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ՏՕՆԱՀԱՆԴԷՍԸ
ոնւոիալ է դարձեալ, ֆութ
պոլի սպասուած աօնը, 
տօնահանդէ՜սը։ Աշխար
էի չորս ծագերուն տօ֊ 
նական ցնծութիւն է 32 օր։ 

Մարդկութիւնը կ5ապրի մոնտիալի կշռոյ– 
թով, մրցակցութեան, բախտի եւ յաղթա
նակի անսահման վայելքով։ Երազն ու 
իրականութիւնը խառնուած են իրարու։ 
Մարզասէրներ ֆութպոլի անցեալը, ներ֊ 
կան ու ապագան կը ւիորձեն տեսնել մոնտ– 
իալի ընդմէջէն։

Բոլոր ճամբաները կը տանին... Պրա– 
զիլ, ուր մոնտիալի կազմակերպիչները կը 
իաստանան ներկայացնել անմոռանալի ու 
գեղեցիկ աւարտականներ։ Գեղեցիկ ա– 
ւարտականներ՝ գեղեցիկ ֆութպոլի հայրե
նիքին մէջ, ուր Փելէն եւ Կարինչան, Զիքոն 
եւ Սոկրատեսը, Ռոմարիոն եւ Ռոնալւոոն 
ֆութպոլի պատմութեան փառքը հիւսած 
են յաղթանակի իրենց սամպաներով։

Գրաւիչ է մոնտիալը, կախարդական 
նկասաւելու աստիճան։ Մոնտիալի «վաք֊ 
րիկ կախարդ»ին՝ կլոր գնդակին շուրջ կը 
միանան աշխարհի բոլոր ժողովուրդները։ 
Կը խօսին անոր լեզոավ։ Կենթարկուին 
նոյն օրէնքներուն եւ պատիժներուն։ Քա
ղաքականութեան բաժնածը կը միացնէ 
մոնտիալը։ Կրօնական, ցեղային թէ գա
ղափարական բոլոր տարբերութիւները 
կը ջնջէ ան։

Իր գրաւչութեամբ, մոնտիալը կը մօտե– 
ցընէ ժողովուրդներու աշխարհագրական 
հեռաւորութիւնները, կը հեռացնէ հա֊ 
րուստ-աղքատի անոնց ընկերային պատ
նէշները։ Կանաչ ղաշտերու շուրջ բոլորը 
երկրպագուները կը դառնան միեւնոյն 
«կրօնք»ին՝ ֆութպոլին։ Մոնտիալը աշ
խարհի նորագոյն այս «կրօնք»ին կարե– 
ւորագոյ ն «ծիսակատարութիւններէն» 
մէկն է։

Մոնտիալը նորութիւններու մրցաշարքն 
է նաեւ։ Բոլորը անհամբեր կը սպասեն 
չորս տարին անգամ մը ծնող ֆութպոլի 
նոր ա տողերուն («կրօնք»ի չատո
ւածներուն), մարզիչներու նորարար խա
ղաոճերուն, համակիրներու գիւտարար 
խենթութիւններուն։ Ուշագրաւ նորութիւն– 
ները կը հետաքրքեն բոլորը։ Արիւնը կե֊ 
ռայ մարդասէրներու երակներուն մէջ, հո
գիները կը լեցուին խանդավառութեամբ, 
սիրտերը՝ անձկութեամբ.

- Օ ն, յառա՜ջ, դէպի վաքը քառակուսի, 
հարուածէ՜, կոոո՜լ...

Կոլէն ետք կարգը կու գայ հռչակին ու 
համբաւին։ Մոնտիալը ամէնէն աւելի 
փայլելու եւ անուն շահելու տեղն է։ Մոնտ֊ 
խպին փայլող ֆութպոլի աստղեր կրնան 
գնուիլ ու ծախովդ աստղաբաշխ ական 
գումարներով։

Անշուշտ, կայ նաեւ ազգային արժանա
պատուութեան հարցը։ Մոնտիալի մաս
նակից իաւմբերը կը ցանկան ու կ5երազեն 
իրենց հայրենիքները վերադարձին դիմա– 
լորովդ օդակայաններու մայր դռներէն, 
յաղթական հերոսներու վայել ընդունելու– 
թեամբ։ Ո՞վ պիտի փափաքէր դուրս գալ 
օդակայաններու ետեւի դռներէն, լոլիկի եւ 
հաւկիթի տարափներու տակ...:

Կամենալը սակայն այս պարագային 
կարենալ չէ։ Մրցակից 32 խումբերուն հա
մար ալ օրացոյցի բախտի վերջին թերթի
կը կախուած է պատէն։ Խումբերէն 31-ը 
պիտի պաւոռեն ու նետեն զայն մոռացու
թեան գիրկը, իսկ միայն մէկը, փրցուածին 
փոխարէն, 13 Յուլիս 2014-ին տեղ պիտի 
զետեղէ մոնտիալի ախոյեան հռչակման 
ի ր թերթիկը։

Բախտն ու բաժակը խումբերէն մէկուն 
կրնան ժպտիլ։ Մենք կը սպասենք այդ 
ժպիտին, Պրազիլի մոնտիալի գեղեցկա
գոյնի՜ն։
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ՊԲԱԶԻԼ
Մոնտիալի մասնակցութիւն.– Քսան 

անգամ (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 
1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 
1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010)

Արդիւնքներ.– Ախոյեան (1958, 1962, 
1970, 1994, 2002), երկրորդ (1950, 1998), 
երրորդ (1938, 1978), չորրորդ (1974)

Մրցում.– 97 մրցում՝ 67 յաղթանակ, 15
հաւասարութիւն, 15 պարւոութիւն

Կոլ.– Նշանակած 210 կոլ, ստացած 88 կոլ
Մարզիչ.– Լուիս Ֆելիփէ Սքոլարի
Խմբապետ.– Թիակօ Սիվա
Պաշտօնական տարազ.– Դեղին

ա -կ ակնկալեն որ ան վեցերորդ

1960 –ական, 1980–ական կամԱնկա ս կած, Ամ կն կն հարուստ անցեա– 
լով եւ աշխարհի տարածքին 
միլիոն ա ւոր համակիրներու 
փաղանգ ո ւն եց ո ղ Պ ր տ զի լ

կերպիչ, արւանց ղտումի մրր՜ 
ցումներու կը մասնակցի 
մոնտիալին՝. թ ար եբա իյտ ա– 
րար, առաջին հանգրուանին 
ան չունի դծ՜ուար մրցակից– 
ներ՝. Անոր մրցակից կազմերը 
Փ ո ւքծա ո / ե այեյաոհեն մեԳ

Անուանի ա ս տ ղեր զ-րեթկ

մը ցան ա կա կիր եւ բւ 
ցւս շա րքեր ո ւ միշտ 
Պ րաղիլի անունը՝.

չկան ներկայ կազմին մկջ ու 
պրազիլցի աստ ղեր ր միջազ–

ցի իրըեւ կազմակերպիչ եր

կիր եւ բոլորը, ան կա ս կած,

իմ ա ս տ ոգային

ֆութպոլիստներ:

վ կը նկատ– փիէցիք պիտի կատա–

ստեղծող իքրուաթիոյ կաղմին

Անուն եւ Տարիք

իքուլիօ Աեզար (34) 
ճ եֆ եր ս ըն (31) 
Տէնի Ալվկս (30) 
Թի ա կօ Սիէվա (29) 
Տկյվիտ էուիզ (26) 
Մւսրսելյօ (25) 
Տանթկ (30) 
Աաֆինւս (28) 
Աամիրկզ (27) 
Օսքար (22) 
Փաոիինիօ (25) 
Լուիզ կուսթաւօ (26) 
Պեռնւսր (21) 
Ֆեռնւսնւոինիօ (28) 
Ուի լի ան (25) 
Նեյմւսր (22) 
Հալք (27) 
Ֆրկտ (30) 
ճօ (27)
Մաքսուկլ (32) 
Լուքաս Լկյվա (27) 
Հեռնւսնկս (28) 
Լուքաս Մուրա (21) 
Լ)՝ոպինիօ (30)

Հաւաքական եւ Կոլ

9 մաս նակցութիւն (0 կոլ)

45 մա սն ա կցո ւթիւն (2 կոլ) 
34 մաս նակցութիւն (0 կոլ) 
29 մասնակցութիւն (4 կոլ) 
11 մասնակցութիւն (2 կոլ) 
2 մասնակցութիւն (0 կ ոլ) 
41 մասնակցութիւն (4 կոլ) 
29 մասնակցութիւն (9 կոլ) 
25 մասնակցութիւն (5 կոլ) 
17 մասնակցութիւն (1 կոլ) 
10 մասնակցութիւն (1 կոլ) 
6 մասնակցութիւն (1 կոլ) 
5 մասնակցութիւն (1 կոլ)

31 մասնակցութիւն (11 կ ո լ 
15 մասնակցութիւն (5 կ ո՛լ) 
( մասնակցութիւն (0 կոլ) 
24 մասնակցութիւն (0 կոլ) 
23 մասնակցութիւն (2 կոլ) 
31 մա սնա կցո ւթիւն (4 կոլ) 
92 մասնակցութիւն (27 կը

Ակումբ

Թ՝ ո ր ոն թօ

Պ ո թւսֆո կօ

Պ ա ր ս ելոն ա 
Փարիզ Մ Մ՝

Չելսի

Ո՝– էքատրիտ

Պ՝ Միմնիխ

Պ՝ Միւ֊նիխ

Չելսի 
Չելսի

Թոթենհամ

Վոլս սլո ւր կ

Շախիոր Տոնեցք

Մ Սիթի 
Չելսի

Պ ա ր ս ելոն ա 
Զենիթ

Ֆ իիւմին են ս է 
Աթլեթիքօ Մինէյրօ 
Փարիզ Ա • ժ" 
Լիվըրփուլ 
ինթկր էքիլան 
Փարիզ Ա ՝ Ժ՝ ՝ 
Ա ՝ Սէ՝ Մի լան

հանդիպեցան իրարու հետ եւ 
իյրուաթներր թկեւ պարտուե֊ 
ցան, բւսյց աւելի տպաւո ր իչ 
մրցում կա տ ա ր եցին քան

պրազիլցիք–, աւ

տոկուն կազմ են եւ

մը յոգնեցնել պրաղիղցիները,

նցՒք

թիւնը ցոյց կու տայ, որ Պրա–

որ իք րուաթիոյ կողքին մրցի 

երկրորդ Հտմար եւ

դծուար թէ զի$ի Պ րաղիլի դկմ՝.

2002-^ր մոնտիալին Պրա– 
ղիլի հինգերորդ տ իտ ղո ս ը 
ա ա ահո մ ած մարածի IIօո ւա ւե

պրազիլ–

անոր վերադարձին՝. Անոնք 
իրենց առաքելութիւնը չեն 
տեսներ մի այն թ. հանդըր– 
ւան անցնիլը՝. Տիտղոսին տի–
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րանալու համար անոնք պի՜ պիտի չուզեն որ պատմու– 1950-ի աւարտականին պրա– պա ր տ ո ւեցան Ու֊րո>֊կո լէյի

տի պայքարին մինչեւ վերջ եւ թիւնը ինքզինք կրկնէ, երբ զիէցիք իրենց դաշտին վրայ կազմէն՝.

ԽԲՈՒԱԹԻԱ
Մոնտիալի մասնակցութիւն.– Երեք ան– 

գամ (1998, 2002, 2006)
2$ Արդիւնքներ.– Երկրորդ (1998)

լ Մրցում.– 13 մրցում՝ 6 յաղթանակ, 2
հաւասարութիւն, 5 պարւոութիւն

Կոլ.– Նշանակւսծ 15 կոլ, ստացած 11
ք|ք^\Ո/ՕՏԼՕ€ՍԲ .

Մարզիչ.– Նիքօ Քովաչ
Խմբապետ.– Տարիօ Սրնա

Պաշտօնական տարազ.– Կարմիր ճերմակ ն

թեան մէջ՝. ցՒն–
փտումի մն եր ո ւ

199Տ~ին, երբ խրուաթներր 
ա լաթին անգամ ըլլալով 
կը մասնակցէին մոնտիալին, 
ոչ ոք կ ակնկալէր որ անոնք 
պիտի կրնան հասնիլ կիսա–

իյր ո ւա թներ ը շա տ

Անոնք ՀՀյոգնեցան՝>՝> պելճիքա–

Անուն եւ Տարիք

Սթիփ Փլեթիքոսա (35) 
Տանիէլ Աուպասիչ (29) 
Տարիօ Սրնա (31)

Ւվան Սթրինիչ (26) 
Տ եժան Լովրէն (24) 
Տոմակոյ Վվւտւս (24)
կորտըն Սքրնլտենֆելտ (29)
Սիմէ Վրսւսյքօ (22) 
Հրվոյ Միլֆչ (24) 
Լուքա Ս՝ոտրիչ (28)
Ւվան Ստքիթիչ (26) 
Օնեէն Վուքոյեւիչ (30) 
3՝ տ նիէլ Փրանիչ (32)
Ւվան Փերիսիչ (25) 
ԼՒաթէօ ՝Ւովաչիչ (19) 
Մէյթ Մալէս (25) 
իվիքա 0էիչ (34)
Սոզիփ Սիմիւնիչ (36)
էտուարտօ (31)
Մարիօ Մանծուքիչ (27)
Անթէ Ռեպիչ (20)
Նիքօ ՝Ւրանսեար (29)
Նիքոլտ ՝Ւալինիչ (25)

ր ունդի ն եր կա յացո լցիչն երը 

ՍՒ՚-քէր՝ & արնի, Պ ո պան, 
Հլայովիչ անջնջելի յիշա֊ 
տակներ ձգեցին թէ խրուաթ 
եւ քժե արւհասարաև Ֆու քժաո -

Յաջորդ երկու մոնտիալ– 
ներուն անոնք դարձեալ ներ– 
կայ էին, բայց արդէն «ոսկէ

ճիչդ է, որ անոնք դեղեցիկ 
ֆութպոլ կարոզացան ներ–

ցիներուն եւ

գրաւեցին իրենց խմբակին 
^–րդ դիրքր եւ ապահովեցին

Հաւաքական եւ Կոլ

20 մաս նակցութիւն (0 կոլ)

4 մասնակցութիլն (0 կոլ) 
73 մասնաեոոլքժեւն (8 եու

90 մասնակցութիւն (18 կոլ)

105 մասնակցութիւն (3 կոլ)

81 մաս նակցութիւն (16 կոլ)

կայացնել, ւսւււս

Ակումբ

Ո՝Ո ս թո վ

Ս՝ոնա քօ

Շ՝ Տոնեցք 
Լոքոմ ոթիւ 
Տնեպր

Ս ա ո ւթհէ մբթրն 
Տինամօ ՝Ւիեւ

Փտնւսթինա յքոս 
3ենովա

Ո՝– Աատրիտ 
Սեւիլլա

Փտնւսթինա  յք

Վոլսպուրկ

Ի՝ Միլան

Ռիէք ա

Վոլս պո ւր կ 
0 լի մ փիաքոս

Պ՝ Միմնիիյ 
Ֆիորենթին ա 
՝Ւ՝ Փ՝ Ռէյնճըրզ 
Տնեպր

ջին

մոնտիալի իրենց տոմսր՝.

անցեալին խումբին փլէյմէյ՞ 
քըրն ու խմբապետն էր) իր 
տրամադրութեան տակ ունի

Վեթ եր անն եր

Սրնա, 0 լիչ եւ իտ ո ւար տօ, 
Աէալի միջնապահ էքոտրիչի

բին ոզնայարր եւ շարժ՛իչ ու

ժը՝. Ւնչպէս միշտ, այս կազ

մին խադացոզներուն մեծա–

մ ա սնո ւթիւնն

տայ ազդային խումբին՝.

Խրուաթները կր գտնոլին 
Ա– խ մբակին մէջ, խմբակից

ունենալով կազմակերպիչ

Պրազիլյր, կեդրոնական Ամե–

րիկայի մնայուն

ցոլցիչ Մեքսիքան 
կէի ^Անպարտելի 

վ^ամերունը՝.

եւ Ափրի՜ 
առ. եւծնե–
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Յունիս 12-^ր 2/ պիտի կա

մրցո ւմը՝. Այդ օր իյրուաթներ 
իրենց աւլածին մրցո ւմը պի

տի կատարեն կազմակերպիչ 

պար տ աղա Աո ւրքրւս ղր ո ւաԾ 
է՝. Անոնք պիտի պայքարին

մին լարուա–

ծութեան դէմ: Ո ւթը տարի

ներ արւաի արւաջին հանդրր 
ւանի իյաղերուն՝ երկու կազ 
մ երը մրցեցան դէմ ւ

ճիչդ կ) որ իյր ո ւա թն եր ը 
աւելի տպաւորեցին այր1 
մրցումին, բայց յաղթողը 
եղաւ Պրազիլը՝. Լիեքս իքա յի 

րալական դմուար: ւԼերջին 
տասնամեակին մեքս իքա ց իք 

մատնել իյր ո ւա թն եր ը՝. փա~ 

կաղմ եւ կ ուղեն իրենց մաս

նակցութիւնը չսահմանափա– 
կել միայն 3 մրցումով՝.

