جام جهانی

آیا رونالدو تنها بازیکنی است که رکوردها را در روسیه می شکند؟

مردانی با رکوردهای ماندگار

کریس رونالدو با هت تریک مقابل اسپانیا پنجاه و یکمین بازیکنی شد
که در تاریخ جامهای جهانی هت تریک می کند .از طرف دیگر رونالدو
با گلزنی در این جام ،به چهارمین بازیکن در تاریخ جامهای جهانی
بدل شد که در  4جام جهانی گلزنی می کند .با این حال قطعا رونالدو
تنها بازیکنی نیست که آمار و ارقام جامهای جهانی را تغییر می دهد.
مروری داریم بر برخی از رکوردهای جامهای جهانی .ببینیم کدام یک
در روسیه شکسته می شود و کدام یک خیر؟

رافائل مارکز و پنجمین حضور در جام جهانی

پس از آن که جيان لوييجي بوفون با حذف ایتالیا از جام جهاني
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 2018نتوانست برای ششمسن بار در جام جهانی حضور یابد ،این
عدد امسال هم روی  5ماند .رافائل مارکز که  4بار به عنوان کاپیتان
مکزیک در جام جهانی حضور داشته است امسال برای آخرین بار در
جام جهانی حضور یافته است .پيش از مارکز« ،آنتونيو كارباخال»
دروازهب��ان مكزيك در جامهاي  1950تا  1966و لوتار ماتئوس
هافبك آلماني در جامهاي  1982تا  1998در پنج جام جهاني به
ميدان رفتهاند و به ترتيب در  11و  25مسابقه به ميدان رفتهاند.
تفاوت جیان لوییجی بوفون با سه بازیکن ذکر شده در اين است كه
وي در جام جهاني  1998نيمكت نشين بود و فرصت بازي را پيدا
نكرد.

پرافتخارترين بازيكنان

«پله» برزيلي با سه قهرماني در سالهاي  1962 ،1958و 1970
ركورددار قهرماني در جام جهاني است .البته پله در جام جهاني
 1962تنها در دو بازي به ميدان رفت و چون در ساير مسابقات حضور
نداشت ،مدال قهرماني برزيل هم به او تعلق نگرفت تا اين كه فيفا در
سال  2007مدال جديدي به وي اهدا كرد .اما نفراتي كه دوبار فاتح
جام جهاني شدهاند ،عبارتاند از:
جيوواني فراري ،گويدو ماسهتي ،جوزپه مه آتزا ،ارالدو مونزگليو
(چهار مليپوش ايتاليا در جامهاي  1934و  )1938دانيل پاسارال
(مليپوش آرژانتين در جامهاي  1978و  )1986هيندرالدو بليني،

