوناکى
14آندرلخت27مهاجم 23-لوکاس تئودورچیک روبرت لواندوفسکى (بایرن مونیخ)

رخـــرداد 7413971397 خخخخخ

لهستان
تیــم آدام ناوالــکا همــواره از صعــود خــود مطمئــن 
بــه نظــر مى رســید و در 8 بــازى از 10 بــازى انتخابــى 
نیــز بــه پیــروزى رســید تــا صعــودى بى دردســر 

داشــته باشــد. 
روبــرت لواندوفســکى کاپیتــان تیم بــا زدن 16 گل 
ــود کشــورش  ــش مهمــى در صع ــورد شــکنى، نق و رک
ــم  ــا تی ــت ام ــال داش ــد از 12 س ــى بع ــام جهان ــه ج ب

لهســتان تنهــا بــه ایــن بازیکــن متکــى نیســت. 
ــت  ــى آنهاس ــط دفاع ــم خ ــن تی ــف ای ــه ضع نقط
ــا  ــرد ت ــت ک ــى 14 گل دریاف ــاى انتخاب ــه در بازى ه ک
بیشــترین گل را در میــان تیم هــاى صعــود کننــده 
ــه  ــن زمین ــد کارى در ای ــکا بای ــد و ناوال ــورده باش خ

ــد.  ــام ده انج
ــادى در  ــتانى زی ــواداران لهس ــى رود ه ــار م انتظ

ــند. ــر باش ــیه حاض روس

کنا از نا

ــن 
ــى 
ــر 

گل 
ش 
ــم 

ـت 
ــا  ت
ـده 
ــه 

 در 

نحوه صعود: تیم اول گروه پنجم رقابت هاى انتخابى اروپا

4-2-3-1 ................................
آرایش تیمى.........

ستاره.................... روبرت لواندوفسکى (بایرن مونیخ)

بازیکن شگفتى ساز................. پیوتر زیلینسکى (ناپولى)

7 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا.........

ســـوابق

................................ 7 بار
تعداد حضور در جام جهانى.

................................ 2 بار
تعداد حضور در نیمه نهایى.

1938 ................................
اولین حضور در جام جهانى

ى............................... 2006
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان کسب شده......... عنوان سومى در سال هاى 
1974 و 1982

آدام ناوالکا (لهستانى)
این مربى موفق شده رویه تیم ملى 
لهستان که ضد حمله بود را به فوتبال 
مالکیتى تغییر دهد.ناولکاى 58 ســاله 
کــه اکتبر 2013 مربى لهســتان شــد 
در یورو 2016 درخشــش داشــت تا 
قراردادش دوسال دیگر تمدید شود.
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خامس رودریگز (بایرن مونیخ)

رخـــرداد 7613971397 خخخخخ

کــلمبیا

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1آرسنال29 دروازه بان1-دیوید اوسپینا
12دیپورتیوو کالى29  دروازه بان2-کامیلو وارگاس

22وانس کالداس33 دروازه بان 3-خوزه  فرناندو کوادرادو
4آیندهوون26مدافع4-سانتیاگو آریاس

18بوکاجونیورز27مدافع5-فرانک فابرا
23تاتنهام21مدافع6-داوینسون سانچز

2میالن31مدافع7-کریستین زاپاتا
13بارسلونا23مدافع8-یرى مینا

17خیرونا25مدافع9-یوهان موجیکا
3پاچوکا30مدافع10-اسکار موریلو

8کالى33  هافبک11-آبل آگوالر
5بوکاجونیورز24  هافبک12-ویلمار باریوس

10بایرن مونیخ26  هافبک13-خامس رودریگز
6اسپانیول32  هافبک14-کارلوس سانچز

16لوانته23  هافبک15-جفرسون لرما
20ریورپالته25 هافبک16-خوان فرناندو کوئینترو
11یوونتوس30هافبک17-خوان گیلرمو کوادرادو

15آمریکا27هافبک18-متئوس اوریبه
9موناکو32 مهاجم  19-رادمل فالکائو

7ویارئال31مهاجم 20-کارلوس باکا
19پالمیراس25مهاجم 21-میگل بوروخا

21برایتون25مهاجم 22-خوزه ایزکوئردو
14سویا27مهاجم 23-لوئیس موریل

در  کلمبیــا  متوالــى  حضــور  دومیــن  ایــن 
ایــن  در  غیبــت  ســال   16 از  بعــد  جام جهانــى 
تورنمنــت اســت.کلمبیا مى خواهــد نمایــش خوبــش در 
جام جهانــى 2014 را تکــرار کنــد. آنهــا بــراى صعــود به 
جــام جهانــى کار ســختى داشــتند و پکرمن دلیــل آن را 
ــازى  ــه بازیکنــان جــوان در خــط دفاعــى و کم ب نیــاز ب
کــردن ســتاره هاى کلمبیــا در تیم هــاى باشــگاهى 
ــازى  ــم ب ــى و متراک ــت دفاع ــر وق ــا ه ــد. کلمبی مى دان
کــرده نتایــج بهتــرى گرفتــه و توانســته بــا ضــد حملــه، 
ــف  ــه حری ــش ب ــرعت بازیکنان ــدك و س ــاى ان پاس ه

ــد. ــه بزن ضرب
خامــس ســتاره اى اســتثنایى در جــام جهانــى 
2014 کــه بعــد بــه رئــال رفــت امــا موفــق نبــود و ایــن 
ــش را  ــرم خوب ــا ف ــالش اســت ت ــرن در ت روزهــا در بای

ــد. ــاره بازیاب دوب

کنان از نام

در 
ـن 
 در 
 به 
ن را 
زى 
هى 
زى 
ــه، 
ـف 

ـى 
ــن 
ش را 

نحوه صعود............... چهارمى در انتخابى آمریکاى جنوبى

4-2-3-1 ................................
آرایش تیمى..........

 ستاره.............................خامس رودریگز (بایرن مونیخ) 

بازیکن شگفتى ساز............... داوینسون سانچز (تاتنهام)

13 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا........

ســــوابق

................................ 5 بار
تعداد حضور در جام جهانى.

................................ صفر
تعداد حضور در نیمه نهایى

ى............................... 1962
اولین حضور در جام جهان

ى............................... 2014
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان کســب شــده.........................حضور در 

مرحله یک چهارم نهایى جام جهانى 2014

خوزه پکرمن (آرژانتینى)
بــه  کلمبیــا  بازگشــت  خیلى هــا 
جام جهانى را به خاطــر توانایى هاى او 
مى دانند.وى در سال 2006 نیز تیم 
ملى کشــورش، آرژانتیــن، را به یک 

چهارم نهایى رسانده بود.
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مایا یوشیدا (ساوتهمپتون)

رخـــرداد 7813971397 خخخخخ

ژاپــن

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1متز35 دروازه بان1-ایجى کاواشیما

12گامبا اوزاکا32  دروازه بان2-ماساکى هیگاشیگوچى
23کاشیوا ریسول23 دروازه بان 3-کوسوکه ناکامارا

5گاالتاسراى31مدافع4-یوتو ناگاتومو
20اوراوا رد31مدافع5-توماکى ماکینو

6اوراوا رد25مدافع6-واتارو اندو
22ساوتهمپتون29مدافع7-مایا یوشیدا

19مارسى28مدافع8-هیروکى ساکاى
21هامبورگ27مدافع9-گوتوکو ساکاى

3کاشیما آنتلرز25مدافع10-ژن شوجى
2کاشیما آنتلرز23مدافع11-نائومیچى یوئدا
17آینتراخت34 هافبک12-ماکوتو هاِسبه

4پاچوکا31  هافبک13-کیسکوکه هوندا
14ایبار30  هافبک14-تاکاشى اینوئى
10بورسیا دورتموند29  هافبک15-شینجى کاگاوا

16سرزو اوزاکا27  هافبک16-هوتارو یاماگوچى
8فورتانا دوسلدورف27هافبک17-گنکى هاراگوچى
11فورتانا دوسلدورف26هافبک18-تاکاشى اوسامى
7ختافه26هافبک19-گاکو شیباساکى

18کاوازاکى25 هافبک  20-ریوتو اوشیما
9لستر32مهاجم 21-شینجى اوکازاکى

15کلن28مهاجم 22-یویا اوساکو
13ماینز25مهاجم 23-یوشینورى موتو

در فاصله کمى به آغاز جام جهانى٬ تیم ملى ژاپن به 
خاطر کسب نتایج ضعیف در بازى هاى دوستانه٬ اقدام به 
اخراج وحید هلیل هودزیچ مربى سابق وجنجالى خود کرده 
و آکیرا نیشینو را جایگزین کرد.گفته مى شد بازیکنان ژاپن 
سبک  و  داشتند  نظر  اختالف  شدت  به  هلیل هودزیچ  با 
بازى این مربى باعث ایجاد نارضایتى زیادى بین مردم و 

رسانه هاى کشور ژاپن شده بود. 
ژاپنى ها امیدوارند با حضور یک مربى وطنى در راس 
نیمکت خود تجربه موفق را در جام جهانى روسیه داشته 
باشند.سابقه حضور نیشى نو در جام جهانى به 4 دوره در 
کمى  فرصت  آنها  حال  این  با  برمى گردد.  بازیگرى  زمان 
داشتند تا تفکرات مربى جدید خود را در تیم پیاده کنند 
و شاید به همین خاطر با مشکالتى جدى روبه رو شوند. 
سامورایى ها چشم به درخشش ستاره هایى نظیر کیسوکه 

هوندا٬ شینجى کاگاوا و اوکازاکى دارند.

 به 
 به 
رده 
پن 
ک 
م و 

س 
شته 
 در 
مى 
ند 
ند. 
که 

نحوه صعود...... تیم اول گروه دوم رقابت هاى انتخابى آسیا

4-3-3 ................................
آرایش تیمى.............

ه.............................. مایا یوشیدا (ساث همپتون)
ستار

بازیکن شگفتى ساز................... یوشینورى موتو (ماینز)

55 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا.......

ســـــوابق:

................................ 5 بار
تعداد حضور در جام جهانى.

ى............................... 1998
اولین حضور در جام جهان

ى............................. 2014
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان کســب شده.............. حضور در مرحله یک 

هشتم در سال هاى 2002 و 2010

آکیرا  نیشى نو (ژاپنى)
ایــن مربى کهنه کار ســابقه هدایت 
تیم ملى کشورش در مسابقات المپیک 
ســال  در  وى  دارد.  را  ســال 1996 
2008 نیــز تیم گامبا اوزاکا را به نیمه 

نهایى جام جهانى باشگاه ها رساند.
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سادیو مانه (لیورپول)

رخـــرداد 8013971397 خخخخخ

سنــگال

شماره باشگاهسنپستنام بازیکنان
1رن26 دروازه بان1-عبداالیه دیالو
23اسپال24  دروازه بان2-آلفرد گومیس
16هورویا33 دروازه بان 3-خادم اندیائه
21آدانا اسپور28مدافع4-المین گاساما
2والنسین28مدافع5-سالیو سیس

3ناپولى26مدافع6-کالیدو کولیبالى
4آندرلخت28مدافع7-کارا امبودى

12بوردو25مدافع8-یوسف سبالى
6هانوفر27مدافع9-سلیف سانه

22یوپن19مدافع10-موسى واگه
5اورتون28هافبک11-ادریسا گوئیه

8وستهام 28 هافبک12-چیخو کویاته
13ولورهمپتون28  هافبک13-آلفرد اندیائه

17استوك سیتى27  هافبک14-پاپه اندیائه
11بیرمنگام32  هافبک15-شیخ اندویه

18رن20  هافبک16-اسماعیل سار
20موناکو23مهاجم  17-کیتا بالده

9استوك سیتى30مهاجم  18-مامه بیرام دیوف
14آمینس25مهاجم  19-موسى کوناته

10لیورپول26 مهاجم  20-سادیو مانه 
19تورینو23مهاجم 21-امبایه نیانگ
15رن28مهاجم 22-دیافرا ساخو

7بروسا اسپور32مهاجم 23-موسى سو

ســنگال در اولیــن حضــور خــود در جــام جهانــى 
ــت.  ــش رف ــى پی ــارم نهای ــک چه ــه ی ــا مرحل 2002 ت
ــى  ــا بزرگان سیســه موفــق شــده تیمــش در گروهــى ب
نظیــر بورکینافاســو، آفریقــاى جنوبــى و کیــپ ورد بــه 
جــام جهانــى برســاند. مــردم ایــن کشــور انتظــار زیادى 
ــوده و  ــنگال ب ــتاره س ــال ها س ــه س ــد ک ــه دارن از مان
ــنگال در  ــتاره س ــوف، س ــى دی ــا الحاج ــورش ب در کش
ــه  ــد مان ســال 2002، مقایســه مى شــود. آنهــا امیدوارن
ــراى  ــول را ب ــا لیورپ ــش ب در روســیه نمایش هــاى خوب
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــرار کند.مان ــورش تک ــى کش ــم مل تی
ســرعت باالیــش بــه انــدازه تیــم باشــگاهى خــود بــراى 

ــوده اســت. ــر ب کشــورش موث
ــى  ــم مل ــد اول تی ــول امی ــزن لیورپ ــم گل مهاج

کشــورش در جــام بیســت و یکــم اســت.

کنا از نا

ــى
ت. 
ــى

بــه 
دى 
ه و 
 در

ــه  ن
راى 
ه از

راى 

ـى

نحوه صعود....... ....... تیم اول گروه چهارم انتخابى آفریقا

4-3-3 ....... ....... ....... ....... 
آرایش تیمى....... .......

. ....... ....... ....... ....... سادیو مانه (لیورپول)
ستاره......

بازیکن شگفتى ساز....... ....... ....... امبایه نیانگ (تورینو)

23 ................................
جایگاه در رنکینگ فیفا.......

ســـوابق

....... ....... ....... ....... یک بار
تعداد حضور در جام جهانى

ى....... ....... ....... ....... صفر
تعداد حضور در نیمه نهای

 ....... ....... ....... ....... صفر 
تعداد حضور در فینال.......

ى....... ....... ....... ....... 2002
اولین حضور در جام جهان

ى....... ....... ....... ....... 2002
آخرین حضور در جام جهان

بهترین عنوان....... ....... حضور در مرحله یک چهارم نهایى

آلیو سیسه (سنگالى)
در تنها حضور این تیم در جام جهانى 
2002 کاپیتــان ســنگال بــود و برونو 
متســو هدایت آنها را بر عهده داشت. 
این بار وى مربى کشورش در معتبرترین 

تورنمنت دنیاى فوتبال است.
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به سیاسى ترین  جام جهانىجام جهانى  تاریخ خوش آمدیدتاریخ خوش آمدید ژ

واقعیت 
که  اســــت  این 

والدیمیر پوتین آنچنان عالقه اى به فوتبال ندارد و همانطور که 
سخنگوى دولت وى، دیمیترى پسکوف گفته بود، او حتى تا چند 
روز پیش از برگزار مراسم قرعه کشى اطالعى از آن نداشت و به 
آن توجه نمى کرد اما با این حال نمى توان اثرگذارى سیاسى او و 
تضمین برگزارى پرقدرت مسابقات را از سوى وى نادیده گرفت. 
روسیه در شرایطى میزبان مسابقات شده که در سالهاى پس از 
انتخابش به این عنوان، به هر بهانه اى به این کشور انتقاد شد و 
بسیارى خواستار بازپس گیرى حق میزبانى  مى شدند. محرومیت 
المپیک و یا حتى  ورزش این کشور از سوى کمیته بین المللى 
هوایى  خطوط  هواپیماى  سقوط  ماجراى  در  آنها  سهل انگارى 
مالزى، دستاویزى بود تا منتقدان به سوى مسئوالن فیفا هجوم 

برده و خواستار عدم برگزارى جام جهانى در روسیه شوند.
در هر حال روزهایى فرا رسیده که روسیه میزبان بزرگترین 
رقابت فوتبال دنیاست و این کشور در شرایطى میزبان مسابقات 
و  تاثیرگذار  دوران  هاى  از  یکى  سیاسى  نظر  از  که  بود  خواهد 
پرتنش خود را پس از پایان جنگ سرد پشت سرمى گذارد. از آن 
زمان تاکنون دنیا شاهد تغییر و تحول گسترده اى بود که بسیارى 
از کشورها در آن نقش داشتند اما همچنان خصومت میان روسیه 
و آمریکا پابرجا مانده و شاید بخاطر همین بود که عدم صعود 
تیم ملى امریکا به جام جهانى جاى سوال و شگفتى زیادى را بر 
نظر  از  روسیه  سالهاى گذشته  در  عین حال  در  گذاشت.  جاى 
که  بوده  تنش  دچار  آنقدر  درونى  سیاسى  و  اقتصادى  شرایط 
این  در  مسئوالن  و  مردم  تایمز"  "فایننشیال  روزنامه  ادعاى  به 
رویدادهاى  بزرگترین  از  برگزارى یکى  به  کشور رغبت چندانى 
ورزشى دنیا نداشته و تنها مى خواهند هر چه زودتر آن را برگزار 
مسمومیت  مشکوك  ماجراى  دیگر  سوى  برسانند.از  پایان  به  و 
انگلستان  سالسبورى  شهر  در  دخترش  و  اسکریپال»  «سرگئى 
در حالى که هوشیارى خود را از دست داده بودند و روى یک 
تبدیل  روسیه  براى  جدى  چالش  یک  به  شدند،  پیدا  نیمکت 
بریتانیا  پیشین  جاسوس  اسکریپال»  «سرگئى  مسمومیت  شد. 
اعصاب  عامل  از  استفاده  از  ناشى  دخترش  و  روسیه  ارتش  در 
زمانى در سرویس  اسکریپال  است.  بوده  به «نویچوك»  موسوم 
اطالعاتى ارتش روسیه خدمت مى کرد و پس از متهم شدنش در 
سال 2010 به انگلیس پناهنده شد . وى در سال 2004 توسط 
سرویس هاى امنیتى فدرال روسیه به ظن خیانت به عوامل 
در سال  و  دستگیر  انگلیس  اطالعات  در سرویس  روس 
سال  به 13  محاکمه سرى  یک  2006 طى 
حبس محکوم شد. در همین زمان دولت 
انگلستان تصمیم گرفت در واکنش به 

این حادثه 23 دیپلمات روس را اخراج کند. رسانه هاى بریتانیایى 
و سیاستمداران این کشور بشدت قصد داشتند روسیه را متهم 
به این ترور معرفى کنند و با تالش رسانه هاى خود به جنگ این 
کشور رفتند اما تاثیر آن بر جام جهانى با بایکوت این مسابقات 
گذاشته شد. عالوه بر بریتانیا، لهستان، ایسلند، دانمارك، سوئد، 
استرالیا و ژاپن 6 کشورى هستند که دولت هایشان جام جهانى 
مقامات  که  رود  مى  انتظار  ترتیب  بدین  کرده اند.  بایکوت  را 
رسمى این کشورها در مراسم افتتاحیه جام جهانى در روسیه 
حضور نیابند.بدین ترتیب باید خودمان را آماده سیاسى ترین 
جام جهانى تاریخ کنیم؛ جایى که آمریکا حضور ندارد، انگلیس 
و متحدانش آن را تحریم کرده اند و فضاى سیاسى خود روسیه 

براى برگزارى چنین رویدادى مناسب نیست.
فوتبال در روسیه و جام جهانى

فوتبال در روسیه در کنار هاکى ورزش بسیار مهمى به حساب 
مى آید. این تیم با عنوان روسیه پس از فروپاشى شوروى سابق چهار 
بار در سال هاى 1994، 2002 و 2014 و 2018 میالدى به جام 
جهانى فوتبال راه یافته است. تیم ملى فوتبال روسیه، جایگزین تیم 
فوتبال اتحاد جماهیر شوروى است. پس از فروپاشى شوروى، این 
تیم نخستین بازى خود را در 16 اوت 1992 در برابر مکزیک انجام 
داد که آنرا با نتیجه 2 بر صفر برنده شد. تیم روسیه در آن بازى 
بازیکنانى داشت که در زمان اتحادیه جماهیر شوروى در تیم شوروى 
سرمایه  با  شوروى  فروپاشى  از  پس  روسیه  لیگ  مى کردند.  بازى 
گذارى سریعى که انجام شد، توانست دوباره محبوبیت و کیفیت 
معموال  روسیه  لیگ  معروف  تیم هاى  البته  بیاورد.  بدست  را  الزم 
تحت حمایت مالى شرکت هاى دولتى این کشور قرار دارند.نام هایى 
مانند «لئو یاشین»، «آلبرت شسترنیوف» یا «اولگ بلوخین» ما را به 
یاد شوروى خوفناکى مى اندازد که همیشه یک پاى جام جهانى در 
دهه هاى 50 تا 90 میالدى بود. آخرین بار در جام جهانى 1990 
حاضر شدند. دو بار قهرمانى در رقابت هاى فوتبال المپیک 1956 
و 1988 و سه مدال برنز این رقابت ها در کارنامه شان ثبت شد 
ولى حاال از آنها روسیه اى مانده که قطعا ضعیف ترین تیم سید اول 
قرعه کشى جام جهانى است. روسیه میزبان جام جهانى 2018 با 
مربیگرى «استانیسالو چرچسوف» وارد رقابت ها مى شود. ستاره هاى 
روس میلى به مهاجرت به اروپا ندارند. البته مشترى هاى اروپایى هم 
سراغ شان نیامده اند. از لیست 27 نفره اى که آخرین بار از سوى 
سرمربى تیم ملى روسیه اعالم شد، فقط «کنستانتین راوش» عضو 
تیم کلن آلمان است و «رومان نئوشتتر» در فنرباغچه ترکیه بازى 
مى کند. هر دو بازیکن هم حضور کمرنگ در تیم ملى روسیه دارند. 
ستاره روسیه را مى توان «ایگور آکینفیف» دروازه بان و کاپیتان این 
تیم دانست. 103 بازى ملى دارد و بالطبع تجربه اى گران. «یورى 
ژیرکوف» در دفاع چپ تیم ملى روسیه، وزن خط دفاعى این تیم را 
باال برده. «فیودور اسمولوف» هافبک هجومى خالق این تیم است 
که سال 2010 به صورت قرضى در فاینورد هلند هم بازى کرد، 
اما دوباره به روسیه بازگشت. «آلکساندر کوکورین» مهمترین عنصر 
خط حمله تیمش است. 26 سال سن دارد و در تمامى رده هاى ملى 
روسیه بازى کرده و حاال با 12 گل زده در تیم ملى بزرگساالن وارد 
جام جهانى مى شود.نتایج اخیر روسیه در تورنمنت هاى مختلف اصال 
امیدوار کننده نیست. سال 2017 در جام کنفدراسیون ها در گروه 
خود سوم شدند. از این گروه مکزیک و پرتغال به مرحله بعد صعود 
کردند و روسیه باالتر از نیوزلند سوم شد. در جام ملت هاى 2016 
فاجعه ساختند. در گروه B پایین تر از ولز، انگلستان و اسلواکى فقط 
با یک امتیاز حذف شدند. در جام جهانى آلمان در گروهى بسیار 
ساده، بلژیک و الجزایر صعود کردند و روسیه با دو امتیاز باالتر از کره 
جنوبى سوم شد و به خانه برگشت. روسیه محبوب ترین تیم سید 

اول این رقابت هاست.
ورزشگــــاه ها

برنامه ریزى مسابقات به گونه اى بوده که تمامى ورزشگاه ها 

در  نهایى  دیدار  باشند.  بازى   4 میزبان  مقدماتى  مرحله  در 
ورزشگاه فوق مدرن لوژنیکى برگزار مى شود که از پیشرفته ترین 
نوع چمن هیبرید دنیا برخورددار است.  البته پیش از فینال این 
خواهد  میزبانى  هم  را  نیمه نهایى  بازى هاى  از  که یکى  ورزشگاه 
کرد. این ورزشگاه با ظرفیت 81 هزار نفر بیشترین گنجایش را 

دارد، دیدار افتتاحیه را هم میزبانى مى کند. 
کمپ تیم ها، به انتخاب خودشان!

