
  2014آشنائي كامل با تيم هاي جام جهاني فوتبال برزيل 
A 

  كامرون  كرواسي مكزيك برزيل نام تيم
  23  5/4  119  202 جمعيت

  475442  56594  1972550  8515767 مساحت

  يائونده  زاگرب  مكزيكوسيتي  برازيليا پايتخت

  فولكر فينكه  نيكو كواچ  ميگوئل اره را  لوئيس فيليپه اسكوالري سرمربي

  ساموئل اتوئو  داريو سرنا  رافائل ماركز  تياگو سيلوا كاپيتان

  شيرهاي رام نشدني  واترني  ال تريكولور  سلسائو لقب تيم

  50  20  19  4 رده بندي فيفا

  )137(ريگوبرت سونگ  )111(داريو سرنا  )178(كلوديو سوارز  )142(كافو بيشترين بازي ملي

  )55(ساموئل اتوئو  )45(داوور شوكر  )46(خاوير بورگتي  )77(پله بهترين گلزن ملي

  ساموئل اتوئو  استيپه پليتيكاسا  خاوير ارناندس  نيمار ستاره تيم

  6  3  15  19 تعداد حضور

 محكم بنشينيد  شعار
  باآتشي درقلبمان  هميشه متحد،هميشه آزتك  ششمي درراه است

  شيرهميشه شير است  همه براي مردم كرواسي



B  
  استراليا  شيلي هلند اسپانيا نام تيم
  24  18  17  47 جمعيت

  7692024  756096  41543  505992 مساحت

  كانبرا  سانتياگو  آمستردام  مادريد پايتخت

  آنگه پوستكوگلو  خورخه سامپائولي  لوئيز فان خال  ويسنته دلبوسكه سرمربي

  مايل يديناك  كلوديو براوو  روبين فان پرسي  ايكر كاسياس كاپيتان

  ساكروس  الروخا  هانارنجي   ورهاخشم سرخ ماتاد لقب تيم

  59  13  15  1 رده بندي فيفا

  )109(مارك شوارزر  )84(ليونل سانچز  )130(ادوين فاندرسار  )153(ايكر كاسياس بيشترين بازي ملي

  )31(تيم كهيل  )37(مارسلو ساالس  )42(روبين فان پرسي  )56(داويد ويا بهترين گلزن ملي

  تيم كهيل  الكسيس سانچس  روبين فان پرسي  ژاوي ستاره تيم

  3  8  9  13 تعداد حضور

 درون قلبمان  شعار
  لي لي لي!شي شي شي  مردان واقعي نارنجي مي پوشند  آرزوي يك قهرمان 

  اميدوار به تاريخ سازي  شيلي شروع كن

  مساحت برحسب كيلومتر مربع*جمعيت برحسب ميليون نفر   *
  



C 
  ژاپن  ساحل عاج يونان كلمبيا نام تيم
  127  23  11  48 جمعيت

  377944  322463  131957  1141748 مساحت

  توكيو  آبيجان  آتن  بوگوتا پايتخت

  آلبرتو زاكه روني  صبري الموشي  فرناندو سانتوس  خوزه پكرمن سرمربي

  ماكوتو هاسبه  ديديه دروگبا  جورجوس كاراگونيس  ماريو يپس كاپيتان

  سامورايي هاي آبي  فيل ها  اتنيكي  قهوه كاران لقب تيم

  47  21  10  5 فيفارده بندي

  )142(يوشيتو آندو  )118(ديديه زوكورا   )132(جورجوس كاراگونيس  )111(كارلوس والدراما بيشترين بازي ملي

  )80(كونيشيگه كاماموتو  )63(ديديه دروگبا  )29(آناستوپولوس  )25(آرنولدو ايگواران بهترين گلزن ملي

  كيسوكه هوندا  دروگباديديه   جورجوس كاراگونيس  رادامل فالكائو ستاره تيم

  4  2  2  4 تعداد حضور

 اينجا يك كشوراست  شعار
  نه يك تيم

 قهرمانان
  سامورائي  فيل ها به برزيل مي روند  مثل يوناني ها بازي مي كنند 

  زمان جنگ فرا رسيده
  
  



D 
  ايتاليا  انگلستان كاستاريكا اروگوئه نام تيم
  60  54  5/4  5/3 جمعيت

  310338  130395  51100  176215 مساحت

  رم  لندن  سن خوزه  مونته ويدئو پايتخت

  چزاره پراندلي  روي هاجسون  خورخه لوئيز پينتو  اسكار تابارس سرمربي

  جان لوئيجي بوفون  استيون جرارد  برايان رويس  ديه گو لوگانو كاپيتان

  آتزوري  سه شير ها  السه له  آبي آسماني لقب تيم

  9  11  34  6 رده بندي فيفا

  )139(جان لوئيجي بوفون  )125(پيتر شيلتون  )137(والتر سنتنو  )108(ديه گو فورالن بيشترين بازي ملي

  )35(جاني ريورا  )49(بابي چارلتون  )47(روالندو فونسكا  )38(لوئيز سوارز بهترين گلزن ملي

  آندره ا پيرلو  وين روني  برايان رويس  لوئيس سوارس ستاره تيم

  17  13  3  11 تعداد حضور

 سه ميليون رويا  شعار
  اروگوئه شروع كن

 عشق من فوتبال و قدرتم مردم
  بيا جام جهاني را آبي كنيم آرزوي يك تيم،نبض يك ملت  افتخارم كاستاريكا

 
 
