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سانتر از همه جا
در پی توافق رئال مادرید با لوپتگی،سرمربی الروخا اخراج شد

هیرو سرمربی جدید تیم ملی اسپانیا

سرمربی تیم ملی اسپانیا در فاصله یک روز مانده به آغاز جام جهانی از
سمتش برکنار شد.
به گزارش وبسایت نود ،در حالی که تنها یک روز تا آغاز جام جهانی  ۲۰۱۸بیشتر
باقی نمانده ،خولن لوپتگی از مربیگری تیم ملی اسپانیا برکنار شد .این مربی که در
سال  ۲۰۱۶هدایت اسپانیا را بر عهده گرفت و با این تیم شکستی را متحمل نشد
بدون اینکه به فدراسیون اسپانیا اعالم کند با رئال مادرید برای قبول هدایت این تیم
به توافق رسید و همین موضوع باعث برکناری اش شد.
رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا که از خبر غیرمنتظره توافق لوپتگی با رئال مادرید
برای قبول هدایت این تیم بسیار عصبانی است در تصمیمی شوکه کننده این مربی
را از سمتش برکنار کرد .رسانه های اسپانیا گزارش داده اند که بازیکنان باتجربه تیم
ملی در ساعات اخیر تالش کردند فدراسیون را از این تصمیم منصرف کنند اما در
نهایت لوئیز روبیالس ،رئیس فدراسیون تصمیم گرفت لوپتگی را برکنار کند.
این اتفاقات در حالی رخ داده که اسپانیا روز جمعه در دیداری حساسی در
نخستین بازی خود در جام جهانی باید به مصاف پرتغال برود .وضعیت بحرانی
اسپانیا می تواند خبر خوبی برای تیم های هم گروه این تیم از جمله تیم ملی ایران
که قرار است روز  ۳۰خرداد با این تیم بازی کند باشد.
تو به اسپانیا خیانت کردی؛ لو پتگی!
فدراسیون فوتبال اسپانیا بعد از توافق رئال مادرید با لوپتگی دریک تصمیم سخت
اما قابل پیش بینی سرمربی خود را در فاصله  48ساعت تا اولین بازی الروخا در جام
جهانی کنار گذاشت.
این تصمیم یکی از عجیب ترین و شگفت انگیزترین موقعیت ها در اردوی تیم ملی
کشوری ایجاد کرده که به واسطه توفیق های باشگاهی مثالی بزرگ برای توسعه فوتبال
در همه کشورهاست .اما کمتر از  16ساعت بعد از اعالم خبر توافق لوپتگی سرمربی
تیم ملی اسپانیا با رئال مادرید در فصل آینده ،فدراسیون فوتبال اسپانیا در نشست
مطبوعاتی این مربی را از کار برکنار کرد .تصمیمی برای مراقبت از اصول اولیه ای که
فوتبال بر مبنای آن بنا شده است .با این تصمیم حاال لو پتگی تبدیل به فردی شد که
به پرچم اسپانیا خیانت کرده است.
رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا این تصمیم را بالفاصله پس از ورود به سالن نشست
مطبوعاتی اعالم کرد تا نشان بدهد برای او حفظ نظم و قواعد اولیه از همه چیز مهمتر
است .آنها سرمربی تیمشان را به واسطه عدم صداقت و ایجاد فضای نامناسب برای تیم
ملی بالفاصله اخراج کردند تا انتخاب سرمربی بعدی رئال جنجالی تر از همیشه باشد.
حاال رئال مادرید و شخص فلورنتینو پرس به واسطه مذاکره و توافق با پتگی مورد
انتقاد شدید وبی رحمانه رسانه ها قرار خواهند گرفت .رئیس رئال اگرچه به تصمیمات
ناگهانی و عجیب شهرت دارد اما این انتخاب هزینه ای فراتر از باور را به وی و تیمش
تحمیل خواهد کرد .چراکه حاال مادرید به عنوان سمبل پایتخت اسپانیا و تیمی که
در اوج مناقشات استقالل طلبانه مظهر اتحاد ملی بود ،با صفت از بین برنده این گروه
گرایی همه جانبه معرفی خواهد شد.
هیرو سرمربی جدید تیم ملی اسپانیا شد
فرناندو هیرو هدایت تیم ملی اسپانیا را در جام جهانی بر عهده خواهد گرفت.
به گزارش آس ،فدراسیون فوتبال اسپانیا فرناندو هیرو را بعد از اخراج لوپتگی به
عنوان سرمربی الروخا در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه انتخاب کرد.