که  است  این  مسابقات  از  دوره  این  جالب  اتفاقات  از  یکى 
هر تیم خودش محل کمپ و هتلش را انتخاب مى کند و مانند 
طبق  روسیه  ملى  تیم  نیست.  گیرنده  تصمیم  میزبان  گذشته 
رسم همیشگى در مرکز تمرینى "نووگورسک" در خیمکى شهر 
مسکو استقرار دارد. براى مثال تیم ملى آلمان در طول مسابقات 
در  آرژانتینى ها  و  داشت  خواهد  حضور  "واتوتینکى"  کمپ  در 
منطقه اى به نام "بور" در جنوب مسکو اقامت دارند. پرتغالى ها 
مسکو  در جنوب شرقى  که  مى زنند  اردو  "برونیستى"  در شهر 
واقع شده است. در عین حال فرانسه هتلى در شهر "ایسترا" را 
انتخاب کرده که در فاصله 25 مایلى غرب پایتخت روسیه است.

مراکز هوادارى، کارت هاى هواداراى
و  هوداران  براى  را  متعددى  اطالعات  مراکز  روسیه  
از  بخصوص  از کشورهاى مختلف  که  آورده  بوجود  گردشگرانى 
چین، فرانسه، ایتالیا، آلمان، بریتانیا و اسپانیا به روسیه آمده اند. 
و  ورزشگاه ها  درون  به  مراکز  این  مى شوند  آغاز  بازى ها  وقتى 
یک  هوادارى  کارت  همچنین  مى شود.  منتقل  هواداران  منطقه 
کارت شخصى است که بخشى از یک سیستم تعیین هویت براى 
هواداران فوتبال محسوب مى شود. هر شخصى که بلیت حتى یک 
بازى جام را هم خریدارى کند، داراى این کارت و هویت هوادارى 
خواهد شد. این هویت هوادارى به مسافران اجازه مى دهد که 10 
روز پیش از آغاز مسابقات بدون ویزا وارد روسیه شوند و تا 10 

روز پس از پایان مسابقات در این کشور بمانند.
بلیت ها

در  که  شده  تعیین  بلیت ها  براى  متفاوت  قیمتى  رده   4
تا  گروهى  مرحله  بازى هاى  براى  دالر   213 از  حالت  گرانترین 

1100 دالر براى بازى فینال است. ارزانترین نوع بلیت هم از 
21 دالر براى بازى هاى مرحله گروهى تا 110 دالر براى 
بازى فینال است. در مرحله پیش فروش بلیت مسابقات 
تاکنون  شد.  فروخته  بلیت  قطعه  هزار   740 از  بیش 
میزان  بیشترین  مکزیک  و  چین  آلمان،  برزیل،  آمریکا، 
خرید بلیت را داشته اند. ضمن اینکه مسافران تاکنون 40 
هزار اتاق در هتل هاى مسکو رزرو کرده اند که این یعنى 

تقریبا 67 درصد هتل هاى این شهر پر شده اند.
حمل و نقل

در میان شهرها و هتل ها
بیشتر  قطار  هزار  مسابقات 500  برگزارى  طول  در 
به حرکت درمى آیند. کسانى که  میزبان  میان شهرهاى 
بلیت معتبر داشته و از هویت هوادارى برخورددار هستند 
مورد  به شهر  براى سفر  را  قطارهایشان  بلیت  مى توانند 
نظر خود زودتر رزرو کنند. تنها هتل هاى مورد تایید فیفا 
از مهمانان جام جهانى میزبانى کنند که طبق  مى توانند 
این موضوع، مسافران در 1020 هتل اقامت مى گزینند.  
در مجموع 30 هتل 5 ستاره، 80 هتل 4 ستاره، 209 
هتل 3 ستاره، 109 هتل دو ستاره، 41 هتل تک ستاره و 
551 هتل بدون ستاره در میان این  هتل ها قرار مى گیرند.

نشان مسابقات
در اکتبر 2014، فیفا از نشان مخصوص جام جهانى 
رونمایى کرد که به شکل یک جام زیبا و شکیل طراحى 
یک  شکل  به  روسیه  جهانى  جام  اصلى  تم  است.  شده 
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روسیه 
براى اولین بار میزبانى 

جام جهانى خواهد بود و این اتفاق 
88 سال پس از برگزارى اولین دوره 

این مسابقات در اروگوئه رخ مى دهد. حتما 
شنیده اید که چگونه بازى هاى المپیک مسکو در 

سال 1980 در میان جنگ سرد آمریکا و شوروى از 
سوى بسیارى از کشورها تحریم شد تا سیاسى ترین 

المپیک تاریخ ثبت شود اما حاال روسیه در سال 
2018  و سى و هشت سال پس از آن المپیک، 
رقابتى را برگزار مى کند که پیش از آن هیچ 

وقت تاریخ جام جهانى شاهد آن نبوده 
است؛ یعنى سیاسى ترین جام جهانى 

تاریخ!
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حقایقى درباره جام جهانى روسیه 
فرآیند  در  شرکت  براى  داوطلب   20,0000
روسیه  در  فوتبال  جهانى  جام  میزبانى  و  مدیریت 

فعالیت  نوع   20 براى  آن ها  کرد.  خواهند  همکارى 
آموزش داده خواهند شد.15,000 داوطلب براى میزبانى 

جام جهانى 2018 انتخاب شدند.
 جام جهانى فوتبال 2018 در هر یک از شهرها توسط 

ى ه م
ج

از  این شهرها  برگزار خواهد شد. سفیران  این شهرها  سفیران 
بین افراد مشهورى که در آن شهرها به دنیا آمده اند یا به نحوى 

ارتباطى با آن شهر دارند، انتخاب شده اند. 
تماشاى  به  قادر  مهمانان  فوتبال،  مسابقات  کنار  در   

ى

 FIFA Fan) «مسابقات از طریق «فستیوال هاى هوادارن فیفا
Fests) نیز خواهند بود. این رویدادها توسط فیفا برنامه ریزى 
شده  داده  اختصاص  فستیوال ها  این  براى  مناطقى  مى شوند. 
است که در آن افرادى که قادر به رفتن به استادیوم ها نیستند، 
مى توانند در آرامش و به راحتى، مسابقات بین بهترین کشورهاى 

دنیا را تماشا کنند و از تماشاى آن لذت ببرند.
 مسابقات در 12 ورزشگاه در یازده شهر برگزار مى شود. 

ر
م

مسکو تنها شهرى است که با دو ورزشگاه لوژنیکى و اسپارتاك 
میزبان مسابقات خواهد بود.

 ورزشگاه فیشت در شهر سوچى همان ورزشگاهى است 
ن ز

و
که مراسم افتتاحیه و اختتامیه المپیک زمستانى 2014 در آن 

برگزار شد.
 فاصله میان شرقى ترین شهر میزبان یعنى اکاترینبرگ 

ر ز
ف

و غربى ترین شهر میزبان یعنى کالینینگراد حدود 1500 مایل 
هم  لندن  تا  مسکو  فاصله  که  بدانید  باید  مقایسه  براى  است. 

همین میزان است.
 تخمین زده مى شود که بیش از 3 میلیون نفر از جام 

ن
ت

جهانى روسیه بازدید کنند که این شامل یک میلیون مهمان از 
سراسر دنیا خواهد بود.

 در طول برگزارى مسابقات شما براى سفر به روسیه نیاز 
ر ر

د
گذرنامه این کشور ندارد و تنها داشتن مدارکى که نشان دهد 

براى دیدن مسابقات به روسیه مى روید، کافى است.
ج جایزه اى که فیفا براى تیم قهرمان در نظر گرفته، 35 
میلیون دالر است. تیم دوم 25 میلیون دالر مى گیرد و هر تیمى 

که به مسابقات مى آید حدود 8 میلیون دالر دریافت مى کند.
ت تحت عنوان روسیه، میزبان مسابقات در سه دوره قبلى 
حضورش در جام جهانى(1994، 2002 و 2014) نتوانسته از 
مرحله گروهى عبور کند و همیشه در رده سوم قرار گرفته است.

 این یازدهمین بار است که آنها در جام جهانى نمایش 
ر ر
ا

خواهند داشت که بهترین عملکردشان به سال 1966 برمى گردد 
که با عنوان شوروى در مسابقات چهارم شدند.

جمله  از  روسیه  سرمربى  چرچسوف  استانیسالو   
و

کامرون  مقابل  روسیه  تاریخى  پیروزى  در  که  است  بازیکنانى 
که در جام جهانى 1994 با نتیجه 6-1 رقم خورد، در ترکیب 

روس ها حضور داشت.
 20 تیمى که در جام جهانى 2014 حضور داشتند، به 

س

جام جهانى روسیه هم رسیده اند و نیجریه تنها تیم آفریقایى در 
میان این 20 تیم است.

 در مرحله انتخابى 2469 گل در تمام دنیا به ثمر رسیده 
ن ن
د

شد. کوئیتو بازیکن تیم تیمور شرقى اولین گل را زد و کریستین 
مقابل  پلى آف  بازى  در  را  گل  آخرین  پرو  تیم  بازیکن  راموس 

نیوزلند ثبت کرد.
 بهترین پیروزى از آن قطر است که در دور دوم مسابقات 

وز
به

انتخابى آسیا 15 بر صفر بوتان را شکست داد.
 در مرحله انتخابى جام جهانى روسیه 871 بازى برگزار 

ى
د

شد که یک رکورد جدید براى فیفا بود. 
4 4 کشور براى اولین بار بازى هایشان را در این 

کوزوو،  بوتان،  کردند.  شروع  مسابقات 
 4 این  جنوبى  سودان  و  الطارق  جبل 

کشور بودند.

وسیه 
فرآیند ر 

روسیه  ر 
فعالیت  ع 

رویا و کشف فضاى کیهانى است که از طریق حرکات پرنده هاى 
آتشین اشتیاق گروهى را به نمایش مى گذارد و در این بین شاهد 

حرکات قومى و ماتریوشکاها نیز خواهیم بود.
آشنایى با زابیوکا

گرگى به نام زابیوکا به عنوان نماد جام جهانى 2018 روسیه 
انتخاب شد. این نماد از طریق نظرسنجى اینترنتى برگزیده شد. 
فدراسیون فوتبال روسیه سه نماد را براي انتخاب به عنوان نماد 
نشان  نوعی  به  که  بود  معرفی کرده  روسیه  اصلی  جام جهانى 
سیبري،  ببر  بودند.  کشور  این  فرهنگ  و  رسوم  آداب،  دهنده 
با راي مردم روسیه در یک  بودند که  نمادي  گربه و گرگ سه 
نظرسنجی به عنوان سه نامزد انتخابی نماد جام جهانی معرفی 
شدند که در نهایت نماد گرگ به نام زابیواکا به عنوان نماد رسمی 
جام جهانی فوتبال انتخاب شد. گفته مى شود گرگ زابیواکا نماد 

شگون و خوش شانسی است.
تامین امنیت مسابقات دربرابر داعش!

اغراق نیست اگر گفته شود کوچه به کوچه، خانه به خانه 
این  در  و  هستند  بازرسى  و  نظارت  حال  در  تهدید  رفع  براى 
میان آنچه کار نیروهاى امنیتى روسیه را بسیار سخت مى کند 
این است که پوتین از آنها خواسته ویترین مسکو در آرامش و 
مدرنیته و خیال آسوده چیده شود و هیچ نگرانى در میان مردم 
منتشر نگردد. در چنین وضعیتى کار بسیار سخت مى شود، از 
در  را  چیز  همه  کنترل  دارند  دوست  امنیتى  مقامات  سو  یک 
اختیار داشته باشند و مجوز هر گونه دخالت و ورود و خروج در 
کنترل آنها باشد و از سویى دیگر این اتفاق تقریبا محال است 
چرا که روسیه تالش مى کند به دنیا اثبات کند که روسیه امنیت 
دارد و بهشت گردشگرى است! روسیه براى مقابله با تهدیدها و 
اما  بیدار است  و  آماده  ناامنى ها در جام جهانى 2018 روسیه 
تهدیدها نیز یکى و دوتا نیستند.عقب نشینى و فرار بخش قابل 
توجهى از نیروهاى تکفیرى داعش به کشورهاى اروپایى و شمال 
آفریقا باعث شده تا روسیه به شدت نگران جمع آورى مجدد قوا و 
انتقام دوباره باشد. تهدیدهاى رسمى و غیر رسمى از سوى داعش 
و دیگر همپیاله هاى این گروهگ تروریستى، به صورت مستقیم 
متوجه جام جهانى 2018 روسیه است و گارد امنیتى مسکو در 
دو ماه گذشته 4 رزمایش داخل شهرى و 2 رزمایش بین شهرى 
برگزار کرده است. حضور روسیه در سوریه نیز به مسکو کمک 
کرده تا بیش از پیش با دشمن تهدید کننده جام جهانى آشنا 

باشد و در ردیابى آنها تالش کند.

چالشى به نام هولیگان 
بعدى  خطر  بگذریم،  که  الملل  بین  تروریسم  و  داعش  از 
مى تواند هولیگان باشد، هواداران از خود بیخود شده اى که گویا 
در  و الیعقل  و چنان مست  ندارند  از هیچ چیزى  هیچ هراسى 
مردم  براى  مزاحمت  و  عمومى  اموال  تخریب  به  اقدام  خیابانها 
مى کنند که گویا اصوال نیرویى به نام پلیس ضد شورش یا گارد 
امنیتى را جدى نمى گیرند. بازداشت براى آنها بسیار طبیعى و 
مضحک است و شک ندارند که مسکو حق ندارد آنها را بیش از 
با  روس  هولیگان هاى  دارد.تفاوت  نگه  بازداشت  در  ساعت  چند 
هولیگان هاى دیگر کشورها این است که آن ها  برخالف دیگر 
ها  روز  این  آنها  نشوند  دیده  تا  مى کنند  تالش  بیشتر  کشورها 
قدرتمند  از  یکى  و شاید  دارند  فوتبال  در  زیادى  قدرت  و  نفوذ 
هولیگان ها  بدترین  هستند.  امروز  فوتبال  در  هولیگان ها  ترین 
است  زسکامسکو  و  اسپارتاك  هاى  باشگاه  به  متعلق  روسیه  در 
هواداران دو تیم با چوب و شمشیر به جان هم مى افتند و هنوز 
رخ  فوتبال  هواداران  میان  کشور  این  در  زیادى  درگیرى  هم 
مى دهد. هولیگان هاى روس این روزها آماده تر از همیشه هستند. 
گسترده  حضور  و  کشور  این  در   2018 جهانى  جام  میزبانى 
هولیگان ها در ورزشگاه ها، این روز ها شاید بسیارى از هواداران 
تیم هاى راه یافته به جام جهانى روسیه و تیم هاى آن ها را نگران 
افراد  پیرامون حمایت  زمانى که شایعاتى  کرده است. مخصوصا 
ماجرا  اما  بار  این  افراد مطرح مى شود.  این  از  قدرتمند روسیه 
ورزشگاه ها  اطراف  در  الکلى  مشروبات  فروش  دارد،  فرق  کمى 
شهرهاى برگزار کننده ممنوع و محدود است، هتل محل اقامت 
هتلها  این  و  است  امنیتى  تدابیر شدید  تحت  انگلیس  هواداران 
داراى گیت و دروازه ورود هستند. کلیه مغازه ها و فروشگاه هاى 
اطراف ورزشگاه ها و میادین اصلى شهر تا دو ساعت قبل و بعد 
را  به مردم  ارایه خدمات  بود و اجازه  بازى بسته خواهند  از هر 

نخواهند داشت.
ورزشگاه  به  ورود  از  قبل  انگلیس  فوتبال  تیم  هواداران  از 
تست تنفسى الکل گرفته مى شود و اگر عدد نمایش داده شده 
و  بوفه  به  ورود  حق  افراد  این  باشد،  شده  تعریف  حد  از  باالتر 
خرید دوباره مشروبات الکلى را نخواهند داشت. گارد ویژه امنیتى 
روسیه نیز به صراحت اعالم کرده که اگر هوادار یا هر گردشگرى 
براى  تمینى  هیچ  شود،  بازداشت  پلیس  سوى  از  دلیلى  هر  به 
کار  بازداشت شده در  فرد  متبوع  با کشور  دیپلماتیک  همکارى 

نخواهد بود.
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رخـــرداد 8413971397 خخخخخ

19301930 ( (اروگوئهاروگوئه))
1313  تاتا  3030  ژوئیهژوئیه

 13 تیم ها:  تعــداد 
تیم

به  اتفاقات مهم: 1- 
خاطــر بعد مســافت تا 
اروگوئــه تیم هاى زیادى 

از ایــن مســابقات شــرکت نکردنــد و به جز 
تیم هــاى قاره آمریکا، فقط 4 تیم اروپایى راهى 

مونته ویدئو شدند.
انتخاب اروگوئه، انصراف اســپانیا،  2- علت 

هلند، ایتالیا و سوئد از درخواست میزبانى بود.
3- این دوره از جام جهانى دور مقدماتى نداشت.

نیمه نهایى: اروگوئه 6- یوگســالوى یک، 
آرژانتین 6- آمریکا یک

فینال: اروگوئه 4- آرژانتین 2
قهرمان: اروگوئه

آقاى گل: استابیله (آرژانتین) با 8 گل
بهترین بازیکن: هکتور اسکارونه (اروگوئه)

تعداد مسابقه: 18 بازى
تعداد گل: 70 گل (میانگین 3/89 گل در 

هر بازى)
19341934 (ایتالیا) (ایتالیا)

ازاز2727 مه تا  مه تا 1010 ژوئن ژوئن

تعداد تیم ها: 16 تیم
اتفاقات مهم 

1- اروگوئــه (قهرمان 
اعتراض  دوره قبــل) در 

به جنایات حکومت 
شیســتى  فا

ایتالیا مسابقات را تحریم کرد.
2- تیــم ملى ایتالیا با اســتفاده از 4 بازیکن 

آرژانتین و با کمک ناداورى قهرمان شد.
3- در بازى فینال پس از به ثمر رسیدن گل 
تیم چــک طرفداران ایتالیایى به زمین آمدند و 
بازیکــن چک را به تور ســیمى انداختند و گل 
برترى تیم ایتالیا در دقیقه 96 بازى وبه شــکل 

غیرقانونى به ثمر رسید.
یک چهارم نهایى 

*  اتریش 2- مجارستان 1 * آلمان 2- سوئد 
یک * چکســلواکى 3- سوئیس 2 * ایتالیا 1- 

اسپانیا 1 (وقت اضافه)
دیدار تکرارى: ایتالیا 1- اسپانیا صفر

نیمه نهایى
* ایتالیا 1- اتریش صفر* چکسلواکى 3- 

آلمان یک
رده بندى: آلمان 3- اتریش 2

فینــال: ایتالیا 2- چکســلواکى 1 (وقت 
اضافه)

قهرمان: ایتالیا
آقاى گل: اولدریش نیدلى از چکسلواکى با 5 گل

بهترین بازیکن: دیکاردو زامورا (اسپانیا)
تعداد بازى: 17 بازى

تعــداد گل: 70 گل (میانگیــن 4/12 گل 
درهر بازى)

19381938 (فرانسه) (فرانسه)
  44 ژوئن تا  ژوئن تا 1919 ژوئیه ژوئیه

تعداد تیم ها: 15 تیم
اتفاقات مهم: 

1- تیــم آلمــان بــا 
فشــار هیتلر از 4 بازیکن 

اتریشى استفاده کرد در حالى که تیم اتریش با 
وجود کســب مجوز به علت اشغال این کشور 

به فرانسه رفت.
2- دیدار برزیل- لهستان با رد و بدل شدن 
11 گل و کواترو لئونیــداس برزیلى و ویلیام 
مورسکى، جذابترین بازى جام بود. پس از این 
دوره به علت آتش جنگ جهانى٬ جام جهانى 

دچار وقفه 12 ساله شد.
یک چهارم نهایى: مجارستان 2- سوئیس 
صفر، سوئد 8- کوبا صفر، ایتالیا 3- فرانسه یک، 
برزیل یک- چکســلواکى یک (وقــت اضافه)، 

برزیل 2- چکسلواکى یک

نیمه نهایى: مجارستان 5- سوئد یک، ایتالیا 
2- برزیل یک

رده بندى: برزیل 4- سوئد 2
فینال: ایتالیا 4- مجارستان 2

قهرمان: ایتالیا
آقاى گل: لئونیداس (برزیل) با 7 گل

بهترین بازیکن: لئونیداس (برزیل)
تعداد بازى:  18 بازى

تعداد گل: 84 گل (میانگین 4/67 گل در 
بازى)

19501950 ( (برزیلبرزیل))
  ازاز  2424  ژوئنژوئن  تاتا  1616  ژوئیهژوئیه

تعداد تیم: 13 تیم
اتفاقات مهم 

1- تیــم انگلیــس با 
بزرگانــى چون اســتنلى 

ماتیوس، تام فینى و الف رمزى در دور گروهى 
با شکست از آمریکا و اسپانیا حذف شد.

2- فینــال در ورزشــگاه 200 هــزار نفرى 
ماراکانا با شکســت برزیل در برابــر اروگوئه به 

صحنه عزاى عمومى تبدیل شد.
3- تیم ایتالیا با وجود دو قهرمانى گذشــته 
بــه علت فوت 17 ملى پوش در ســانحه هوایى 

سوپرگا بسیار ضعیف ظاهر شد.
مرحله نهایى: اروگوئه 2- اسپانیا 2، برزیل 
7- سوئد یک، برزیل 6- اسپانیا یک، اروگوئه 
3- ســوئد 2، سوئد 3- اســپانیا یک، اروگوئه 

2- برزیل یک
قهرمان: اروگوئه

آقاى گل: آدمیر (برزیل) با 8 گل
بهتریــن بازیکن: خــوآن اســکیافینو 

(اروگوئه)
تعداد بازى: 22 بازى

تعداد گل: 88 گل (میانگین، 4 گل در هر بازى)
  19541954 ( (سوئیسسوئیس))

ازاز  1616  ژوئنژوئن  تاتا  44  ژوئیهژوئیه
تعداد تیم: 16 تیم

اتفاقات مهم: 1- تیم مجارستان با 33 بازى 
بدون باخت بخت اول قهرمانى به شمار مى رفت 

اما در نهایت در فینال غافلگیر شد.
2- مجارســتان در فینــال در 8 دقیقه 2 بر 
صفر پیش افتاد اما آسیب دیدگى چند بازیکن و 
نبود قانون تعویض باعث شکســت این تیم شد. 