ճ ա տր ա կի տախտակը յի՜ 
շեցնող իրենց կարմիր-ճերմակ 

ո ւաթներ ր այս մոնտիալին 
պիտի փորձին կրկնել 16 տարի 
աո-աջուան իրենց նուաճումը՝. 
Անոնք յւսմարւ պայքար ողն եր 
են եւ գեղեցիկ ու պարզ ֆութ

պոլ ներկայացնողներ՝.

1998-^ն, մարզիչ Պլասեւիչփ 
յայատարարութիւնը թերեւս 

միշտ պէտք է յէթ՚Լ՝ րուաթ– 
ներր կր սիրեն անակնկայներ

Ս՜ԵՔՍԻՔԱ

ք|քձՍ7Օ«ԼՕ(2ՍԲ

Մոնտիալի Մասնակցութիւն.– 14 ան– 
գամ (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 
1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 
2010)

Արդիւնքներ.֊ Քառորդ աւարտական 
(1970, 1986)

Մրցում.– 49 մրցում՝ 12 յաղթանակ, 
13 հաւասարութիւն, 24 պարտութիւն

Կոլ.– նշանակած 52 կոլ, ստացած 89
կոլ

Մարզիչ., Միկէլ Հերերա
Խմբապետ.– Ռաֆայէլ

Մարքէզ
Պաշտօնական տա

րազ.– Կանաչ

ցո ւթեան Լիեքս իքայի ւզւստ՜ 

ւողէս կան կ՝. Աեծ երկիրներու 
մասնակցութեան նման՝ ան 
գրեթէ միշտ ներկայ եղած է 
ա ա մրոա > ա ոռեր ո ւն՝. ճաէյա–

սա

Միակ յ ա ջո ղո ւ թի ւնն եր ր

19 7§–ին եւ 1986-^/2/ են, երբ 
մեքսիքացիք հասան քւսրւորդ 

աւարտական, այդ ալ իրենց 
երկրին մկջ կա ղ մակեր պը– 
ւած մոնտ իա խեր ո ւն՝. Այրո
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պարտութիւններ եւ գլիսիկոր 
վերադարձած են հայրենիք՝.

Աակայն, վերջին քանի մր 
մ ոն տ իա լն եր ո ւն մեքսիքացի– 

անոնք չեն նկատուիր դիւրին 
մրցակիցներ՝. Ընդհւսկարււս– 

հարաւ ամերիկեան անուանի 
կա զմ եր ը՝.

Այս մոնտիալին ալ մեքսի– 
քացիք կը մասնակցին նոր յոյ՜

կնկալո ւթիւննե–

Ամեր  իկտյի դլիյաւոր ներկա– 

անոր մարզիկներուն ջաի>ջա– 
խիչ մ եծա մ ա սն ո ւ թիւ֊ նը կու 
գտյ տեղական ակումբներէ, 
բայց եւ այնպէս մեքսիքացիք 
կը նկատուին յամառ մրցա

կից մը –, Կ ա զմին ա մէնէն նչա– 

նանտէզն է։ էյրկար տարիներ 

նո ւթիւն վերապահած է Հ^ր–

էիեքսիքա կը դտնոլին (Լ– 
խմբակին մէջ՝. ԼԼնոր մրցա

կիցներն են կազմակերպիչ 
Պ ր տ զ ի /ր, անակնկալներ ըս~ 

ուաթիան եւ ԼԼփրիկէի <^1Լն– 
պա ր տ ե լի ա րւի ւծն եր՝ի) ը հա

մերուն ը՝. (Լյս խմբակին մէջ 
Պրազիլ գլխաւոր թեկնածուն 
է։ ԼԼնոր րնկերակցելու պայ– 

է որ պայքարը բուրւն ր//այ 
խրուաթներուն եւ մեքսիքա– 
ցիներուն միջել՝. ԼԼնոնց մի

ջել տեղի ունենալիք մրցումը 
կրնայ ճշդել եր կր ո ր դ թեկ

նածուն ի՝ ■ հանգրուանի հա–

Վ^երջքւն երկու, մոնտիալ–

յս տարի քայլ մը 
անցնիլ ու նոր

իրենց էջերուն վրայ՝.

Ոքճ«/Օ«ԼՕՇՍք>
ԹրտճԱ

Մոնտիալի մասնակցութիւն.– Վեց ան– 
գամ (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010)

Արդիւնքներ.– Քառորդ աւարտական
(1990)

Մրցում.– 20 մրցում՝ 6 յաղթանակ, 7 
հաւասարութիւն, 9 պարտութիւն

Կոլ.– Նշանակած 17 կոլ, ստացած 34 
կոլ

Մարզիչ.– Վոլքէր Ֆինք
Խմբապետ.– Սամուէլ

էթու
Պաշտօնական տա

րազ.– Կանաչ

43 տ ա

ՔԱՄԵՐՈՒՆ
ս տ ի՝ո ժէ Մի լայի

կին, իբ–

րեւ պահեստի մարզիկ, դաշտ 
ներեա /առաւ եւ ե ո / նյանա–

Այդ տարիներէն ետք քա~

Անուն եւ Տարիք

Կին տի Ասամսլէ (28)
Չարլզ Լըթանտեէ (31)

Հաւաքական եւ Կոլ Ակումբ

կ ենկան

Պ՝ոնիւսս փո ր

Ֆեթիէսփոր

համերուն ԼԼփ ր իկէ ի ւսմէ–
Նիքոլաս \,քուլու (24) 
0 ր ելիէն Ջետիու (28) 
Հէնրի Պետիմօ (29) 
Պեն ուա Ա սու էքոթօ (30)

է ափրիկեան այս կազմը՝. 
1982֊/մ/ անոնք իրենց ւսրւա–

է ա է թան Պոնկ (25)
ԼԼլլան ^Լյիոմ (25)
Ժ՝ան ԼԼրմէլ ՝իանա Պչյիք

Ֆրանք Պ տն իաք (18)

Ռէյնճըրզ

Պէչիկթաչ 
0 լի մ փ իաքո ս 
Կրան Ռ ատա

ծեցին մեծագոյն անակնկա– ԼԼլեքս Լ/ոնկ (26)
Լենտրի *Լյկէմօ (28) 
էյոնկ էնօ (28)

37 մա սնա կցո ւթիւն (3 կոլ)

Ռկն

Պ տ ր ս ե / ո նա ի • 
Ռէն 
Պտրսելոնա

Պ ո ր տօ 
Անթալիա ս փ որ

ա րւաջին հան գր ո ւա 
1990-/^2/, անոնք

19 մաս

մր ցո ւմին թրրն

ցան ԼԼնգլիայէն՝.

Մաքս իմ Չուփօ Լ/ոթինկ (25)
Վենսան ԼԼպուպաքր (22)
Պենճ ամին Լիուքանտիօ (25)

Մտյնց 
Լորիան

ա

են Սթեֆ ան Մպի ա (27) 
Փիէր Ու-էպօ (32)

(0 մասնակցութիւն (0 կոլ) յա լ ա կ ա 
Սեւիլլա 
Ֆեներ պահչէ
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ո ւն ի րաւական ատակ մար

զիկներ, որոնք ի վիճակի են 
ւաւ աոՈ-հւ֊նռնեո ւսոձանարւ-

լւ ււյ լս սլւ ււ ւ֊ պ յ լ է շ

անոնք մեծ կ ա ր ելիո ւթիւն– 
ներ չունէին եւ իրենց ճամ~ 
րորդութիւնները եր կար

չտեւեցին։

րրեսց ն ա ըւո ր դն եր ո ւս րրա~ 
դործումները։ Լքա ր զիչ Ֆինք

նցիք շարունակեցին

ա տ–էթու, իր կողքին ունենալով 
Լ/ոնկը, Լքաթիպը, Լքոթինկը 
եւ այլն, Միլայի յաջորդը 
կր նկատուի։ էթու եւ րնկեր– 
ներր արդէն ծանօթ անուն՜ նին կազմակերպիչ Պրազի–

փորձեն անկարելին։ մոյնիսկ 
ա ու աջին հանգրուանէն դուրս

պայքարին Պրազիյի մոնտ՜

իա լին։

1982֊/> իրենց նուաճումը, երբ 
ա լաթին հանգրուանի երեք

ո ւան ի կիցներու մէջ անոնք պիտի

՚ւ^տտշտ յստէ տէտբտ շւոժ էհշ Բսրշ

«օէտւ
Բս11 օք շհշտոՅ,
ԲօտէշքսԱբ շԼշշօաէշժ36 րօօրոտ 
<շոժ 6 տաէշտ սմէհ 1ոժւրւ՚ճսԱ1 
հշսէա^/ օմր շօոմւէէօաոշ, 
(մւրշշէ ^շշտտ էշևբհօոշ 1Խ&, 
Խէշրոշէ շօոոՀՇէւօո, րոհսհսր, 
տօքշէբ հօ% աւժ տսէշաէշ 7"1Հ 
Բորսէշ հռէհրօօրո ՜\\ոէհ հւււրժր^տր 
ԲԽ տսւէՅՏ շօ.ո սշշօրորոօժսէՅ 
3 Յւժսէէտ օրսքօ.րո11բ

բշւրշոէտ աւժ 2 շհէ1Ժրշո.

յ՜օսքքրօ^ ժ1 ճ
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ՍՊԱՆԻԱ

&ռտւ1

Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 13 ան֊ 
գամ (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 
1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010)

Արդիւնքներ.– Ախոյեան (2010), 4 րդ 
(1950)

Մրցում.– 58 մրցում՝ 28 յաղթանակ, 12 
հաւասարութիւն, 18 պարւոութիւն

Կոլ.– Նշանակած 88 կոլ, ստացած 59
կոլ

Մարզիչ.– Վիչենթէ Տէլ Պոսքէ 
Խմբապետ.– Իքէր Քազիաս 
Պաշտօնական տարազ.– Կարմիր

սպանական ֆո ւթպո լին վեր ել

քը։ Աաջոբդող քանի մր տարի–

2008–/, եւ 2012–/, Եւրոպա

Աննախընթաց

իրագործում մր ո չ

Ապանիո յ,

միա յն

պէս աղգային խո ւմբի մը հա–

ր ը, Ս պան  իա մ եծ յաֆո ղո ւ~

1982-^րն, երբ մոնտիալը տեղի 
ո ւն եցա ւ

եւ տիտղոսներ կր գրպանեն։ 
աղգային խո ւմբը իր կարգին

Ա պանիոյ մէջ՝ սպա՜ մրցակից եւ, վերջապէս, այս 
բոլորին գումարը 2010-^7ն կր

ըլլալու իր հանգամանքին, 
Ասլանիա մա սնա կցեցա ւ ղը՜ 
տումի մրցո ւմներ ո ւն : Ան 
դիւրութեամբ յաղթեց մրցա

կիցներուն։ Լիիայն ֆրանսա

ցիներուն գէմ էր, որ ս սլանա

լիք քիչ մը կաղացին։ Երթին, 
Սպանիոյ մէջ հաւասարելէ 
ետք, ղարձին Փարիզէ, մէջ 

անոնք յաղթեցին Մ՝էէ1 Ը1 է1

ցան թ. հանգբ ո լան։

Սարղիչ Տէլ Պոսքէ մ եծ

ատա՜

րած ա շիյա րհի ա խո յեան 
հանդիսացած կաղմին մէջ՝.

Ա պանիա կր մեկնի Պրազիլ։

թիւնը։ Այս երկոլքին գիմաց

Ա– Աատրիտի կոլ֊սքորրյր եւ 

պրազիլցի Տիէկօ ա

ս տ ան ա լ ո վ միացաւ Սպ ան~ 
իոյ զօրացնելով անոր յա– 
ոա9աաահ ոեծո։ Լյորեե ՝Իոս–

կցուիլ ին իես թա յի եւ 
աւանդ <Հմաէսթրօ՝հ Չա՜ 
հետ, ապա Ասլանիան կա–

Ապանիա ունի ա շխա րհի լա

ւագոյն միջնապահ ղիծր։
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ՄՈՆՏԻԱԼ 2014

ինիե11 թ ա 
ՀՀօ տ ար ա կ 
յի հետ, վարմ են մրցակից 
կա ց մերը աքցանելու եւ.

իրենց իւաղը պա ր տ ա դր ելո ւ 
անոնց՝. Ա ետ ս ա պահներ իիա– 
մոս, Փիքկ, Ալպա, իրենց

՚,յ )

ա֊

Սպ անացիք իրենց աւլա

ծին մրցումը պիտի կատարեն 
Հուանտաւե ոեմ՝. (Լ ա մոոոլ–

2010–//
Iանա ա

ա ս ր,

ա րւա ւեըս գո յն չափով անա– 
ո-իկ պահել իրենց բերդը* եփ հան–

դարտ մթնոլորտի մէ^ պիտի

միշ տ ի մտ ի ունենալով որ 
մոնտիալր կր սկսի Ա. հանդըր–

ներր պա տճա րւ են յ որ բ ոլորը 

կազմակերպիչ Պրազ///// կորէ՜ 
քին Սպանի ւսն մաանանշեն

փերթին քանի մը տ ա ր ին ե–

Լիատրիտի յաֆոզութիւններր 
եւր ո պա կան մրցաշարքե–

րուն, ինչպէս նաեւ անոնց

թեկնածու՝. Ապանացիք պիտի

ա տ ր ի տ :

ՀՈԼԱՆՏԱ

որ^\ո/օ«ւօշսԲ

Մոնւրփալի մասնակցութիւն.– 9 ան– 
գամ (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 
1998, 2006, 2010)

Արդիւնքներ.– Երկրորդ (1974, 1978, 
2010), չորրորդ (1998)

Մրցում.– 43 մրցում՝ 22 յաղթանակ, 10 
հաւասարութիւն, 11 պարւոութիւն

Կոլ.– Նշանակած 71 կոլ, ստացած 44 
կոլ

Մարզիչ.– Լուիս Վան 
Կաալ

Խմբապետ.– Ռոպին
Վան Փըրսի

Պաշտօնական տա
րազ.– Նարնջագոյն

Անուն եւ Տարիք Հաւաքական եւ Կոլ

1974–//, 1978–// եւ 2010–// 
մոնտիալներու աւար տ ա կ ա -

լանտա ա֊

Ամէնէն չատ խօսուած կ 
1974–ի կազմին մասին՝. $ատ–

Ս՝• Աքելեթենպուրկ (31)
Ռիմ ՝Ըրոլ (26)
Կբէկոբի փան Տէր փ/՚էլ (26)
Ռոն փլաար (29)
էրիք Փիեթըրզ (25)
Տարիք էյւսնմւսւսթ (22)
Տէխ Պքինտ (24)
Ռաֆայէլ փ– Տէր փաարդ (31)
Ուէսլփ Շնայտըր (29)
Արիէն Ասպէն (30)
Նայճըլ Տը Եոնկ (29)
Պրունօ Ա՝արթինզ Ւնտի (22) 
ճոն Հէյթինկա (30)

9 մասնակցութիւն (0 կոլ) 
109 մասնակցութիւն (25 կոլ) 
9ք մասնակցութիւն (26 կոլ)

69 մաս նակցութիւն (1 կոլ)

նկատեն ամէնէն կատար– 
եալն ու անկր կնելին : 1970 
թուականի Պ ր ու զ ի / ի խմրւս– 
պետ փարլոս Ալ պե ր թօ

չՀեթրօ Ուիքիրմզ (20)
՝ք^եւրն Աթրութման (24)
Տըրք ՝Հույթ (33)
Աոպին փան Փրրոի (30)
Ռերմէն Լենս (26)

լասեան Հիւ֊նթելաար (30) 
Ա՝արքօ փան Կ ինքըյլ (21) 
Ռիքարտօ փան Ռիյն (22) 
ճեֆրի Պրումա (22)

ս յ ա ս է ս րեչ 
լ 1974–// Հոլան–

Ակումբ

Ֆուլհամ 
Նիւքէոըլ 
Փարիզ Ա Ժ" 
Ասթ ո ն Հ/դլ111 

Սթոք Սիթի 
Ֆէ յէնո ւբ տ 
Այաքս 
Համ պո ւրկ 
կալաթասարայ 
Պ՝ Միւ-նիխ 
Ա՝ Սէ՝ Մի լան 
Ֆէ յէնո ւր տ 
Ֆուլհամ 
Փ Մփ՝ 
Ա՝ իԱ– Ռոմա 
Ֆեներպահչէ 
Մ՝ էունայթրտ 
Տինամօ ՝@իեւ 
Շալքէ 
Չելսի 
Այաքս 
Փ Ս փ՝ 
Փ Ա փ՝
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տւսյր Լլազսս էր»– Ս՝յդ աւյ՜ 
զուդական կազմէն ա լֆ ան 
եւ օմեկան էյ ո հան ՝Ը ր ու յֆն 
էր, որ կը դասուի աշխարհի 

նակներու շարքը զիրենք տա

րաւ մինչեւ աւարտական,

ս տ ա ց ա

թոն իան եւ այլն՝. Աւելին, 
անոնց մրցումները յա տ կանըշ– 
ւեցան կո լեր ո ւ արւատու– 
թեամբ, ինչ որ յարձակողա֊ 

կան ֆութպո// Ցոլ9անՒՀ է՝

«նարինջները՝)՝) կրնան նոր 
անակնկալներ ստեղծել՝. Յա~ 
րւաիսպահ գիծին վրտյ հո– 
լան տ ա ցիք դժո ւա ր ո ւթիւն 
չունին։ Անոնք միշտ ալ ունե֊

1980–ականներու վերջե–

տիտ զ ո սր՝. Հո լան տայի հա

մակ իրն եր ր եր կար (Ւա ման ա կ

հին՝. ճիչդ է, որ 1990-^7 մոնտ– 
իալին ո չին չ իրագործեցին, 
սա կայն յսթս ղ եցւսն տիրանալ 
«էյուրօ 1988» ՜ի ն։

Այդ թուականներէն ետք 
հոլանտացիք դրեթէ միշտ 
ներկայ են մեծ մրցա շարքե

րուն՝. 1998-^ր մոնտիալին մէկ

ա րւա նձինն 
ւ ոեմ տևա–

բոզացաւ կոլ նշանակել՝.