عزتاللهی تنها محروم دور اول جام جهانی

چاکر داور بازی ایران  -مراکش شد
داور دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و مراکش در جام جهانی  ۲۰۱۸مشخص شد .به گزارش وب سایت نود ،تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین دیدار خود در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه از ساعت
 ۱۹:۳۰روز جمعه به مصاف مراکش خواهد رفت .کمیته داوران فیفا «جونیت چاکر» از ترکیه را برای قضاوت این دیدار انتخاب کرده است.

عملکرد ایران در اولین بازیهای جامجهانی و آفریقاییها در جامهای جهانی بررسی شد

اشتباهات علیه آرزوها

آمریکا ،کانادا و مکزیک به طور
مشترک میزبان جامجهانی ۲۰۲۶
شدند

یگیری شصت و هشتمین کنگره فدراسیون
در را 
جهانی فوتبال (فیفا) کشورهای آمریکا ،کانادا و
مکزیک به عنوان میزبانان مشترک جامجهانی
 ۲۰۲۶انتخاب شدند.
به گزارش سایت نود ،اعضای کنگره فیفا دیروز در
جلسه خود در کشور روسیه برای انتخاب میزبان جام
جهانی  ۲۰۲۶رای گیری کردند .در رایگیری که بین
مراکش و میزبانی مشترک  ۳کشور آمریکا ،کانادا و
مکزیک انجام شد در نهایت  ۳کشور آمریکا ،کانادا و
مکزیک رای بیشتری تصاحب کردند و به این ترتیب
سال  ۲۰۲۶برای اولین بار در تاریخ جامجهانی به
میزبانی  ۳کشور انجام میشود.
در این رای گیری  ۱۳۴کشور به میزبانی مشترک
 ۳کشور رای دادند و  ۶۵کشور هم به میزبانی مراکش
رای دادند .جام جهانی  ۲۰۲۶پس از سال  ۱۹۹۴که در
آمریکا برگزار شد نخستین دوره این رقابت ها است که
بار دیگر به میزبانی قاره آمریکای شمالی انجام خواهد
شد.
تیم ملی ایران در چهار بازی ابتدایی خود در چهار دوره
گذشته جامجهانی مجموعا یک امتیاز کسب کرده است و
این دوره ،دنبال پایان دادن به این ناکامی است.
به گزارش وبسایت نود ،اولین بازی در جامجهانی ویژهترین
بازی است .برای تیمی کمتجربه مثل ایران ،بازی اول در تورنمنتی
متفاوت با هر آنچه قبل از آن تجربه کرده میتواند جنبه تاریخی
داشته باشد .تیم ملی ایران از اولین بازیهایش در سه جامجهانی
ابتدایی خیلی خاطرات خوبی ندارد .بازیهایی که به خوبی
نشان دهنده کمتجربگی بازیکنان و کادرفنی تیم ملی ایران و
غافلگیرشدن آنهاست .اتفاقی که در اولین دوره حضور کیروش
روی نیمکت تکرار نشد و حاال هواداران تیم ملی امیدوارند که
در دومین حضور نه تنها خبری از غافلگیری نباشد که شگفتی
در همان اولین گام رقم بخورد .نتایج تیم ملی ایران در اولین
بازیهایش در ادوار مختلف جامجهانی پیش از این چه بوده
است؟
ایران صفر-هلند ۳؛ جام جهانی ۱۹۷۸
اولین بازی در اولین حضور .مهمترین بازی تاریخ تیم ملی تا آن
زمان را میتوان بازی با هلند دانست .اولین دیداری که تیم ملی
ایران در جامجهانی تجربه کرد و روند بازی هم میزان هیجانزدگی
شاگردان حشمت مهاجرانی را به خوبی نشان میدهد .تیم ملی
ایران در حالی این بازی را با سه گل واگذار کرد که دو گل آن از
روی نقطه پنالتی بدست آمد .نصراهلل عبداللهی و حسن نظری دو
بازیکنی بودند که دو خطای پنالتی مرتکب شده و یک هتتریک
آسان را به رنسنبرینک هلندی تقدیم کردند .بازیکنی که در هفت