در  پوشکاش  تساوى  گل 
دقیقــه 90 هــم به علت 

آفساید پذیرفته نشد.
3- ایــن دوره بهترین 
میانگیــن گل همه ادوار 

جام جهانى را داشت.
یک چهارم نهایى: اروگوئه 4- انگلیس 2، 
مجارستان 4- برزیل 2، اتریش 7- سوئیس 5، 

آلمان غربى 2- یوگسالوى صفر
نیمه نهایى: آلمان غربــى 6- اتریش یک، 

مجارستان 4- اروگوئه 2
فینال: آلمان غربى 3- مجارستان 2

قهرمان: آلمان غربى
کوچیس  ســاندرو  گلــزن:  بهتریــن 

(مجارستان) با 11 گل
بهتریــن بازیکــن: فرانس پوشــکاش 

(مجارستان)
تعداد بازى: 26 بازى

تعداد گل: 140 گل (میانگین 5/38 گل در 
هر بازى)

19581958 ( (سوئدسوئد) ) 
  88  تاتا  2929  ژوئنژوئن

تعداد تیم ها: 16 تیم
در   -1 مهم:  اتفاقات 
پله ســتاره  فینال جــام 
برزیل، جوان ترین بازیکن، 
گلزن و قهرمان تاریخ جام 
جهانى در 17 سالگى شد.

2- ژوســت فونتــن گلزن بزرگ فرانســوى 
رکورد جاودانه بیشترین گل زده در یک دوره را 

با 13 گل به نام خود ثبت کرد.
3- براى اولین بــار تیم ملى انگلیس و تمام 
زیرمجموعه هــاى آن یعنــى ولز، اســکاتلند و 
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ایرلندشمالى در جام جهانى حضور داشتند.
یک چهــارم نهایى: برزیل یک - ولز صفر، 
آلمان غربى یک - یوگســالوى صفر، فرانسه 4 

- ایرلندشمالى صفر، سوئد 2 - شوروى صفر.
نیمه نهایى: برزیل 5 - فرانسه 2، سوئد 3 - 

آلمان غربى یک
رده بندى: فرانسه 6 - آلمان غربى 3

فینال: برزیل 5 - سوئد 2
قهرمان: برزیل 

آقاى گل: ژوست فونتن (فرانسه) با 13 گل
بهترین بازیکن: ریموند کوپا (فرانسه)

تعداد بازى: 35 بازى
تعداد گل: 126 گل (میانگین 6-3 گل در 

هر بازى)
19621962 ( (شیلىشیلى) ) 

3030  مهمه  تاتا  1717  ژوئنژوئن

تعداد تیم ها: 16 تیم
 -1 مهم:  تفاقات  ا
و  لیا  یتا ا بین  بقه  مســا
خشن  دیدارى  شــیلى 

عنوان  بــه  تاریخ  در  کــه  بود  متشــنج  و 
ین  نتیاگو» مشــهور شــد. در ا نبرد «ســا
ج  اخرا لیــا  یتا ا تیــم  بازیکــن  دو  بــازى 

. ند شد
2- میزبانى در حالى به شــیلى داده شد که 
تیم هــاى قاره آمریکا تهدیــد کردند پس از دو 
دوره میزبانــى اروپا اگر این قاره میزبان نشــود 

رقابت ها را تحریم مى کنند.
3- شــیلى درحالــى ایــن میزبانــى را 
1960 زلزله  برعهــده گرفت که در ســال 
تاریخ)  زلزله  (بزرگ تریــن  ریشــترى   9/5
اکثــر امکانــات این کشــور را از بین برد. 
امــا با رکــورد تاریخــى این ورزشــگاه ها 

شد. بازسازى 
یک چهارم نهایى: شــیلى 2 - شوروى 1، 
برزیل 3 - انگلیس 1، یوگسالوى 1 آلمان غربى 

صفر، چکسلواکى 1 - مجارستان صفر
نیمه نهایى: چکســلواکى 3 - یوگسالوى1، 

برزیل 4 - شیلى 2
رده بندى: شیلى 1 - یوگسالوى صفر

فینال: برزیل 3 - چکسلواکى 1
قهرمان: برزیل

آقاى گل: گارینشــاو واوا(برزیل) - فلوریان 
ایوانف(شوروى)  والنتین  (مجارســتان)،  آلبرت 
- لئونــل سانچس(شــیلى) و دراژان یرکوویچ 

(یوگسالوى) 4 گل
بهترین بازیکن: گارینشا (برزیل)

تعداد بازى: 32 بازى
تعداد گل: 89 گل (2/78 گل در هر بازى)

19661966 (انگلیس) (انگلیس)
1111 تا  تا 3030 ژوئیه ژوئیه

 16 تیم ها:  تعداد 
تیم

مهم:  اتفاقــات 
و  انگلیس  بازى  در   -1
یک چهارم  در  آرژانتین 

نهایــى داور آنتونیو راتیــن کاپیتان آرژانتین را 
اخراج کرد، اما راتین حاضر نشــد زمین را ترك 
کند و بازى به درگیرى کشــیده شد و کمى به 

تاخیر افتاد.
2- 31 کشور آفریقایى با اعتراض به تصمیم 
فیفــا درمــورد دور مقدماتــى و نیز عضویت 

آفریقاى جنوبى این دوره را تحریم کردند.
3- در دیدار فینال اشتباه توفیق بهراموف 
داور اهل شوروى در وقت اضافه که ضربه جف 
هرســت پس از برخورد به تیر دروازه و فرود 
آمدن روى خط دروازه را گل محاســبه کرد، 

باعث جنجال زیادى شد.
پرتغــال 5 - کره  یک چهارم نهایــى: 
شــمالى3، انگلیس 1 - آرژانتین صفر، شوروى 
2 - مجارستان 1، آلمان غربى 4 - اروگوئه صفر.

نیمه نهایــى: آلمان غربى2 - شــوروى 1، 
انگلیس2- پرتغال 1

رده بندى: پرتغال 2- شوروى 1
(وقت   2 آلمان غربى   -  4 انگلیــس  فینال: 

اضافه)
قهرمان: انگلیس

آقاى گل: اوزه بیو (پرتغال) 9 گل
(آلمان  بکن باوئر  فرانتس  بازیکن:  بهترین 

غربى)
تعداد بازى: 32 بازى

تعداد گل: 89 گل (2/78 گل در هر بازى)
19701970 ( (مکزیکمکزیک))

  3131  مهمه  تاتا  2121  ژوئنژوئن
تعداد تیم ها: 16 تیم

اتفاقات مهم: 1- ایــن دوره به لحاظ ارائه 
فوتبال جذاب و هجومى و با وجود گرما و ارتفاع 

کشــور مکزیک بعنوان بهتریــن و جذاب ترین 
دوره مسابقات انتخاب شد.

2- برزیل با کســب سومین قهرمانى در این 
دوره براى همیشــه جــام ژول ریمه را تصاحب 

کرد.
3- در ایــن دوره داوران بــراى اولین بار از 

کارت زرد و قرمز استفاده کردند.
4- تیــم برزیل با ســتارگانى چون کارلوس 
آلبرتو، پله، جرزینیو، ریولینو و توستائو بهترین 
تیم تاریخ جام جهانى را دراختیار داشت و ماریو 
زاگالو مربى این تیم اولین کســى شــد که به 

عنوان بازیکن و مربى قعرمان شده است. 
یک چهارم نهایى: شوروى صفر - اروگوئه1 
(وقــت اضافــه)، برزیل 4 - پــرو 2، ایتالیا 4 - 
مکزیک1، آلمــان غربــى3 - انگلیس2 (وقت 

اضافى)
نیمه نهایــى: برزیــل 3 - اروگوئه1، آلمان 

غربى 3 - ایتالیا 4 (وقت اضافه)
رده بندى: آلمان غربى 1 - اروگوئه صفر

فینال: برزیل 4 - ایتالیا 1
قهرمان: برزیل

آقاى گل: گرد مولر (آلمان غربى)
بهترین بازیکن: پله (برزیل) 

تعداد بازى: 32 بازى
تعداد گل: 95 گل (2/97 گل در هر بازى)

19741974 (آلمان غربى) (آلمان غربى)
1313 ژوئن تا  ژوئن تا 77 ژوئیه ژوئیه

تعداد تیم ها: 16 تیم
از   -1 مهم:  اتفاقات 
این دوره کاپ جدید جام 
جهانى که توسط سیلویو 
گاتســانیگا طراحى شده 

بود به قهرمان اهدا شد.
2- تیم ملــى ایران براى اولیــن بار در دور 
مقدماتى شــرکت کرد که در پلــى آف مغلوب 

استرالیا شد.
3- کارلــوس کاژلى بازیکن تیم شــیلى در 
بازى با آلمان غربــى اولین اخراجى تاریخ جام 

نام گرفت. 
4- تیم ملــى هلند با ارائه ســبک «فوتبال 
کامــل» تا فینــال راه یافت. آنهــا در فینال با 
درخشــش یوهــان کرویــوف در دقیقــه 1 از 
آلمان پیش افتادنــد اما مغلوب تجربه حریف و 

اشتباهات فردى خود شدند.
نهایــى و نیمه نهایى  نتایج: دور یک چهارم 
برگزار نشــد، زیرا مســابقات با شکل جدید در 
دو دور گروهى برگزار شــد که تیم هاى اول دور 
گروهى به فینال رفتــه و تیم هاى دوم دیدار 

رده بندى را برگزار کردند.

برزیل   -  1 لهستان  رده بندى: 
صفر

فینال: آلمان غربى 2 - هلند 1
قهرمان: آلمان غربى

آقاى گل: گرزگورز التو (لهســتان 
با 7 گل)

(آلمان  بکن باوئر  فرانتس  بازیکن:  بهترین 
غربى)

تعداد بازى: 38 بازى
تعداد گل: 97 گل (2/55 گل در هر بازى)

جعفر نامدار اولین داور ایرانى در جام جهانى 
نام گرفت که دیدار اســترالیا و شیلى را قضاوت 

کرد.
19781978(آرژانتین)(آرژانتین)
اول تا اول تا 2525 ژوئن ژوئن

تعداد تیم ها: 16 تیم
در   -1 مهــم:  اتفاقات 
این دوره ایــران براى اولین 
بار به جــام جهانى راه یافت 

و در گــروه 4 با 3 گل از هلند شکســت خورد، 
با اســکاتلند 1-1 مســاوى کرد و 1-4 از پرو 

شکست خورد و با یک امتیاز حذف شد.
2- ایــن دوره یک ســال پــس از برپایى 
حکومت نظامى آرژانتین برگزار شــد. با این 
وجود ستارگان بزرگى چون یوهان کرویف در 

این مسابقات شرکت نکردند.
3- در دور دوم گروهــى آرژانتیــن براى 
فینالیست شدن به برد با 4 گل برابر پرو نیاز 
داشــت و پیروزى 6 بر صفر این تیم ابهامات 
زیادى به همراه داشــت به طــورى که گفته 
مى شد، دولت دیکتاتورى نظامى اعمال نفوذ 
کرده اســت. حتى مدارکى بر رد و بدل شــدن 

پول شنیده مى شد.
4- جعفر نامدار در ایــن دوره قضاوت کرد. 
وى قضاوت دیدار لهستان و مکزیک را برعهده 

داشت.
- بــه مانند جام 1974 مراحل یک چهارم و 

نیمه نهایى برگزار نشد.
رده بندى: برزیل2- ایتالیا یک

فینال: آرژانتین3- هلند یک(وقت اضافه)
قهرمان: آرژانتین

آقاى گل: ماریو کمپس (آرژانتین) با 6 گل
بهترین بازیکن: دانیل پاسارال(آرژانتین)

تعداد گل: 102 گل(میانگین 2/68 گل در 
هر بازى)

تعداد بازى: 38
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19821982((اسپانیااسپانیا))
  1313  ژوئنژوئن  تاتا  1111  ژوئیهژوئیه

تعداد تیم ها: 24 تیم
با   -1 مهــم:  اتفاقات 
دوره  این  در  فیفــا  تصمیم 

تعداد تیم ها افزایش یافت.
2- در این رقابت ها براى نخستین بار ضربات 

پنالتى پس از وقت اضافه نواخته شد.
3- ماجــراى جنگ فالکلند میــان آرژانتین 
و بریتانیــا مى توانســت منجر بــه کناره گیرى 
تیم هاى جزیره شود اما ســرانجام با پادرمیانى 

فیفا مشکل حل شد.
4- کامــرون و الجزایــر دو نماینــده آفریقا 
فوق العاده ظاهر شــدند و هر دو با بدشانســى 
و یا نتایج مشــکوك تیم هــاى رقیب از صعود 

بازماندند.
5- دینوزوف کاپیتــان و دروازه بان تیم ملى 
ایتالیا در چهل ســالگى رکورددار مســن ترین 

بازیکن تاریخ جام شد.
- به ماننــد دو دوره قبل مرحله یک چهارم 
نهایى برگزار نشد اما این بار از دور گروهى دو 

تیم راهى مرحله نیمه نهایى شدند.
نیمه نهایى: آلمان غربى3- فرانســه 3(در 

ضربات پنالتى 5-4 به سود آلمان غربى).
ایتالیا2- لهستان صفر

رده بندى: لهستان3- فرانسه 2
فینال: ایتالیا3 - آلمان غربى 1

قهرمان: ایتالیا
آقاى گل: پائولو روسى از ایتالیا با 6 گل

بهترین بازیکن: پائولو روسى
تعداد بازى: 52 بازى

تعــداد گل: 146 گل (میانگین 2/81 گل 
در هر بازى)

19861986 (مکزیک) (مکزیک)
3131 مه تا  مه تا 2929 ژوئن ژوئن

تعداد تیم ها: 24 تیم
اتفاقــات مهــم: 1- دیه گــو مارادونا 
ســتاره تیم آرژانتین بــراى قهرمانى تیمش 
همــه کار کــرد. گل او با دســت به دروازه 
انگلیــس بســیار جنجالى بود و به «دســت 
خدا» مشــهور شد. دیگر گل او که با دریبل 
چندیــن بازیکن انگلیس زده شــد نیز «گل 

شد. نامیده  قرن» 
تیم هاى  دیدار   -2
فرانسه  و  برزیل 

در مرحلــه یک چهارم نهایى 
بــا جذابیت هاى فــراوان در 
ضربات پنالتى به سود فرانسه 
خاتمه یافــت و یکى از 
بازى هاى  جذاب تریــن 

کالسیک جهان شد.
یک چهــارم نهایى: آلمــان غربى 
پنالتى  ضربات  صفــر(در  مکزیک  صفر- 
4-1 به ســود آلمان غربــى،  برزیل1- 
فرانســه 1(در ضربــات پنالتى 3-4 به 
 ٬1 انگلیس  آرژانتین2  فرانســه)  ســود 
بلژیک 1- اســپانیا1(در ضربات پنالتى 4-5 

بلژیک). سود  به 
نیمه نهایى: آرژانتین2- بلژیک صفر، آلمان 

غربى2- فرانسه صفر
رده بندى: فرانســه4- بلژیک 2 (وقت 

اضافه)
فینال: آرژانتین3- آلمان غربى 2

قهرمان: آرژانتین
آقاى گل: گرى لینه کر(انگلیس با 6 گل)

بهترین بازیکن: دیه گو مارادونا از آرژانتین
تعداد بازى: 52 بازى

تعــداد گل: 132 گل(میانگین 2/54 گل در 
هر بازى)

19901990((ایتالیاایتالیا))
88  ژوئنژوئن  تاتا  88  ژوئیهژوئیه

تعداد تیم ها: 24 تیم
مهــم:  قــات  تفا ا
ى  بــرا ن  لمــا آ تیــم   -1
د  تحا ا ز  ا پــس  ر  لین با و ا

لمان شــرقى به صورت  ر بــا آ ین کشــو ا
ر  د و  کرد  شــرکت  م  جــا در  رچــه  یکپا
مى  نتقا ا شکســت  با  لى  جنجا زى  بــا یک 

شــد. قهرمان  نتین  ا ژ ر آ
2- این دوره از نظر تماشــاگر تلویزیونى 
26 میلیارد  رکورد تاریــخ را ثبت کــرده و 
و 690 میلیــون نفر مســابقات این دوره را 
تماشــا کردنــد. هرچند این رکــورد بعدها 

شد. شکسته 
3- در بــازى افتتاحیه کامرون با شکســت 
آرژانتین شگفتى ســاز شــد و ایــن تیم تا یک 

چهارم نهایى نیز صعود کرد.
4- تاکتیک هاى دفاعى باعث افت تعداد گل 

در این دوره بود.
یک چهارم نهایــى: ایتالیا1- ایرلند صفر، 
آلمان1- چکســلواکى صفــر، انگلیس3- 
کامرون 2(وقت اضافــه)،  آرژانتین صفر- 
یوگســالوى صفر(در ضربات پنالتى 2-3 

به سود آرژانتین)
انگلیس1  آلمــان1-  نهایــى:  نیمه 
(در ضربات پنالتى 4-3 به ســود آلمان) 
آرژانتیــن1- ایتالیــا 1(در ضربات پنالتى 

4-3 به سود آرژانتین)
رده بندى: ایتالیا2- انگلیس 1

فینال: آلمان1- آرژانتین صفر
قهرمان: آلمان

آقاى گل: ســالواتوره اسکیالچى(ایتالیا با 6 
گل)

از  اسکیالچى  بازیکن: ســالواتوره  بهترین 
ایتالیا

تعداد بازى: 52 بازى
تعــداد گل: 115 گل (2/21 گل بطــور 

میانگین)
19941994  ((آمریکاآمریکا))

1717  ژوئنژوئن  تاتا  1717  ژوئیهژوئیه

تعداد تیم ها: 24 تیم
در   -1 مهــم:  اتفاقات 
این دوره میانگین اســتقبال 
تماشــاگر بــا بیــش از 3/5 

میلیون تن شکسته شد.
2- اولگ ســالنکو مهاجم تیم ملى روسیه با 
زدن 5 گل در پیروزى 6-1 برابر کامرون 
اولین بازیکن تاریخ جام در زدن بیشترین 

گل در هر بازى شد.
3- در بازى آمریکا بــا کلمبیا آنورس 
اسکوبار مدافع کلمبیایى به اشتباه دروازه 
خــودى را گشــود و او در مراجعــت به 
کشــورش به ضرب گلوله افراد ناشــناس 

کشته شد.
4- آرژانتین که با دو پیروزى شروع طوفانى 
را داشــت پس از مثبت شــدن دوپینگ دیه گو 
مارادونــا و اخراج وى از مســابقات که یکى از 
جنجالى ترین حوادث ایــن دوره بود در نهایت 

حذف شد.
یک چهــارم نهایى: برزیــل3- هلند 2، 
بلغارســتان2- آلمان1، رومانى2- ســوئد 2(در 
ضربات پنالتى 4-5 به سود ســوئد)، ایتالیا2- 

اسپانیا 1.
نیمه نهایى: برزیل1- سوئد صفر، ایتالیا2- 

بلغارستان 1
رده بندى: سوئد 4- بلغارستان صفر

فینال: برزیل صفر- ایتالیا صفر (در ضربات 
پنالتى 3-2 به سود برزیل

آقاى گل: اولگ سالنکو از روسیه و هریستو 
استویچکوف(بلغارستان) با 6 گل

بهترین بازیکن: روماریو برزیل
تعداد بازى: 52 بازى

تعداد گل: 141 گل (میانگین 2/71 گل در 
هر بازى)

19981998  (  (فرانسهفرانسه))
1010ژوئنژوئن  تاتا1212  ژوئیهژوئیه

تعداد تیم ها: 32 تیم
اتفاقات مهــم: 1- تیم 
ملــى فوتبــال ایــران براى 

دومیــن بــار در جام جهانى حاضر شــد که با 
شکست صفر- یک از یوگســالوى، برد 2 بر 1 
آمریکا و باخــت صفر-2 از آلمان با 3 امیتاز در 

گروه شش، سوم و حذف شد.
2- در ایــن دوره براى اولیــن بار قانون گل 
طالیى که چندى بعد لغو شد، مورد اجرا 

قرار گرفت.
3- تیم ملى آلمــان براى دومین دوره 
پیاپى در یک چهارم نهایى حذف شد. این 
تیم در هر دو دوره برابــر تیم هاى بلوك 
شرق سابق مانند بلغارســتان و کرواسى 

شکست خورد.
یک چهــارم نهایــى: برزیــل 3، 
دانمــارك 2، ایتالیا صفر - فرانســه صفر ، (در 
ضربات پنالتى 4-3 به ســود فرانسه)، هلند 2- 

آرژانتین1، کرواسى 3- آلمان صفر
نیمه نهایى: برزیل 1- هلند 1 ( در ضربات 
پنالتى 4-2 به ســود تیم برزیل)، فرانســه 2- 

کرواسى 1
رده بندى: کرواسى 2- هلند 1

فینال: فرانسه3 برزیل صفر قهرمان: فرانسه
آقاى گل: داوور شوکر (کرواسى با 6 گل) 

بهترین بازیکن: رونالدو برزیل
تعداد بازى: 64 بازى

تعداد گل: 171 گل (میانگین 2/67 گل در 
هر بازى)

20022002 ( (کرهکره  جنوبىجنوبى  وو  ژاپنژاپن) ) 
  3131  مهمه  تاتا  3030  ژوئنژوئن

تعداد تیم ها: 32 تیم 
اتفاقات مهــم: 1- براى اولیــن  بار جام 
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جهانى به صورت اشــتراکى 
میان دو کشــور برگزار شد 
و بــراى اولین بــار یک تیم 
آســیایى (کــره جنوبى) به 

نیمه نهایى صعود کرد.
2- با حذف تیم هاى ملى آرژانتین و فرانسه 
در دور گروهى بزرگ ترین شــگفتى ها به ثبت 

رسید.
3- تیم ملى سنگال با صعود سزاوارانه به یک 

چهارم نهایى دومین اتفاق این دوره را رقم زد.
یک چهــارم نهایى: اســپانیا صفر- کره 
جنوبى صفر (در ضربات پنالتى 5-3  به ســود 
کره جنوبــى)، ترکیه 1- ســنگال صفر (وقت 
اضافــه)، برزیل 2- انگلیس 1، آلمان 1- آمریکا 

صفر
نیمه نهایى: برزیل یک- ترکیه صفر، آلمان 

1- کره جنوبى صفر
رده بندى: ترکیه 3- کره جنوبى2

فینال: برزیل 2- آلمان صفر
قهرمان: برزیل

آقاى گل: رونالدو (برزیل) با 8 گل
بهترین بازیکن: اولیورکان (آلمان)

تعداد بازى: 64 بازى
تعداد گل: 161 گل (میانگین 2/52 گل در 

هر بازى)
20062006 ( (آلمانآلمان))
  99  ژوئنژوئن  تاتا  ژوئیهژوئیه

تعداد تیم ها: 32 تیم 
اتفاقات مهم: 1- دیدار فینال میان تیم هاى 
ایتالیا و فرانسه با شیطنت مارکو ماتراتزى مدافع 
تیم ایتالیــا و از کوره در رفتن زین الدین زیدان 

فرانسوى جنجالى شد.
2- تیم ملى ایران براى ســومین بار در جام 
جهانى حضور یافت و در گروه 4 یک بر ســه از 

مکزیک و صفر -2 از پرتغال شکست خورد و با 
آنگوال 1-1 مســاوى کرد و با یک امتیاز حذف 

شد.
3- هــر دو تیــم برزیــل و آرژانتین در یک 
چهارم نهایى حذف شدند تا هر چهار تیم نیمه 

 نهایى اروپایى باشند.
اوکراین   -3 نهایى:ایتالیــا  چهارم  یک 
1 (در ضربات  1- آرژانتین  صفر/ آلمان 
پنالتى 4-2 به ســود آلمان) فرانسه 1- 
برزیل صفــر / انگلیس صفــر - پرتغال 
صفــر (در ضربات پنالتى 3-1 به ســود 

پرتغال) 
نیمه نهایــى: ایتالیــا 2- آلمان صفر 

(وقت اضافه)، فرانسه 1- پرتغال صفر
رده بندى: آلمان 3- پرتغال 1

فرانسه   -1 ایتالیا  فینال: 
1 (در ضربات پنالتى 5-3 به 

سود ایتالیا
قهرمان: ایتالیا

آقاى گل: میروسالو کلوزه از آلمان با 6 گل
بهترین بازیکن: زین الدین زیدان از فرانسه

تعداد بازى: 64 بازى
تعداد گل: 147 گل (میانگین 2/3 گل در 

هر بازى)
20102010 ( (آفریقاىآفریقاى  جنوبىجنوبى))

  1111  ژوئنژوئن  تاتا  1111  ژوئیهژوئیه
تعداد تیم ها: 32 تیم

اتفاقات مهم: 1- براى اولین بار قاره آفریقا 
میزبانى یک دوره جام جهانى را بر عهده گرفت.