մէն ներս՝. 3 ետ ս ա պահ գիծի 
վեթերանները հ երււս ց ած եւ 
անոնց տեզը գրաւած են երի

տասարդ եւ խոստմնալից 
մարզիկներ՝. Աիակ «վեր ա պ– 
ր ո դ» վեթերանը Հէ յթին կան

ր արւաջին մրր– 
ատարե աեյու–

մր ց ո ւմն ե–

լանտա Մարզիչ

եւ ւի ո ր ձ ա րւո ւ

փ ին Պ ր ա զի լի հանդիպելէ:

տա Լլա ս, “Հ7/2 զր ս ա ւա ր տ ա - 
կանին անոնք փենալթինե– 

կին անոնք թեկնածու չէ ին 
նևատուեո. սա1ւա ւն ւաո/Ւա– 

մարզիչ Լուիս վան կաալով՝.

Զտումի մրցումներուն 
հոլանտացիք դ<Ւո ւա ր ո ւթիւն 
շո ւնեցան՝. Անոնք շա տ դիլ՜ 
ր ո ւթեա մբ դեր ա ցանցեցին 
իրենց խմբակիցները Աու–

ս

կին նման, ո 
լ ան տ ա յի

կը նկատուի նարնջագոյն մե

քենային շարժակը՝. Եթէ ան

չ ՈՀ ղԸ լւյօսլ1 Հո՜ 
թ ե կն ա ծ ո ւ թ ե ան 

Աասրն՝. (Լստահարար, Հ ո - 
լանտայի ֆ ո ւթպո լիս տն եր ը 
տարրեր բան կը մտածեն՝. 
Անոնք պիտի փորձեն կրկնել 
2010-^7 իրենց սխրանքը՝.

ՉԻԼԻ
Մոնտիալի մասնակցութիւն.– Ութ 

անգամ (1930, 1950, 1962, 1966, 1974, 
1982, 1998, 2010)

Արդիւնքներ.– Երրորդ դիրք (1962)
Մրցում.– 29 մրցում՝ 9 յաղթանակ, 6 

հաւասարութիւն, 14 պարւոութիւն
Կոլ.– Նշանակած 34 կոլ, ստացած 45 

կոլ
Մարզիչ.– Խորխէ Սամփաոլի

Խմբապետ.– Քլաուտիօ Պրաւօ 
Պաշտօնական տարազ.– Կարմիր

տազ՝. զ ար (էա ս աս ա Լլ, երբ չր 
լիցիբ ճանչցուած էին իբրե

սայթաքում մը

նիշներ:

րորդ

ԶՒւԽՒՀ յաջորդաբաը եըկ–

նա կցին մոնտիալի՝. Այս մէկը

Զիլիի պա տ մո ւթեան մէջ

իրագործում մըն է, եթէ զանց 
ւսրւնենք 1962-հհ (նկատի ունե

լս եզի ունեցաւ Զի լիի մէջ)՝.

ԶՒւԽՒ֊ջ նման մէջ՝. Յաջորդ երկու մրցում–մեծ իր ա գո ր–

րու ընթացքթ–. Անոնց ֆութ–

դրացիներուն Արժանթինի 
եւ Պրա զի լի մակարդակը՝. 
Ընդհակարւակն, անոնք միշտ

ա–

ըյյտբ տ ա

Անոնք ունին դժուար մրցւս– 
կիցներ– Ախոյեան Ա պան իա 
եւ փոխ ախոյեան Հոլանտա 
Զիլիի խմբա կիցն երն են՝. 
Անոնք իրենց արւաջին մրցու–

չի/իցիներուն համար՝. Զիլի՜

ա
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պար

, 11 ա

ճիչդ է, որ չէլիցի ֆութ–

թիւննեբէն՝. էուվէի եբկու 
ա ս տ ո եո Ո լ/ հւո ա ւ եւ Լս ւ ա

ԷԼյս բբ ա դո բ&ո ւս րս Կա

մար Զիլի ունէ լաւ յաո.ա^ա~ 
աահնեո–. Սանձէս եւ Ս աոեաս

մեծ ա չխտտանք ունին կ լա

լս արելէր, որպէսզի չիլիցի 
հա մա կիբն եր ր տխուր չհերււս–

պիտ է

ա֊ՍՏԲԱԼԻԱ

ք|ք&ՍԱՕ«ԼՕԸՍԲ
6ր*տւ1

Մոնսւիալի մասնակցութիւն.– Երեք 
անգամ (1974, 2006, 2010)

Արդիւնքներ.– Երկրորդ հանգրուան 
(2006)

Մրցում.– 10 մրցում՝ 2 յաղթանակ, 3 
հաւասարութիւն, 5 պարւոութիւն

Կոլ.– Նշանակած 8 կոլ, ստացած 17 
կոլ

Մարզիչ.– Անժէ Փոսթեքօղլու
մրցակից պիտիԽմբապետ.– Միլ ճետինաք

Պաշտօնական տարազ.– Գոց դեղին ու ւի ո խ ախոյեանը իրենց 
մրցակիցներն են, իսկ չիիիցիթ

ու նենան հո–

լան տ ա ցին երը.

Լորս տարի աււաջ՝. Ապա պի

տի պայքարին ախոյեան 
Սպւսնիոյ դէմ՝. Այս վերինը, 
յաջո ր դա բա ր երկրորդ ան–

տ– կոյ լ մը իրենց հա մա կ իրն ե–

իալին կը մասնակցին նա– հանգրյր–

Անոնց արւաջին ւի որձ

թիւնը բաւական

ա րւո ւ–

Ոը րր արւաչրւյ ւէրցոււէը պիտի 

կատարէ Զիլիի դէմ՝ Այո 
մրցո ւմին պա ր տ ո ւո ղ ր գրե–

դամ ըյէլոյլով, պիտի ւիորձէ 
պահել տիտղոսը ել, հետեւա–

ղ Այց ան ս տ եղծ ել լաւ անա

սա կայն իրենց երկրորդ մաս–

մոնտիւսլին՝. երկրորդ 
ւմին ա ւս տ ր ա լիւսցիք

բւսր՝ աււաջին հանգբուանին 
սխալի արւիթ պիտի չտայ՝. 
Ահա նման մբցակինեբ ունե–
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լի ու կը դըտ–

լութեան մը դիմաց։

ճիչդ է> որ ազգային

ա ս տ ղեր լուերս–. ԷԼեոեց լսա՜ 
ղացողնեըը մաս կը կազմեն

որոնք կրնան լաւագոյն

դազր րյաղ ցո ւցա դը ել։ Սա՜ 
կայն ճենիւոաք, փահիր 
փըուզ եւ ընկերները պիտի

ափի մը

Անուն եւ Տարիք

Մկթէ՚ու Պրայրն (21) 
Պրէտ ճոնզ (32) 
Միշկլ Լանկեըաք (25) 
Լի լք Ուիլքշւսյըյւ (32) 
ԼԼկթիօ Լքփիրանովիչ (25) 
/Լայըն ԼԼըքկո ո ւըն (24) 
է* վան Ֆրանյիչ (26) 
շ^կյսրն Տ կ յվիտ ս ըն (22) 
իըըթիս Կ ուտ (21) 
ԼԼլեքս Ուիլքընսըն (29) 
Պրկի/ Հոլմըն (30) 
Մէթ Մըքիկյ (31) 
Մի լ ճենիտաք (29) 
Լքւսրք Աիլիկըն (28) 
$ւսրիօ Վփւոոս իչ (26) 
ի/՝ոմի ()ար (22) 
ճկյմս Հոլլւսնւո (24) 
Թ՝ոմ ԼԼոճիչ (21) 
իտրմ Սաը ոթա (25) 
Օլիվըք Պոզանիչ (25) 
Աասիմօ Լուոնկօ (21) 
Թիմ Հահիլ (34) 
Լքէթիու էկքի (23) 
/Լոպի ՝Հըուզ (25) 
ճոշուա Հենե տ ի (31)

Հաւաքական եւ Կոլ

1 ( մաս

5 մաս

43 մա սն ա կցո ւթիւն (4 կոլ)

3 մ ա սն ա կցո ւթիւն (0 կ ոլ)

Ակումբ

՝իլապ Պըի*–մ 
Լիվըըփուլ 
Պ– Տորթմունտ 
Տինամօ Սոսկ ուա 
Լի Ուոնտրրրզ 
Լիւնենկ @՝այչան 
Պրիսպան /Լուսը 
Հերակլէս ԼԼլմելօ 
Մ• Եունայթրտ 
Հիունւոայ Լիոթորզ 
ԷԼլ իասրյր 
Պրիսպան /Լուսը 
՝Բրիսթըչ Փելկյս 
Լքելպուո.ն ^ՒքթըՐՒ 
Սիոն 
Իւթըկխթ 
ԼԼւստըիւս ւԼիեննա 

Լիելպո ւռ. ն ՀՒքթըրՒ 
Իւթըէխթ 
Լիւզէմ

Աուինտըն /^՝աուն 
/Լկտ Պուլզ

Ֆ-ՍՎ– Ֆըոյնքֆորթ 
Պ՝ էեւեըքու֊զրն 
7/. եըամփուս

Տհօշտ, 

քշտհւօո ^€Ը6ՏՏՕՈ6Տ 

& <3|քէ 1է6ՈՅՏ

8օսրյ հտրորոօսճ - Օօրց –/\րրո6ուՅ Տէրտտէ - 8օ79ժյւՅո 8Խց. 
86ւրսէ - ԼտԵձոօո

161. : 00961-1-248554, Բյճ : 00961-1-248556 
հ/1օԵ.։ 00961-3-882811 - 00961-3-882812 

Ը–րոՁւ1։ հրՁէշհ@ցօԽ6որոօսոէՁւոտ.շօրո 
հրՁէշհԵօ7@հօէրոՅւ1.շօրո

հ. ա. տօրձօյւձհւ & շօ.
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ՔՈԼՈՄՊԻԱ

առաօռւօօյք»
6ր*տւ1

Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 4 ան– 
գամ (1962, 1990, 1994, 1998)

Արդիւնքներ.– Երկրորդ հանգրուան 
(1990)

Մրցում.– 13 մրցում՝ 3 յաղթանակ, 2 
հաւասարութիւն, 8 պարւոութիւն

Կոլ.– Նշանակած 14 կոլ, ստացած 23 
կոլ

Մարզիչ.– Խոսէ Փեքըրմէն
Խմբապետ.– Մարիօ Եւիւիէս 
Պաշտօնական տարազ.– Դեղին

–իոլոմպիոյ ագ գային

մ ա ն ա կ կա

ա նոր 1990–ական թուական–

ւաղն կրկնէք իրենը նախորդ–

Հիկոլիթայի 1990–ի իրագոր

ծումը եւ ա նցնիլ Բ– հանդ ր–
րԿՒ էէ լյՒժւ

ո ւա

իրենը արւաֆին մրըումին 
քոլոմպիաըիք պիտի մր ըին

Այգ տարիներէն արղ էն 
խյ կ քսան տարիներ անըած 
են ու ՝իոլոմպիոյ ֆութպոլը 
նահանջի մէջ է։ 16 տարուան 
բաըակայութենէ ետք անոնք 
կր վերադառնան նոր տես–

Սաըզիչ Եփփէս յաջոգած է

ինքդ ինք փաստեը եւ յաջո ղե~

մեծ մասը կու գայ եւրոպա

կան ակումբներէ, 1^յչ ո (՚ 
կրնայ իր գրական ագդեըու– 
թիւնո ձռեւ անոնո մաեարո ա՜

> մ պիա

տակիը են այս

հունտս տանի դէմ, որ կր նր– րիկեան լաւագոյն կա գմեր էն

կ ա տ ո ւի խմբակի ղ լխաւոր

թեկնածուն–. Այս մրըումին

անաՈ-իկ պահել իրենը բերդը,

եթէ քո լո մպիաըիք յաջողին

ջորդ հանգրուան– Անոնը

ան ա կն կ ա լն եր առ

գտսուրլ, երրղ բաւարար չա

փով հԳոյԼ չգտնուին–, վէերջին 
մը ըո ւմր Ասիոյ ներկայաըու–

երկու մրըումներու

գիւնքներու լոյսին տակ/ ա յ վերջին տարիներու ափ–
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անոնք կարենան գրաւել արւա~ 
ջին երկու դիրքերէն մէկը։

1994-^ր մոնւոիալի նախօր– 
եակին փոլոմպիա կը նկատ–

նածուներէն մէկը։ Անոնք

սա եղծ երին մեծադոյն

անակնկալը, երբ իրենը արւա՜ 
ջին երեք մրցո ւմներ ը պարտը–

ր ա դա րձան հայրենիք։ Այո 
մոնտիալին անոնք պիտի կա

րենալն նոր անակնկալ մը

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ

ր \ո/օ«ւօ ՇՍԲ

Մոնւոիալի մասնակցութիւն.– Երկու 
անգամ (1994, 2010)

Մրցում.– 6 մրցում՝ 1 յաղթանակ, 5 
պարտութիւն

Կոլ.– Նշանակած 2 կոլ, ստացած 15 
կոլ

Մարզիչ.– Ֆեռնանտօ Սանթոս
Խմբապետ.– ճիորճիոս Քարակունիս
Պաշտօնական տարազ.– ճերմակ

ս ա կիր

ւ ր տ ղ ո - 
կան ին

ֆութպոլ մր ն եր կա յա ցն ելո վ,

ձան 3ունաստան։

տ անտ էր Փո ր թո ւգա լը։ 2010֊ցո ւթեան 3ունաստանի պւսւո– 
մ ո ւթիւնը աղքատիկ է։ Ան

տ ա ոա

մոնւոիալի եւ ոչինչ իրագոր

ծած են։ Անոնց արւաջին մաս

նակցութիւնը, 1994-^րն, կա–

ստեղծեցին մեծագոյն անա՜

հասան հհէյուրօ 2004»՜ին, երբ

ա -

Անուն եւ Տարիք Հաւաքական եւ Կոլ Ակումբ
Այս մոնտիալի ղտու

սանտր 3 ո ր վւս ս (31) 
Փ ան ա կիո թիս ելիքս ս (27) 
ճիա նիս Ա՝անիաթիս (27) 
ճ իո րճիո ս 3 ա ւելւս ս (26)

ո ս թւս ս Աանոլաս (22)
Ա • Փաւիատափուլոս (29) 
Լու քաս Հինթր ա (33) 
*Լա ս ի լիս Թ՝որոսիտիս (28) 
Խոսէ Հոլեպաս (29)
Ալեքսանտրոս Յիոլիս (29) 
ճիորճիոս քարակունիս (3() 
Լ– ՝3 ր իո թո տ ո լո փ ո ւլո ս (2() 
Անտրէաս Աա մարիս (24) 
՝3 ո ս թւս ս մ^ացուրանիս (34 
ճիանիս ֆեթֆացիտիս (23) 
Փանակիոթիս փոնէ (26) 
ճիորճիոս Ա ա մա ր ա ս (28) 
՝3 ո ս թա ս Աիթրոկլու (26)

Աարիին կիտիս (32)
Փաւիատոփուլոս (32)

Թէոֆ ա նիս ճէքաս (33)
Սոթիրիս Նինիս (24)
Ա՛ Փաւիասթաթուիուլոս (25)

16 մասնակցութիւն (0 կոլ)

1 մասնակցութիւն (0 կոլ)

28 մ,ասնակցութիւն (0 կոլ)

12 մաս նակոութեւն (0 էու)

