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یوهان برگ گوموندسون( هافبک  27ساله برنلی با  65مسابقه ملی)
امیل هالفرئوسن( هافبک  33ساله اودینزه ایتالیا با  62مسابقه ملی)
روریک گیاالسون( هافبک  30ساله زاندهائوسن آلمان با  45مسابقه ملی)
تئودور المار بیارناسون( هافبک  31ساله االزیگ اسپور ترکیه با  35بازی ملی)
کولبین سیگبورسون( مهاجم  28ساله نانت فرانسه با  44مسابقه ملی)
ایسلند با این نفرات روزهایی خوش را تجربه کرده است؛ کامال متفاوت با روزها و سالهای ابتدایی فوتبال این کشور...

اجازه حضور داده نشد!

 9س��ال پس از آن که پادش��اهی ایسلند به جمهوری تغییر کرد ،تیم فوتبال ایس��لند آماده حضور در مرحله
انتخابی جام جهانی ش��د .این اولین باری بود که ایس��لندی ها آماده حضور در دور مقدماتی جام جهانی می
ش��دند .هرچند اتحادیه فوتبال ایسلند در سال  1947به عضویت فیفا پذیرفته شده بود اما فیفا به این تیم در
کنار کش��ورهای بولیوی ،کستاریکا ،هند و ویتنام جنوبی اجازه شرکت در مرحله انتخابی جام جهانی را نداد

و اولین حضور ایسلند در مقدماتی جام جهانی چهار سال به تعویق افتاد.

چهار باخت در اولین تجربه

با تاسیس اتحادیه فوتبال اروپا( یوفا) ،ایسلند نیز به عضویت این اتحادیه در آمد و در سال  1958برای اولین
بار در مسابقات مقدماتی جام جهانی شرکت کرد .در این رقابت ها ایسلند زنگ تفریح دو تیم فرانسه و بلژیک
ب��ود و دو بار با نتایج( )8-0و ( )5-1مقابل فرانس��ه و دو بار هم با نتای��ج( )8-3و ( )5-2در برابر بلژیک در هم
کوبیده ش��د .پس از آن دوران طوالنی غیبت این تیم از مس��ابقات مقدماتی جام جهانی آغاز ش��د و ایسلند
تا س��ال  1974در مقدماتی هیچ یک از ادوار جام جهانی حضور پیدا نکرد .در بازگش��ت به این مسابقات هم
ایس��لند همچنان زنگ تفریح بود و در  6مس��ابقه مقابل نروژ ،بلژیک و هلند صاحب  6باخت 2 ،گل زده و 29
گل خورده شد!

اولین تجربه در یورو

ایس��لندی ها از سال  1964در مقدماتی یورو ش��رکت کردند و در روزهایی که مسابقات مقدماتی به صورت
حذفی برگزار می ش��د با باخت( )4-2مقابل ایرلند جنوبی و تساوی( )1-1در خانه برابر همین تیم کارشان
خاتم��ه یافت .پس از آن هم تا مقدماتی یورو  76ایس��لند در این رقابت ها حض��ور نیافت و در ورود مجدد به
بازی های مقدماتی ،این تیم س��رانجام طعم پیروزی را برای اولین بار در یک رقابت رس��می چشید و آلمان
ش��رقی را در خانه( )1-2شکست داد .بازی برگشت دو تیم هم( )1-1خاتمه یافت و ایسلند با تساوی خانگی
( )0-0مقابل فرانس��ه قعرنشین گروه خود شد .اما همان برد مقابل آلمان شرقی سبب شد که آلمان شرقی از
گردونه مسابقات حذف ش��ده و بلژیک راهی مرحله دوم شود! داستان حضور ایسلند در مسابقات مقدماتی
یورو و جام جهانی به همین شکل ادامه یافت .این تیم از سال  1976تا  2012به صورت منظم در رقابت های
مقدماتی یورو و از  1974تا  2014در مقدماتی جام جهانی حضور داشت اما هرگز جدی گرفته نشد...

یک گام مانده تا جام جهانی

چهار سال قبل و در مرحله مقدماتی یورو  2012تیم ملی ایسلند عملکردی همچون همیشه ضعیف داشت
و در گروهی که تیم های دانمارک ،پرتغال ،نروژ و قبرس حضور داش��تند تنها یک برد و یک تس��اوی کسب
کرد و در س��ایر مس��ابقات خود شکس��ت خورد 4 .امتیاز این تیم حاصل یک برد( )0-1مقابل قبرس و یک
تس��اوی( )0-0در خانه همین تیم بود .اما به فاصله دو سال نشانه های تحول در فوتبال این کشور دیده شد.
ایس��لند در گروهی که تیم های س��وییس ،اس��لوونی ،نروژ ،آلبانی و قبرس حضور داشتند موفق شد  5برد،
 2تس��اوی و  3شکست کسب کند .نتایجی که پیش��رفت این تیم را اثبات می کرد .برای نمونه این تیم که در
مقدمات��ی یورو دو بار از نروژ شکس��ت خورده بود این بار یک برد( )0-2و یک تس��اوی( )1-1مقابل این تیم
به دس��ت آورد .در پایان رقابت ها ایس��لند باالتر از اس��لوونی ،نروژ ،البانی و قبرس قرار گرفت و به عنوان تیم
دوم گروه خود راهی پلی آف ش��د .در این مرحله ایسلند در خانه با کرواس��ی( )0-0مساوی کرد اما در خانه
حریف( )0-2شکست خورد و شانس حضور در مرحله نهایی جام جهانی را در اخرین قدم از دست داد.
گیلفی سیگوردسون ستاره تیم
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