2- پنج سال بعد از این جام چاپ مدارکى در 
مورد رشوه دهى مسئوالن آفریقاى جنوبى براى 

گرفتن میزبانى فاش شد.

3- فیفا با باال بردن مبلغ 
جوایــز مســابقات مبلغ 30 
میلیــون دالر به تیم  قهرمان 

اهدا کرد.
4- حــذف دوبــاره تیم  

ملى فرانســه پــس از اختالفات شــدید در 
اردوى تیم ملى این کشــور و نافرمانى چند 
ریمون  دســتورات  قبول  از  مطــرح  بازیکن 
را در  دومنک ســرمربى تیم جنجال زیادى 

آورد. وجود  به  فرانسه  فوتبال 
آرژانتین   -4 آلمــان  نهایى:   یک چهارم 
صفر، هلند 2- برزیل 1، اســپانیا یک- پاراگوئه 
صفر، اروگوئه 1- غنا 1 (در ضربات پنالتى 

4-2 به سود اروگوئه
صفر٬  آلمان   -1 اســپانیا  نیمه نهایى:  

هلند 3 اروگوئه 2
رده بندى: آلمان 3- اروگوئه 2

فینال: اســپانیا 1- هلنــد صفر (وقت 
اضافه)

قهرمان: اسپانیا
آقاى گل: داوید ویا از اسپانیا، دیه گو فورالن 
از اروگوئــه، تومــاس مولر از آلمان و وســتلى 

اسنایدر از هلند با 5 گل 
بهترین بازیکن: دیه گو فورالن از اروگوئه

تعداد بازى: 64 بازى
تعداد گل: 145 گل (میانگین 2/27 گل در 

هر بازى)
با وجــود آنکه 4 بازیکن گل زدند و در صدر 
قــرار گرفتند تومــاس مولر آلمانــى آقاى گل 

معرفى شد.
20142014 ( (برزیلبرزیل))

  1212  ژوئنژوئن  تاتا  1313ژوئیهژوئیه  
تعداد تیم ها: 32 تیم 

اتفاقــات مهم:  1- در حالــى که تمام 

در  جام جهانــى  قهرمان هــاى 
داشــتند،  دوره حضــور  ایــن 
امــا حــذف پرتغال، اســپانیا، 

گروهى  دور  از  ایتالیا  و  انگلیس 
بودند. بزرگ  شگفتى هاى 

2- در ایــن دوره بــراى اولیــن بار از 
فناورى خط دروازه استفاده شد.

3- تیــم ملــى ایران بــراى چهارمین 
بــار در جــام جهانى حضور یافــت که با 
تساوى بدون گل با نیجریه، باخت 0-1 از 
آرژانتین و 1-3 از بوسنى با یک امتیاز در 

گروه 6 آخر و حذف شد.
4- در حالى که برزیل با دو شکســت 
ســنگین از آلمان و هلنــد، دچار کابوس 

شد اما کاســتاریکا با صعود 
به یک چهارم شــگفت آفرین 

نام گرفت.
نهایى:  چهــارم  یک 

آرژانتیــن یک- بلژیــک صفر، هلنــد صفر- 
کاســتاریکا صفــر ( در ضربــات پنالتى 3-4 
به ســود هلند، برزیل 2 - کلمبیا یک، آلمان 

فرانسه صفر یک- 
نیمه نهایى: آلمان 7- برزیل یک، هلند صفر 
آرژانتین صفر (در ضربات پنالتى 2-4 به ســود 

آرژانتین)
رده بندى: هلند 3- برزیل صفر

قهرمان: آلمان 
فینال: آلمان 1- آرژانتین صفر (وقت اضافه)

آقاى گل: خامس رودریگس از کلمبیا با 6 
گل

بهترین بازیکن: لیونل مسى از آرژانتین
تعداد گل: 171 گل (2/67 گل در هر بازى)

تعداد بازى: 64 بازى
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1- لوتهار ماته ئوس (آلمان) ----------------------------------- 25 بازى
2- میروسالو کلوزه (آلمان) -----------------------------------24 بازى
3- پائولو مالدینى (ایتالیا) ------------------------------------23 بازى
4- دیه گو مارادونا (آرژانتین)، اووه زیلر (آلمان)، والدیسالو زمودا (لهستان) --21 بازى
5- کافو (برزیل)، فیلیپ الم (آلمان)، التو (لهستان)، شواین اشتایگر (آلمان)-- 20 بازى

6- پیر مرتســاکر (آلمان)، اورات (آلمان)، رونالدو (برزیل)، رومینگه (آلمان)، فوگتس 
(آلمان) -----19 بازى

7- بکن باوئــر (آلمان)، توماس برتهو (آلمان)، کابرینى، کاناوارو (ایتالیا)، دونگا (برزیل)، 
کمس (آرژانتین)، لیت بارسکى (آلمان)، سپ مایر (آلمان) و... 18 بازى

رکوردداررکورددار  بازىبازى  دردر  جامجام  جهانىجهانى لوتهــار ماتــه ئوس لوتهــار ماتــه ئوس
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قدم به قدم با وقایع و حقایق جام جهانى

حقایقى درباره مسابقات
* در همه ادوار مسابقات تیم هاى اروپایى یا آمریکاى جنوبى قهرمان شده اند 

که سهم اروپا 11 و آمریکاى جنوبى 9 قهرمانى است.
* برزیل 25 درصد از قهرمانى ها را به خود اختصاص داده و تنها کشورى است 

که در همه ادوار حاضر بوده است.
* تنها در 4 دوره از رقابت ها تیمى با پیروزى در تمام بازى هایش به قهرمانى 
رسیده است. اروگوئه در سال 1930، ایتالیا در سال 1938 و برزیل در سالهاى 

1970 و 2002 این تیم ها هستند.
* در دو دوره اخیر مدافعان قهرمانى از مرحله گروهى کنار رفته اند؛ ایتالیا در 

سال 2010 و اسپانیا در سال 2014 در مرحله گروهى حذف شدند.
* بیشترین گل زده شده در یک دوره به سالهاى 1998 و 2014 برمى گردد 

که 171 گل زده شد.
* بیشترین گل زده شده در یک بازى به ژوئن 1954 برمى گردد که اتریش 

7-5 سوئیس را شکست داد.
* قهرمانى همه دوره هاى جام جهانى توسط مربیانى بدست آمده که ملیتى 

مشابه با تیمشان داشته اند.
* هلموت شون به عنوان مربى با 25 حضور که همگى آن با آلمان بوده، 

بیشترین سابقه را میان مربیان دارد.
* به جز سال 2010 که آفریقاى جنوبى میزبان مسابقات بود، همه میزبانان 
توانسته اند به مرحله بعد راه پیدا کنند. در 30 درصد حاالت یعنى حدود 6 دوره، میزبان 
قهرمان جهان هم شده که آخرین دوره به سال 1998 و قهرمانى فرانسه بازمى گردد.

* در سال 1930 میانگین گل زده در هر بازى 4 گل بود که در سال 1950 به 
میانگین 5/5 گل رسید. در حال حاضر میانگین گل زده 2/5 است.

* میانگین تماشاگران در هر دوره مسابقات 50 هزار نفر است. بهترین میزان 
بازدید از بازى ها در جام جهانى 1994 آمریکا رقم خورد که به طور میانگین 69 

هزار نفر هر دیدار تماشاگر داشت.
* در سال 1950 تنها 13 تیم در مسابقات شرکت کردند تا کمترین مشارکت 

در این دوره ثبت شود. هند، ترکیه و اسکاتلند از این دوره کنار گذاشته شدند.
* بیشترین تماشاگرى که براى دیدن یک بازى به ورزشگاه آمده به جام 
جهانى 1950 برمى گردد که 173 هزار و 850 نفر بازى برزیل و اروگوئه را در 

فینال از نزدیک تماشا کردند.
* جام جهانى 1994 آمریکا اولین دوره اى بود که تیم ها براى پیروزى به جاى 

2 امتیاز، 3 امتیاز مى گرفتند. 
* در جام جهانى 1954 سوئیس مسابقات 
براى اولین بار از تلویزیون پخش شد. در جام 

جهانى 1970 مکزیک به لطف ماهواره ها مسابقات در تمام دنیا قابلیت پخش پیدا 
کرد. در جام جهانى 2010 آفریقاى جنوبى براى اولین بار تمام کشورهاى  دنیا 

بازى ها را پخش کردند.
* بیشترین کارت قرمز در سال 2006 نشان داده شد و 28 بار بازیکنان از 

زمین اخراج شدند.
* در جام جهانى 2014 براى اولین بار از ربات ها و پهبادها براى برقرارى امنیت 

مسابقات استفاده شد.
* براى اولین بار در جام جهانى 1982 اسپانیا پس از تساوى آلمان و فرانسه، از 

ضربات پنالتى استفاده شد که آلمان حریفش را شکست داد.
* هزارمین گل تاریخ مسابقات را راب رنسینبرینک در جام جهانى 1978 
در بازى مقابل اسکاتلند براى هلند به ثمر رسانده است. گل دو هزارم را هم 
مارکوس آلباك سوئدى در تساوى تیمش مقابل انگلیس در جام جهانى 2006 

به ثمر رساند.
* جام مسابقات در سال 1966 براى هفت روز ربوده شد و این در حالى 

بود که تنها چند روز به آغاز مسابقات باقى مانده بود.
* تاکنون 79 کشور موفق شده اند به جام جهانى راه پیدا کنند که در میان آنها 

اندونزى با انجام یک بازى در سال 1938، کمترین تعداد بازى را دارد.
* خشن ترین بازى تاریخ در سال 2006 برگزار شد؛ جایى که در بازى هلند 
و پرتغال در مرحله یک هشتم نهایى 16 کارت زرد و 4 کارت قرمز به بازیکنان 

نشان داده شد.
* در سال 2010 آفریقاى جنوبى به اولین کشور قاره سیاه تبدیل شد که 

مسابقات را میزبانى مى کند.
* به دلیل جنگ جهانى دوم، ژاپن و آلمان اجازه حضور در جام جهانى 1950 

را پیدا نکردند.
* هیچ تیمى تحت هدایت یک مربى خارجى نتوانسته به قهرمانى جهان برسد.
* از سال 1986 قهرمان جهان موفق شده در مرحله گروهى صدرنشین شود.

* در جام جهانى 2014 حدود 3 و نیم میلیارد نفر یعنى نیمى از جمعیت 
زمین مسابقات را تماشا کردند که یک رکورد جدید بود. 

* براى اولین بار در تاریخ جام جهانى در سال 2002 این مسابقات در دو کشور 
متفاوت انجام شد؛ کره جنوبى و ژاپن.

* جام جهانى 2014 با هزینه اى 14 میلیارد دالرى گرانترین دوره تاریخ جام 
جهانى لقب گرفته است.

* در جام جهانى 2014 براى اولین بار از تکنولوژى خط دروازه استفاده شد. 
همچنین براى اولین بار داوران از اسپرى سفیدکننده اى که در ضربات ایستگاهى 

محل قرارگیرى توپ و دیوار دفاعى را مشخص مى کند، استفاده کردند.

دهه هاى  طول  در  کشور   25  *
گذشته فقط یکبار موفق شدند به جام جهانى برسند.

* اولین تعویض جام جهانى در بازى میان شوروى و مکزیک صورت گرفت.
حقایقى درباره کشورها

* مکزیک در میان تیم هایى که قهرمان جهان نشده اند، با 16 بار صعود 
بیشترین حضور را در جام جهانى داشته است.

*سوئیس تنها کشورى است که در یک دوره مسابقات هیچ گلى دریافت 
نکرده است. آنها در سال 2006 این رکورد را بر جاى گذاشتند و در 4 بازى 

گلى نخوردند.
* 11 بازى از 62 دیدار انگلیس در ادوار جام جهانى با تساوى بدون گل تمام 

شده که بیش از هر تیم دیگرى است.
* در تاریخ مسابقات برزیل بیشترین کارت قرمز(11) را دریافت کرده و پس 

از این کشور آرژانتین با 10 و اروگوئه با 9 کارت قرمز با فاصله اى کم قرار دارند.
* هند یکبار در سال 1950 موفق شد به جام جهانى راه پیدا کند اما به دلیل 
قوانین فیفا که بازیکنان نمى توانستند پابرهنه در زمین بازى کنند، از مسابقات 

کنار گذاشته شد.
* آلمان در سه دوره اخیر جام جهانى بیش از هر تیم دیگرى گلزنى کرده 
است. آنها در سال 2006 چهارده گل، در سال 2010 شانزده گل و در سال 

2014 هجده گل زده اند.
* از سال 1978 تنها آلمان(5) بیشتر از آرژانتین(4) به فینال رسیده است.

* ایتالیا با 21 تساوى از این حیث در تاریخ مسابقات رکورددار است.
تمام  در  آنها  دارد.  جهانى  جام  در  را  شکست  بیشترین  مکزیک   *
بازى هایشان 25 بار باخته اند و 14 پیروزى و 14 تساوى دیگر نتایجشان 

بوده است.
* آلمان در مقایسه با دیگر کشورها بیشترین بازى را در جام جهانى انجام 

داده است.
* هلند با 3 نایب قهرمانى و یک چهارمى دنیا، موفق ترین تیمى است که هیچ 

وقت قهرمان دنیا نشده است.
* برزیل و ایتالیا تنها کشورهایى هستند که از عنوان قهرمانى شان دفاع کرده اند.

* بیشترین گل زده شده توسط یک کشور در جام جهانى 1982 بدست آمده 
که مجارستان 10 بر یک السالوادور را شکست داد.

* برزیل با 71 پیروزى در تمام ادوار، از این حیث رکورددار است.
* بیشترین گل زده هم در اختیار برزیل قرار دارد که 224 گل در تمام 

مسابقات به ثمر رسانده است.
* بیشترین گل زده شده در یک دوره به نام مجارستان ثبت شده است. آنها در 

ژ

المپیک حساس تر و پربیننده تر است. بخش عمده اى از اهمیت و  با اندکى اغماض مى توان گفت که فوتبال تنها رشته  ورزشى است که مسابقات جام جهانى آن از رقابت هاى 
جذابیت مسابقات جام جهانى فوتبال به هیجان ذاتى این رشته  ورزشى بازمى گردد. فوتبال درون خود واجد عوامل جذابیت زایى است که به ساختمان یا ساختار این رشته مربوط مى شود. تاریخ 
جام جهانى فوتبال سرشار از اتفاقاتى است که با وقایع فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و اجتماعى هر دوره گره خورده است. حتى رویدادهایى که صرفًا ورزشى محسوب مى شود نیز مى تواند سایر 
اتفاقات را زنجیروار به هم پیوند زند. حمایت همه جانبه  موسولینى از ایتالیاى دهه ى 1930، تعطیلى جام جهانى در ایام جنگ جهانى دوم، قهرمانى آلمان خسته از جنگ در جام جهانى 1954، فینال 
جنجالى 1966، سومین قهرمانى برزیل و پله با تیم رؤیایى 1970، هم گروهى آلمان غربى و شرقى در جام جهانى 1974، میزبانى و قهرمانى پرحرف وحدیث آرژانتین در جام جهانى 1978، درخشش 
اسطوره اى به نام دیه گو مارادونا در سال 1986 و گم شدنش در غبار دوپینگ در جام جهانى 94 آمریکا، مسابقه ى ایران و آمریکا در جام جهانى 98 فرانسه، درخشش کره جنوبى، ترکیه و سنگال 
در اولین جام جهانى به میزبانى آسیایى ها در سال 2002 و حرکت غافل گیرکننده  زیدان در فینال جام جهانى 2006 از رخدادهایى است که مى تواند سرفصل هریک از ادوار بیست گانه  جام جهانى 
قرار گیرد. بماند که دنیایى از رویدادهاى جزئى تر ورزشى و غیرورزشى در جام هاى جهانى فوتبال به وقوع پیوسته که سازنده  پشتوانه ى تاریخى، ورزشى این مسابقات است. حال به برخى از 

این وقایع و حقایق جذاب تاریخ مى پردازیم.

مسابقات درباره دههتمام دنیا قابلیت پخش پیدا حقایقى طول  در  کشور   25 ه هاىه هاى *

 ع عرفان خماند

ت درت0جهانى 1970 مکزیک به لطف ماهواره ها مسابقات درت
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جام جهانى 1954 موفق شدند 27 بار دروازه حریفانشان را باز کنند.
* اسکاتلند تاکنون 8 بار به جام جهانى راه یافته اما هرگز از مرحله گروهى 

عبور نکرده است.
* انگلیس در سه دوره از جام جهانى بدونى که شکستى داشته باشد در 

مرحله گروهى حذف شده است.
* شکست برزیل در نیمه نهایى جام جهانى 2014، اولین شکست خانگى 

این تیم در یک رقابت مهم از سال 1975بود.
* بیشترین بازى برگزار شده میان دو تیم یکسان مربوط به تقابل برزیل و 
سوئد است که 7 بار مقابل هم قرار گرفتند. آلمان و یوگوسالوى 6 بار به مصاف 

هم رفته اند.
* بدترین عملکرد مدافع عنوان قهرمانى در سال 2002 توسط فرانسه رقم خورد. 

آنها حتى نتوانستند یک گل بزنند و در همان مرحله گروهى حذف شدند.
* بزرگترین پیروزى تاریخ مسابقات مقدماتى توسط استرالیا بدست آمده که 

در سال 2001 موفق شد 31 بر صفر ساموآ را شکست دهد.
حقایقى درباره بازیکنان

* آخرین بازیکنى که موفق شده در یک دوره از رقابتها 
ده گل بزند، گرد مولر آلمانى است که در سال 1970 این 
کار را انجام داد. از آن زمان بهترین آقاى گل رونالدو بود 

که در سال 2002 نه گل زد.
* بیشترین گل زده شده توسط یک بازیکن در یک دوره همچنان 
در اختیار ژوست فونتین فرانسوى قرار دارد که در سال 1958 سیزده 
گل زد. ضمن اینکه اولگ سالنکو روس که در بازى مقابل کامرون 
در جام جهانى 1994 به تنهایى 5 گل زد، همچنان رکورددار است.

* مسن ترین گلزن تاریخ جام جهانى رژه میال از کامرون است که 
در جام جهانى 1994 آمریکا، در سن 42 سالگى تنها گل کامرون 

مقابل روسیه را به ثمر رساند.
* لوتار ماتئوس آلمانى با 25 بازى در جام جهانى رکورددار است.

* لوسین لورن فرانسوى اولین گل جام جهانى را در سال 1930 
به ثمر رسانده است.

* جف هورست انگلیسى تنها بازیکنى است که در دیدار فینال هت تریک 
کرده است. او در سال 1966 در بازى مقابل آلمان غربى سه گل زد.

* ویتوریو پوزو ایتالیایى تنها مربى اى است که دوبار در سالهاى 1934 و 
1938 قهرمان دنیا شده است.

جهانى  جام  در  که  است  بازیکنى  مسن ترین  سوئدى  کلر  توره   *
در جام جهانى  کوبا  مقابل  بازى  در  وقتى  او  است.  کرده  هت تریک 

1938 هت تریک کرد، 33 سال داشت.
* لوئیس مونتى تنها بازیکنى است که در دو کشور مختلف و در 
دوره هاى مختلف حضور داشته است. او در سال 1930 براى آرژانتین بازى 

کرد و در سال 1934 براى ایتالیا.
جام  تاریخ  در  که  است  کسى  تنها  میلوتینوویچ  بورا   *
مکزیک،  است؛  مربیگرى  مختلف  کشور   5 در  جهانى 

کاستاریکا، امریکا، چین و نیجریه.
* فرانتس بکن بائر و ماریو زاگالو مردانى هستند که هم به عنوان بازیکن 

و هم مربى قهرمان جهان شده اند.
* سریعترین گل جام جهانى توسط هاکان شوکور ترك در ثانیه 11 
بازى رده بندى جام جهانى 2002 مقابل کره جنوبى به ثمر رسیده است.

* اولین اخراج یک دروازه بان در جام جهانى در سال 1994 
رخ داد و جیانلوکا پالیوکا در بازى مقابل نروژ اخراج شد.

* جوانترین بازیکنى که موفق شده در جام جهانى گل بزند، 
پله است. او اولین گل خود را در سال 1958 زمانیکه تنها 17 سال و 

239 روز سن داشت، به ثمر رساند.
* جوانترین مربى تاریخ مسابقات خوان خوزه تراموتوال آرژانتینى است که 

در 27 سالگى تیم ملى کشورش را در جام جهانى 1930 هدایت کرد.
* تنها دروازه بانى که موفق شده جایزه توپ طال را بدست آورد اولیور کان 

آلمانى است.
* رونالدو با زدن 15 گل پس از میروسالو کلوزه 16 گله بهترین 

گلزن تاریخ است.
* نورمن وایتساید چوانترین بازیکنى است که در جام جهانى بازى 

کرده است.  او در آستانه 17 سالگى به جام جهانى رفت.
* گابریل باتیسوتا آرژانتینى تنها بازیکنى است که در دو دوره 

مختلف موفق به هت تریک شده است.

خواندنى ها و حقایقى از تیم هاى جام جهانى روسیه
همیشه در کنار رکوردها و آمار و ارقامى که از خود جام جهانى و یا میزبان مسابقات 

بر جاى مانده، تیم هاى حاضر در مسابقات حقایق، رکوردها و گاها حتى طلسم هایى دارند 
که از چشم هوادارن فوتبال پنهان مانده است. باهم به تفکیک هر قاره این حقایق را در مورد 

تیم ها مى خوانیم.