36 մասնակցութիւն (0 կոլ) 
47 մասնակցութիւն (0 կոլ) 
64 մասնակցութիւն (7 կոլ) 
20 մասնակցութիւն (1 կոլ) 
47 մասնակցութիւն (1 կոլ) 
132 մասնակցութիլ՜ն (10 կՈլ 
16 մա սնակցո ւթիւն (1 կ ո՛լ) 
3 մա սնակցութիւն (0 կոլ) 
109 մասնակցութիւն (9 կոլ) 
16 մասնակցութիւն (3 կոլ) 
14 մասնակցութիւն (0 կոլ)

71 մասնակցութիւն (8 կոլ) 
29 մասնակցութիւն (8 կոլ) 
73 մասնակցութիւն (13 կոլ) 
23 մաս նակցութիւն (2 կոլ) 
69 մասնակցութիւն (24 կոլ) 
31 մասնակցութիւն (3 կոլ) 
46 մա սնակցութիւն (0 կոլ)

Ափոլոն

0 լիմփիաք ո ս

0 լիմ փիաքոս 
0 լիմփիաք ո ս

0 լիմփիաք ո ս 
Պ՝ա յս եր իս փոր

Պ ո լոնիա

0 /իմ փիաքոս

/I եսո դա 
Պ ո լոնիա 
Սնլթիք

Փ ա ոք

Աթր ո միթո ս

ՀԼոնիաս փոր

Պ՝ Տոբթմունտ

լութիւն մը ունեցան իրենց 
խմբակիցներէն եւ Պոսնիոյ 
միանալով հասան մոնւոիալի։

ղտումի մրցումներուն իրենց 
խմբակի եբկիբնեբբ համեմա– 
տաբաբ համեստ կապ մեր 
էին;

ա–

Անոնք պիտի ջանան մորւցնել 
տալ նախորդ մոնտիալներու 
իրենց ձա խո ղո ւթիւնն եր ո ւ

Ա աս Լլաղսելող րյսբա–

հին> յոյնեՐԸ ունին

Փղոսկրեայ Ափունքը։ Արւա–

պիտի ըլլայ ա րւաջին փ որձա~
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քարը Փղ ոսկրեայ նան մոնտիալի իրենց ճամ– 
մրցումին բորգութիւնը չարունակեր

ն ելու թ* հանգրուան՝. Յա՜ 
ֆորդ մր ցո ւմը, ճափոնի գէմ՝

ները պիտի ակնկալեն որ կա

րելիութիւնը ունենան անց–

անոնք ղգո

ՓՂՈՍԿՐԵԱՅ 
ԱՓՈՒՆՔ

ք|ք^ՍՍՕ«ԼՕՇՍԲ 
ծրձտԱ

Մոնտիալի մասնակցութիւն.– Երկու 
անգամ (2006, 2010)

Մրցում.– 6 մրցում՝ 2 յաղթանակ, 1 
հաւասարութիւն, 3 պարւոութիւն

Կոլ.– Նշանակած 9 կոլ, ստացած 9 
կոլ

Մարզիչ.– Սապրի Լամուշի
Խմբապետ.– Տիտիէ Տրոկպա

Պաշտօնական տարազ.– Նարնջագոյն
րիկեցիք միջազգա

ամէնէն ամբոր^ական եւ ու~

պահ գիծն է։ Սալո մ ոն փ ա~ 
լու, Տիտիէ Տ ր ո կպա) ճեր՜

վինիօ ւվտա

ն եր ո ւ 
կերտիչներն են։ Այս իրակա

նո ւթ իլն ը պիտի փորձէ օգ–

մոնտիալներու մասնակց

Փ գոս կրեայ Ափունքի

կ ւսրւնէ ԶՕՕՇ-ին։ էյրկու մաս

լապէս, անոնք կրնային մ եծ

պակասէ կր տարւապէին։ Այ՜

ղոսկրեայ Ափունքի կազմին

նակցութիւն եւ ա փ ր իկեցիք

ս ա կա յն իրենց ա տ ա -

րած 6 մբ ցո ւմէն եր կո ւքը

են յաղթանակով.

ինչ որ ափրիկեան կագմի մր

աննախընթաց ար–

գիւնք է՝.

զիկներուն ներկայութիւնն է

ա–

գիկներ են ու

փն տ րւո լած

իրենց ակումբներուն

արդիւնք–նա գրած գրական 
ներուն՝.

Մարգիչ Աապրի Լամուշի

Անուն եւ Տարիք

Պ ո ւսլաքա ր Պարի (34) 
Աա յուպա Մանտ է (20) 
Տիտիէ Զոքորա (33) 
՝^ոլօ Թուրէ (33) 
Աիաքա Թիենէ (32) 
Արթրք Պոքա (31) 
Սերմ Օրիէ (21) 
Պրայս ճաճեճէ (23) 

ասթանթ ճաքփա (27) 
էայա Թուրէ (30) 
Աոմարիք (30) 
Չէիք Թիոթէ (27) 
Մաքս կ ր ա տ է լ (26) 
Ման Մ՝աք կ ոսօ (31) 
Սէրի Տայ (29) 
Տիտիէ Տրոկպա (36) 
Աալոմոն Լ^ալու (28) 
ճերվինիօ (26) 
Ուիլֆրէտ Պոնի (25) 
Աէյտու Տումպիա (26) 
ճիովանի Աիօ (25) 
Արունա ՝Հոնէ (30) 
Տիտիէ է ա ՝Լ^ ոնւսն (30)

Հաւաքական եւ Կոլ

139 մասնակցութիւն (1 կոլ)

87 մաս

83 մասնակցութիւն (16 կոլ)

53 մասնակցութիւն (13 կոլ)

Ակումբ

Լոքերէն

Աթապաէք

Տ ր ա պի գոն ս փ ո ր 
Լիվրրփուլ 
Մոնփըյփէ 
Շ թո ւթկա ր թ 
Թուլուզ 
Մարսէ յ

Ա. Ֆրանքֆորթ 
Մ Սիթի

Պ ա ս թի ա

Նիւ֊քէսըլ 
Սէնթ էթիէն

Պազէլ

կ ենչեր պիր լիճի

ԼՒւ
Ա՝ ԷԱ– Ռոմա

Սուանսի Սիթի 
Սէ՝է ս– ՝ԼՀ ա • Մոսկուա 
Պազէլ

էվրբթըն

Հան ո վրր
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տւսգործել Լւսմուշի, դրա

կան արդիւնքներով վերա– 
դառնաւու համար մոնտեա–

թանակ մր եւ ա փ ր իկեցիք 
թեւեր պիտի արւնեն՝. Յաջորդ

ԳԴոյւ

լէն–.

Փղոս կրեայ Ափունք չո լ– 
նի հզօր խմբակիցներ–. Աա ս 
կ ա ո մե/ով կ՝– խմբակին, ան

Անոնք ի վիճակի են ս տ եղծ ե~ 
քո ւ անակնկալ, ման աւանդ

յոյները ունին անակնկալներ

մեծ նախընթաց՝.

իր ա րախին մբ ցո ւմը պիտի

Անոնք երբեմն իբենց ան բո

բով կբնան կոյեր նշանակեբ.

Ափրիկեցիք պիտի փոբ– 
ձեն իբենց դրացինեբուն 
փամեբունի եւ *Նիճեբիոյ

նման դասուիլ այն եբկիբնե–

բու շաբքին, ոբոնք յաջողած 
են ա նցնՒէ Բ– հւսնգբուան՛.

Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 4 ան– 
գամ (1998, 2002, 2006, 2010)

Արդիւնքներ.– Երկրորդ Հանգրուան 
(2002, 2010)

Մրցում.– 14 մրցում՝ 4 յաղթանակ, 3 
հաւասարութիւն, 7 պարտութիւն

Կոլ.– Նշանակած 12 կոլ, ստացած 16 
Կոլ

Մարզիչ.– Ալպերթօ Զաքերոնի
Խմբապետ.– Մաքոթօ Հասեպէ
Պաշտօնական տարազ.– Կապոյտ

ք|ք^Ս7Օ8ԼՕԸՍԲ

ճափ ոն ա րախին ան դա մ

կը մասնակցի

իալներու՝. Այս մէկը իրագոր

ծում մրն է, նկատի ունենա–

ՃԱՓՈՆ

Անուն եւ Տարիք

իյծ՜ի աւաշիմա (31) 
ՇՈւսաքու ՝Հյիչիքաուա (27) 
քյուիչի Փոմանօ (32) 
Եասուեոլքի ի^ոննօ (31) 
էյութօ \քակաթոմօ (20 
Աայա էքոշիտւս (25) 
Մաս ա հիք° Ինոհ ա (28) 
Հիրոքի Աաքայ (24) 
կ ո թոքո ւ Աաքայ (23) 
Մա սաթօ Մորիշիկէ (26) 
Աասուհիթօ ինտօ (34) 
Շինւեի Փակաուա (25)

է յս ո ւքէ Հոնտա (20 
Հածիրն է Հո ս ո կա յ (27) 
Հիրոչի ՝Ըիոթւսքէ (24) 
Հո թա ր ո ւ Աամակուչի (23) 
Ա անա պո ւ Աայթօ (24) 
Թ՝ ո շիհիբօ Աոյամա (23) 
Շինւեի Օքազւսքի (28) 
էույա Օղաքօ (23) 
Աա սաթօ Փ ուտօ (24) 
Ռ/յոթ Մայեա,,, (32) 
Բենկ օ Նաօամուրա (33)

Հաւաքական եւ Կոլ

12 մասնակցութիւն (0 կո

54 մասնակցութիւն (0 կոլ)

20 մասնակցութիւն (1 կո 
15 մա սնակցութիւն (0 կո 
12 մաս նակցութիւն (0 կո

( մասնակցութիլն (1 կ ո

141 մասնակցութիւն (12 կոլ)

54 մասնակցութիւն կոլ (17)
53 մասնակցութիւն կոլ (20)
26 մասնակցութիւն (1 կոյ)

24 մասնակցութիւն (1 կոլ)

9 մասնակցութիւն (0 կոլ)

4 մասնակցութիւն (1 կոլ)

73 մասնակցութիւն (38 կո 
( մասնակցութիւն (3 կոլ) 
4 մասնակցո ւթիւն (2 կոլ) 
33 մասնակցութիւն (10 կդ 
68 մասնակցութիւն (6 կոլ)

Ակումբ ա

ք)՝էւո Տայմրնտս

Աթանտարտ Լիէ<ե

Ւ– Մի լան

Աա ո ւթհէ մբթրն 
Միւպիլօ Ւ ո ւա թա 
Հանովըր

Շ թո ւթկա ր թ

Ն– Մ– Մոքիօ

կամպա Օզաքա

Մ– Աունայթըտ

Ա– Աէ՝ Միրսն 
Հերթա Պ եր լին 
Նիւրէնպըրկ 
Աեր եզ օ Օզաքա 
Աոօոհամա Աարենոս

Հիր ո շիմ ա 
Մայնց 
Միմնիխ 1860

լրրւպրյօ ր ո ւա լժա 
Փ ա ւա զ աքի ֆրոնթալ

երկրի մը համար գնահատելի 
արդիւնք է-.

ճ ա ւի ոնցիք իրենց դրացի 
հարա լային քո ր է ա ցին եր ո ւն 
հետ միասին գրեթէ ոչ մէկ

բարձը է Ասիոյ իրենց մրցա

կիցներու մակարդակէն՝. Այս 
իմաստով Պրազիլփ մոնտիա–

լր ճասլաս դօ՜ո ւա ր չեղաւ 
ճափոնցիներուն համար–.

նի մարզիկներ,

էքունայթրտ), Հոնտա (Ա Սէ 
Միրսն) եւ Օքսյզաքի (Մայեց)

մարզիչ Հիւսքեր ոնի
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իրենց ւաւա 
տ ե 1ւաաա.

ո~

թիւնր պահել՝. էր կր որ դ

ւսրւա

պիտի մրրին ՝ք^ոլոմպիոյ

Անոնք

/ - ա լ ւ սլ՛ ալսսւ ււյչ֊ւ ւյյ լ ւ յ ս*

ւիոնցիք իրենց խմբակին մէֆ 
չունին մեծ կազմեր: Անոնց

դոյն կա ր ե լիո ւ.թ իւնն եր ը ի

եթէ թ՝ հանգըր–

յ

ցէին ո՛չ միայն իրենց 
խմբակիցները, այլեւ.

կից շատ երկիրներ

Բւո1< Ւ<ւրոԵ©ր1©7 ՚Տ ձո ©ճգսւտւէ© Ե1©ոՍ օէ ՈՁէսրՁ1 /\ստէրՋ1ւՁՈ բ>ւոհ 
ծւՋրոօոշ1տ քրօրո էհ© /\րց\Հ1© ւ՜ուո© Ձոծ \^/հւէ© օԽրոօոծտ տսրրօսոշ16ծ 
Ե7 18©է ցօԽ. 7՜հ© յ©\^/©11©ո/ ծշտւցոտ Ձր© սուգս© ©ոծ ծւտէւշէԽ©.
/\ստէրՋհՑո /\րց7>© բւո^ ծւՋրոօոծտ ©ր© էհ© րՁրշտէ & րոօտէ բրշշւօստ 
ՍւՋտօոԵտ ւո էհ© ^օրԽ.

«ՄԻՀՐԱՆ ՇԻՄՇԻՐԵԱՆ 
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՖՈՆՏ»ԻՆ ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

•Հ.Մ.Ը.Մ.–Ֆրանսի մեկուսի վարչութիւն 500 Տ
•Հ.11.Ը.11.–ի Արեւելեան II. Նահանգներու |

Շրջանային Վարչութիւն 500 Տ
• Տէր եւ տիկ. Տիգրան եւ Մ՛ակի Պապիկեան 500 $
•Ալիս Ֆիլհանէսեան 400 Տ
•Անդրանիկ Տէր Օհաննէսեան 200 Տ
•Տէր եւ տիկ. Վիգէն եւ Լի նա Դաւթեան 100 $
•Տէր եւ տիկ. Եւիրեմ եւ Վարսենիկ Պաղպուտարեան 100 Տ
•Պետիկ Տէր Վարգանեան 100$
• Րաֆֆի Պ. Պօղոսեան 50 Տ

Բ11\1«

ԲւոարոԵ6ր1©7–Օօրո.Ջս
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ՈՒՐՈՒԿՈՒԷՅ

Ոք^ՍԱՕՏԼՕԸՍԲ

Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 11 ան
գամ (1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 
1974, 1986, 1990, 2002, 2010)

Արդիւնքներ.– Ախոյեան (1930, 1950), 
չորրորդ դիրք (1954, 1970, 2010)

Մրցում.– 50 մրցում՝ 19 յաղթանակ, 
12 հաւասարութիւն, 19 պարւոութիւն

Կոլ.– Նշանակած 80 կոլ, ստացած 70
եակինւ էքր ցւս շւս րքը տեղիկոլ

Մարզիչ.– Օսքար Թապարէզ
Խմբապետ.– Տիէկօ Լուկանօ
Պաշտօնական տարազ.– Բաց կապոյտ

րրնկաչ Պ ր ա զ ի /ր > ո ր միայն

րացած երկիրները՝. ԷԼյս մրր– 
ցա շարքին ալ ախոյեան հան–

ա–

կեր պիշն ու տիտղոսակիրն կ: 
1950–ին վերսկսող մոն տ իա լի 
աիյոյեանն կ (1938-1950 մոնտ– րջ 200 հ ւսզար հան դի

յին ԷԼմերիկւս–

հւսծ կ 15 անդամ Լմր ցան իշ)՝ 
իսկ 1980-//2/ ՖՒՖԷԼ՜ն կազ

մակերպեր մրցաշարք մը

էիոնտիալիթօ, նուիրուած 
մոնտեա/ե լյւո եոծ ման 50֊ա մ՜

ԷԼյս յաջողութիւններր կր

կ^իրը՝. Սակայն, 1950-^2/ ետք,

մնալ՝. Եխկ արւնենք

1970–// արձանագրած յա^ո– 
ղութիւնր (4։~րդ դիթքՆ ապա 
Ուոուեուե / ւաճաևւ ոաոա–

^ոյ, 2010-//2/ Ֆորլանի եւ 
Ս Ո ւա ր կ զ ի ա րւախ որ ղո ւ՜

ֆրանսացիները եւ յա ղ թա–

ւաւ Հոլանտայի դիմաց՝. Եր՜ 
րորդ դիրքի համար ալ յա~ 
մառ. սլւս յքա ր կ ետք ան ղիջե–

րդ դիրքը–

նի
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ան սա ծ խաղաց փլէյ–

իր մասնակցութիւնը՝. 
ներէն մէկը՝ կը ներկայացնէ 
պարղ ու դեղեցիկ ֆութպոլ՝. 
ՌնաԼ անար ար . ւարւա9աւսահ 

ա ղ ա տ

աչքերը յառաե են բաժ՜ակին՝. 
Անդլիոյ դէմ ճակատումը 
պիտի ըլլայ վճրւոր ոշ՝ որով

հետեւ ո ւր ո ւկո լԿսՒք մՒւտ

ն կ ա ա ո ւ Ս արիօ Ա

աշխատանքր արդիւնաւոր

ուեցաւ 2010-^ն, պիտի փորձէ 
կրկնել նոյն յաջողութիւնը՝. 