بازی تیمش در جامجهانی دوره گذشته سه گل زده بود در این
جام در همان بازی اول به رکورد سه گل رسید.
ایران صفر -یوگسالوی یک؛ جامجهانی ۱۹۹۸
در این بازی تیم ملی ایران بازی خیلی خوبی ارائه داد اما باز هم
یک اشتباه فردی مانع از کسب امتیاز شد .این بار نیما نکیسا بود
که در چیدن خط دفاعی و جاگیری اشتباه کرد و میهایلوویچ روی
همین اشتباه دروازه او را باز کرد.
ایران یک-مکزیک ۳؛ جامجهانی ۲۰۰۶
باز هم یک بازی خوب و باز هم یک باخت در اولین بازی اما
این بار با یک تفاوت .تیم ملی در اولین بازی یک گل زد .روند
بازی هم نشان میداد که در سومین حضور بازیکنان ایران اعتماد
به نفسشان باالتر رفته و استرسشان پایینتر آمده اما طلسم
اشتباهات فردی همچنان به قوت خودش باقی بود .بازی ایران
و مکزیک به صورت پایاپای با نتیجه یک -یک در جریان بود اما
همکاری میرزاپور و رحمان رضایی روی اشتباهات سریالی و در
نهایت لیز خوردن دروازهبان تیم ملی ایران به گل عمر براوو منجر
شد و شاگردان برانکو در پایان  ۹۰دقیقه با سه گل خورده زمین
را ترک کردند.
ایران صفر -نیجریه صفر ؛ جامجهانی ۲۰۱۴
باالخره اولین بازی جامجهانی به اولین امتیاز منجر شد .حضور
مربیای با تجربه کافی در جامجهانی ،تیم تقریبا خوبی که آماده
کرده بود و یک بازی بسته تساوی صفر – صفر مقابل نیجریه
را برای ایران به ارمغان داشت .این بار خبری از اشتباه فردی و
غافلگیری و بیتجربگی بازیکنان نبود و شاگردان کیروش با ۹۰

دقیقه بازی اصولی و منطقی یک امتیاز را از برزیل به سوغات
آوردند.
ایران -مراکش جامجهانی ۲۰۱۸
بعد از تساوی مقابل نیجریه حاال توقع از تیم ملی از زدن یک
گل و کسب یک امتیاز باالتر رفته است .بازی با مراکش اولین
و البته مهمترین بازی تیم ملی ایران در روسیه است .دیداری
که کسب امتیاز و پیروزی در آن و یا باخت میتواند سرنوشت
ما در مرحله گروهی را تا حدود زیادی مشخص کند .ایران در
اولین بازی خود در جام جهانی  ۲۰۱۸به مصاف مراکش می
رود .مراکش و کال تیم های آفریقایی به هیچ وجه رقبای غریبه
برای فوتبال ایران محسوب نمی شوند و ایران سابقه رویاروی با
آنها را دارد.
ایران در برابر آفریقاییها
تقابل با تیم های آفریقایی قدمت  ۴۰ساله دارد که ایران برای
اولین بار در چارچوب قهرمانی آسیا-آفریقا به دیدار غنا رفت و
ایران با پیروزی  ۳بر صفر فاتح مسابقات شد .کال دیدارهای
رسمی ایران با آفریقاییها در چارچوب رقابتهای آسیایی-
آفریقایی و همچنین جام جهانی بوده و سایر بازیها در تورنمنت
های چهارجانبه بوده یا جنبه دوستانه داشته است
ایران با مراکش تنها یک بار در مسابقات چهارجانبه تبریز
در سال  ۱۳۸۱روبه رو شده که آن دیدار در پایان  ۱۲۰دقیقه
با نتیجه تساوی یک-یک پایان یافت و در ضربات پنالتی ایران
پیروز میدان شد.هرچند که این بازی از سوی فیفا بازی رسمی
محسوب نمی شوددر مجموع ایران ۲۹ ،بار با تیمهای آفریقایی