سیه
سابقات 
دارند ى

آمریکا
  پ پرو که در اولین دوره جام جهانى حضور داشته، براى اولین بار از 
سال 1982 به جام جهانى مى آید و مدت زمان غیبت این تیم بیش از هر 

تیم دیگر حاضر در روسیه است.
با 6 پاس گل  بازیکنان کنونى جام جهانى توماس مولر    د در میان 
رکورددار است. تنها دیگو مارادونا و پیر لیتبارسکى توانسته اند بیشتر از او 

پاس گل بدهند (7).
مختلف  دوره   4 در  که  هستند  بازیکنانى  زیلر  اووه  و  کلوزه  پله،   
گلزنى کردند. در این بین بازیکنانى که در روسیه این شانس را دارند تا به 

آنها برسند، تیم کیهیل، رافائل مارکز و کریستیانو رونالدو هستند.
 آن آنتونیو کارباحال مکزیکى و لوتار ماتئوس آلمانى با 5 بار حضور در جام جهانى 
رکورددار هستند و رافائل مارکز مى تواند به رکورد آنها در این دوره برسد. 
بار در جام جهانى  براى چهارمین  اروگوئه  تابارس سرمربى  اسکار    

حضور خواهد داشت که بیش از هر مربى دیگرى در روسیه است.
 د در مرحله انتخابى قاره آمریکاى جنوبى تنها بولیوى(18) گلهاى کمترى 

نسبت به آرژانتین(19) به ثمر رساند. 
 خ خامس رودریگز که در جام جهانى 2014 و مسابقات انتخابى جام 
جهانى 2018 بهترین گلزن کلمبیا بود، در 10 بازى آخر تیمش روى 8 

گل تاثیر مستقیم داشت. او 6 گل زد و دو پاس گل داد.
 ت تئوفیلو کوبیاس با زدن 10 گل براى پرو، 63 درصد از 19 گل زده 

تیمش را در مرحله انتخابى به ثمر رساند.
 م مکزیک در شش دوره اخیر همیشه در مرحله یک هشتم نهایى از 
مسابقات کنار رفته است. این در حالى است که آنها تنها دو بازى از 17 

دیدار مرحله گروهى خود را مغلوب شده اند.
 ت تیته، سرمربى برزیل براى اولین بار در جام جهانى حضور 
خواهد داشت. او تیمش را با 41 امتیاز از مرحله انتخابى 
روسیه  به  جنوبى  آمریکاى 
رکورد  از  پس  که  رساند 
آرژانتین  امتیازى   43
سال  رقابت هاى  در 

2002، بهترین نتیجه یک 
تیم از این قاره در مسیر انتخابى جام 

جهانى محسوب مى شود.
قهرمان  توانسته  که  اروگوئه   
اولین دوره مسابقات باشد و پس از آن 
در سال 1950 قهرمانى خود را تکرار 
حضورش  اخیر  دوره  در شش  کند، 
تنها یکبار از مرحله یک هشتم فراتر 

رفت و در سال 2010 چهارم دنیا شد.
 هیچ کدام از 18 بازى آخر کلمبیا 

جام  نشده در  تمام  گل  بدون  جهانى 
است. تنها آمریکا و اتریش 
رکورد  حیث  این  از  بیشتر 

بهترى از کلمبیا دارند.
حالى  در  کاستاریکا    
براى پنجمین بار به جام جهانى راه 
یافته که در دو دوره از 4 دوره آخر از مرحله 

گروهى صعود کرده است.
ملى  تیم  سرمربى  گومز،  داریو  هرنان   
پاناما براى سومین بار است هدایت تیمى را در 
جهانى  جام  در  این  از  پیش  او  دارد.  جهانى  جام 
1998 مربى تیم کشور خودش کلمبیا بود و در سال 
2002 هدایت اکوادور را بر عهده داشت که هر دوبار در 

مرحله گروهى حذف شد.

آسیا
کره جنوبى  که  آخرى  گل   8 از  گل   5  
در جام جهانى به ثمر رسانده، از خارج محوطه 
جریمه زده شده است. ضمن اینکه 12 گل از 14 

گل آخر این تیم در نیمه دوم زده شده است.
 ت تیم کیهیل 5 گل از یازده گل استرالیا 
 45 سهم  که  رسانده  ثمر  به  را  جهانى  جام  در 
درصدى این بازیکن را نشان مى دهد. او یکى از 
9 بازیکنى است که در هر سه دوره اخیر گلزنى 

کرده است.
به  خود  تاریخ  در  بار  اولین  براى  ایران   
است.  یافته  راه  جهانى  جام  به  متوالى  صورت 
صعود  گروهى  مرحله  از  هیچگاه  تیم  این 
این  در  را  خود  بازى   12 از  بازى  یک  و  نکرده 

برده  پیـروزى مسـابقات  اســــــت. 
برد  به  2-1 مقابـــل آمریکا آنها 

سال  در 
 1998

برمى گردد.
جام  به  صعود  از  پس  عربستــــان    
است؛  کرده  اخراج  را  مربى  دو  تاکنون  جهانى 

برت فن مارویک و ادگاردو بائوزا. 
جام  در  حضور  بار   10 با  جنوبى  کره   
جهانى بیش از هر تیم دیگر آسیایى تجربه دارد. 
این تیم از سال 1986 تاکنون از صعود بازنمانده 

است.
مرحله  از  توانسته  یکبار  تنها  استرالیا   
اتفاق   2006 سال  در  که  کند  صعود  گروهى 
افتاد و این تیم در مرحله یک هشتم مغلوب تیم 

قهرمان یعنى ایتالیا شد.
ا این سومین جام جهانى متوالى کارلوس   
کروش به عنوان مربى است که دو بار آن با ایران 
رقم خورده است. بهترین عملکرد او در سال 2010 
به همراه تیم ملى پرتغال بدست آمده که در مرحله 

یک هشتم نهایى توسط اسپانیا حذف شدند.
 ا   استرالیا در مسیر روسیه 22 بازى انجام داد که با 
رکورد هندوراس و ترینیداد و توباگو براى رسیدن به جام 

جهانى 2002 برابرى مى کند.
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آفریقا
اندازه  به  آفریقایى  کشور  هیچ    
بیاید.  جهانى  جام  به  نشده  موفق  نیجریه 
آنها اولین بار در سال 1994 به جام جهانى 
راه یافتند و در روسیه ششمین حضورشان 

را تجربه خواهند کرد.
 ت تونس اولین بازى خود در تاریخ جام 
جهانى را در سال 1978 مقابل مکزیک پیروز 
شد و پس از آن در یازده بازى بعدى هیچگاه 
طعم برد را نچشید. در این زمینه بلغارستان 
با 17 بازى بدون برد بین سالهاى 1962 تا 

1994 رکورددار است.
م مراکش تنها کشور آفریقایى است 
که در دور سوم رقابت هاى انتخابى این قاره 

در 6 بازى هیچ گلى دریافت نکرد.
 م محمد صالح مصرى در مرحله سوم 
انتخابى قاره آفریقا 5 گل از 8 گل تیم ملى 
مصر را به ثمر رساند و بهترین گلزن این 

مرحله لقب گرفت.

آلیو   
سیسه که در جام 
جهانى 2002 به 
کاپیتانى  بازوبند 
جام  به  سنگال 
حاال  آمد،  جهانى 
این  مربى  عنوان  به 
بار  دومین  براى  تیم 
تجربه  را  جهانى  جام 

مى کند.
 ن نیجریه تنها یک بازى از 12 بازى 
به  که  برده  را  جهانى  جام  در  خود  آخر 
بوسنى  مقابل  آنها  پیروزى  و  سال 2014 

برمى گردد.
در  مراکش  گل   12 از  یک  هیچ    
جام جهانى با استفاده از ضربات ایستگاهى 

بدست نیامده است.
هکتور  جهانى  جام  اولین  این    
را  مصر  او  است.  مربى  عنوان  به  کوپر 
سال  در  آفریقا  ملت هاى  جام  فینال  به 
2017 هم رساند که 2-1 مغلوب کامرون 

شدند.
 س سنگال که براى دومین دوره متوالى 
به  به جام جهانى رسیده، در سال 2002 
نهایى  چهارم  یک 
راه  مسابقات 

یافت.

اروپا
پ پرتغال مى تواند چهارمین تیم اروپایى باشد که بالفاصله بعد از 
قهرمانى در اروپا، در جام جهانى هم قهرمان شود. آلمان غربى در سال 
1974، فرانسه در سال 1998 و اسپانیا در سال 2010 این تیم ها هستند.

 ا ایتالیا براى اولین بار از سال 1958 نتوانست به جام جهانى برسد 
تا تنها تیم از میان هشت تیمى باشد که قهرمان دنیا شدند اما نتوانسته 

به روسیه برسد.
 د در میان 32 تیم حاضر در این دوره، ایسلند و پاناما براى اولین 
بار به جام جهانى راه یافته اند. آخرین بار اسلوواکى در سال 2010 پس 
از اینکه براى اولین بار به این مسابقات راه یافت، توانست از گروهش هم 

صعود کند.
 آ آلمان امیدوار است تا پس از سال 1962 که برزیل دو دوره پیاپى 
قهرمان شد، این کار را تکرار کند. آنها که در دوره قبل قهرمان شدند 

فقط برزیل را با 5 قهرمانى باالتر از خود مى بینند. 
 د در میان بازیکنان حاضر در این دوره توماس مولر بیشترین گل 
زده در جام جهانى را دارد. او در دو دوره قبلى مجموعا ده گل زده و براى 
رسیدن به بهترین گلزن تمام ادوار یعنى میروسال کلوزه تنها 6 گل دیگر 

مى خواهد.
 آ آلمان تنها تیم اروپایى است که همه بازى هاى مقدماتى خود را 

برده و بهترین تفاضل گل (39+) را داشته است.
تجربه  را  جهانى  جام  در  حضور  بار  پانزدهمین  براى  انگلیس   
مى کند که این دوره ششمین حضور متوالى آنهاست و با رکوردشان بین 

سالهاى 1950 تا 1970 برابرى مى کند.
 ف فرانسه هم رکوردى مشابه با انگلیس دارد و با شش دوره حضور 

متوالى بهترین آمار خود را بر جاى گذاشته است.
میان  در  را  خورده  گل  کمترین  انتخابى  مرحله  در  اسپانیا    
تیم هاى اروپایى داشته(3 گل خورده در 10 بازى) و در کنار انگلیس، 

بلژیک و آلمان 4 تیم شکست ناپذیر مسابقات بودند. 
 ای این دوره براى روبرتو مارتینز اولین حضور در جام جهانى است. 
او اولین مربى خارجى تیم ملى بلژیک از زمان دوگ لوینگستون است 
که هدایت این تیم را در جام جهانى 1954 سوئیس بر عهده داشت.

و  صربستان  پاى  به  سابق  یوگوسالوى  رکوردهاى  همچنان   
در  صربستان  حضور  دوازدهمین  دوره  این  مى شود.  نوشته  مونتنگرو 
جام جهانى خواهد بود اما در واقع این دومین حضور آنها به عنوان یک 

کشور مستقل است.
به طور  انتخابى  بازیکنى است که در مرحله  ک کریستیانو رونالدو 

مستقیم روى 18 گل تاثیرگذار بود. او 15 گل زد و 3 پاس گل داد.
درون  از  همگى  جام جهانى  تاریخ  در  دانمارك  گل   27 تمام   

محوطه جریمه زده شده است.
 س سوئــد در 24 بازى گذشتـــه خود در جام جهـــانى تنها در 

ســه دیدار مـــوفق شده دروازه اش را بسته نگه دارد.

   لهستان شش بازى از هشت بازى آخر خود در جام جهانى را 
بدون آنکه در آنها گلى بزند، باخته است. همچنین در همه این 8 بازى 
به سال  آنها  کلین شیت  آخرین  و  میانگین یک گل خورده اند  به طور 

1986 برمى گردد.
 ک کرواسى در سه دوره آخرى که به جام جهانى رسیده، همواره 
بازى هاى اولش را با شکست پشت سرگذاشته که در دو دوره 2006 و 

2014 به برزیل باخته است.
 ا ایسلند با جمعیت 334 هزار نفرى خود کمترین جمعیت را میان 

کشورهاى راه یافته به جام جهانى در تاریخ دارد.
پ پس از قهرمانى در جام جهانى 1996، انگلیس تنها یک بار در 
سال 1990 به نیمه نهایى رسیده و در 5 دوره اخیر فقط یکبار در سال 

2006 موفق شده صدرنشین گروهش شود.
بار در جام جهانى 1954 که میزبان مسابقات    سوئیس آخرین 
از  هیچگاه  آن  از  برسد. پس  نهایى  یک چهارم  مرحله  به  توانست  بود، 

مرحله یک هشتم عبور نکرد.
تساوى  با  جهانى  جام  در  اسپانیا  اخیر  بازى   14 از  یک  هیچ    

تمام نشده و آنها 10 برد و 4 شکست را ثبت کرده اند.
 5 جز  به  تا  یافته  راه  جام جهانى  به  سیزدهمین  براى  بلژیک    
انگلیس،  و  فرانسه  اسپانیا،  آلمان،  ایتالیا،  یعنى  اروپا  قاره  بزرگ  غول 

در میان سایر تیم ها بیشترین حضور را داشته باشد.
 ص صربستان در دوره اخیر نتوانسته از مرحله گروهى صعود کند 
و در 6 بازى خود 5 بار شکست خورده و تنها پیروزى این تیم به سال 

2010 و برترى یک بر صفر مقابل آلمان برمى گردد.
انتخابى  مرحله  در  شکست  بدون  متوالى  بازى   63 با  اسپانیا   
جام هاى جهانى رکورددار است و پس از این تیم نیجریه با 36 بازى 

بدون شکست قرار دارد.
 پ پس از سال 1958 که سوئدى ها با استفاده از امتیاز میزبانى 
مرحله  از  شدند  موفق   1994 سال  در  یکبار  فقط  رسیدند،  فینال  به 

حذفى عبور کنند که در نهایت سوم دنیا شدند.
ل لهستان اگرچه براى هشتمین بار به جام جهانى راه یافته اما   

این تیم از سال 2006 نتوانسته بود به مسابقات بیاید.
 پ پرتغال تنها یک بازى از 9 بازى اخیر خود در مرحله گروهى را با 
شکست پشت سرگذاشته که آنهم در سال 2014 و با باخت سنگین 4 بر 

صفر مقابل آلمان اتفاق افتاد. 
 د در 4 بازى آخر کرواسى در جام جهانى 5 بار داوران از کارت قرمز 

استفاده کرده اند که سهم کرواسى سه کارت بوده است.
* دانمارك موفق شده در سه دوره از 4 دوره اخیر حضورش در 
جام جهانى از مرحله گروهى عبور کند اما هرگز به مرحله یک چهارم 
نهایى نرفته و تنها یکبار در سال 1998 به این مرحله رسیده است.

براى  اسپانیا  سرمربى  عنوان  به  حالى  در  لوپتگى  خوان   
پیش  که  مى کند  تجربه  مربى  عنوان  به  را  جهانى  جام  بار  اولین 

این در  اسپانیا از  سوم  دروازه بان  عنوان  به   1994 سال 
هرگز  اما  داشت  حضور  جهانى  جام  در 

نکرد.  پیدا  بازى  فرصت 
دوره   9 از  دوره  دو  در  تنها  فرانسه    
سرگروه  جهانى  جام  در  حضورش  اخیر 
از 12  بازى  تنها سه  شده(1998 و 2014) و 
پیروزى  با  را  گروهى  مرحله  در  آخرش  بازى 

است. پشت سرگذاشته 
عنوان  به  بار  اولین  براى  ساوتگیت  گرت    
داشت.  خواهد  حضور  بزرگ  رقابت  یک  در  سرمربى 
براى تیم ملى  بازى  او در جام جهانى 1998 دو 

انجام داد. انگلیس 
 ی یواخیم لوو براى ششمین بار در یک رقابت 
مهم سرمربى آلمان خواهد بود که در همه آنها 

تیمش را به مرحله نیمه نهایى رسانده است.
 ه هشت گل آخر بلژیک در جام جهانى همگى 

پس از دقیقه 70 به ثمر رسیده است.
سابقه  با  که  بود  تیمى  تنها  ایتالیا   *
به  نتوانست  جهانى  جام  باره   4 قهرمانى 

روسیه سفر کند.

پشت

سرمرب
ا

پس
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آسیــا
د داوران: علیرضا فغانى (ایران)، فهد المیرداسى (عربستان)، روشان ایرماتوف (ازبکستان)، 

محمد عبداهللا حسن محمد (امارات)، ریوجى ساتو (ژاپن)، نواف شکراهللا (بحرین)
ک کمک داوران: یاسر خلیل عبداهللا تولفات (بحرین)، محمد العباکرى (عربستان)، 
طالب المارى (قطر)، محمد الحمدى (امارات)، عبداهللا الشهالوى (عربستان)، محمدرضا 
منصورى و رضا سخندان (ایران)، عبدو کســامیدولو رسول اف (ازبکستان)، تورو ساگارا 

و ویدئوچک: عبدالرحمان الجاسم (قطر) (ژاپن)، جهانگیر سیداف (ازبکستان) 
آفریقا

د داوران: مهدى عبدى شــرف (الجزایر)، ماالنگ دیویو (ســنگال)، باکارى قاساما 
(گامبیا)، قهاد گریشا (مصر)، جانى سیگازوه (زامبیا)، بالمک تسه ماوسیا (اتیوپى)

ک کمــک داوران: رضوان آچیــک (مراکش)، والــد احمد (ســودان)، جان کلود 
بیروموشائو (بروندى)، جبرئیل کامارا (سنگال)، جرسون امیلیانو دوس سانتوس (آنگوال)، 
عبدالک اتچیالى (الجزایر)، انوار همیال (تونس)، ماروا رانگه (کنیا)، الحاجى مالیک سامبا 

(سنگال)، زاخله توسى سیوه ال (آفریقاى جنوبى)
کونکاکاف

 داوران: ژول آگوئیالر (الســالوادور)، مارك گیگــر (آمریکا)، جیرماروفو (آمریکا)، 
و
د

ریکاردو مونته رو (کاستاریکا)، جان پیتى (پاناما)، سزار آرتورو راموس (مکزیک)
ک کمک داوران: فرانک آندرسون (آمریکا)، جوفالچر (کانادا)، میگوئل آنگل هرناندز 
پاردس (مکزیک) خوان کارلوس مورا آرایا (کاســتاریکا)، کورى راکول (آمریکا)، ماروین 

تورنترا (مکزیک)، گابریل ویکتوریا (پاناما)، خوان زومبا (السالوادور)
آمریکاى جنوبى

د داوران: جولیو باســکونان (شــیلى)، انریکه کاســرس (پاراگوئه)، آندرس کونها 
(اروگوئه)، نستور پتیانا (آرژانتین)، ساندرو ریچى (برزیل)، ویلمار رولدان (کلمبیا)

ک کمک داوران: کارلوس آســتروزا (شــیلى)، خوان پابلوبالســتى (آرژانتین)، ادواردو 
کاردوزو (پاراگوئه)، امرسون دى کاروالهو (برزیل)، کریستین ده ال کروز (کلمبیا)، مائوریسیو 
اسپینوسا (اروگوئه)، الکساندر گوزمان (کلمبیا)، هرنان مایدانا (آرژانتین)، کریستین شیمن 

(شیلى)، نیکوالس تاران (اروگوئه)، مارسلو فان گاسه (برزیل)، خوان زوریال (پاراگوئه)
اقیانوسیه

د داوران: ماتیو کانگر (نیوزلند)، نوربرت هائوآتا (تائیتى)
کک کمــک داوران: برتراند بریال (کالدونیاى نو)، ســیمون لونت (نیوزلند)، تویتا 

(تونگا) ماکاسینى 
اروپــا

د داوران: فلیکس بریخ (آلمان)، گونیت شکیر (ترکیه)، سرگئى کاراسف (روسیه)، بیورن 
کویپرس (هلند)، سیمون مارسینیاك (لهستان)، آنتونیو ماتئو الهور (اسپانیا)، میلوراد مازیچ 

(صربستان)، جیانلوکا روچى (ایتالیا)، دامیر اسکومینا (اسلوانى)، کلمنت تورپین (فرانسه)
ک کمک داوران: آنتون آوریانوف (روســیه)، مارك بورش (آلمان)، پائو ســبریان داویز 
(اســپانیا)، نیکوالس دانوس (فرانسه)، النیتودى لیبراتوره (ایتالیا)، روبرتو دیاز پرز (اسپانیا)، 
دالى بور دیورجویچ (صربستان)، باهاتین دوران (ترکیه)، سیریل گرین گوره (فرانسه)، تیخون 
کالوگین (روسیه)، توماژ لیست کویز (لهستان)، اشتفان لوپ (آلمان)، تاریک اونگون (ترکیه)، 
یوره پراپروتنیک (اسلووانى)، میلووان ریستیچ (صربستان)، پاول ژوکونیکى (لهستان)، مائورو 

تونولینى (ایتالیا)، ساندرفان راکل (هلند)، روبرت ووکان (اسلوانى)، اروین زینسترا (هلند)
و ویدئو چک: باســتیان دانکرت (آلمان)، پاول گیل (لهستان)، ماسیمیلیانو ایراتى 
(ایتالیا)، تیاگو بروند لوپز مارتینز (پرتغال)، دانى مالکه (هلند)، دانیل اورســاتو (ایتالیا)، 

آرتور سوآرز دیاز (پرتغال)، پائولو والرى (ایتالیا) و فلیکس زوایر (آلمان)

لیست داورانلیست داوران
جام بیست و یکمجام بیست و یکم

آمار و ارقام زیر نشــان مى دهد که تا این لحظه، 
مهــدى مهدوى کیا با حضور در مرحلــه نهایى دو 
دوره جــام جهانى، 6 بــازى و حتى بــا زدن یک 
گل، رکوردار اســت. آندرانیک تیموریان نیز شرایط 
مشــابه مهدوى کیا را دارد اما گلى به ثمر نرسانده 
اســت، از جمع بازیکنانى که با تیم ملى به روسیه 
رفته اند، مســعود شجاعى این فرصت را دارد که در 
صورت بازى با تیم ملى در جام 2018،  با سه دوره 
حضور رکوردار شود. تیم ملى فوتبال ایران در چهار 
دوره گذشــته طى 12 بازى، 7 گل زد که توســط 
دانایى فرد، روشن، استیلى، مهدوى کیا، قوچان نژاد، 

بختیارى زاده و گل محمدى به ثبت رسید.