ները։ Ան իր ա կո ւմբին Լի՜ 
վըրւիուլի եւ Անդլիոյ ախոյ

եանս ւիժեան կ ո լ-սքո ր ըրն է

իր ա րւա ջին մրցումին ան– 
պայման յաղթանակի մը

ւոալրոյ դղս –.

20-^7 մր ցո ւմի

կն մրցումի ա~

րո ւ Ն 4/1 ^4
կ աննե- 
>տ եյսյ– դի խմբակիցները ամէն ջանք

դէմ: Ապա ան յաջորդաբար 
պիտի մի ց ի Անդլիոյ եւ 
իտալիոյ դէմ՝ որոնք իրենց

ւրուկուէյցիները պիտի

ՔՈՍԹԱ ՌԻՔԱ

ք|ք/Լ\Ո/Օ«ԼՕ€ՍԲ
ծռ&ւ(

Մոնտիալի մասնակցութիւն.– Երեք 
անգամ (1990, 2002, 2006)

Արդիւնքներ.– Երկրորդ հանգրուան 
(1990)

Մրցում։ 10 մրցում՝ 3 յաղթանակ, 1 
հաւասարութիւն, 6 պարւոութիւն

Կոլ.– Նշանակած 12 կոլ, ստացած 21 
կոլ

Մ ա ր - 
զիչ.– Խորխէ Լուիս Փինթօ

Խմբապետ.– Պրայըն
Ռուիզ

Պաշտօնական տա
րազ.֊ Կարմիր

1990-^7^, երբ ՝ի ո ս թա Ռ՝ի՜ 
քա ա րււս ջին անդամ ըլլալով

ա ա ա ........ ր ա , , ա ա . լ , յ լ , ՝

բոլորր կ ակնկալէին որ կեդ

րոնական ամերիկացիք շա տ

լսրւսսռր ԼլրԵլող պրտր ղերա՜ 
դարւնան իրենց երկիրը՝. Աա– 
կայն քոսթա րւիքացիք անա

կնկալ պատրաստած էին՝. 
Անոնք տապալեցին եւրոպա֊

եղի տալով Պ ը ա ղ ի լի

տ ո ւին

տ

ա՜
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դարձան իրենց երկիրը–

ղո ւթիւն ր լա ւ յիշւստա

ա ա

կներ

սա

յաՒ՜ Ամերիկան՝. Այս շրջանի րո֊ 
լո ր երկիրներուն նման 
անոնք միշտ ալ մնացած են 
հարաւ ամերիկեան խումբե–գային 2002-^րՆ եւ 2006-^2/

ֆողութիւնը կրկներ. իքացիք կը դըտ–

Այս մոնտիալին ՝ի ո սթա 
Միքա, Մեքսիքայի, Միացեալ 
*1, ահ ան օն եր ո ւ եւ Հոնտոլ–

Անոնց մրցակիցներր աշխաը– 
հի նախկին երեք ախոյեան–

ա

ԱՆԳԼԻԱ
Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 13 ան– 

գամ (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 
1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010) 

Արդիւնքներ.– Ախոյեան (1966), չոր– 
րորդ (1990)

Մրցում.– 59 մրցում՝ 26 յաղթանակ, 
19 հաւասարութիւն, 14 պարւոութիւն

Կոլ.– Նշանակած 77 կոլ, ստացած 52 
կոլ

Մարզիչ.– Ռոյ Հոճսըն
Խմբապետ.– Սթիւըն

ժեռար
Պաշտօնական

րազ.– ճերմակ

Ո^ՍԱՕՏԼՕՕՍԲ

Անուն եւ Տարիք

ւոա– Պ էն 3)ոսթըր (31) 
Կէէն ճոնսըն (29)

1966-^7 մոնտիալին ախոյ

եան հ ան դ ի ս ան ա լը ցարդ 
կը մնայ Անդլիոյ ա զգային

Կէրի ՝Հահիլ (28) 
՝^րիս Ամալինկ (24)

Մհհ։ Այդ տիտղոսէն 24 տարի 
ետք անդ լիյացիք հասան կի~

Լէյթըն Պէյնզ (29)
Աթիւրն ՝Հոլքըր (22) 
Աթիւրն Մերւար (33) 
ճէք Ու-իլշրք (22)

ուշ արւոյեաս դարճւսԾ րեր– 
մանիայէն՝. Այդ տարի,

Աահիմ Աթերլինկ (19)
Մայքըլ ՝Հարիք (32) 
ճէյմըս Միլնըր (28) 
Ֆրէնք Լ ւսմւիարտ (35) 
Աոս Պարքլի (20)

ն տիտղոսակիները՝.

1990-^-ն ետք, ան դլիա ցիք

րեր Այդ յա^ո ղո ւթեն էն 24 
տարի ետք անգլիւսցիք պիտի

Ալեքս Չ եմպըր լէյն (20) 
Աւէյն Աունի (28) 
Տանիէլ Աթարիճ (24) 
Միքի Լամպըրթ (32) 
ճերմէն Տէֆօ (31) 
Թ՝էօ Ուոլքոթ (25) 
էշլի Եանկ (28)

եւ Անդ լիա՝. Զյուսահատող 
քոսթա րւիքացիք ոչ միայն 
պիտի ւիորձեն տո կար այլեւ 
ստ եղծել իրենց համակիրնե– 
րուն համար դեղեցիկ անա

կնկալ մը, ինչպէս 24 տարի

Մարզիչ Պրայրն իէուիզ իր 
ա մա որ ո լ 13՜ ե ան տան Տու՜

նր ասուանր դ)ո ւրքպո լրս տ– 
ներ՝. ԼԼնոր մարզիկները պի՜

տի վստահին իրենց կամքին

ս ս11 ււ ւ. II Ա յ ,Լ Լ I / /

/ալ իրենց կազմին եւ լաւա–

ներկայացնել ներա դաշնակ

Հաւաքական եւ Կոլ

39 մասնակցութիւն (0 կոլ)

107 մասնակցութիւն (0 կոլ)

109 մասնակցութիւն (21 կոլ)

14 մասնակցութիւն (3 կ ո՛լ)

55 մասնակցութիւն (19 կոլ)

Ակումբ

Լիվըրփուլ

Ս– Ս ուսա յրրըտ 
Սա ո ւթհէ մբթրն 
էվրըթըն 
՝^արտիֆ Սիթի 
Լիվրրփուէ 
Ար ս ենա լ

Մ Սիթի

տ

էվըրթըն

Մ– Եունւսյթրւո 
Ար ս ենալ

Մ– Եունայթտ 
Լիվըբփուլ

Ս ա Ո ւթհէ մբթրն 
Մ՝ որ ոնթօ 
Արսենա լ 
Մ– եունա/Մրտ
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ՄՈՆՏԻԱԼ 2014 ՚

խմքակքին մէֆ՝ մրցակից ոլ–~ գիւները կ արձանա թիւն ո ւնեցած են հ ա ր ա լ–

նենա լո չորս ամերիկեան կազմերու դկմ՝. 
Մինչ ՝իոսթա ի)՝իքա կրնայՒ տալիան,

ա ասուակ > բայց անա -

Անգլիա իր ւսրււ 
մր ւսհտե ե ա տ ա

լուրջ անակնկալներ ստեղ–

կնկա լն եր 
Ռիքան՝.

սա կրնայ ճակատագրական րբալ

տ ա

Մարզիչ Ռ՝ոյ Հոճսրն դի–

ծ անր պարտականութեան՝. 
Ան վեթերաններ Լամփարտխ 
(իերւարի եւ ՝ի ո էի շուր^ հա

սա

ներ , որոնք իրենք ակումբնե– 
րուն՝ Չելսիի, Լիվըըփուլխ 
Մ՝ Սիթիի հետ փայլ ո ւն ար–

Անոնցմէ ոչ մէկը պիտի ուզէ 
պ ա ր տ ո ւի ր ւա^որո երկու

Պատմութեան նմարր ի 
նպաստ իտալացիներուն է՝. 
Անգլիացիք գիտակից են այլ

Անոնք

ԻՏԱԼԻԱ
Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 17 ան– 

գամ (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 
1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 
1998, 2002, 2006, 2010)

Արդիւնքներ.– Ախոյեան (1934, 1938, 
1982, 2006), երկրորդ (1970, 1994), չոր– 
րորդ (1990, 1978)

Մրցում.– 80 մրցում՝ 44 յաղթանակ, 
21 հաւասարութիւն, 15 պարւոութիւն 

Կոլ.– Նշանակած 126 կոլ, ստացած 74 կոլ
Մարզիչ.– Չեզարէ Փրանտելլի
Խմբապետ.– ճիանլուիճի Պիւֆոն
Պաշտօնական տարազ.– Կապոյտ

ա զգա յին փ են ա լփծին եր ո վ

րանսացիները, որոն^ 
արմանի էին: իտ 
1~րդ անզ ամ րյրւյլո 
ձան տիտզոսակիր՝.

Պրա զիլէն ետք ւսրւաւելա–

կր նկատ ուի է, լր ոսլայի եւ 
աշխւսրհի ֆութսլոլի տիտան

ա րւն են ք իէոպերթօ 
, որ երեւո ւեե է 1յտա՜

անակնկալը 1982-^ր իրագոր

ծումն էր՝. 1999-ին եւ 1991-ին

տ ա -

ներ էն՝.

թեան մէջ՝.

1931-ին եւ 1938-ին աշ– 
խարհի ախոյեան հանդիս ա՜

սա ա -

Չորս

րդ դիրքերր գրաւած երկնա–

թեան դա զտն իքը խմբա յին

հա մա շխա րհա յին • 
արմէն ետ օ՝. 1960–

զա ր թօնքը՝. Ակ ո ւմբնեբ ը կը 
սկսին «Հնձել՝» եւբ ո պ ա կ ան

կին՝. 2006-//2/ իտա լա

մակ եր պո լած

գիպեցան • ^իանիա, Չեխիա, 
Մալթա, ինչպէս նաեւ հայրենի

րեցին զիրենք՝. Պէտք է նշել,

տալիոյ մէ հաւասա–

է՝ հիմն–խա զ ար կ ո ւթիւնն

նել «177 ան տ էրն երը» դեր մւս~ 
նւսցիները՝ իսկ աւարտակա

նին յամարւ պայքարով 
անոնք կարոզացան հաւասա–
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Անուն եւ Տարիք Հաւաքական եւ Կոլ

ճ իան լիո լիճի Պ իլֆ ոն (36) 
Աալվատորէ Աիբ իկո լ (27) 
ճիորճիօ քքելլիննի (29) 
Անտրէօ Պսյրզակլի (32) 
Լէոնարտօ ^Լոնուչ/, (26) 
վձրիսթիան Լիակիօ (32) 
Ւկնասիօ Ապ աթէ (27) 
Անտրէա Փիբլօ (34) 
քքիքաբտօ Լիոնթոլիվօ (29) 
՝ք լա ո ւտ իօ Լք՝ա րքիղիօ (28) 
քՒիակօ Լքոթա (31) 
Ան թոն իօ ՝ք ան տ ր եւա (27) 
Ալպերթօ շքիլարտինօ (31) 
Փ ա պլօ Օսվալտօ (28) 
Անտրէա քքանոքիա (26) 
Ֆետ եր իքօ Պ ա լզւսրեթի (32) 
Տանիէլէ քքոսսի (30) 
Ալպերթօ Աքուիլանի (29) 
Լքարիօ Պարոթելյի (23) 
ձքիուղեփփկ քքոսսի (27) 
Աեպա ս թիան ճիովինրօ (27) 
Անտրէա Փոլի (24) 
Լուքա Անթոնելյիւ (27)

35 մաս նակցութիւն (2 կոլ)

108 մասնակցութիւն (13 կոլ)

5/ մասնակցութիւն (19 կոլ)

Ակումբ

էուվենթուս 
Փարիզ Ա– (ի– 
էյ ուվենթուս 
էյ ուվենթուս 
է ո ւվեն թո ւս 
Նա փո լի 
Ա՝ Սէ Մի լան 
էյ ուվենթո ւս 
Ա– Սէ– Մխան 
Լյ ուվենթուս 
Փոյրիզ Ա• (ի • 
Լացիօ 
շք ենո վ ա 
էյուվենթուս 
ինթէր Մի լան 
Ա– էս– քքոմա 
Ա– էս– Ռոմա 
Ֆիորենթինա 
Ա Սէ– Մի լան 
Ֆիորենթինա 
էյուվենթո ւս 
Ա– Սէ –Միլան 
ճ են ո վ ա

հանգիս տ պիտի րլյան–. Մի՜ 
ճ ա կա դր ո ւթի ւնն եր ը ի ն ը– 
պաստ իտալիոյ կը խօսին եւ 
ուրո ւկո ւէյցիք դմուար թէ 
կարենան ճեղքել իտալիոյ 
ամուր պա չտ պան ո ղա կան ը–. 
Մինչ ՝իոսթա Ռիքա պիտի 
փորձէ արւնո ւաղ ն ւիոքր հտ

պիտի չուղեն

միմիա յն ա րւաջին հանդրր–

ւանով–. Անո նք մ եծ <^ա խոր

ունին հ ա ւա ս ե֊

լու Պրաղիլփ մրցանիշին հետ–.

ա ր

տ ա

վեթեր ան Փիրէոյի ղեկա վա~

ի վիճակի է հաս՜

Մոնտիւսլներու վերջին 30 
տարիներու պատմութիւնը 
ցոյց կու տայ՝ որ եթէ իտաբո

լիան եւ

ախոյեաններ Անգ–

Ո ւրուկուէյը, ինչ–

նա իյկին

բար՝ նախկին երեք ախոյ

եանները բուրւն պա յքւս ր պի՜

Ռիքա

ջին երկու դիր՜ 
ր, մինչ ՝ք ո սթա 
յ իրաւարարի

ցում մը՝ ուր վեթերաններ 
իտալացի Փիրլօ եւ անգլիացի տ ա–գս յն ր մինչեւ կիսաւաբ

տ ա~

Անգլիա մրցումր պիտի ըյյայ

տ ին կեդրոնը ա րւն ել իրենց 
հսկողութեան տակ։ իէւրուկ–

արւաջին

վե֊

»Հւէհ էհ© շօրոբւտրոշոէտ օէ
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ՏՈՒԻՑԵԲԻԱ
Մոնւոիալի Մասնակցութիւն.– 9 ան– 

գամ (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 
1994, 2006, 2010)

Արդիւնքներ.– Քառորդ աւարտական 
(1934, 1938, 1954)

Մրցում.– 29 մրցում՝ 9 յաղթանակ, 6 
հաւասարութիւն, 14 պարտութիւն

Կոլ. Նշանակած 38 կոլ, ստացած 52 
կոլ

Մարզիչ. Օթմար Հիցֆիլտ
Խմբապետ.– Կոխան Ինլըր
Պաշտօնական Տարազ.– Կարմիր

ՈքՀՍՍՕՏԼՕԸՍԲ

ՀԼ ճ ՝ ՋԼ0/ *՝ 
1 

փ
 

է 
1X 

Ս ր

«ւ
► .

մրրումրպիտի կատա 
նիս ՃՀՏ-ին՝ իքուատոլ

մացոյցՒ Է՝ 1^՝Էել

Հոն տ ո ւր ա ս տ ո կ ո ւն կազմ կ՝ 
սա կայն դո լիրեր իա րիք կ րր՜

զոլիցերիացիք նը– 
եռ որեւէ ւաԳոոոլ–

1954-^րն, երբ մոնտիալր տեղի 
ուներաւ իրենր երկրին մկջ՝ 
զոլիցերիացիք յս^ողեցան

անոնք արձանագրած են

1950֊/^ (Պրազիլֆ մկջ)՝ հան֊

կ՝տնուեւով Էյերոպայի 
սրտին եւ գրարի ր / լ ա / ո վ 
կ՝երմանիոյ եւ Ֆրանսայի 
նման ֆութպոլի տիտաննե

րու՝ զ ո լիզեր իա կ ան ֆութ–

վերջին տարիներուն դրական 
զա ր դարո ւմ մը կայ այս երկ– 
րի ֆութպոլիւ ընթարքին մկջ՝.

բը կ ունենայ

դրական արդիւնքներ (^Չեմփ– 

իրնզ էի^^ի մրրումներ ունէ

անգրադարձր պիտի ունենայ 
ա զգային էսումբին ելոյթնե–

ւանղ փորձաո.ու մարզիչ 0 թ՜

մար Հիրֆիւտ րիտԷ օդտուիլ 
բոլոր հն ա ր ա լո ր ո ւթիւնն ե՜ 
րկն՝. Յիշենք նաեւ՝ որ նա–

Կա եգր ո ւա ե ա երնելու՝. Լյրզ– 
րորդ մրրումր Ա՝ոլիկրի երկ

րին դկմ՝ զ ո ւիր եր իա ր ին ե– 
րուն հ ամաո ւււ 1'1/1/ւ ոււա / 1ւա~

Մարզիչ Հիցֆիլտ

նՒ
ա

Սպ ան ի ան 
մատ նեԻ

$ո լիրեր իան կր՝.