  



E  
  هندوراس  فرانسه اكوادور سوئيس نام تيم
  9  5/66  16  8 جمعيت

  112492  640679  283560  41285 مساحت

  تگوسيكالپا  پاريس  كوييتو  برن پايتخت

  لوئيس فرناندس سوارس  ديديه دشان  رينالدو روئه دا  اوتمار هيتسفيلد سرمربي

  نوئل وايادارس  هوگو يوريس  آنتونيو والنسيا  گوكان اينلر كاپيتان

 H  خروس هاي آبي  سه رنگ  ناتي لقب تيم

  30  19  28  8 رده بندي فيفا

  )138(آمادو گوئه وارا  )142(ليليان تورام  )167(اورتادوايوان   )117(هاينتس هرمان بيشترين بازي ملي

  )58(كارلوس پاون  )51(تيه ري آنري  )31(آگوستين دلگادو  )42(الكساندر فري بهترين گلزن ملي

  مينور فيگوئه روآ  كريم بنزما  ادينسون مندس  ژردان شكري ستاره تيم

  2  13  2  9 تعداد حضور

 ايستگاه آخر،ماراكانا  شعار
07-13-14  

مسئوليت،يك عشق،فقط يكيك
  ما يك ملت هستيم  غيرممكن كلمه فرانسوي نيست  قلب اين ها به خاطر توست

  ستاره درقلبمان
  
  
 



F  
  نيجريه  ايران بوسني و هرزه گوين آرژانتين نام تيم
  175  78  4  42 جمعيت

  923768  1648195  51197  2780400 مساحت

  آبوجا  تهران  سارايوو  بوينس آيرس پايتخت

  استفان كشي  كارلوس كيروش  سافت سوشيچ  آلخاندرو سابيا سرمربي

  ونسان انيما  جواد نكونام  امير اسپاهيچ  ليونل مسي كاپيتان

  سوپر عقاب ها  تيم ملي  اژدها  آلبي سلسته لقب تيم

  45  37  25  6 رده بندي فيفا

  )95(يوزف يوبو  )149(علي دائي  )81(يزدان ميسيموويچ  )145(خاوير زانتي بيشترين بازي ملي

  )37(رشيدي يكيني  )109(علي دائي  )35(ادين ژكو  )56(گابريل باتيستوتا بهترين گلزن ملي

  جان اوبي ميكل  اشكان دژاگه  ادين ژكو  ليونل مسي ستاره تيم

  4  3  -  15 تعداد حضور

 فقط يك تيم نيستيم  شعار
  اتحاد مي توانيمفقط با   افتخار پارس  اژدهائي در قلب،اژدهائي در زمين  يك كشوريم

  
  
 



G  
  آمريكا غنا پرتغال آلمان نام تيم
  318  25  11  81 جمعيت

  9826675  238535  92212  357168 مساحت

  واشنگتن  آكرا  ليسبون  برلين پايتخت

  يورگن كلينزمن  خامس آپيا  پائولو بنتو  يواخيم لو سرمربي

  دمپزيكلينت   آساموا ژيان  كريستيانو رونالدو  فيليپ الم كاپيتان

  يانكي ها  ستارگان سياه  سلسائو  مانشافت لقب تيم

  14  38  3  2 رده بندي فيفا

  )164(كوبي جونز  )90(ريچارد كينگسون  )127(لوئيس فيگو  )150(لوتار ماتئوس بيشترين بازي ملي

  )57(الندن داناوان )40(اووسوادوارد آكوا و كواسي   )49(كريستيانو رونالدو  )68(كلوزهگرد مولروميروسالو بهترين گلزن ملي

  تيم هوارد  آساموا ژيان  كريستيانو رونالدو  توماس مولر ستاره تيم

  9  2  5  16 تعداد حضور

 گذشته ها به تاريخ پيوستند  يك كشور،يك تيم،يك آرزو  شعار
  موفقيت در آينده است

  ستارگان سياه
  تيمي متحد و با تعصب  برزيل را روشن مي كنند 

  
  
 



H 
  كره جنوبي  روسيه  الجزاير بلژيك نام تيم
  50  17075400  39  11 جمعيت

  100201  144  2381741  30528 مساحت

  سئول  مسكو  الجزيره  بروكسل پايتخت

  هونگ ميونگ بو  فابيو كاپلو  وحيد حليلوويچ  مارك ويلموتس سرمربي

  لي چونگ يونگ  سرگئي ايگناشويچ  مجيد بوغيرا  ونسان كمپاني كاپيتان

  ببرها  -  جنگجويان صحرا  شياطين سرخ لقب تيم

  55  18  25  12 رده بندي فيفا

  )136(هونگ ميونگ بو  )109(ويكتور اونوپكو  )101(لخدار بلومي  )96(يان كولمانس بيشترين بازي ملي

  )55(چابوم كئون  )26(والديمير بشاستنيخ  )35(عبدالحفيد تسفوت  )30(برنار ورهوف و پل فان هيمست بهترين گلزن ملي

  پارك چو يونگ  الكساندر كرژاكف  فوزي غالم  ادن آزار ستاره تيم

  8  2  3  11 تعداد حضور

  هيچ كس  جنگجويان صحرا در برزيل  غيرممكن باشيد نتظاردرا  شعار
  به گرد پاي ما نمي رسد 

  سرخ پوش ها
  لذتش را ببريد

  پژوهشگر فوتبال  -امير مبشر: تهيه و تنظيم
armr57@yahoo.com  