گلبازىحضورنام
1261- مهدى مهدوى کیا

-226- آندرانیک تیموریان
-325- على دایى

-425- جواد نکونام
-524- مسعود شجاعى

-613- ناصر حجازى
-713- حسن نظرى

-813- نصرا.. عبداللهى
-913- حسین کازرانى

-1013- على پروین
-1113- محمد صادقى

-1213- ابراهیم قاسمپور
-1313- نادر محمدخانى
-1413- خداداد عزیزى
-1513- حسین کعبى

-1613- وحید هاشمیان
-1713- محمد نصرتى
-1813- غفور جهانى

-1913- جواد زرینچه
-2013- حسین فرکى

-2113- مهرزاد معدنچى
-2213- ابراهیم میرزاپور
-2313- رحمان رضایى
-2413- محمد خاکپور

-2513- مهدى پاشازاده
-2613- مهرداد میناوند

-2713- کریم باقرى
-2813- حمید استیلى

لیست حضور بازیکنان ایران 
در 4 دوره قبلى

-2913- علیرضا حقیقى
-3013- سید جالل حسینى
-3113- امیرحسین صادقى

-3213- مهرداد پوالدى
-3313- احسان حاج صفى

-3413- پژمان منتظرى
-3513- خسرو حیدرى
36131- رضا قوچان نژاد

-3713- اشکان دژاگه
-3813- علیرضا جهانبخش

39131- حسن روشن
-4012- احمدرضا عابدزاده
-4112- آندرانیک اسکندریان

42121- ایرج دانایى فرد
43121- یحیى گل محمدى

-4412- على کریمى
-4512- فریدون زندى
-4612- حسن نایب آقا

47121- سهراب بختیارى زاده
-4812- رسول خطیبى

-4912- علیرضا منصوریان
-5012- آرش برهانى

-5111- نیما نکیسا
-5211- جواد اهللا وردى

-5311- بهتاش فریبا
- 5411- سیروس دین محمدى
-5511- محمدعلى پیروانى

-5611- نعیم سعداوى
-5711- کریم انصارى فرد

رکوردداران بازى در جام جهانى

شکستن  آســتانه  در  شجاعى  مسعود 
رکورد مهدوى کیا و ....
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خـــرداد 13971397

1978 - آرژانتین (گروه 4)1978 - آرژانتین (گروه 4)
ایران صفر - هلند 3

گل: راب رنسنبرینگ (40 - پنالتى، 62 و 79 - پنالتى)
داور: آلفونسو گونزالز (مکزیک) با کمک روبرت وترز (فرانسه) و میگوئل کامسانگا (آرژانتین)

تماشاگر: 34 هزار نفر
ورزشگاه سن مارتین مندوزاى آرژانتین - 3 ژوئن 1978

 ای ایران: ناصر حجازى(1)- حسن نظرى(14)، آندرانیک اسکندریان(15)، حسین کازرانى(21)، 
على پروین(7)، ابراهیم قاســمپور(8)، محمد صادقى(9)، حســن نایب آقا(6)، غفور جهانى(17)، 

حسین فرکى(18)، 51 - حسن روشن(10)، نصراله عبداللهى(20) 
سرمربى: حشمت مهاجرانى.

 ه هلند: یان یانگ بلــود(8) - رودى کرول(5)، ویم ریس برگن(17)، ویم ســوربیر(20)، ویم 
یانســن(6)، آرى هان(9)، یوهان نیســکنز(13)، رنه فان درکوکــوف(10) 70 - دیک تانینگا، ولى 

فان درکرکوف(11)، راب رنسن برینگ(12)، جانى رپ(16)
سرمربى: ارنست هاپل

 ایران 1 - اسکاتلند 1
گل: ایرج دانایى فرد(60) براى ایران، آندرانیک اسکندریان (43 - دفاع ایران) براى اسکاتلند

داور: یوسوانیداى (سنگال) با کمک نیکوالى راینا (رومانى) و آرنالدو کوئلهو(برزیل)
تماشاگر: 8 هزار نفر 

 ورزشگاه کارراس کوردوباى آرژانتین - 8 ژوئن1978
 ا ایــران: ناصر حجازى(1) - حســن نظــرى(14)، آندرانیک اســکندریان(15)، حســین 
کازرانى(21)، ایرج دانایى فرد(2)، حســن نایب آقا(6)، على پروین(7)، ابراهیم قاسمپور(8)، محمد 

صادقى(9)، غفور جهانى(17)، حسین فرکى(18) 83 - حسن روشن(10)، نصراله عبدالهى(20)
سرمربى: حشمت مهاجرانى

 ا اسکاتلند: آلن روگ(1)- ساندى جاردین(2)، ویلى دوناچى(3)، مارتین بوچان(4) 56 - تام 
فورست(14)، کنى بورنس(22)، آســا هارتفورد(10)، آرچى کمیل(15)، لئومک کارى(16)، جان 

رابرتسون(19)، کنى دالگلیش(8) 74 - جو هارپر(21) و جو جوردن(9)
سرمربى: آلى مک لود

 ایران 1 - پرو 4
گل: حسن روشــن (41) براى ایران، خوزه والسگوئز(2)، توفیلو کوبیالس(36 - پنالتى، 39 - 

پنالتى و 79) براى پرو.
داور: آلک یارگوئژ (لهستان) با کمک دوسان ماکسى موویچ (صربستان) ورنه وینس مان (کانادا).

تماشاگر: 21 هزار نفر
ورزشگاه کاراس کوردوباى آرژانتین - 11 ژوئن 1978

 ا ایران: ناصر حجازى(1) - جواد اهللا وردى(5)، حســن نظرى(14)، حســین کازرانى(21)، 
نصراله عبدالهى(20)،  ایرج دانایى فرد(2)، على پروین(7)، ابراهیم قاسمپور(8)، محمد صادقى(9)، 

83 - حسن روشن(10) 66- بهتاش فریبا(3)، حسین فرکى(18) غفور جهانى(17)
سرمربى: حشمت مهاجرانى.

 پ پرو: رامون کوبى روگا (21) - جیم دو آرته(2)، رودولفــو مانزو(3) 68 - جرمن لگویا(15)، 
هکتور چوم پیتاز(4)، روبن دیاز(5)، خوزه والســکوئز(6)، ســزار کونتو(8)، توفیلو کوبیالس(10)، 

خوان مونانته(7)، خــوان اوبلیتاس(11)، گویلرموالروســا(19)، 60 - هوگو 
سوتى(20)

سرمربى: مارکوس کالدرون

1998 - فرانسه (گروه 6)
 ایران صفر- یوگسالوى 1 

گل: سى نى سامیاتوویچ (75)
داور: آلبرتو ته جادا (پرو) با کمک اوون پاول (جامائیکا) جک پوسى ژیل (لهستان)

تماشاگر: 36 هزار نفر
ورزشگاه ژئوفروى گوئى چارد (سنت اتین فرانسه)- 14 ژوئن 1998

 ا ایران: نیما نکیسا (12) - محمد خاکپور (4)، نادر محمدخانى (14)، جواد زرینچه (17)، مهدى 
پاشازاده (20)، مهدى مهدوى کیا (2)، کریم باقرى (6)، حمید استیلى (9) 70 - علیرضا منصوریان (7)، 

مهرداد میناوند (21)، على دایى(10)، خداداد عزیزى (11)
سرمربى: جالل طالبى

 ی یوگسالوى: اویکا کراج (1)- ژوران میرکوویچ (2)، گوران دوروویچ (3)، سى نى سا میهائیلوویچ 
(11)، اســالویا جوکانوویچ (4)، برانکو برونوویچ (6)، 52 - دژان استانکوویچ (20)، والدیمیر جوگوویچ 
(7)، دراگان استویکوویچ (10) 70- دارکو کوواسویچ (22)، زلیکو پتروویچ (16)، پردراگ میهاتوویچ (9)، 

ساوومیلوسویچ (17) 59- پریکا اوگنونوویچ (21)
سرمربى: اسلوبودان سانتراچ

ایران 2- آمریکا1
گل: حمید استیلى (40)، مهدى مهدوى کیا (84) براى ایران برایان مک براید (87) براى آمریکا

داور: اورس مایر (سوئیس) با کمک لورن رائوسیس (سوئیس) و نیکوالى گریگورسکو (رومانى)
تماشاگر: 43 هزار نفر

ورزشگاه گرالند (لیون فرانسه)- 21 ژوئن 1998
 ا ایران: احمدرضا عابزاده (1)- محمدخاکپور (4)، نادر محمدخانى(14) 76 - محمد على پیروانى 
(5)، جواد زرینچه (17)، 77- نعیم سعداوى (3)، مهدى پاشازاده (20)، مهدى مهدوى کیا (2)، کریم 
باقرى (6)، حمید استیلى (9)، مهرداد میناوند (21)، على دایى (10)، خداداد عزیزى (11) 74- علیرضا 

منصوریان (7)
سرمربى: جالل طالبى

 آ آمریکا: کیســى که لر (18)- فرانکى هایــدوك (2)، ادى پاپه (3)، تام دالــى (5) 82- برایان 
مایسونویو (19)، دیوید رجیس (6)، تاب راموس (10)، کوبى جونز (13)، کلودیو رینا (21)، روى وگرل 

(7) 58- آرین استوارت (8)، جوماکس موره (9)، برایان مک براید (90)
سرمربى: استیو سامپسون

 ایران صفر- آلمان 2
گل: اولیور بیرهوف (51) یورگن کلینزمن (58)

داور: اپى فایموگونزالز (پاراگوئه) با کمک خورخه آلبرتودیاز (شیلى) سلیستنو گالوان (پاراگوئه)
تماشاگر: 35500 نفر

ورزشگاه الموسون (مون پولیه فرانسه)- 25 ژوئن 1998
 ا ایران: احمدرضا عابدزاده (1)- محمد خاکپور (4)، نادر محمد خانى (14)، جواد زرینچه (17)، 
71 - سیروس دین محمدى (8)، مهدى پاشازاده (20)، مهدى مهدوى کیا (2)، کریم باقرى (6)، حمید 

استیلى (9)، مهرداد میناوند (21)، على دایى (10)، خداداد عزیزى (11)
سرمربى: جالل طالبى

 آ آلمان: آندریاس کوپکه (1)- کریســتین وورنز (2)، یورگن کوهلــر (4)، توماس هلمر 
(5)، اوالف تــون (6) 46- دیتمار هامان (16)، لوتهار ماته ئوس (8)، یورگ هنریخ (3)، توماس 
هاســلر (10) 70- اولف کریشــتین(9)، میشــائیل تارنات (21) 77- کریســتین سیگه (17) 

یورگن کلینزمن (18) و اولیور بیرهوف (20)
سرمربى: برتى فوکتس

(6 ه (گ ه ان ف 1998

نبرد آرچى 
کمیل اسکاتلندى با 
دانایى فرد زننده گل 

ایران به حریف

شادى حمید 
استیلى پس از 

فروپاشى دروازه 
آمریکا
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(4 (گروه  آلمان   -2006
3 مکزیک   -1 ایران 

گل: یحیــى گل محمدى (36) براى ایران عمر براوو (28 و 76) زینها (79) براى مکزیک
یتالیا) آلســاندرو  یتالیــا) با کمــک کریســتیانو کاپه لــى (ا داور: روبرتــو روزتــى (ا

یتالیا) (ا استاگنولى 
نفر هزار   41 تماشاگر: 

11 ژوئن 2006 ورزشــگاه ایزى سردیت (نورنبرگ- آلمان)- 
5)، حســین  4)، رحمان رضایى ( 1)- یحیى گل محمدى ( براهیم میرزاپور (  ا ایران: ا
 ،(2 15)، مهــدى مهدوى کیا ( 20) 81- آرش برهانى ( 13)، محمــد نصرتــى ( کعبــى (
21)، آندرانیک تیموریان  63- مهرزاد معدنچــى (  (8 6)، على کریمــى ( جــواد نکونام (

 (10 9)، على دایى ( 14)، وحید هاشــمیان ( )
سرمربى: برانکــو ایوانکوویچ

 م مکزیک:  اوســوالدو سانچز (1)- کارلوس سالسیدو (3)، رافائل مارکوئز (4)، ریکاردو 
اوســوریو (5)، گونزالو پیندآ (14)، ماریــو مندز (16)، جراردو تورادو (6) 46- زینها (7)، 
پاول پاردو (8)، جاردبورگتى (9) 52- فرانسیســکو فونســه کا (17)، کوئیلر موفرانکو (10) 

براوو (19) پرز (23)، عمر  لوئیز   -46
الولیه ریکاردو  سرمربى: 

2 پرتغال  صفر-  ایران 
پنالتى)  -80 ) رونالدو  کریســتیانو   (63 ) ده کو  گل: 

داور: اریک پوالت با کمک لئونل داگورنه و ویســنت تکســیه (هر ســه از فرانسه)
نفر هزار   48 تماشاگر: 

2006 ژوئن   17 آلمان)-  (فرانکفورت-  آره نا  ورزشگاه 
4) 88- ســهراب بختیارى زاده  1)، یحیى گل محمدى ( براهیم میرزاپور (  ا ایــران:  ا
2)، جواد نکونام  20)، مهدى مهدوى کیــا ( 5)، محمد نصرتــى ( 3)، رحمــان رضایى ( )
14)، مهرزاد  7)، آندرانیک تیموریــان ( 8) 65- فریدون زنــدى ( 6)، علــى کریمــى ( )

(9 11)، وحید هاشــمیان ( 21)، رســول خطیبى ( معدنچى (
سرمربى: برانکــو ایوانکوویچ

 ، (14 ) لنته  ا نونوو  ، (13 ) میگوئــل   ، (5 ) میــرا  ندو  فرنا  ، (1 ) ریــکاردو   پ پرتغال: 
 ، (11 ئو ( 88- ســیما  (7 لوئیــز فیگــو (  ، (6 ، کاســتینها ( (16 لهــو ( ا رو ریــکاردو کا
 ، (9 ئوله  تا ( ، پا (19 80- تیاگــو (  (20 ، ده کــو ( (8 67- په تیت (  ،(18 ئــى چــه ( ما

(17 ) لدو  نا رو نو  کریســتیا
اسکوالرى فیلیپ  لوئیــز  سرمربى: 

1 آنگوال   -1 ایران 
60) براى آنگوال 75) براى ایــران فالویو آمادو ( گل: ســهراب بختیارى زاده (

لیا) داور: مارك شــیلد با کمک ناتان گیبســون، بن ویلســون (هر سه از استرا
نفر هزار   38 تماشاگر: 

ورزشگاه ســنترال (الیپزیک- آلمان)- 21 ژوئن 2006
 ،(5 ) 3)، رحمان رضایى  ) بختیــارى زاده  1)، ســهراب  ) میرزاپور  براهیم  ا ایران:    
13- مســعود   (20 15)، محمــد نصرتى ( 67- آرش برهانــى (  ،(13 حســین کعبــى (
 ،(14 7)، آندرانیک تیموریان ( 2)، فریدون زنــدى ( 23)، مهدى مهدوى کیا ( شــجاعى (
11)، على دایى  9) 39- رســول خطیبــى ( 21)، وحید هاشــمیان ( مهــرزاد معدنچى (

(10 )
سرمربى: برانکــو ایوانکوویچ

 ،(21 20)، دلگادو ( لوکو (  ،(5 ) کالــى   ،(3 1)- جامبا ( ریــکاردو ( ژوآئو   آ آنگوال: 
14)، زى کاالنگا  15)، مندونــکا ( 72- رویى مارکوئــز (  ،(7 6)، فیگویــردو ( میلــوى (

(18 23- الوه (  (11 16)، ماتیوس ( 51- فالویو آمادو (  (10 17)، آکــوا ( )
سرمربى: لوئیــز اولیویرا

2014- برزیل(گروه 6)
ایران صفر- نیجریه صفر

داور: کارلوس ورا با کمک کریستیان لسکانو و بیرون رو مرو(هر سه از اکوادور)
تماشاگر: 39081 نفر

ورزشگاه آره نا بایکزادا(کورى تیباى برزیل)- 16 ژوئن 2014
 ا  ایران: علیرضا حقیقى(12)- سیدجالل حسینى(4)، امیرحسین صادقى(5)، مهرداد پوالدى(23)، 
احسان حاج صفى(3)، جواد نکونام(6)، آندرانیک تیموریان(14)، پژمان منتظرى(15)، خسرو حیدرى(2)، 

89- مسعود شجاعى(7)، رضا قوچان نژاد(16)، اشکان دژاگه(21)، 78- علیرضا جهانبخش(9)
سرمربى: کارلوس کروش

نی نیجریه: ویسنت انیما(1)- افه آمبروسه(5)، جوون اوشانیوا(13)، گودفرى اوبوآبونا(14)، 29- 
ژوزف یوبو(2)، کنت اومرئو(22)، جان میکل(10)، رامون آزز(15)، 69- پیتر اودمیونگى(8)،  اوگنى 

اونازى(17)، احمد موسى(7)، امانوئل امنیکه(9)، ویکتور موزس(11)، 52- شوال آمئوبى(23)
سرمربى: اشتفن کشى

آرژانتین1- ایران صفر
گل: لئونل مسى(90)

داور: میلوراد مازیچ با کمک میلووان ریستیچ و دالى بور دوردویچ (هر سه از صربستان)
تماشاگر: 57698 نفر

ورزشگاه مینى رائو(بلوهوریزونته برزیل)- 21 ژوئن 2014
ا ایران: علیرضا حقیقى(12)- ســیدجالل حســینى(4)، امیرحســین صادقــى(5)، مهرداد 
پوالدى(23)، احسان حاج صفى(3)، 88- رضا حقیقى(8)، جواد نکونام(6)، آندرانیک تیموریان(14)، 
پژمان منتظرى(15)، مسعود شجاعى(7)، 76- خســرو حیدرى(2)، رضا قوچان نژاد(16)، اشکان 

دژاگه(21)، 85- علیرضا جهانبخش(9)
سرمربى: کارلوس کروش

آ آرژانتین: سرخیو رومرو(1)، ازکوئیل گراى(2)، پابلو زاباله تا(4)، مارکوس روخو(16)، فدریکو 
فرناندز(17)، فرناندو گاگو(5)، آنخل دى ماریا(7)، 90- لوکاس بیگلیا(6)، خاویر ماســچرانو(14)، 
گونزالــو هى گواین(9)، 76- ازکوئیل الوتزى(22)، لئونل مســى(10)، آگوئرو(20)، 76- رودریگو 

پاالسیو(18)
سرمربى: الخاندرو سابه ال

بوسنى و هرزگوین3- ایران1
گل: ادین ژکو(23)، میرالم پیانیچ(59)، آودیا ورساجویچ(83) براى بوسنى رضا قوچان نژاد(82) 

براى ایران
داور: کارلوس والســکو کاربالو با کمک روبرتو آلونســو فرناندز و خوان یوسته خیمنز(هر سه از 

اسپانیا)
تماشاگر: 48011 نفر

ورزشگاه آره نا فونته نووا (سالوادور برزیل)- 25 ژوئن 2014
ا ایران: علیرضا حقیقى(12)- ســیدجالل حســینى(4)، امیرحســین صادقــى(5)، مهرداد 
پوالدى(23)، احســان حاج صفى(3)، 63- علیرضــا جهانبخش(9)، جواد نکونــام(6)، آندرانیک 
تیموریــان(14)، پژمان منتظرى(15)، مســعود شــجاعى(7)، 46- خســرو حیــدرى(2)، رضا 

قوچان نژاد(16)، اشکان دژاگه(21) 68- کریم انصارى فرد(10)
سرمربى: کارلوس کروش

ب بوسنى و هرزگوین: آسمیر بگوویچ(1)- امیر اسپائیچ(4)، ساد کوالئیناك(5)، موهامد 
بســیج(7)، تونى سانچیچ(15)، آودیا ورساجویچ(2)، میرالم پیانیچ(8)، تینوسون سوسیچ(14) 
79- ســجاد صالح ئویچ(23)، آنل هادزیــچ(21)، 61- اوگینن ورانیس(6)، 

وداد ابى سویچ(9)، ادین دژکو(11)، 84- ادین ویسکا(19)
سرمربى: سافت سوسیچ زننده  مســى 

تنها گل دقایق پایانى 
آرژانتین به ایران

رونالدو با این 
ضربه پنالتى گل دوم 
پرتغال را به ایران زد
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ایـــران و جام جهــانى
(آلمان)  اولین بــار- 1974  ا   

دور اول آسیا
* ایران صفر- کره شمالى صفر

* ایران 2- کویت 1
گل: وفاخواه و پروین

* ایران 1- سوریه صفر
گل: کارگر جم

* ایران 2- کره شمالى 1
گل: مناجاتى و صادقى
* ایران 2- کویت صفر

گل: قلیچ خانى (پنالتى) و جبارى
* ایران صفر- سوریه 1

دور دوم
* استرالیا 3- ایران صفر (سیدنى)
* ایران 2- استرالیا صفر (تهران)

گل: قلیچ خانى (2 گل)
- تیــم ایران از صعــود به جام جهانى 

1974 بازماند.
 د دومین بار- 1978 (آرژانتین)

مقدماتى
* عربستان صفر- ایران 3

گل: غالمحســین مظلومى (2 گل) و 
حسن روشن

* سوریه صفر- ایران 1
گل: على پروین

* ایران 3- سوریه صفر
- سوریه حاضر نشد

* ایران 2- عربستان صفر
گل: محسن یوسفى و حبیب شریفى

- در ایــن بازى ایران با تیم دوم خود به 
میدان رفت

* هنگ کنگ صفر- ایران 2
گل: حسین کازرانى و غفور جهانى

* کره جنوبى صفر- ایران صفر
* استرالیا صفر- ایران 1

گل: حسن روشن
* ایران 1- کویت صفر

گل: غفور جهانى
* ایران 2- کره جنوبى 2

گل: حسن روشن (2 گل)
* ایران 3- هنگ کنگ صفر

گل:  غفور جهانى (2 گل) و حسین کازرانى
* ایران 1- استرالیا صفر

گل: غفور جهانى
* کویت 1- ایران 2

گل: بهتاش فریبا و حبیب خبیرى
- در این بازى نیز تیم ایران با تیم دوم 

خود به میدان رفت.
* ایران به جام جهانى 1978 آرژانتین 

صعود کرد.
مرحله نهایى

* ایران صفر- هلند 3
* ایران 1- اسکاتلند 1

گل: ایرج دانایى فرد
* ایران 1- پرو 4

گل: حسن روشن
- ایران با یک 
از  امتیــاز 

صعود به مرحله بعد بازماند
 س سومین بار- 1990 (ایتالیا)

دور اول آسیا
* تایلند صفر- ایران 3

گل: باوى، قایقران و گروسى
* بنگالدش 1- ایران 2

گل: باوى و انصارى فر
* ایران 1- بنگالدش صفر

گل: مرفاوى
* ایران 3- تایلند صفر

گل: پیوس (2 گل)، گروسى
* چین 2- ایران صفر

* ایران 3- چین 2
گل: گروسى، سیدعلى افتخارى و پیوس

- ایران از صعود به مرحله دوم آسیا 
بازماند.