Զոլիրերիա կր գտնուի Ե • 
խմբակին մկֆ՝. Ան իր աււաջին

սր արձանագրել՝ որպգս զր 
իրենր յոյս եր ր վա ո. պահեն 
մրրաշարքր շա ր ո ւն ա կելո ւ՝.

ս

ճերւք բեր լած եե ս եԾ դա րձա– 
րւութիւն՝. Այս բոլոր տուեալ– 
ները կր յուչեն՝ որ զոլիրերիա– 
րիներուն ճ ա մբո ր դո ւթ իլն ը 
կրնայ եր կար տեւել Պրազիլի 
մկջ–.

Անուն եւ Տարիք

Տիկկօ Պ ենա լիօ (30)

Աթեֆան էիշ սթկ յնրր (30) 
Ֆիլիփ Սանւոերոս (29)

Սթիւ *Լոն Պերկրն (30)
ԷԷիքա ր տօ /Էոտրիկկզ (21)

ք(Ւ ր անքիօ Պարնեթթա (28)

կ ելսրն Ֆերւնանտկզ (27)

Պ լեր իմ Ծ եմա յլի (28) 
էԱերտան ֆաքիրի (22) 
կ րւսնիթ քսաքա (21) 
ւԼւսլենթին Սթոքրր (25) 
Փիրմին Շվեկլըր (27) 
Ա տ միր Ա՝եհմետի (23) 
Լք արիօ կավրանովիչ (24) 
Հարիս Աեֆերովիչ (22) 
լէոզիւի Տրմիչ (21) 
Գեթօ Ցիկլըր (28)

Հաւաքական եւ Կոլ Ակումբ

50 մւսս

Էյ ուվենթւ 
Կ ա /ես եա

էանկ Պոյզ

(3 մա սնա կրո ւթիւն (10 կոլ) 
(1 մասնաևոուեյ՜եւն (6 ե ո/)

32 մա սն ա կրո ւթիւն (1 կոլ)

31 մասնա Լռութեւն (8 եո/)

34 մասնակրութիւն(ճ կո՛լ)

կ ր ա սհո փըրզ

Ա– Ֆրանքֆորթ

Ֆրա յպուրկ

Պայկրն էքիւնիիյ

Ս՝ո ւշրն կլա տ պաիյ

Ֆրանքֆորթ

Ֆրա յպուրկ

Ցիւրիխ

ՌՍոսիկ տ ա տ 
Նիւ֊ր ենպըր կ
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ԷՔՈՒԱՏՈԲ

ք|ք4Ա/ՕՈԼՕՕՍԲ

Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 2 ան– 
գամ (2002, 2006)

Արդիւնքներ.– Երկրորդ հանգրուան 
(2006)

Մրցում.– 7 մրցում՝ 3 յաղթանակ, 4 
պարտութիւն

Կոլ.– նշանակած 7 կոլ, ստացած 8 
կոլ

Մարզիչ.– Ռէյնալտօ Ռուէյտա
Խմբապետ.– Անթոնիօ Վալենսիա
Պաշտօնական տարազ.– Գեղին

արւակ ա(ս թոԼո(1է^յւ

ուա տ որցիներուն ներկայա–

ԼԼրմա թինի կամ Պ ր ա զի լի

տոմսը եւ կազմակերպիչ 
Պ ր ա զիլի, ԼԼրւեանթինի, թ ւ֊ 
րուկուկյի եւ ո լո մպիո յ հետ 
պիտի ներկայացնեն Հար լո

ւային ԼԼմեր իկան՝.

երկրորդ նՒ Ւր 
Ալն աջին 

հերթին ան պիտի մրցի իիուի– 

ցերիոյ դիմ, որ նոյնպէս պի֊

աւելի ծանօթ են իրենց նշա–

տոր կը գտնուի համեմ ատա– 
ալաթին երկու գիրքեր էն մէ–

Անուն եւ Տարիք Հաւաքական եւ Կոլ Ակումբ

ԼԼլեքսանտր Տոմինկէզ (26)
ԼԼտրիան Պոնէ (25)

88 մաս

Էէ Տի՝ Եու– ՝թիթօ 
իլ լ,ասիոնալ

Ւ դէմ է– Այս վերինները

Ու-ոլթըր ԼԼյովի (34) 
եքորիւկ եուակուա (26) 
քՍ ուան Փ ա ր ետ է զ (25) 
Ֆրիքսրն իրազօ (25) 
կապրիէլ Աշիիիէ (29) 
Օսքւսր Պակի (31)
Փ^րիսթիան ք)՝ամիրկզ (19) 
իւոիսըն Լքենւոէզ (35) 
Սեկունւոօ Փասթիօ (31) 
ԼԼնթոնիօ վալենսիա (28) 
Լուիզ Սարիթամա (30) 
՝^րիսթիան (յոպոա (28) 
ճ եֆ եր ս րն (եոնթերօ (24) 
իններ Վալենսիա (24) 
Ֆիտկլ Լքարթինէզ (24) 
Ֆերնանտօ ե ա յպո ր (22) 
Սաքսիմօ անկերա (28) 
Ռեն աթօ Իպարա (23) 
(Լոաօ քէո խա ս (24) 
Միբայէլ Արոյօ (26) 
ճկյմ ԼԼյովի (26) 

րքիզօ (քինա (31) 
ճոֆրկ Կերոն (28)

56 մասն ակցութիւն (2 կոլ)

35 մասնակցութիւն (0 կոլ)

34 մասնակցո ւթիւն (1 կ ոլ)

20 մաս նակցութիւն (0 կոլ)

20 մասնակցութիւն (0 կոլ)

2 մասնակցութիւ֊ն (0 կո՛լ) 
108 մասնակցութիւն (18 կոլ) 
(9 մասնակցութիւն (9 կոլ)

էմելէք

Ֆ ( ւս մ են կօ

իմելկը

իմ ելէք

Ֆ՝ Տիւսըրոորֆ 
Լ/ւսնթւս Ֆէ՝

Ալ ՀՒւաւ

Մ– Եունայթըտ

Պարսեզոնա Լէք

Տ • Մոսկո ւա 
Մորելլիսյ 
Փ աչո ւքա 
Թ՝իխուանա

իմելկք

Վիթէս

Աթլանթէ 
(ծ՝իխոլանա

Աթլանթէ

ՊէյճՒնկ Կ ո ւաոն

ուտ տորցիները եւ նոյնիսկ 
ան ա կն կ ա լ մը հր ա մցնել 
անոնց՝. վերջին մր ցո ւմը

աս զ սզ ն զ ժ՜ուար ո ւա–

տոր պիտի մրցի խմբակին 
գլխա ւոր թեկնածու Ֆ ր ան

սայր զ զ ւ/ , որ նաըսատեսա& զ 
բաւական հերւուներր երթալ՝.

Ռուէյտա ւ1՝եծ հնարաւորու

թիւնն եր չունի՝. ԼԼն պիտի

զիկներէն ԼԼնթոնիօ վալենս– 
իայի՝. Լինացեալ մարզիկները 
միջա զգային գետնի վրայ 
անծանօթ մարզիկներ են՝.

ԼԼնթոն իօ վալենսիա պի՜
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ՖՐԱՆՍԱ
Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 13 ան

գամ (1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 
1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 
2010)

Արդիւնքներ.– Ախոյեան (1998), երկ– 
րորդ (1986, 2006), երրորդ (1982)

Մրցում.– 70 մրցում՝ 37 յաղթանակ, 
13 հաւասարութիւն, 20 պարւոութիւն

Կոլ.– Նշանակած 123 կոլ, ստացած 
80 կոլ

Մարզիչ.– Տիտիէ Տեշան
Խմբապետ.– Հիւկօ Լորիս
Պաշտօնական տարազ.– Կապոյտ

Ոք4ՍՍ0«Լ0ՇՍԲ

Ֆրանսական ա րւաջկն

իր ղարթօնքր սկսաւ

1980֊ական թուականներուն՝. 
Սյղ ա արիներու (1982՜/ր եւ 
1986-/7 մոնտիալներու) քսում–

ձաւ Փարիղ՝.

Այս մոնտիւսլին Ֆրանսա

բը հոյլ մըն էր՝.

Փ լաթինի, թ՝իկանա, Գոշըթօ, 
Ժ՝իրկ ս, Ֆերւնւսնտէղ եւ ըն

կերներ դրեցին մոնտիալնե– 
րու պատմութեան դեղեց կա~

Անուն եւ Տարիք

անոնք չկրցան հասնիլ տիտ

ղոսին՝.

տ ա նի, Փրթիի, Տեշանի, Տ ե֊ 
սայիի սեբունդը աւելի բաքս– 
տաւոբ եղաւ՝. 1998-/7^7, իրենց 
եբկբին մկջ տեղի ունեցող 
մոնտիալին, անոնք արժ՜անա–

լո վ տ ի բ ա ց ան տ ի տ ղո ս ին ՝. 
ԷԼւելի ուշ, ութը տաբի ետք, 
ֆր անս ացիք հ աս ան աւար

տականին՝. Զֆտան, Հանրի եւ 
ընկերները փենալթիներով 
տեղի տուին իրենց դրացիին 
Իտւսլիոյ դիմաց՝.

2010-/7^/, ֆրանսիացիք բա–

յին ԷԼւիրիկէ՝.

Հիւկօ Լորիս (27) 
Սթիւ Ման տ ան տ ա (29) 
Լիաթիու Տեպուշի (28) 
Փաթրիս իւրա (32) 
իէաֆայէ լ վարան (20) 
Սամ ա տու Սաքսօ (24) 
Պաքարի էի անիւս (31) 
Լորան ոսիկլնի (28) 
էոհան իաււլայէ (28) 
Ֆրանք իէիպէրի (31) 
էիաթիու Վ ա լպիլէնա (28) 
Անթ ուան կրիղման (23) 
ճՈշուա Կիլավոկի (23) 
Պլէյզ էիաթիտի (27) 
Տիմիթրի Փայէ (27) 
էիուսա էիիսոքօ (24) 
Փ°լ Փոկպ ա (21) 
Օլիվըր Ժ՝իրու (27) 
Հ արիմ Պենզիմա (26) 
էոիք Ռէմի (27) 
էրիք Ապիտալ (34) 
Ատիլ իէւսմի (28) 
Ե ո ա ն ճորքուֆ (27) 
է/ամիր ^էյասրի (26)

ները, բայց մնացեալ մրցա

կիցներուն դէմ անոնք

թեան ֆրանսացիք նախաճա

շակ մը տուին այս մոնտիա լին 
իրենց ներկայացնելիք ֆութ–

ֆրանսացիք անցան փլէյ– 
օֆով՝. ԼԼէսոյեան է/պանիոյ 
հետ միեւնոյն քսմբակին մէ$

Մոնտ իալի ա րււս ին հան՜ 
դրուանին Ֆրանսա քսմբա– 
կից ոլնի Համացոյցի երկիր 
իԼուիցերիան, կեդրոնական 
ԷԼմեբիկայի տոկուն կապմե– 

րէն Հ ոնտուբասը եւ Հւսրա– 
ւային ԷԼմեբիկայի իքո ւա տ ո~ 
որ՝ Ան Ո նս Ֆ ո ւքժա ո I ե աատ–

Հաւաքական եւ Կոլ

55 մասնակցութիւն (0 կոլ)

15 մասնակցո ւթիւն (0 կո լ)

31 մասնակցո ւթիւն (5 կոլ)

29 մասնակցութիւն (1 կոլ)

14 մա սնա

65 մասնակցութիւն (19 կոլ)

67 մասնակցութիւն (0 կոլ)

31 մա սնա կցո ւթիւնսկ ո ւ)

Ակումբ

Լծ՝ո թենհա մ 
Մարսէ յ 
Նիւքէոըչ 
Մ՝ էունայթըտ 
իէ– Մատրիտ 
Լիվըքփուլ 
ԷԼրս ենա լ 
ԷԼր ս ենա լ 
Փարիզ Ս՝ Ժ՝ ■ 
Պ՝ Միւ֊նիիյ 
Մարսէյ 
իէ– է/ոսիէ տատ 
Սկնթ իթիկն 
Փարիզ Ս■ ■

Մարսէյ 
Նիւ-քէոըլ 
էյ ուվենթ ո ւս 
ԷԼրս ենա լ 
իէ– էիսյտրքաւ 
Նքաքէսըլ 
Մոնաքօ 
Մի լան 
Լիոն 
Մ– Սիթի
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ցիք պկտք է յաջողին անցնիլ

ֆութպոլը անակնկալներ կ: 
2010–/ր մոն տ իա լին ղոլիցերիա~ 
ցիք արւաջին մրցումին յաղ– 
թեցին ս պ անացիներ ուն :

Ֆրանսա չի ն կա տ ո լի ր 
բաժ՜ակի գլխաւոր թեկնա

ծուներէն՝. ք^այց ան մեծ

աութսայտըր մըն կ՝. Սար–

ՀՈՆՏՈՒՐԱՍ

Ոք4ՍԱ0«Լ0€ՍԲ

Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 2 ան– 
գամ (1982, 2010)

Մրցում.– 6 մրցում՝ 0 յաղթանակ, 3 
հաւասարութիւն, 3 պարւոութիւն

Կոլ.– Նշանակած 2 կոլ, ստացած 6 
կոլ

Մարզիչ.– Լուիս Ֆերնանտէ Սուարէզ
Խմբապետ.– Նոէլ Վալատարէս
Պաշտօնական տարազ.– ճերմակ

ա րւաՀոնտ ո ւր ա ս ի

1982-/7
ջին եղաւ՝. Լքին չ իր դըացՒ Սա լ–

ղիչ Տիտիէ Տեչ ան (1998-/7

կադմ մը՝. ԼԼշխա րհի լաւա

ֆրանք քիիպեր ի ըն կերն երը

ա/ւսթնորդկ դկպի նորպիտի

իրենց մասին՝.

հպա ր տ ա լի

ցիք կը ներկայացնկ–

1ււսր տեղի տուող

Անուն եւ Տարիք

\քոկլ քալատարկս (36) 
Տենիս կսքոպկր (34) 
Մայնոր Ֆիկ ու երոա (31) 
ւԼիքթ ո ր Պերնւսրտկզ (31) 
քՍ ո ւա ն է ա ր ս իա (26) 
ԼԼո-նո լտ Փեր ալթա (25) 
իմիլիօ Իղակիրկ (27) 
էրիք Նորալկս (29) 
Օսքւսր կարսիա (29) 
Խորխկ քպւսրոս (28) 
Ս՝ա ր վին Չաւկզ (30) 
Մարիօ Լքւսրթինկզ (24) 
կտակը $ ելկւս տօ (27) 
Լոլիս կւսրիտօ (23) 
կնտի Նաժ՜ւսր (21) 
Պրայըն ԼԼքոսթա (20) 
ճերի Պենկըսթըն (27) 
ճերի Փալասիոս (32) 
կկոնի Լքարթինկզ (25) 
քկոմկլ փիոթօ (22) 
Տիեկօ քկեյկս (21) 
ք^արլօ փ ո ս թլփ (31) 
Ուիլսրն Փալաիոս (29) 
Ո՝ոժ՜կր կսփինոզա (27)

Հւսւաքական եւ Կոլ

120 մասնակցութիւն (0 կոլ)

39 մասնակցութիւն (4 կոլ)

Ակումբ

0 լի մփիա 
0 լիմ փիա 
Հալ Սիթի 
Լ/ան էսո ս կ

Ու֊իկըե

Ռկյնճըրզ

Սելթիք
Ինտի Ւլեւըն

Հիւսթըն Տինամօ

Սոթակ ուա

քէկալ էսփանիա

Ռ՝եաւ ԻսՓանեա

0 լիմ փիա 
ԼԼնտըրլկխթ

տ

ԱՎաօրւ յելէնս

Սոսիկտաա (Հոն)

0 լիմ փիա

Սոսիկտատ (Հոն)

էՒհոյլ ր ս ղւ ա սր ա 
Սթոք Սիթի

Անցեալ մոնտիալին եւս 
հոն տ ո ւր ա ս ցիք ներկացուցին

անոնք իրենց երկու մասնակ– 
ցութիւններուն ասաթին հան–

ԼԼմերի֊

Հաւանաբար այս մոնտիա–
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ՄՈՆՏԻԱԼ 2014

լէն ալ հ ոն ւո ո ւր ա ս ցէք մ եծ 
յա^ո ղո ւթէւնն եր չունենանք 
բայր եւ այնպէս անոնց 
մրցակէցները մէչտ ալ զգոյշ

այս կազմէն

բերդէն ներս՝.

էր կազմէն

)

նի

ձա րւո ւթէւն ունենալով կրր~ 
նան մեծ օ գւո ա կ ա ր ո ւթ է ւն 
ունենալ ազդայէն էաւմբէն՝.

