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ستارگانی که در روسیه به رکورد  3دوره گلزنی در جام جهانی رسیدند
یکی از نکات جالب جام  2018این بود که  5بازیکن در آن به رکورد گلزنی در  3جام جهانی رس��یدند و یک
بازیکن به رکورد گلزنی در  4جام جهانی.

کیس�وکه هوندا( ژاپن) :هوندا در جام جهانی  2006در لیست بازیکنان حاضر در جام جهانی حضور
نداش��ت .چهار سال بعد او دو بار مقابل تیمهای کامرون و دانمارک موفق به گلزنی شد .در دوره قبل بازیها،
کریس رونالدو با  4گلی که مقابل اس��پانیا و مراکش به ثمر رس��اند ،گلهای خود را در جام های جهانی هوندا دروازه س��احل عاج را گشود و امسال هم یک بار در برابر س��نگال گلزنی کرد تا صاحب  4گل زده در
به عدد  7رس��اند .رونالدو در س��ال  2006مقابل ایران ،در س��ال  2010در برابر کره شمالی و در دوره قبل  3جام جهانی ش��ود .شاید اگر رقبای آفریقایی ژاپن در این مسابقات بیشتر بودند ،هوندا می توانست آقای
مسابقات مقابل غنا موفق به گلزنی شده بود و به این ترتیب تبدیل به سومین بازیکنی شد که در چهار جام گل جام هم شود!
جهانی گلزنی کرده است.
اما سایر بازیکنانی که به رکورد گلزنی در سه جام جهانی رسیدند عبارت بودند از:

خاویر هرناندز( مکزیک) :چیچاریتو فوتبال مکزیک هم در جام جهانی  2006حضور نداش��ت .اما او
ادینس�ون کاوانی( اروگوئه) :دیگر مهاجم اروگوئه هم شرایطی مش��ابه با سوارز دارد .او هم به علت در سال  2010دو بار مقابل فرانسه و آرژانتین گلزنی کرد .چهار سال بعد نوبت به گلزنی او کرواسی رسید و
غیبت اروگوئه در جام جهانی  2006در این مس��ابقات موفق به گلزنی نشد .چهار سال بعد دروازه آلمان را امسال هم او یک بار در برابر کره جنوبی گلزنی کرد تا صاحب رکورد  4گل زده در  3جام جهانی باشد.
در بازی رده بندی گشود و در سال  2014مقابل کستاریکا گلزنی کرد .او امسال بهتر از همیشه کار کرد و با
یک گل مقابل روسیه و دو گل در برابر پرتغال صاحب رکورد  5گل در  3جام جهانی شد.

لیونل مسی( آرژانتین) :کاپیتان آرژانتین در جام جهانی روسیه ،در سال  2006در دیدار با صربستان اولین لوییس سوارز( اروگوئه) :سوارز در جام جهانی  2006حضور نداشت اما از آن پس در هر جامی که به
گل خود در جام جهانی را به ثمر رس��اند .در سال  2010مسی در سایه تاکتیک های احمقانه دیه گو مارادونا محو میدان رفت گلزنی کرد .در س��ال  2010او یک گل به مکزیک و  2گل به کره جنوبی زد .در دوره قبل بازیها
ش��د و حتی یک گل هم نزد! اما در دوره قبلی بازیها با گلزنی مقابل بوسنی ،ایران و دو گل در برابر نیجریه ،بهترین هم دو گل وارد دروازه انگلیس کرد و س��رانجام با دو گلی که در این جام وارد دروازه عربستان و روسیه کرد،
تعداد گلهای خود در جام جهانی را به عدد  7رساند.
آمار خود در بازیها را برجای نهاد .مسی امسال هم یک گل به نیجریه زد و صاحب  6گل در  4جام جهانی شد.
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