 چ چهارمین بار- 1994 (آمریکا)
دور اول آسیا

* ایران صفر- عمان صفر
* ایران 6- تایوان صفر

گل: مدیرروستا (4 گل)، استیلى و دایى
* ایران 1- سوریه 1

گل: مدیرروستا 
* ایران 1- عمان صفر

گل: درخشان
* ایران 6- تایوان صفر

گل:  دایى (2 گل) درخشان، نامجو مطلق 
(پنالتى)، ابطحى و استیلى

* ایران 1- سوریه 1
گل: درخشان

مرحله نهایى آسیا
* ایران صفر- کره جنوبى 3

* ایران 2- ژاپن 1
گل: حسن زاده و دایى

* ایران 1- عراق 2
گل: دایى

* ایران 2- کره شمالى 1
گل: على دایى (2 گل)
* ایران 3- عربستان 4

گل: مهــدى فنونــى زاده (2 گل)، 
منافى جواد 

- ایران از صعود به جام جهانى بازماند.
 پ پنجمین بار- 1998 (فرانسه)

دور اول آسیا
* ایران 17- مالدیو صفر

گل: باقرى (7 گل)، اســتیلى (3 گل)، 
عزیزى (2 گل)، دایى (2 گل)، شاهرودى، 

مهدوى کیا، میناوند (هر کدام یک گل)

* ایران 7- قرقیزستان صفر
گل: باقــرى (2 گل) فرهاد مجیدى (2 

گل)، دایى، میناوند و موسوى
* ایران 1- سوریه صفر

گل: دایى
* ایران 3- قرقیزستان 1

گل: منصوریان، باقرى و عزیزى
* مالدیو صفر- ایران 9

گل: منصوریان (2 گل)، باقرى (2 گل)، 
دایى (2 گل)، مهدوى کیا، رضا شاهرودى 

و عزیزى
* ایران 2- سوریه 2

گل: رضا شاهرودى و منصوریان
مرحله نهایى آسیا

* چین2- ایران 4
گل: مهدوى کیا (2گل)٬ باقرى(پنالتى) 

و مدیرروستا
* ایران1- عربستان1

گل: باقرى
* ایران1- کویت1

گل باقرى
* ایران3- قطر صفر

گل: باقرى(2 گل) دایى
* ایران4- چین 1

گل: منصوریان، مدیرروستا، باقرى، دایى
* عربستان1- ایران صفر
* ایران صفر- کویت صفر

* قطر2- ایران صفر
پلى آف اول

* ژاپن 3- ایران2 (در مالزى)
گل: عزیزى و دایى

پلى آف دوم
* ایران1- استرالیا 1

گل: عزیزى
* استرالیا2- ایران 2

گل: باقرى و خداداد عزیزى
- ایران به لطف گل زده بیشتر در منزل 
حریــف، از طریق پلى آف به جام جهانى 

1998 صعود کرد.
مرحله نهایى جام جهانى

* ایران صفر- یوگسالوى 1
* ایران2- آمریکا 1

گل: استیلى و مهدوى کیا
* ایران صفر- آلمان 2

- ایران با یک برد و 2 باخت با 3 امتیاز از 
صعود باز ماند.

 ش ششمین بار- 2002 (کره و ژاپن)
دور اول آسیا

* ایران 19 گوآم صفر (تبریز)
باقــرى(6 گل)، کریمى(4  گل: 
فرهــاد  گل)،  دایــى(3  گل)، 
مجیدى(3 گل)، بختیارى زاده(2 

گل)، واحدى  نیکبخت
دور دوم

* ایران2- تاجیکستان صفر
گل: دایى و هاشمى نسب

دور سوم
* ایران2- عربستان صفر

گل: دایى(2 گل)
* تایلند صفر- ایران صفر

* عراق1- ایران 2
گل: على کریمى و على دایى

* ایران صفر- بحرین صفر
* عربستان2- ایران 2

گل: على دایى و سیروس دین محمدى
* ایران1- تایلند صفر
گل: نیکبخت واحدى

* ایران2- عراق 1
گل: مهدى مهدوى کیا و على کریمى

* بحرین 2- ایران 1
گل: دایى

دور اول پلى آف
* ایران1- امارات صفر

گل: باقرى
* امارات صفر- ایران 3

گل: دایى، باقرى، میناوند
- ایران به عنوان نماینده آخر آســیا در 
مرحله پلى آف با نماینده اروپا یعنى ایرلند 

مصاف داد.
دور دوم پلى آف

* ایرلند2- ایران صفر
* ایران1- ایرلند صفر(تهران)

گل: یحیى گل محمدى
- ایران 2 بر یک باخت و از صعود به جام 

جهانى 2002 بازماند.
 هفتمین بار- 2006(آلمان)

ى
 ه

 دور اول آسیا
* ایران3- قطر1

گل: نیکبخت واحدى، مهدوى کیا و دایى
* الئوس صفر- ایران 7

گل: دایــى(2 گل)،  عنایتى(2 گل)، 
نیســا ونگ(دفــاع حریــف)، ابراهیم 

تقى پور(2 گل)
دور دوم آسیا (گروه 2)

* عربستان1- ایران 1
گل: نکونام

* ایران2- کره شمالى1
گل: مهدوى کیا و نکونام

* امارات1- ایران1
 گل: باقرى

* ایران1- کره جنوبى 1
گل: نکونام

* ایران1- عربستان 2
گل: شجاعى

* کره شمالى صفر- ایران صفر
* ایران صفر- اردن 1
* اردن صفر- ایران 2

گل: نیکبخت واحدى و دایى

* قطر2- ایران 3
گل: هاشمیان(2 گل) و برهانى

* ایران7- الئوس صفر
گل: دایــى(4 گل) نکونام(2 گل) و 

آرش برهانى 
دور نهایى آسیا

* بحرین صفر- ایران صفر
* ایران 2- ژاپن 1

گل: وحید هاشمیان(2 گل)
* کره شمالى صفر- ایران 2

گل: مهدوى کیا و نکونام
* ایران1- کره شمالى صفر

گل: رحمان رضایى
* ایران1- بحرین صفر

گل: محمد نصرتى
- ایران با این پیــروزى به جام جهانى 

2006 آلمان صعود کرد.
* ژاپن2- ایران 1

گل: على دایى
مرحله نهایى جام 2006

* ایران 1 - مکزیک 3
گل: یحیى گل محمدى
* ایران صفر - پرتغال 2

* ایران 1 - آنگوال 1
گل: سهراب بختیارى زاده

- ایران بــا یک امتیاز از صعود به دور 
دوم بازماند.

 هشتمین بار - 2010
م

 ه
(آفریقاى جنوبى)

دور اول آسیا (گروه 5)
* ایران صفر - سوریه صفر

* کویت 2 - ایران 2
گل: واحدى  نیکبخت و معدنچى

* ایران صفر - امارات صفر
* امارات صفر - ایران 1

گل: فریدون زندى
* سوریه صفر - ایران 2

گل: غالمرضا رضایى و محسن خلیلى
* ایران 2 - کویت صفر

گل: نکونام و غالمرضا رضایى
* ایران 1 - کره جنوبى صفر

گل: على کریمى
* کره جنوبى 1 - ایران 1

گل: مسعود شجاعى
- ایــران از صعود به جام جهانى 2010 

آفریقاى جنوبى باز ماند.
 ن نهمین بار - 2014 (برزیل)

دور اول آسیا
* ایران 4 - مالدیو صفر

گل: کریــم انصارى فــرد(2 گل)، على 
کریمى و سعید دقیقى

* مالدیو صفر - ایران 1
گل: محمدرضا خلعتبرى

دور دوم آسیا (گروه 5)
* ایران 3 - اندونزى صفر

گل: نکونام (2 گل) تیموریان
* قطر 1 - ایران 1
گل: هادى عقیلى

* ایران 6 - بحرین صفر
گل: ســیدجالل حســینى، مجتبى 

 (
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جبارى، هــادى عقیلــى، تیموریان، 
انصارى فرد و غالمرضا رضایى

* بحرین 1 - ایران 1
گل: مجتبى جبارى

* اندونزى 1 - ایران 4
غالمرضا  جبــارى،  میــداودى،  گل: 

رضایى و نکونام
* ایران 2 - قطر 2

گل: اشکان دژاگه (2 گل)
دور نهایى آسیا - گروه اول

* ازبکستان صفر - ایران 1
گل: محمدرضا خلعتبرى
* ایران صفر - قطر صفر
* لبنان 1 - ایران صفر

* ایران 1 - کره جنوبى صفر
گل: نکونام

* ایران صفر - ازبکستان 1
* قطر صفر - ایران 1

گل: قوچان نژاد
* ایران 4 - لبنان صفر

خلعتبــرى،  محمدرضــا  گل: 
نکونام(2گل)، رضا قوچا ن نژاد

* کره جنوبى صفر - ایران 1
گل: رضا قوچان نژاد

- ایران به عنوان تیم اول گروه یک آسیا 
به جام جهانى صعود کرد.

مرحله نهایى جام 2014 برزیل
* ایران صفر - نیجریه صفر
* ایران صفر - آرژانتین 1

* ایران صفر 1 - بوسنى و هرزگوین 3
گل: رضا قوچان نژاد

- ایران با یک امتیاز از صعود به دور 
دوم بازماند.

 دهمین بار - 2018 (روسیه)
م

 د
دور اول آسیا (گروه 4)

* ترکمنستان 1 - ایران 1
گل: سردار آزمون

* ایران 6 - گوآم صفر
گل: دژاگــه، مهدى طارمى(2 گل)، 

آزمون(2 گل)، مهدى ترابى
* هندوستان صفر - ایران 3

گل: آزمون، تیموریان و طارمى
* ایران 3 - ترکمنستان 1

گل: پورعلى گنجى، سعید عزت اللهى 
و دژاگه (پنالتى)

* گوآم صفر - ایران 6
گل)،  طارمــى(2  مهــدى  گل: 
رضائیــان،  رامیــن  کامیابى نیــا، 

شجاعى(پنالتى) و انصارى فرد
* ایران 4 - هندوستان صفر

آزمــون،  گل)،  حاج صفــى(2  گل: 
علیرضا جهانبخش

* ایران 2 - عمان صفر
گل: سردار آزمون (2 گل)

دور نهایى آسیا - گروه اول
* ایران 2 - قطر صفر

گل: قوچان نژاد و جهانبخش
* چین صفر - ایران صفر

* ازبکستان صفر - ایران 1
گل: سیدجالل حسینى

* ایران 1 - کره جنوبى صفر

گل: سردار آزمون
* سوریه صفر - ایران صفر

* قطر صفر - ایران 1

گل: مهدى طارمى
* ایران 1 - چین صفر

گل: مهدى طارمى
* ایران 2 - ازبکستان صفر

گل: آزمون و مهدى طارمى
* کره جنوبى صفر - ایران صفر

* ایران 2 - سوریه 2
گل: سردار آزمون (2 گل)

- ایران به عنوان تیم اول 
گروه به جام جهانى روسیه  

2018صعود کرد. 

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

1104701717221102227- برزیل

2106662020224121218- آلمان

38345211712877156- ایتالیا

47742142113184140- آرژانتین

559291218926699- اسپانیا

662262016795698- انگلیس

7592812191067196- فرانسه

850271211864893- هلند

951201219807172- اروگوئه 

1046161317746961- سوئد 

113716813604656- یوگسالوى

1253141425579256- مکزیک

133115610533451- شوروى

144114918536651- بلژیک

153115511444050- لهستان

163215314875748-مجارستان

17261349432943- پرتغال

182912413434740- اتریش

193311715404940- شیلى

203311616455939- سوئیس

213011514444538- چلسلواکى

222771010303831- پاراگوئه

23338619376230- آمریکا

2421858303229- رومانى

2516826272426- دانمارك

26315917316724- کره  جنوبى

2716727211723- کرواسى

2818729262723- کلمبیا

2915546172319- کاستاریکا

30234712254119- اسکاتلند

31234712184319- کامرون

32185310202618- نیجریه

33263815225317- بلغارستان

3410514201716- ترکیه 

3517449142216- ژاپن

3612435131615- غنا

3715438193115- پرو

3813283101014- ایرلند

3913355132314- ایرلندشمالى

4010415101113- اکوادور

نمودار کلى تیم ها در جام جهانى طى نمودار کلى تیم ها در جام جهانى طى 2020 دوره گذشته دوره گذشته
4113337131912- الجزایر

429315131410- ساحل عاج

439243111610- آفریقاى جنوبى

4413247121810- مراکش

458233789- نروژ

461323811269- استرالیا

475221768- سنگال

48922513138- روسیه 

496222558- آلمان شرقى

50102265208- یونان 

51132299328- عربستان

525212577- اوکراین

53121478177-  تونس 

545131446- ولز

55121387226- ایران

564112574- اسلواکى

5761145104- اسلوونى

5831115124- کوبا

5971156214- کره شمالى

2443-6031- بوسنى

2343-6131- چک

2393-6231- جامائیکا

54133-6361- صربستان

334143-646- نیوزلند

363143-659- هندوراس

21122-663- آنگوال

21132-673- رژیم اشغالگر

2362--684- مصر

12261-693- کویت

12261-703- ترینیداد

151201-716- بولیوى

-314--723- عراق

-316--733- توگو

-5-3--743- کانادا

-6-1--751- هندوستان

-3211--763- امارات

-9-3--773- چین

-3214--783- هائیتى

-14-3--793- کنگو

-6122--806- السالوادور
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چگونگى صعود تیم ها به مرحله ژ

نهایى جام بیست و یکمنهایى جام بیست و یکم
 اروپــا

(54 تیم در 9 گروه)
 گ گــروه اول: بــالروس 
صفــر،  فرانســه  صفــر- 
لوکزامبــورگ3،  بلغــار4- 

اول)،  هلنــد1(دور  ســوئد1- 
فرانســه4- بلغــار1، لوکزامبورگ 

صفر- سوئد1، هلند4- بالروس1(دور 
دوم)، بــالروس1- لوکزامبورگ1، هلند 

صفر- فرانسه1، ســوئد3- بلغار صفر، (دور 
سوم)، فرانسه2- ســوئد1، بلغار1ـ بالروس صفر، 

لوکزامبورگ1- هلند3(دور چهارم)، سوئد4- بالروس صفر، 
بلغار2- هلند صفر، لوکزامبورگ1- فرانسه3(دورپنجم)، بالروس2- 
بلغار 1، هلند5- لوکزامبورگ صفر، سوئد2- فرانسه 1(دور ششم)، 
بلغار3- ســوئد 2، فرانســه4- هلند صفر، لوکزامبورگ1- بالروس 
صفر(دور هفتم)، بالروس صفر- ســوئد 4، هلند3- بلغار1، فرانسه 
صفر- لوکزامبورگ صفر(دور هشــتم)، سوئد 8- لوکزامبورگ صفر، 
بــالروس1- هلند 3، بلغار صفر- فرانســه 1(دور نهم)، فرانســه2- 

بالروس1، لوکزامبورگ1- بلغار1، هلند2- سوئد صفر (دور دهم).
- از این گروه تیم ملى فرانســه مستقیما به جام جهانى 

صعود کرد. سوئد به بازى هاى پلى اف رفت.

 گ گروه دوم: آندورا صفر- لتونى1، جزایر فارو صفر- مجارستان 
صفر، سوئیس2- پرتغال صفر(دور اول)، لتونى صفر- فارو 2، پرتغال 
6- آندورا صفر، مجارستان2- سوئیس 3(دور دوم)، آندورا1- سوئیس 
2، فارو صفر- پرتغال6، لتونى صفر- مجارستان 2(دور سوم)، سوئیس 
2- جزایر فارو صفر، مجارســتان4- آندورا صفر، پرتغال4- لتونى1 
(دور چهارم)، آندورا صفر- فارو صفر، سوئیس 1- لتونى صفر، پرتغال 
3- مجارســتان صفر (دور پنجم)، آندورا1- مجارستان صفر، لتونى 
صفر- پرتغال3، فارو صفر- سوئیس 2(دور ششم)، پرتغال 5- فارو1، 
سوئیس 3- آندورا صفر، مجارستان 3- لتونى 1(دور هفتم)، فارو 1- 
آندورا صفر، لتونى صفر- سوئیس 3، مجارستان صفر- پرتغال 1(دور 
هشتم)، فارو صفر- لتونى صفر، آندورا صفر- پرتغال2- سوئیس 5- 
مجارســتان 2(دور نهم)، لتونى 4- آندورا صفر، پرتغال 2- سوئیس 

صفر، مجارستان 1- فارو صفر(دور دهم).
- از ایــن گروه تیم ملى پرتغال صعــود کرد و تیم ملى 

سوئیس به بازى هاى پلى آف رفت.

 گ گروه سوم: سن مارینو صفر- آذربایجان 1، نروژ صفر- آلمان 
3، چک صفر- ایرلند شمالى صفر(دور اول)، آذربایجان1- نروژ صفر، 
آلمان3- چک صفر، ایرلند شمالى4- ســن مارینو صفر(دور دوم)، 
آلمان2- ایرلند شــمالى صفر، نروژ 4- ســن مارینو1، چک صفر- 
آذربایجان صفر(دور ســوم)، ایرلند شمالى4- آذربایجان صفر، سن 
مارینو صفر- آلمان 8، چــک 2- نروژ 1(دور چهارم)، آذربایجان1- 
المان4، سن مارینو صفر- چک 6، ایرلند شمالى 2- نروژ صفر(دور 
پنجم)، آذربایجان صفر- ایرلند شمالى1، آلمان 7- سن مارینو صفر، 
نروژ 1- چک 1(دور ششــم)، نروژ 2- آذربایجان صفر، سن مارینو 
صفر- ایرلند شــمالى 3، چک 1- آلمان2، (دور هفتم)، آذربایجان 
5- سن مارینو1، آلمان 6- نروژ صفر، ایرلند شمالى2- چک صفر(دور 
هشتم)، آذربایجان1- چک2، ایرلند شمالى1- آلمان 3، سن مارینو 
صفر- نروژ 8 (دور نهم)، آلمان 5- آذربایجان1، نروژ 1- ایرلند شمالى 

صفر، چک 5- سن مارینو صفر (دور دهم).
- از این گــروه تیم ملى آلمان 
صعود کرد و تیم ایرلند شمالى 

به بازى هاى پلى آف رفت.

 گ گروه چهارم: گرجستان1- 
ایرلند  صربســتان2-  اتریش 2، 
2، ولــز4- مولــداوى صفــر(دور 
اول)، ایرلند 1- گرجســتان صفر، 
مولداوى صفر- صربستان3، اتریش 
2- ولز2(دور دوم)، ولز1- گرجستان1، 
مولداوى1- ایرلند3، صربستان3- اتریش 
2(دور سوم)، گرجستان1- مولداوى1، اتریش 
صفر- ایرلند1، ولز 1- صربســتان1(دور چهارم)، 
گرجستان1- صربستان 3، ایرلند صفر- ولز صفر، اتریش2- 
مولداوى صفر(دور پنجم)، ایرلند1- اتریش 1، مولداوى2- گرجستان2، 
صربستان1- ولز1 (دور ششم)، گرجســتان1- ایرلند1، صربستان3- 
مولداوى صفر، ولز1- اتریش صفر(دور هفتم)، ایرلند صفر- صربستان1، 
مولداوى صفر- ولز2، اتریش 1- گرجســتان1(دور هشتم)، گرجستان 
صفر- ولز1، ایرلند2- مولداوى صفر- اتریش 3- صربستان2 (دور نهم)، 
مولداوى صفر- اتریش1، صربستان1- گرجستان صفر، ولز صفر- ایرلند 

1 (دور دهم)
- از این گروه تیم ملى صربســتان صعود کرد و تیم ملى 

ایرلند به بازى هاى پلى  آف رفت.

 گ گروه پنجم: دانمارك1- ارمنستان صفر، قزاقستان 2- لهستان2، 
رومانى1- مونته نگرو1(دور اول)، ارمنستان صفر- رومانى5، مونته نگرو5- 
قزاقستان صفر، لهستان3- دانمارك2 (دور دوم)، قزاقستان صفر- رومانى 
صفر، دانمارك صفر- مونته نگرو1، لهستان2- ارمنستان1 (دور سوم)، 
ارمنستان3- مونته نگرو 2، دانمارك4- قزاقستان1، رومانى صفر- لهستان 
3(دور چهارم)، ارمنســتان2- قزاقســتان صفر، مونته نگرو1- لهستان 
2، رومانى صفر- دانمارك صفر(دور پنجم)، قزاقســتان1- دانمارك3، 
مونته نگرو4- ارمنستان1، لهستان3- رومانى1(دور ششم)، قزاقستان 
صفر- مونته نگرو 3، دانمارك4- لهســتان صفر، رومانى1- ارمنستان 
صفر(دور هفتم)، ارمنستان1- دانمارك 4، مونته نگرو1- رومانى صفر، 
لهستان3- قزاقستان صفر(دور هشتم)، ارمنستان1- لهستان 6، مونته نگرو 
صفر- دانمارك1، رومانى 3- قزاقستان1(دور نهم)، دانمارك1- رومانى1، 

قزاقستان1- ارمنستان1، لهستان4- مونته نگرو 2 (دور دهم)
- از این گروه تیم لهستان به جام جهانى صعود کرد. تیم 

دانمارك به پلى آف رفت.

 گ گروه ششــم: لیتوانى2- اســلوانى2، اســلوواك صفر- 
انگلیــس1، مالــت1- اســکاتلند5 (دور اول)، انگلیس2- مالت 
صفر، اســکاتلند1- لیتوانى1، اسلوانى1- اسلواك صفر(دور دوم)، 
لیتوانى2- مالت صفر، اســلواك 3- اســکاتلند صفر- اســلوانى 
صفــر- انگلیس صفر(دور ســوم)، انگلیس 3- اســکاتلند صفر، 
مالت صفر- اســلوانى 1، اســلواك4- لیتوانى صفر(دور چهارم)، 
انگلیس2- لیتوانى صفر، مالت1- اسلواك3، اسکاتلند1- اسلوانى 
صفر(دور پنجم)، اســکاتلند2- انگلیس2، اسلوانى2- مالت صفر، 
لیتوانى1- اسلواك2 (دورششم)، لیتوانى صفر، اسکاتلند3، مالت 
صفر، انگلیس 4، اسلواك1- اسلوانى صفر(دور هفتم)، انگلیس2- 
اسلواك1، اســکاتلند2- مالت صفر، اسلوانى4- لیتوانى صفر(دور 
هشتم)، انگلیس1- اسلوانى صفر، مالت1- لیتوانى1، اسکاتلند1- 
اسلواك صفر(دور نهم)، لیتوانى صفر- انگلیس1، اسلواك3- مالت 

صفر، اسلوانى2- اسکاتلند1(دور دهم).
- از این گروه تیم انگلیس به جام جهانى صعود کرد. تیم 

اسلواك به دلیل امتیاز کم از ورود به پلى آف باز ماند.

گ گ گروه هفتم: رژیم اشــغالگر1- ایتالیا3، اســپانیا8- لیختین 
اشــتاین صفر، آلبانى2- مقدونیه1(دور اول)، ایتالیا1- اســپانیا1، 
لیختین اشــتاین صفر- آلبانى2، مقدونیه1- رژیم اشــغالگر2 (دور 
دوم)، رژیم اشغالگر2- لیختین اشــتاین 1، آلبانى صفر- اسپانیا2، 
مقدونیه2- ایتالیا 3(دور سوم)، آلبانى صفر- رژیم اشغالگر3، لیختین 
اشتاین صفر- ایتالیا 4، اسپانیا4- مقدونیه صفر (دور چهارم)، ایتالیا 
2- آلبانى صفر، لیختین اشتاین صفر- مقدونیه 3، اسپانیا 4- رژیم 
اشــغالگر1 (دور پنجم)، رژیم اشــغالگر صفر- آلبانــى3، ایتالیا 5- 
لیختین اشتاین صفر، مقدونیه 1- اسپانیا 2 (دور ششم)، آلبانى 2- 
لیختین اشتاین صفر، رژیم اشغالگر صفر- مقدونیه1، اسپانیا3- ایتالیا 
صفر(دور هفتم)، ایتالیا1- رژیم اشغالگر صفر،  لیختین اشتاین صفر- 
اســپانیا 8، مقدونیه1- آلبانى1 (دور هشــتم)، ایتالیا1- مقدونیه1، 
لیختین اشتاین صفر- رژیم اشغالگر 1، اسپانیا3- آلبانى صفر (دور 
نهم)، آلبانى صفر- ایتالیا1، رژیم اشــغالگر صفر- اسپانیا1، مقدونیه 

4- لیختین اشتاین صفر (دور دهم)
- از این گروه تیم اسپانیا به مرحله نهایى صعود کرد، تیم 

ایتالیا در پلى آف به میدان رفت.