روبه رو شده است که حاصل آن  ۱۳برد  ۱۱مساوی و  ۵شکست
بوده است .ایران در  ۶بازی گذشته برابر آفریقاییها تنها یک بار
متحمل شکست شده است.
ایران و کی روش در جام جهانی مقابل آفریقاییها
ایران در  ۴حضور قبلی در جام جهانی ۲ ،بار با تیمهای
آفریقایی بازی داشته که هر  ۲دیدار با تساوی به پایان رسیده
است.ایران در آخرین بازی در جام جهانی  ۲۰۰۶با نتیجه ۱-۱
مقابل آنگوال متوقف شد و در نخستین بازی در جام جهانی ۲۰۱۴
برابر نیجریه به تساوی بدون گل رسید .البته کارلوس کی روش
هم به جز دیدار با نیجریه ،تحت هدایت پرتغال یک بار در جام
جهانی با تیم آفریقایی ساحل عاج روبه رو شد که آن دیدار هم با
نتیجه تساوی بدون گل پایان رسید.
کی روش که اولین دیداری که تیم ملی ایران مربیگری کرد
مقابل تیم آفریقایی ماداگاسکار بود در طول دوران هدایت تیم
ملی کارنامه قابل قبولی برابر تیمهای قاره سیاه داشته در  ۹بازی
به  ۴پیروزی ۳ ،تساوی و  ۲شکست دست یافته است.
بهترینها از نظر عملکرد فنی
کریم انصاری فرد که در تیم ملی حضور دارد به همراه جواد
نکونام با  ۴گل زده بهترین گلزنان تاریخ تیم ملی مقابل تیمهای
آفریقایی هستند .پس از این دو بهترین گلزن تاریخ رقابتهای
ملی جهان  ،علی دایی با  ۳گل زده قرار دارد.
احسان حاج صفی که رکورددار بازی ملی در تیم اعزامی به
جام جهانی است با  ۹بازی مقابل تیم های آفریقایی از این نظر
رکورددار است.

یروش:
ک 

تحریم تیم ملی توسط نایکی جنایت علیه فوتبال بود
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تحریم تیم ملی توسط کمپانی نایکی را
جنایت علیه فوتبال دانست.
به گزارش وب سایت نود و به نقل از خبرگزاری دولتی روسیه (تاس) ،کارلوس کیروش
در آستانه نخستین بازی گروه  Bجام جهانی  ۲۰۱۸برابر مراکش که ساعت  ۱۹:۳۰جمعه
هفته جاری در ورزشگاه سن پترزبورگ برگزار میشود گفت :زمان زیادی تا آغاز این بازی
باقی نمانده و اگر میخواهیم درباره نزدیکشدن به آن صحبت کنیم باید بگویم بازیکنان
تیم ملی فوتبال ایران دیگر به انگیزه مضاعفی نیاز ندارند.
سرمربی تیم ملی درباره پیشبینیاش از نتیجه بازی با مراکش عنوان کرد :این دیگر
لفاظی است که اگر سرمربی تیم ملی کشوری مثال بگوید روی تساوی حساب میکنیم.
ی میمانند.
تفکر و طر ح کاملی برای ترکیب تیم ملی و تاکتیک دارم اما آنها همانند راز باق 
کیروش سپس با اشاره به تاثیر هوای مطلوب روسیه روی عملکرد مطلوب فیزیکی
بازیکنان گفت :میخواهم توجه شما را به هوای کنونی روسیه جلب کنم .در این زمانی
که ما اینجا آمدیم با هوای آفتابی و بارانی مواجه شدیم .شاگردانم از نظر بدنی قدرتمندتر

شدند .امیدوارم به لطف عملکردمان در جام جهانی  ۲۰۱۸مدتزمان بیشتری در روسیه
بمانیم.
وی درباره قطع همکاری کمپانی نایکی با تیم ملی فوتبال ایران پیش از آغاز جام
جهانی  ۲۰۱۸روسیه اظهار داشت :تیم ملی فوتبال ایران با شرایط که در آن قرار گرفت
مشکل تجهیزات دارد که چیزی فراتر از غیر استاندارد است .میخواهم بگویم که تحریم
تیم ملی فوتبال ایران توسط نایکی جنایت علیه فوتبال است .بازیکنان و کادر فنی از
این شرایط بسیار ناامید هستند .این مسئله پنهانی نیست که تجهیزات از قیمت باالیی
برخوردار هستند و موضوع جذب شرکت جدیدی با مشکالت کاملی به ویژه در بخش
مالی مواجه است.
سرمربی تیم ملی اضافه کرد :فدراسیون فوتبال ایران در این رابطه با فیفا مکاتبه کرده
است و روی کمک آنها پیش از شروع نخستین بازی جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه حساب
میکنیم .باز هم تاکید میکنم تعویض تجهیزات چند روز پیش از آغاز این رقابتها به
اندازه کافی دردسرساز است .بعضی از بازیکنان تیم برای تهیه کفش مجبور شدند به

فروشگاه بروند .برخیها از دوستان خود خواستند تا در این شرایط به آنها سریع کمکی
کنند .فقط یک چیز را با اطمینان به شما میگویم که مشکلی برای بازی نخواهیم داشت.