Հոնաուրասէ ա րւաջէն 
հանգրուանէ մրցակէցներն 
են 3)րանսան, Հէուէցերէան

ս

ցէներ ո ւն

ա մէնէն դմո լար մրցումը 
սլէւոէ ըչլայ արւա^էն մրցու՜ լան էն՝.

Հոս հաւանական է) որ հոն– 
աուրասցէք փորձեն մոնւոէա– 
լէ էրենց արւաջէն յաղթանակը 
արձանագրել՝. Հէո ւէցեր էո յ 
Ո֊եմ մրոումր եոնա/ ճաեա–

ա նցնիլ Բ– հանգրուան՝.

Հոնտուրաս այս մոնտէա– 
/էն ունէ երկու թէրաէյ– նաէյ

թէւն չկրել, որպէսզէ յս^որդ 
հանգրուան անցնելու էրենց

^ւէհ էհ© շօրոթ1©րո6ոէտ օք
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ա՝ԺԱՆԹԻ՝Ն

րւր&սսօուօօյԲ
&ր&տւ1

Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 15 ան
գամ (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 
1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 
2006, 2010)

Արդիւնքներ.– Ախոյեան՝ (1978, 1986) 
երկրորդ՝ (1930, 1990)

Մրցում.– 70 մրցում՝ 37 յաղթանակ, 
13 հաւասարութիւն, 20 պարտութիւն

Կոլ.– Նշանակած 123 կոլ, ստացած
80 կոլ

ունէին բՄարզիչ.– Ալեխանտրօ Սապելլա
Խմբապետ. Լիոնէլ Մեսսի
Պաշտօնական տարազ.– Բաց կապոյտ եւ ճերմակ բաժակին տ իր անա–

Արժանթինի

Մարատոնայի տարին (1990),

տիրացան բաժ՜ա կին՝. ճիշգ է,

սա

Արժ՚անթինցիք այս տարի

իրենց Հհթշն ամիկին

կը մասնակցի

վերջին մոնտիաչներու.ն Լյա՜ 
ջողեցւսն, այնպէս ինչպէս 
իրենց եւ աշիւարհի լաւագոյն 
Փ ո ւքժ ա ո / ես ա Սա ր ա ա ոն ա / //

111Ո111

Անուն եւ Տարիք Հաւաքական եւ Կոլ

մոն տ իա լն ե–

մութիւնը բաւական ճոիյ է։

անկրկնելին պիտի

րու

ա ո-աջնո ր ցին կին ալ արժ՜անթինի կազմը

Աերմիօ Աո մերօ (2/) 
Մանւոար օ Ան տո ւ եար (30) 
Ակո ս թին Օրիոն (32) 
Փապլօ ^ապալեթա (29) 
3)ետերիքօ Ֆերնանտէզ (2է)) 
Լեարքոս Լէոիյօ (24) 
էղեկիէլ Կարկյ (27) 
*Լյիքոլաս Օթամենտի (26) 
Հիւկօ քամփանիւսրօ (33) 
Խ ոս է Ասյրի ^ասանթա (29) 
Լիսանտրօ Լոփէզ (24) 
ճինօ Փերուցի (22) 
Խ ւս լիէ ր Լք՝ւս սքեր ա նօ (29) 
Մաքսի Ո– ոտրիկէզ (33) 
ԼԼ)երւնանսւօ կակօ (20 
Անխէլ Տի Մարիա (26) 
էվեր Պւսնեկա (25) 
Խ ոս է 0րւնես թօ Ա ո զա (28) 
Լուքաս Պիէիա (28) 
0կուսթօ Ֆերւնւստէզ (20 
Ռիքարտօ Ալվարէզ (25) 
Լիոնէլ Ա՝եսսի (26) 
Աերժիօ Ակերօ (25) 
Կ ոնզւս լօ Հիկո ւէն (26) 
էզիեկէլ Լաւեցի (28)

18 մասնակցութիւն (0 կոլ)

Ակումբ

Ա՝ոնա քօ 
ք ա թան իա 
Պ ոքա ճիւնիորզ 
Մանչեսթըր Սիթի 
է,ափո լի 

Ս՝

Պ ենֆ իքա 
Աթլեթիքօ Լքիներօ 
Ի՝ Մի լան 
Մոնթերէ յ 
ե եթաֆ է 
ք ա թան իա 
Պ տ ր ս ե լ ոն ա 
Օլտ Պոյզ 
Պ ոքա ճիւնիորզ 
Մէալ Մատրիւո 
Օլտ Պոյզ 
Ա– Մատրի տ 
Լացիօ 
Աելթա վիկօ 
Ւ– Մի լան 
Պ ա ր ս ելոն ա 
Մ Սիթի 
\,ափո լի 
Փարիզ Ա• Ժ՝ •

տ ա

թ՜եան տակ ու նի վերջին տ ա~ 
րիներու ւսչիսարհի լաւագոյն 
ֆո ւթւզոլիս տր Լիո նէլ Մես– 
սին՝ Մեսսի վերջին շրջանին

իյա զար կո ւթիւնը եւ իր ա՜

կումբին Պ ա ր ս ա

թանակէ յաղթանակ կր սու

րայ՝. Մարզիչին կը մնայ լա

ւագոյնս օգտ ո ւի լ Մես ս իի

թենէն ունեցած /^/7//7/7

հնարաւորութիւ ններէն:

Ս ե ս ս ի ա–

ահներ

Ակ ուերօ եւ Հիկո ւէն լաւա

գոյնս կրնան օգնել Մեսսիի՝.

Սա կա յն, յետ ս ա պահ եւ մա~

նաւանգ միջնա պահ գիծերը

Արւաջին հ անգր ո ւանին

արժ՜անթինցիք կրնան ՚^Ը՛^՜

ջին մրցու
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պիտի մրցին անծանօթ եւ 
անվւո րձ Պոսնիոյ դէմ, ւսւզւս 
անոնց մրցակիցները պիտի 

Նիճերիան: Արմանթինցիք 
գէշ յիշատակներ ունին Նի՜ 
ճերիոյ հետ, երբ քսան տարի 
ա ւաթ, 1994-^ր մոնտիալին, Ա–

մրցու մն եր ուն

սլա ր տ ո լեց ան աւիրիկեան 

այս կազմէն։ ճիշդ է, որ Նի

ւս յնքան հղօր չէ, ինչ–

պէս որ էր քսան տարի արւա^ 

սա կայն պատմութիւնը ցոյց 
կու տայ, որ արմանթինցիք 
միշտ ալ կը գմուարանան 
աւիրիկեան կազմերու դէմ։

ՊՈՍՆԻԱ

ք|ք^ՍԱՕ«ԼՕՇՍԲ

Մոնտիալի մասնակցութիւն.– Առա
ջին անգամ

Մարզիչ.– Սաֆէթ Սիւսիչ
Խմբապետ.– էմիր Սփահիչ
Պաշտօնական տարազ.– ճերմակ

մոնտիւսլէն։ Եթէ միջազգա–լայ Արման թին ը։ Անոնք

բը ա լաթին անգամ ըլլալով 
պիտի մասնակցի մոնտիալի 
եւ, հետ եւա բ ար, մոնտիալի 
պատմութեան անոր էջերը 
տաեաւեն ս ւս ե տ ա ե են։ Ո Տ 

իրենց ա լաթին մրցումին պի

տի մրցին Ա՝եսսիի եւ րնկերնե–

ո ւնին

տյս երկու հա ւաքա կանն եր ր 
համեմատել իրարու հետ, նի մեծ փորձ ւս–

ս լւ ւ-ւյ յ ս ս / / ս ս։ էէ՛ Ս I Ա

անոր արւաթւն մասնակցու

թիւնն է միջազգային մրցւս–

ալ ՝ւ/ոսսրոյ դէուլժպոլր ա զ– 
գային թումբը գրեթէ անծա–

նա իւկին է ո ւկո ս լա լի ո յ,

պոսնիացի ֆութպոլիստները

Ւրենց անկաիւո ւթենէն 
ետք, պոսնիացիք շատ կարճ 
մամանակի պէտք ունեցան 
իրենք զիրենք փաստելու հա

մար։ Յունիսին, Պ ր ա զի լի մէջ 
անոնք հ ա մ ա յն աշիւարհին 
պիտի ներկայացնեն իրենց

Անուն եւ Տարիք

Ասմիր Պեկովիչ (26) 
Ասմիր Ա ւտուքիչ (32) 
Ժ՝ աս մին Ֆւսյզիչ (27) 
էմիր Սփահիչ (33) 
Սանս ուր Ա՝ույծա (30) 
Աւտիւս փըր ս ւս եւիչ (28) 
Օնեէն Վրանյես (24) 
էրմին Պիչաքչյիչ (24) 
էրվին Զուքանովիչ (27) 
Թոնի Սիմեյիչ (25) 
Աէատ մ^ոլասինաչ (20) 
Միր աչեմ Փեա նիչ (24) 
Աէյաւո Աւսլիհո լփչ (29) 
Հարիս Լքետունմանին (29) 
Աենւսւո Լուլյիչ (26) 
էւոին ՝Լիսքա (24) 
Ւզէթ Հայըովիչ (22) 
Թինօ Սվէն Սիւսիչ (22) 
Անէլ Հածիչ (24) 
էտին Աեքօ (28) 
Հետատ Իպիս եւիչ (29) 
Զվեէզ ւոա ն Միսիմովիչ (31) 
Աենիատ Նպըիչիչ (28) 
Էէվիր Ռ՝ահիմիչ (37) 
Ատնան ^ահիրովիչ (24)

Հաւաքական եւ Կոլ

( մասնակցութիւն (1 կո

Ակումբ

Սթոք Սիթի 
Պանիւս Լուքա 
Աալէն

Պ– Լեւերքուզրն 
Ֆրա յպուրկ 
Հայդուկ Սփլիթ 
էլա զի կս փ որ 
Ա– Պրանշվայկ 
ճէնթ

Զորիա Լուհանսք 
Շալքէ

Ռ՝ո մ ա

Հոֆընհա յմ

կ ա զի անթեփ ս փ որ 
էացիօ

Աթանպո լ լ

այ 
Հայդուկ Սփլփթ 
Շթուրմ Կրւսզ

Մ– Սիթի

Շ թո ւթկա ր թ 
Կուիզու Աենհէ

Սէէ ս– ա ■ Ա՝ոսկուա 
Պ ո իւո ւմ
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մակերպուած գեղեցիկ ֆութ– ներուն, իր տրամադրու

> անա կնկ այներ

Նիճերիոյ դէմ

թեան տակ ունի աաա կ մար

զիկներ, որոնցմէ ամէնէն

մեծ սպասումներ ունին այս 
մոնտիա/էն։ թնականաբար,

վերադառնան իրենց հայրե–

մար։ ճիշդ է, որ ափրիկեցիք 
չունեն իրենց նախկին փայլ– 
քը, սա կայն անոնք կը մնան 
տոեուն եաոմ մր։ Պոսնքւաս/լ–

մտահոգեր պո սնի ա ցին եր ը, 
որքան միւս երկու մրցակիր՜ 
ները։

հո.չակաւորն ու վտանգաւո

րը էիանչեսթըր Աիթիի յարւա֊

ազդային խումբին

ա–

ԻՐԱՆ

6ռտԱ

Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 3 ան– 
գամ (1978, 1998, 2006)

Մրցում.– 9 մրցում՝ 1 յաղթանակ, 2 
հաւասարութիւն, 6 պարտութիւն

Կոլ.– Նշանակած 6 կոլ, ստացած 18 
կոլ

Մարզիչ.– Քարլոս Քուէյրոզ
Խմբապետ.– ճաւատ Նեքունամ
Պաշտօնական տարազ.– ճերմակ

Անուն եւ Տարիք

լալ։ Առաջին հայ մարզիկը, որ

Անդրանիկ իսկէնւոէրեանն է,

կազմին մէջ կայ հա յ մարզիկ 
մր Անդրանիկ քծ՝ է յմո ւր եան:

Անկասկած, ի ը ան ց ին ե– 
րուն համար ա մ էն էն նշանա

կալիցը կը մնայ 1998-^ր մոնտ–

Ռ ա հման Ահմատի (33) 
Ս ո շա Աաքանի (27) 
մ՝ալալ Հոսէյնի (32) 
էհսան Հած՜ս աֆի (24) 
հ/ոսրօ Հէյտարի (30) 
Փեմման Մոնթազերի (30) 
Հոսէյն Լք ահին ի (27) 
Լքեհր դա տ Փուլատի (27) 
Հաշէմ Պէյքզ ատ կ (30) 
էմիր Աատեղի (32) 
Ահմատ Ալենեմէ (31)

կոլ-սքորըրն է։

թ՝է՛ ոսնիոյ համակիրնե– 
րր եւ թէ ֆութպո լիստները

զւոումի մր ցո ւմն եր ո ւ իրենը 
յաղթարշաւը շա ր ո ւն ա կ ել։

Հաւաքական եւ Կոլ

16 մասնա

իրենց քաղաքական թշնամի

ին Միացեալ նահանգներ ո ւ 
հետ կը գտնուէին միեւնոյն 
խմբակին մէջ՝. Այդ մրցումը 
եղաւ լաըուած ջիղեր ո վ, եւ 
իրանդիք արժ՜անաբ ար տա

րին յաղթանակը եւ այս մէկը 
պիտի մնայ իրենց համար

ա

մէջ–.

Շ ոծ՜ ա քց ալի զատէ (24) 
Աոհամատ քքանզատէ (22) 
ճ աւատ Նեքու նամ (33) 
Անդրանիկ @՝էյմուրեւսն (31) 
ԱՈհամատ էյալաթպարի (30) 
քա սէմՀ ա տ ա տիֆար (30) 
էյ աղուպ ա ր իմի (22) 
Օմիտ էպրահիմի (26) 
քէեզա Հաղիդի (25)
Փայեամ Աատեղեան (22) 
՝քարիմ Անսարիֆարտ (24) 
քէեզա Նորուզի (31)

6 մասնակցութիւն (0 կոլ)

136 մասնակցութիւն (37 կոի

14 մասնա կցութիլն (0 կոլ)

Ակումբ

Սեւի ահան 
3)ո ւլատ 
Փ եր ս եւի ո լիս 
Սեփ ահան 
էսթեքլալ 
Ոէ-մ Աալալ 
Փ եր ս եփ ո լիս 
Փեր սեփ ո լիս 
էսթեքլալ 
էսթեքլալ 
Նաֆթ /ծ֊եհրան 
Ա եփ ահան 
Փ եր ս եւի ո լիս 

Ալ Հոլ֊էյթ 
էսթեքլալ 
Փ եր ս եփ ո լիս 
Ջոպ Ահան 
Ա եփ ահան 
Ա եփ ահան 
Փ եր ս եփ ո լիս 
Փ եր ս եփ ո լիս 
Փ եր ս եւի ո լիս 
Նաֆթ Թ՝եհր ան
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իրանցիք Հարա լային փո

րկայխ Սկուտական ԼԼրաբիոյ 
եւ ճափոնի հետ կր նկատ ուին 
ԼԼսիոյ ֆութպո լի հսկաներր՝.

Ւրան իր աււաթւն մրցո ւմր 
պիտի կատարկ \յիճերիոյ 
դկմ՝. կ/իճերիացիք կորսնցոլ–

ա

ԷԼյս երկիրները գրեթկ ներկայ

են մոնտիախնՀ

ԷԼյս մոնտիալին իրանցիք 
կը գտնուին Զ՝ խմբակին մկջ՝ 
մրցակից ունենայո^ ԷԼրժ՜ան– 
թինր, Պոսնիան եւ ^է/իճերիան՝.