 گ گروه هشتم: بوسنى5- استونى صفر، قبرس صفر- بلژیک 
3، جبل الطــارق1- یونــان4 (دور اول)، بلژیک4- بوســنى صفر، 
یونــان2- قبرس صفر، اســتونى 4- جبل الطارق صفــر(دور دوم)، 
بوســنى2- قبرس صفر، استونى صفر- یونان 2، جبل الطارق صفر- 
بلژیک 6(دور سوم)، قبرس 3- جبل الطارق 1، بلژیک 8- استونى 1، 
یونان1- بوســنى 1(دور چهارم) قبرس صفر- استونى صفر، بوسنى 
5- جبل الطارق صفر، بلژیک 1- یونان1 (دور پنجم)، بوسنى صفر- 
یونان صفر، اســتونى صفر- بلژیک2، جبل الطارق1- قبرس2 (دور 
ششم)، یونان صفر- اســتونى صفر، قبرس 3، بوسنى 2، بلژیک9- 
جبل الطارق صفر(دور هفتم)، استونى1- قبرس صفر، یونان1- بلژیک 
2، جبل الطارق صفر- بوسنى و هرزگوین4(دور هشتم)، بوسنى 3- 
بلژیک 4، جبل الطارق صفر- استونى 6، قبرس1- یونان2 (دور نهم)، 
بلژیک 4- قبرس صفر، استونى 1- بوسنى2، یونان 4- جبل الطارق 

صفر(دور دهم).
- از ایــن گروه تیم بلژیک به جام جهانى صعود کرد. تیم 

یونان به پلى آف رفت.

 گ گــروه نهم: کرواســى 1- ترکیه1، اوکراین1- ایســلند 1، 
فنالند1- کوزوو 1(دور اول)، ایسلند3- فنالند 2، ترکیه2- اوکراین2، 
کــوزوو صفــر- کرواســى 6(دور دوم)، فنالند صفر- کرواســى 1، 
اوکراین3- کوزوو صفر، ایسلند 2- ترکیه صفر (دور سوم)، کرواسى 
2- ایســلند صفر، ترکیه2- کوزوو صفر، اوکراین1- فنالند صفر(دور 
چهارم)، ترکیه2- فنالند صفر، کرواســى1- اوکراین صفر، کوزوو1- 
ایسلند2 (دور پنجم)، فنالند1- اوکراین2، ایسلند1- کرواسى صفر، 
کوزوو1- ترکیه4 (دور ششــم)، فنالند1- ایسلند صفر، اوکراین2- 
ترکیه صفر، کرواسى1- کوزوو صفر(دور هفتم)، ایسلند2- اوکراین 
صفر، ترکیه 1- کرواســى صفر، کوزوو صفر- فنالند1 (دور هشتم)، 
کرواسى1- فنالند 1، ترکیه صفر- ایسلند 3، کوزوو صفر- اوکراین2 
(دور نهم)، فنالند 2- ترکیه2، اوکراین صفر- کرواســى 2، ایســلند 

2- کوزوو صفر(دور دهم).
- از این گروه تیم ایســلند به جــام جهانى رفت و تیم 

کرواسى در پلى آف شرکت کرد.

پلى آف اروپا
 رفت: ایرلند شمالى صفر- ســوئیس1، کرواسى 4- یونان1، 

ى پ
 ر

سوئد 1- ایتالیا صفر، دانمارك صفر- ایرلند صفر

ژ

رخـــرداد 9613971397 خخخخخ

 
 ،(

گ 
(دور 

1، هلند 
 صفر، (دور 

1ـ بالروس صفر، 

مو
2(دور
صفر- ایرلن

همان طــور 
که مطلع هســتید نحوه 

برگزارى مســابقات مقدماتى 
در مناطــق مختلــف دنیــا براى 

راهیابى تیم ها طبق سهمیه، به مرحله 
نهایى جام جهانى 2018 متفاوت بود.

در زیر با ثبت نتایج، چگونگى صعود 
31 تیــم به اضافه روســیه، میزبان 

بازى هاى 2018 را مورد بررســى 
هم  با  کــه  داده ایم  قــرار 

مى خوانیم:
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 بر برگشت: یونان صفر- کرواسى صفر، ایتالیا صفر- سوئد صفر، 
سوئیس صفر- ایرلند شمالى صفر، ایرلند1- دانمارك 5

- سوئیس، کرواسى، سوئد و دانمارك از مرحله پلى آف به 
مرحله نهایى جام جهانى 2018 صعود کردند.

 آمریکاى جنوبى
(10 تیم در یک گروه)

 د دور اول: بولیوى صفر- اروگوئه 2، کلمبیا 2- پرو صفر، ونزوئال 
صفر- پاراگوئه1، شیلى 2- برزیل صفر، آرژانتین صفر- اکوادور 2

 دور دوم: اکــوادور 2- بولیوى صفــر، اروگوئه 3- کلمبیا صفر، 
پ ر
 د

پاراگوئه صفر- آرژانتین صفر، برزیل 3- ونزوئال 1، پرو 3- شیلى 4
 دور سوم: بولیوى 4- ونزوئال 2، اکوادور 2- اروگوئه 1، شیلى 

و ر پ
 د

1- کلمبیا 1، آرژانتین 1ـ برزیل 1، پرو 1- پاراگوئه صفر
 د دور چهارم: کلمبیا صفر- آرژانتین 1، ونزوئال 1- اکوادور 3، 

پاراگوئه 2- بولیوى 1، اروگوئه 3- شیلى صفر، برزیل 3- پرو صفر
 دور پنجم: بولیوى 2- کلمبیا 3، اکوادور 2- پاراگوئه 2، شیلى 

و ر پ
 د

1- آرژانتین 2، پرو 2- ونزوئال 2، برزیل 2- اروگوئه 2
 دور ششم: کلمبیا 3- اکوادور 1- اروگوئه 1- پرو صفر، آرژانتین 

رژ
 د

2- بولیوى صفر، ونزوئال 1- شیلى 4، پاراگوئه 2- برزیل 2
 دور هفتم: بولیوى صفر- پرو 3، کلمبیا 2- ونزوئال صفر، اکوادور صفر- 

و
 د

برزیل 3، آرژانتین 1- اروگوئه صفر، پاراگوئه 2- شیلى 1
 دور هشتم: اروگوئــه 4- پاراگوئه صفر، شیلى 3- بولیوى صفر، 

ل رز
 د

ونزوئال 2- آرزانتین 2، برزیل 2- کلمبیا 1- پرو 2- اکوادور 1
 دور نهم: اکوادور 3- شیلى صفر، اروگوئه 3- ونزوئال صفر، پاراگوئه 

زو و
 د

صفر- کلمبیا 1، برزیل 5- بولیوى صفر، پرو 2- آرژانتین 2
 دور دهم: بولیوى 2- اکوادور 2، کلمبیا 2- اروگوئه 2، شــیلى 

ر
 د

2- پرو 1، آرژانتین صفر- پاراگوئه 1، ونزوئال صفر- برزیل 2
 دور یازدهم: کلمبیا صفر- شــیلى صفر، اروگوئه 2- اکوادور 1، 

پرو
 د

پاراگوئه 1- پــرو 4، ونزوئال 5- بولیوى صفر، برزیل 3- 
آرژانتین صفر

پاراگوئه   دور دوازدهم: بولیوى 1- 
ن رژ
 د

صفر، اکوادور 3- ونزوئال صفر، شیلى 3- 
اروگوئه 1، آرژانتین 3- کلمبیا صفر، پرو 

صفر- برزیل 2
کلمبیا  دور سیزدهم:   

ر ر
د  

1- بولیــوى صفر، پاراگوئه 2- 
اکــوادور 1، اروگوئه 1- برزیل 
4، آرژانتین 1- شــیلى صفر، 

ونزوئال 2- پرو 2
 دور چهاردهم: بلیوى 

زو و
 د

2- آرژانتیــن صفر، اکــوادور 
صفر- کلمبیا 2، شیلى 3- ونزوئال 

1، برزیل 3- پاراگوئه صفر، پرو 2- 
اروگوئه 1

 دور پانزدهم: ونزوئال صفر- کلمبیا 
و رو

 د
صفر، شیلى صفر- پاراگوئه 3، اروگوئه صفر- آرژانتین 

صفر، برزیل 2- اکوادور صفر، پرو 2- بولیوى 1
 دور شانزدهم: بولیــوى 1- شــیلى صفر، کلمبیا 1- برزیل 1، 

ر ر
 د

اکوادور 1- پرو 2، آرژانتین 1- ونزوئال 1، پاراگوئه 1- اروگوئه 2
 دور هفدهم: بولیوى صفر- برزیل صفر، ونزوئال صفر- اروگوئه صفر، 

ور و
 د

کلمبیا 1- پاراگوئه 2، شیلى 2- اکوادور 1، آرژانتین صفر- پرو صفر
ـ شــیلى صفر،   د دور هجدهم: پاراگوئه صفر- ونزوئال 1، برزیل 3

اکوادور 1- آرژانتین 3، پرو 1- کلمبیا 1، اروگوئه 4- بولیوى 2

پلى آف
 رفت: نیوزلند (اقیانوســیه) صفر- پــرو (تیم پنجم آمریکاى 

ى پ
 ر

جنوبى) صفر
  برگشت: پرو 2- نیوزلند صفر

ى و
ب  

- پرو از پلى آف به جام جهانى راه یافت.

آسیا 
مرحله نهایى (دو گروه 6 تیمى)

گروه اول: کره جنوبى 3- چین 2، ازبکســتان 1- سوریه صفر، 
ایران 2- قطر صفر (دور اول)، چین صفر- ایران صفر، سوریه صفر- 
کره جنوبى صفر، قطر صفر- ازبکســتان (دور دوم)، کره جنوبى 3- 
قطر 2، چین صفر- ســوریه 1، ازبکستان صفر- ایران 1 (دور سوم)، 
ازبکستان 2- چین صفر، ایران 1- کره جنوبى صفر، قطر 1- سوریه 
صفر (دور چهارم)، کره جنوبى 2- ازبکســتان 1، چین صفر- قطر 
صفر، ســوریه صفر- ایران صفــر (دور پنجم)، چین 1- کره جنوبى 
صفر، سوریه 1- ازبکســتان صفر، قطر صفر- ایران 1 (دور ششم)، 
کره جنوبى 1- سوریه صفر، ایران 1- چین صفر، ازبکستان 1- قطر 
صفر (دور هفتم)، ایران 2- ازبکستان صفر، سوریه 2- چین 2، قطر 
3- کره جنوبى 2 (دور هشتم)، سوریه 3- قطر 1، چین 1- ازبکستان 
صفر، کره جنوبى صفر- ایران صفر (دور نهم)، قطر 1- چین 2، ایران 

2- سوریه 2، ازبکستان صفر- کره جنوبى صفر (دور دهم)
- از این گروه تیم هاى ایران و کره جنوبى مستقیماً به جام 

جهانى صعود کردند تیم سوریه به بازى پلى آف راه یافت.

 گ گروه دوم: اســترالیا 2- عراق صفر، ژاپــن 1- امارات 2، 
عربســتان 1- تایلند صفر (دور اول) عراق 1- عربستان 2، تایلند 
صفر- ژاپن 2، امارات صفر- استرالیا 1 (دور دوم)، ژاپن 2- عراق 
1، امارات 3- تایلند 1، عربســتان 2- اســترالیا 2 (دور ســوم)، 
اســترالیا 1- ژاپن 1، عراق 4- تایلند صفر- عربستان 3- امارات 
صفر (دور چهارم)، ژاپن 2- عربســتان 1، تایلند 2- اســترالیا 2، 
امــارات 2- عراق صفر (دور پنجم)، عراق 1- اســترالیا 1، تایلند 
صفر- عربســتان 3، امارات صفر- ژاپن 2 (دور ششــم)، استرالیا 
2- امــارات صفر، ژاپن 4- تایلند صفر، عربســتان 1- عراق صفر 
(دور هفتم)، اســترالیا 3- عربستان 2، تایلند 1- امارات 1، عراق 
1- ژاپن 1 (دور هشتم)، امارات 2- عربستان 1، ژاپن 2- استرالیا 
صفر، تایلند 1- عراق 2، (دور نهم)، استرالیا 2- تایلند 
1، عراق 1- امارات صفر، عربســتان 1- ژاپن 

صفر (دور دهم)
این گروه تیم هاى ژاپن و  از   -
عربستان صعود کردند. استرالیا 
براى بــازى پلى آف انتخاب 

شد.

پلى آف اول
 رفت: سوریه (سوم گروه 

ى پ
 ر

اول) 1- اســترالیا (سوم گروه 
دوم) 1 

 برگشت: اســترالیا 2- 
وم

 ب
سوریه 1

- اســترالیا نماینده آسیا 
براى مبارزه با تیم نیوزلند شد.

کونکاکاف
مرحله نهایى (6 تیم)

* هندوراس صفر- پاناما 1، ترینیداد توباگو صفر- کاســتاریکا 
2- آمریکا 1- مکزیــک 2 (دور اول)، هندوراس 3- ترینیداد 1، 
کاســتاریکا 4- آمریکا صفر، پاناما صفر- مکزیک صفر (دور دوم)، 
ترینیــداد توباگــو 1- پاناما صفر، مکزیک 2- کاســتاریکا صفر، 
آمریکا 6- هندوراس صفر (دور ســوم)، هندوراس 1- کاستاریکا 
1، ترینیداد صفر- مکزیــک 1، پاناما 1- آمریکا 1 (دور چهارم)، 
آمریکا 2- ترینیداد صفر، کاســتاریکا صفر- پاناما صفر، مکزیک 
3- هنــدوراس صفــر (دور پنجم)، مکزیــک 1- آمریکا 1، پاناما 
2- هندوراس 2، کاســتاریکا 2- ترینیداد 1 (دور ششم)، آمریکا 
صفر- کاســتاریکا 2، ترینیداد 1- هندوراس 2، مکزیک 1- پاناما 
صفر (دور هفتــم)، هندوراس 1- آمریــکا 1، پاناما 3- ترینیداد 
صفر، کاســتاریکا 1- مکزیک 1 (دور هشــتم)، آمریکا 4- پاناما 
صفر، مکزیک 3- ترینیداد 1، کاســتاریکا 1- هندوراس 1 (دور 
نهم)، ترینیداد 2- آمریکا 1، پاناما 2- کاســتاریکا 1، هندوراس 

3- مکزیک 2

- در مجموع از این منطقه تیم هاى مکزیک، 
کاستاریکا و پاناما به جام جهانى راه یافتند. تیم 

هندوراس نیز براى بازى پلى آف معرفى شد.
پلى آف

 رفت: هندوراس صفر- استرالیا صفر
ى پ
 ر

 برگشت: استرالیا 3- هندوراس 1
ر

 بر
 آفریقا

 (5 گروه - 4 تیمى - نهایى)
 گ گروه اول: دموکراتیک کنگو 4- لیبى صفر، تونس 2- گینه 
صفر، لیبى صفر- تونس 1، گینه 1- کنگو 2، گینه 3- لیبى 2، تونس 
2- کنگو 1، لیبى 1- گینه صفر، کنگو 2- تونس 2، گینه 1- تونس 

4، لیبى 1-کنگو 2، کنگو 3- گینه 1، تونس صفر- لیبى صفر 
- از این گروه تیم تونس به جام جهانى صعود کرد.

 گ گروه دوم: زامبیا 1- نجیریه 2، الجزایر 1- کامرون 1، کامرون 
1- زامبیا 1، نیجریه 3- الجزایر 1، نیجریه 4- کامرون صفر، زامبیا 
3- الجزایر 1 کامرون 1- نیجریه 1، الجزایر صفر- زامبیا 1، کامرون 
2- الجزایر صفر، نیجریــه 1- زامبیا صفر، الجزایر 3- نیجریه صفر، 

زامبیا 2- کامرون 2
- از این گروه تیم نیجریه به جام جهانى صعود کرد.

 گ گروه سوم: گابن صفر- مراکش صفر، ساحل عاج 3- مالى 1، 
مالى صفر- گابن صفر، مراکش صفر- ساحل عاج صفر، مراکش 6- 
مالى صفر، گابن صفر- ساحل عاج 3، ساحل عاج 1- گابن 2، مالى 
صفر- مراکش صفر، مالى صفر- ساحل عاج صفر، مراکش 3- گابن 

صفر، گابن صفر- مالى صفر، ساحل عاج صفر- مراکش 2
- از این گروه تیم مراکش به جام جهانى صعود کرد.

 گ گروه چهارم: بورکینا فاســو یک - آفریقاى جنوبى یک، 
سنگال2- کیپ ورد صفر، کیپ ورد  صفر- بورکینافاسو 2، کیپ 
ورد  2- آفریقاى جنوبى  یک، سنگال  صفر- بورکینافاسو  صفر، 
آفریقاى جنوبى  یک- کیپ ورد  2،بورکینا فاســو 2- سنگال 2، 
آفریقاى جنوبى 3- بورکینا فاسو یک، کیپ ورد صفر- سنگال 2، 
آفریقاى جنوبى صفر-سنگال 2، بورکینافاسو 4- کیپ ورد صفر، 

سنگال 2-  آفریقاى جنوبى 1
- از این گروه تیم مراکش به جام جهانى صعود کرد.

 گ گروه پنجم: غنا صفر- اوگاندا صفر، کنگو 1- مصر 2، اوگاندا 
1- کنگو صفر، مصر 2- غنا صفر، اوگاندا 1- مصر صفر، غنا 1- کنگو 
1، گنگو 1- غنا 5، مصر 1- اوگاندا صفر، اوگاندا صفر- غنا صفر، مصر 

2- کنگو 1، کنگو 1- اوگاندا 1 ، غنا 1- مصر 1
- از این گروه تیم مصر به جام جهانى صعود کرد.

اقیانوسیه - نهایى
  گ گروه اول: نیوزلند 2- کالدونیاى نو صفر، کالدونیاى نو صفر- 
نیوزلند صفر، فیجى صفر- نیوزلند 2، نیوزلند 2- فیجى صفر، فیجى 

2- کالدونیاى نو 2، کالدونیاى نو 2- فیجى 1
 گ گروه دوم: تاهیتى 3- جزایر سلیمان صفر، جزایر سلیمان 1- 
تائیتى صفر، پاپوآى نو 1- تاهیتى 3، تاهیتى 1، پاپوآى نو 2، جزایر 

سلیمان 3- پاپوآى نو 2، پاپوآى نو 1- جزایر سلیمان 2
فینال

رفت: نیوزلند 6- جزایر سلیمان1
برگشت: جزایر سلیمان 2- نیوزلند 2

- نیوزلند نماینده اقیانوســیه براى بازى پلى آف با تیم پنجم 
آمریکا (پرو) شد.

پلى آف
رفت: نیوزلند صفر- پرو صفر
برگشت: پرو 2- نیوزلند صفر

- پرو نیــز از طریق پلى آف به 
جام جهانى 2018 صعود کرد.
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اروپا
امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

11072118623-فرانسه

21061326919-سوئد

310613211219-هلند

410415141913-بلغار

5101368266-لوکزامبورگ

6101276215-بالروس

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

132427-1109-پرتغال

123727-2109-سوئیس

310415141413-مجارستان

4102354169-فارو

5102177187-لتونى

6101182234-آندورا

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

43430--11010-آلمان

21061317619-ایرلندشمالى

310433171015-چک

410415171613-نروژ

510316101910-آذربایجان

-10251--610-سن مارینو

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

110631201021-صربستان

21054112619-ایرلند

31045113617-ولز

410433141215-اتریش

558145-510-گرجستان

284232-610-مولداوى

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

110811281425-لهستان

21062220820-دانمارك

310514201216-مونته نگرو

410343121013-رومانى

51021710267-ارمنستان

376263-610-قزاقستان

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

18326-11082-انگلیس

417718-2106-اسلواك

310532171218-اسکاتلند

41043312715-اسلووانى

5101367206-لیتوانى

193251-610-مالت

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

36328-11091-اسپانیا

21072121823-ایتالیا

310415101313-آلبانى

6101512-4104-رژیم اشغالگر

510325151511-مقدونیه

-10139--610-لیختین اشتاین

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

43628-11091-بلژیک

21054117619-یونان

310523241317-بوسنى

410325131911-استونى

51031691810-قبرس

-10347--610-جبل الطارق

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

11071216222-ایسلند

21062215420-کرواسى

31052313917-اوکراین

410433141315-ترکیه

5102359139-فنالند

193241-610-کوزوو

آمریکاى جنوبى
امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

1181251411141-برزیل

218945322031-اروگوئه

318774191628-آرژانتین

418765211927-کلمبیا

518756272626-پرو

618828262726-شیلى

718738192524-پاراگوئه

8186210262920-اکوادور

9184212163814-بولیوى

10182610193512-ونزوئال

آسیا
امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

11062217722-ژاپن

210613171019-عربستان

310541161119-استرالیا

410415101313-امارات

510325111211-عراق

286242-610-تایلند

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

10222-11064-ایران

210433111015-کره جنوبى

3103439813-سوریه

4104156713-ازبکستان

51033481012-چین

6102178157-قطر

کونکاکاف 
امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

11063116721-مکزیک

21044214816-کاستاریکا

31034391013-پاناما

410343131913-هندوراس

510334171312-آمریکا

87196-6102-ترینیدادتوباگو

آفریقا
امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

11414-1642-تونس

2641114713-دمکراتیک کنگو

3611414104-لیبى

56143-461-گینه

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

1641111613-نیجریه

26222878-زامبیا

36141797-کامرون

461146104-الجزایر

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

12-11-1633-مراکش

26222758-ساحل عاج

36132276-گابن

42194-46-مالى

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

10314-1642-سنگال

262311069-بورکینافاسو

44126-362-کیپ ورد

461147104-آفریقاى جنوبى

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

164118413-مصر

26231329-اوگاندا

36141757-غنا

245122-46-کنگو

اقیانوسیه
امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

10-6-1431-نیوزلند

24121455-کالدونیا

13381-34-فیجى

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

1669-143- جزایر سلیمان

2746-242-تاهیتى

3693-341- پاپوآ

از دو گروه منطقه اقیانوسیه تیم هاى نیوزلند از گروه اول 
و جزایر سلیمان ازگروه دوم به فینال راه یافتند که دردوبازى 
نماینده  نیوزلند  ودرنهایت  رفتند  میدان  به  وبرگشت  رفت 

اقیانوسیه در مسابقه پلى آف شد. 
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