اولین های ایران در تاریخ جام جهانی را بشناسیم
سعید عزت اللهی تنها بازیکنی است که در دور اول مرحله گروهی جام
جهانی غایب خواهد بود.
ب ه گزارشایسناوبه نقل از آس ،جام جهانی روسیه از امروز با دیدار کشور میزبان و
عربستان آغاز میشود و تی مملی فوتبال ایران نیز روز جمعه باید برابر مراکش به میدان
برود .روزنام ه آساسپانیا نوشت :سعید عزت اللهی که به پوگبای ایرانی معروف است،
تنها بازیکن حاضر در جام جهانی است که در دور اول مرحله گروهی غایب است و
نمیتواند تیمش را همراهی کند.
عزتاللهی که در تیمهای پایه اتلتیکومادرید نیز سابقه بازی دارد متولد بندر انزلی
است و بعد از حضور در روستوف مدتی هم در آلکمار بازی کرد.
این بازیکن مشکلی برای همراهی تی مملی فوتبال ایران در دو بازی دیگر ایران در
مرحله گروهی ندارد و میتواند برابراسپانیا و پرتغال برود.

تصمیم عجیب تیته برای کاپیتانی در تیم ملی برزیل
سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل میخواهد در هر بازی سلسائو در جام جهانی
 ۲۰۱۸یک بازیکن کاپیتان شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از موندو دپورتیوو« ،رودیزیو» یک نوع سرویس در
ت وجود دارد که میتوان با
رستورانهای برزیل است که در آن انواع مختلف گوش 
طعمهای مختلف آنها را امتحان کرد« .رودیزیو»ی تیته در تیم ملی برزیل این است
که در هر بازی سلسائو در جام جهانی  ۲۰۱۸یک کاپیتان را انتخاب کند .او قبال از
ن استفاده کرده است .اگر در جام جهانی کاپیتان تیم مشخص نشود اتفاق
 ۱۴کاپیتا 
عجیبی محسوب میشود .سرمربی تیم ملی برزیل هنوز در این رابطه چیزی اعالم
نکرده است .به نظر میرسید در دیدار برابر سوییس بازوبند به دنیآلوس برسد اما
ی مانع از حضور مدافع برزیلی در جام جهانی شد .از طرفی میراندا مرد
آسیب دیدگ 
مورد اعتماد تیته است و مارسلو میتواند در دیدار برابر کاستاریکا و صربستان بازوبند را
ببندد .سرمربی برزیلی میخواهد نیمار مانند الیسون در برخی بازیها کاپیتان باشد.
تیته میخواهد بازیکنان زیادی بازوبند را ببندند تا احساس کنند مهم هستند و
نسبت به تیم ملی مسوولیت دارند .به همین خاطر ممکن است تا پایان جام جهانی
چند بازیکن کاپیتان سلسائو شوند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در تاریخ جام های جهانی ۱۲
بار مقابل حریفانش به میدان رفته که در این بازیها  ۷بار
به گل رسیده است.
به گزارش وب سایت نود ،در این گزارش نگاهی به فاکتورهای
مرتبط با گل های زده و خورده تیم کشورمان در این رقابتها
خواهیم داشت.
اولین گل
تیم ملی در دومین بازی خود در جام جهانی  ۱۹۷۸برابر
اسکاتلند به اولین گل خود در تاریخ جام جهانی دست یافت؛ این
گل در دقیقه  ۶۰بازی برای ایران به دست آمد.
اولین گلزن
ایرج دانایی فر هافبک چپ پای تیم ملی کشورمان ،اولین
بازیکنی بود که در جام جهانی موفق به گلزنی شد و دروازه
اسکاتلند را باز کرد.
اولین پاس گل
در جام جهانی  ،۱۹۹۸جواد زرینچه هافبک راست تیم
کشورمان در دقیقه  ۴۰بازی با آمریکا ،اولین پاس گل در جام
جهانی را ارسال کرد تا نامش به عنوان اولین پاسور ایران در این
بازیها ثبت شود.
اولین گل با ضربه سر
در جام جهانی فرانسه ،حمید استیلی پاس بدون نقص جواد
زرینچه را با یک ضربه سر بسیار زیبا و دقیق به قعر دروازه آمریکا
فرستاد تا اولین گل ایران با ضربه سر توسط او به ثمر برسد.
اولین گل امتیازآور
گل ایرج دانایی فر برابر اسکاتلند ،بازی را به تساوی کشاند و
در نهایت در دیداری که با تساوی یک بر یک تمام شد ،ایران
به لطف گل دانایی فر به اولین امتیاز خود در جام جهانی
دست یافت.

از همه چیز برای گل!

اولین گل پیروزی بخش
اولین و تنها گل پیروزی بخش تیم ملی در جام جهانی
به نام مهدی مهدوی کیا ثبت شد؛ او در دقیقه  ۸۱دیدار
با آمریکا ،گل دوم ایران را به ثمر رساند تا گل او موجب
کسب تنها پیروزی تیم کشورمان در تاریخ این رقابتها
شود.
اولین دروازه بانی که برابر ایران گل خورد
آلن راف سنگربان تیم ملی اسکاتلند اولین گلری بود که
دروازهاش برابر تیم ملی ایران باز شد.

اولین گل به خودی
آندرانیک اسکندریان مدافع تیم ملی کشورمان در جام جهانی
 ۱۹۷۸با اشتباهی که در دفع توپ داشت ،دروازه ناصر حجازی را
باز کرد تا اسکاتلند در این دیدار ،روی اولین گل به خودی ایران
در جام های جهانی به گل برسد.
از دست رفتن فرصت طالیی گلزنی
در طول هر بازی یک تیم ممکن است موقعیت های زیادی را از
دست بدهد ،اما برخی از موقعیت هایی که برای یک تیم از دست
می رود و به درستی از آن فرصت های گلزنی استفاده نمی شود،

تا مدت زمان طوالنی ،شاید تا چندین سال ،در ذهن هواداران
باقی مانده و افسوس بخورند .تیم ملی کشورمان چندین بار از این
موقعیت ها را در جام جهانی از دست داده که اولین بار در جام
جهانی  ۱۹۷۸و در برابر تیم قدرتمند هلند بود .در نیمه نخست،
و در شرایطی که هنوز توپی از خط دروازه ها عبور نکرده بود،
غفور جهانی پس از فرار تند و تیز تا درون محوطه جریمه نارنجی
پوشان ،پاس عرضی دقیق و بسیار عالی را به صورت زمینی برای
حسین فرکی فرستاد اما این مهاجم ملی پوش کشورمان فقط به
اندازه چند سانتی متر کم آورد و نتوانست دروازه خالی هلند را
با یک ضربه ساده باز کند تا یکی از بهترین فرصت های گلزنی
ایران در تمامی ادوار جام جهانی به همین سادگی از دست برود.
ضربات شروع مجدد
ایران در سومین دوره حضور در عرصه جهانی ،در جام جهانی
 ۲۰۰۶آلمان ،برای اولین بار از ضربات شروع مجدد به گل رسید.
یحیی گل محمدی در دیدار برابر مکزیک ،ضربه کرنر ارسالی
توسط مهدی مهدوی کیا را به گل تبدیل کرد تا اولین گل روی
ضربات شروع مجدد برای ایران به دست آید.
گفتنی است ایران در جام جهانی تا کنون فقط دو بار از ضربات
شروع مجدد به گل رسیده که هر دو گل در همان جام جهانی
 ۲۰۰۶از روی ضربات کرنر ارسالی توسط مهدی مهدوی کیا
حاصل شد که دومین گل را سهراب بختیاری زاده به ثمر رساند.
اولین گل خورده
راب رنزنبرینک مهاجم گلزن تیم ملی هلند برابر تیم ملی
کشورمان در جام جهانی  ۱۹۷۸اکثر اولین ها را مقابل ایران به نام
خود ثبت کرد .زننده اولین گل از نقطه پنالتی برابر ایران ،زننده
اولین گل با ضربه سر به ایران ،اولین بازیکنی که مقابل ایران هت
تریک کرد ،همه به نام راب رنزنبرینک هلندی ثبت شد.