ական թուականներու իրենց 
ո ւմա կանո ւթիւնը։ ի ր անցիք 
պկտք կ օգտուին Նիճերիոյ

պիտի դիմագրաւեն (փեսսին 
եւ ընկերները, որոնք անխնայ

ա ա կից են այս իր ա կանո լ– 
քժեան եւ ոստ ա ւն մ ս/էամ եա–

ՆԻՃԵՐԻԱ
Մոնւոիալի մասնակցութիւն.– 4 ան– 

գամ (1994, 1998, 2002, 2010)
Արդիւնքներ.– երկրորդ հանգրուան 

(1994–, 1998)
Մրցում.– 14 մրցում՝ 4 յաղթանակ, 2 

հաւասարութիւն, 8 պարւոութիւն
Կոլ. Նշանակած 17 կոլ, ստացած 21 

կոլ
Մարզիչ.– Սթեֆըն Քէշի

Խմբապետ.– Վենսան էնեէամա
Պաշտօնական

րազ.– Կանաչ

Ոք/\ՍՍՕ«ԼՕԸՍԲ

տա֊

Անուն եւ Տարիք

է>րենց ա րւա^ին երկ

1994 –ի ն եւ 1998–ի ն) երբ Նի՜

ճերիա կը հասնկր երկրորդ 
հան գր ո ւան, ֆ ո ւթպոլա ս կր– 
ներ եւ մասնաոետներ եր

կարծկին թկ մօտիկ ա պա գա

յին Նիճերիա կրնայ լուրջ 
մրցակից ըլլալ եւ մոնտիախե

րս ւն ն էլա տ ո ւիլ թեկնածու

կամ զօրաւոր ԼԱՈԼթԱԼԱյԼՈըր։

Սա կ այն յաջորդ մոնտ– 
իալներուն Էյիճերիա ինքգինք 
չար ղ ար ա ց ո ւց: 
ճորճ) ԷԼմոնիքա,

Ֆինիտի 
ԷԼմոքաշի, 

փանու հերւա ցան ագգային 
խումբկն եւ նորեկներր Լյա–

ջորգներր ըլլար. ԷԼյսօր ո լան

ֆութպոլիստներր կր բացա

կային է ճիշդ կ, որ ագգային

վենսա նթ Էնեա մա (31) 
Օսթին իյիտկ (30) 
Ժ՝ոգկֆ Էյոպօ (33) 
կլտրրսրն (26) 
Էֆկ ԱմպրոզԷ (25) 
կ ա տֆր ի 0պոապոնա (23) 
ԼԼզուպուիքկ Էկուկքուկ (24) 
մ^ենկթ 0մերուօ (20) 
ճ ուօն 0շանիուա (23) 
՝քձ ո ւն լկ Օտունլամի (24) 
ճ ոն Օպի Միքկլ (27) 
ԼԼհմկտ Լքուսա (21) 
Էյիքկ Ու-գոենյի (26) 
Օկենյի Օնազի (21) 
վիքթոր (քոգկս (23) 
Լ/անտկյ Սպ ա (25) 
*1,նամտի 0տուամատի(22>) 
*1յոգա Լկիեպոր (23) 
Ռուպկն կապրիկլ (23) 
ճ՝ոկլ Օպի (22) 
Ռեմոն Ազիզ (21) 
Փիթըր 0աեմոլինկի (32) 
վիքթոր 0պիննա (27)

մարզիկներկ՝. ԷԼնոնք վստա

հելով իրենց խաղաոճին՝ մտ

էք ա ր գա կին եւ մարզիչի ցուց–

իրենց երկրին դ^օշը երկար 

պահել ^ՐաԳՒէՒ

Հաւաքական եւ Կոլ

89 մասնակցութիւն (0 կոլ)

10 մասնակցութիւն (0 կոլ)

Ակումբ

ՍԷլթիք 
քեիզես փ որ

Միալըզպրօ

ԼԼշտոտ

Աանշայն Լ/թար

ինուկօ ք)՝կյնճըրզ 
Լացիօ 
Լիվրբփուլ 
Աթխթիք Պասթիկ 
Պրեշիա 
Ռկալ Պեթիս

ԱլմԷյրա 
Սթոք
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մ եծ

խմբակին մէջ՝. ՚Նիճերիացիք

մարզ ի կներ ուն

ն եր

նկն ծանօթ տարրերը Չելսիի 
Մի^է/ն ՈԼ Լիվըրփուլի Մոզէսն

էքեսսին, ԷԼկերոն եւ ընկերնե

րը՝ Անոնք իրենց ա մ կն կն 
հանււեստ մոսումր աքւտե Լւս–

են; Անոնք չունին նախկինին

ան, նիճ եր ի ա ցիք րթ՜ուա՜

իրենց

մերու հւսււսսարակշրւութիւն 
կ ա յ եւ նիճ երիացիք ֆիղիքւս– 
պկս կրնան գերազանցել 
իրանցիները՝. Պոսնիոյ գէմ 
մրցումր անկանխատեսելի կ՝. 
Պ ո սն ի ա ց ին եր ո ւ ա րւաջին

մասնակցութիւնն կ եւ

ԷԼրւա ջ ին հանգրուանին

իճ եր իա կը գտնուի Զ՛

անակնկալներու զոհ չերթա՜

խմբակին մկջ, խմբակիցներ

ունենալով Արմանթինր,

Պ ո սնիան եւ Ւրանը՝. ԼԼրծան–

վստահաբար, նիճ երիա - 
ցիք պիտի չուզեն իրենց վեր– 
9են մոռումո 1յատարե/ Պոսն–

թինի հեւո

թիւնը կը սկսի 1994՜^՜Ն։ շձա՜

կա գմեր ր վերջին քսան

տարիներուն երրորգ

չգտնուելու համար ^է/իճերիոյ 
կը մնայ յւսզթել իր բոլոր մրր– 
ցա կիցներ ո ւն։
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ԳԵՐՄԱՆԻԱ
Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 17 ան– 

Գամ (1934,1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 
2° 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994,

լ 1998, 2002, 2006, 2010)
Արդիւնքներ.– 3 անգամ ախոյեան 

(1954> 1974> 199°), 4 անգամ երկրորդ 
ծր&տւ( (1966, 1982, 1986, 2002), 4 անգամ եր– 

րորդ (1938, 1970, 2006, 2010), 1 անգամ 
չորրորդ (1958)

Մրցում.– 99 մրցում՝ 60 յաղթանակ, 19 հաւասարու
թիւն, 20 պարւոութիւն

Կոլ.– Նշանակած 206 կոլ, ստացած 117 կոլ
Մարզիչ.– Եոաքիմ Լով
Խմբապետ.– Ֆիլիփ Լահմ
Պաշտօնական տարազ, ճերմակ

են Պ՝երմանիոյ հա ր ո ւս տ պւսւո–

իսկական դարթօնքը կը սկսի 
1960–ական թուականներուն՝. 
Փաստօրէն, վերջին 12 մոնտ՜

սով նո ւաօո ւս սեր արձա

նագրեցին՝. Պեքրնպւսուըր, 
կերտ Միւլրյր, Պրայթնըր, 
Աատթէոս եւ ուրիշներ ւսն–

ա–

մբցանիշակիր թէ՝

ատարած կացմն է : ԼԼն նաեւ.

ներու եւ կիսաւաըտականնե~ 
բու հասած խումբն է՝. Երեք 
ան դա մ դարձած է տիտղո

սակիր՝. Սյս ք1 ր1 /ոքյՀ)ո՚Տա^յՒ2.

Եթէ Պբտդխ կը մնայ

թեւսն թիւ֊> կ՝եբ մ ա նի ա

ս ասաԼլւսս աղուսբսերր տր– 
րապետող ներկայութիւն 
եդան 1970 ՜ական եւ 1980 –ա– 

կաններ ուն։ Այդ տ ա ր իներ ո ւ

կ՝երմւսնացիք ոչ մէկ դրմ՜

մրցումներուն: ԼԼնոնք իրենը

ա րւա ւելւս գո յն

լի դէմ՝. Հերջին մրցաշարքե–

կարդակի վրայ՝. Զմորւնւսնք, 
որ 2013-^7 իմփ իրն ց

կ՝եր ման ա ցին եր ո ւ վերջէն 
տարիներու յաջո դ ո ւթեան

վէրջի՚ն տասնամեակին ինբ–

դիստ ձեւուք իրենց խմբակին 
ա րւա ջին դիրքր գբ աւելով

ա

կ՝երմանւսցիք իրենց
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են անոնց գէմաց՝. Լքէացեալ

ղգոյշ են ափրէկեան կազմե

րու դէմ: ԷԼնոնք տակաւէն չեն 
մ ո րւգած 1982-^ն ԼԼլճերէայէն

/ւոյ 1998-^7 ա լաթէն հանգրր– արւա^քւն հանգրուանէն՝.

գէստ յաղթանակ մր տարաւ՝. 
Խմբ ակին ±–րդ ան դա մր Չէա

նան է՝. <էերմանագէք մէշտ ալ

կազմ մը, որուն մարզէկնե–

ՓՈՐԹՈՒԳԱԼ
Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 5 ան– 

գամ (1966, 1986, 2002, 2006, 2010)
Արդիւնքներ.– Երրորդ (1966) եւ չոր– 

րորդ (2006)
Մրցում.– 23 մրցում՝ 12 յաղթանակ, 3 

հաւասարութիւն, 8 պարտութիւն
Կոլ.– նշանակած 39 կոլ, ստացած 22 

կոլ
Մարզիչ.֊ Փաոլօ Պենթօ

Խմբապետ.– Քրիսթիանօ Ռոնալտօ
Պաշտօնական տա

րազ.– Կարմիր

ք|ք4ՍՍ0«Լ0ՇՍԲ

Անուն եւ Տարիք

կան է՝. Փորթուգալգէք էրենգ 
ա րւաջէն էսէ մասնակցու

թեան 1966֊/^ յաջո ղեգան 
գրաւել երրորդ դէրքր– Աքդ

ա

տ ա սն ա մեւս կ մր արւաջ ւէոր– 
թո ւգա լեան ֆութպո լէ զար–

կերներր Փորթուգալէ ֆութ– 
պո լէ ազդայէն թումբէն 
տունն նոո ոոաե ու ոեմւս–

րուն՝. 2006-^7 մոնտէալէն հա

ստն մէնչեւ կէսաւարտական 
եւ գրաւեց էն չո ր ր ո ր դ ^է^քը՝

Այս մոնտէալէ զտումէ

էտ ո ւա ր տօ (31) 
ք)՝ուէ Փաթրէոէօ (26) 
Ռ ո լան տօ (28)
Փեփէ (31)
Ֆապէօ ո էն թր ւսօ (26) 
Ո՝էքարտօ քոսթա (32) 
էուէս \քեթօ (25)
Վէթորէնօ ԼԼնթունէս (27) 
(էոաօ ա (30)
Մէկէէ Լոփէս (27) 
Միկէլ ո սօ (28)
Ուէլէէմ ք արվալէօ (22) 
լք՝ո աօ Մութինի (27) 
(Փողուէ (23)
Ռ աֆա Սիլվ ա (20) 
քէաուլ Լքէյրելէս (31)
Աէլվեսթըր Վարերս (29) 
քէո ւպէն Ամորէմ (29) 
՝քրէսթէանօ քէոնալտօ (29) 
Հէւկօ Ալմէյտա (29) 
Պրունօ ԼԼլվէս (32) 
է, ան է (27)
Հերորր Փոսթէկա (31)

Պոր ո ւսէա Տ որթմո ւն տ էն՝. 
Ինչպէ ս մէչտ, այս կազմէն 
ալ յա տ կո ւթէւնն եր էն է գեր

մանական պայքարէ ոգէն՝. 
<էերմ անէոյ կազմը, Ապանէոյ 
կազմէն ետք, կը նկատուէ 
ամէնէն ամբողջականը եւ

կէն՝. Վերմա նիոյ ֆո ւթպո լա

ւէ է րն եր ը 24 տար էէ կր սպա– 
ս են նոր տէտղոսէ՝. Շվանչ– 
թայկըր, Օզէի Լքէւլըր, Լահմ 
եւ րն կերն եր ը հա մո զ ո ւած են

նոր տէտզոս մր աւելցնելու 
էրենց հարուստ գանձարա

կնոր դներ են նէն մէջ՝.

Հաւաքական եւ Կոլ

19 մասնակցութէւն (0 կո 
5 ( մասնակցութէւն (3 կո 
43 մասնակցութէւն (3 կո

34 մասնակցութէւն (0 կոէ

4 մասնակցո ւթիւն (0 կ ո՛լ)

2 մասնակցութէւն (0 կ ո՛լ) 
66 մաս նակցութէւն (2 կոլ) 
4 մասնակցութէւն (0 կոէ 
1 մասնակցութէւն (0 կոլ) 
73 մասնակցութէւն (10 կոլ) 
21 մա սն ա կցո ւթիւն (4 կոլ) 
10 մասնակցութէւն (0 կոլ) 
110 մասնակցութէւն (49 կոլ) 
53 մասնակցութէւն (17 կոլ) 
(0 մասնակցութէւն (10 կոլ)

(2 մաս նակցութէւն (14 կոլ) 
66 մասնակցութէւն (2 ( կոլ)

Ակումբ

Փ ր ա կա 
Ս փ որթէն կ 
Ի՝ Մէլան 
Լ. Լքատրէտ 
Ռ՝ Լքատրէտ 
Վա լ են ս է ա 
Զենէթ 
Սաւ ա կ ա 
Վա լեն ս է ա 
Լէոն 
Տէնամօ ՝քէեւ 
Ս փ որթէնկ 
Ս ոնաքօ 
Փ որթօ 
Փրակ ա 
Փեներպահչէ 
Փորթօ 
Պ ենֆ էքա 
Ո՝. Լքատրէտ

Ֆ են եր պա հ չէ 
Լք– Եունայթրտ 
Լացէօ
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ցիք քէէ մը դժուաըութիւննե– 
րու հանզ իպեցան եւ միայն 

փլէյ՜Օֆ// մրցումներուն շուէ– 
տացիներուն դեըազանցելով, 
ա պահո ւ/ եցին իրենց մասնակ

ցութիւնը՝. է՝ այց Փոըթուդալ 
ունի լաւ կացմ մը եւ կը մնայ 

մոն տ իա լի թիլ մէկ ԼԱՈԼթ” 
սայտըր^։

կը կաղմեն նաեւ անուանի այլ 
մարզիկներ, սա կայն ամբոդֆ

նա լտոյին՝. Ան իա ւմբին ա լ–

Սա

ւսմէն ինչ պիտի ընէ ւիարւա՜

ա–

ա–

ա մէնէն նշ ան ա ւո ր մարզիկը 
ա > Ւսա րհհ / ա ւա Ա ո ւն Ֆուքժպ ո~

աււ ա

իրենց

ա՜Հեր ջին տ ա սն ա մե ա կին

եւ նժ՜արը

<իեըմ անիո յ՝.եզաւ ի նպաստ ատ

ԼԼրւաջին մըցո ւմին պա ր տ ո ւ–

նեղ

ա–Խ մբակին միւս անդ

կեընեըուն հաշիւները իյան–

գւսրել, անակնկալներ ստեղ–

Միակ կազմը, որ կրբ՜

ւի ոըթ ո լ դա լցին եր ո ւն

ծելով՝.

նայ

ամբորթութեան մէջ պա յքւս~

Լքաըզիչ Պենթոյի ծըա~ 
դիընեըը չեն սահմանափակ–

2006֊/, յսյջ ո ղ ո ւ՜

ՂԱՆԱ
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Մոտիալի մասնակցութիւն.– Երկու 
անգամ (2006, 2010)

Արդիւնք.– Քառորդ աւարտական 
(2010)

Մրցում.– 9 մրցում՝ 4 յաղթանակ, 2 
հաւասա
րութիւն, 3 
աաուոու– Անուն եւ Տարիք Հաւաքական եւ Կոլ Ակումբ
թիւն

Կոլ.– Նշանակած 9 կոլ, 
ստացած 10 կոլ

Մարզիչ.֊ Աքուազի
Ափիահ

Խմբապետ.– Ասամոահ 
Կիան

Պաշտօնական տա
րազ.– ճերմակ

Ս ոն տ ի ա լ ին մ ա սն ա կ ից

աւիըիկեան երկիրներէն հա~

ինքզինք թէ՛ աւիըիկեան ցա~ 
մաքա մա ս ին եւ թէ միջազ– 
դային դետնի վրայ պար– 
տ ա դր ո զ կա զ մ եր էն է Հա– 
նան։ Անոնք երրորդ անգամ 
ր/ յա/ո ւք կր մասնակցին

երկու մ ա սն ա կ ց ո ւթիւնն ե~

արւաջին հանգրուանի արդել–

Ա ւուս մ Ժ^վարազի (26) 
Ռիչյրր տ ՝իինկսրն (35) 
Սամուէլ էնքում (20) 
Հերիսըն Աֆուլ (27) 
ճոն Պոյէ (27) 
Հոնա թան Ման ս ահ (23) 
Տանիէլ Օփարէ (23) 
ճերի Աքամինքօ (25) 
Տէյվիա Ատի (24) 
Աուլի Մունթարի (29) 
Փւ/ատվօ Ասամոա հ (25) 
Միքայէլ էսիէն (31) 
էման ո ւէ լ Պատու (23) 
Անտրէ Այու (24) 
էձրիսթիան Ալսու (22) 
Ուաքազօ Մուպարաք (23) 
Ալպէր Ատոմահ (26) 
է^եւրն Պոթանկ (27) 
Աս ա մո ահ Կիան (28) 
Մաժէւո Ուոյրիս (22) 
ճորտըն Այու (22) 
Ֆրանք Աչիմփոնկ (20) 
Ւսաաք ՝թոֆլէ (23)

90 մասնակցութիւն (1 կոլ)

45 մասնակցութիւն (1 կոլ)

39 մասնակցութիւն (0 կոլ)

29 մասնակցութիւն (1 կոլ)

25 մասնակցոլթիւն (1 կոչ) 
16 մասնակցութիւն (0 կոլ) 
8 մասնակցութիւն (1 կ ո՛լ) 
8 մասնակցութիւն (0 կ ո^) 

81 մասնակցութիւն (20 կոլ) 
60 մասնակցութիւն (4 կոլ)

56 մասնակցութիւն (9 կոլ) 
48 մասնակցութիւն (7 կոլ) 
47 մասնակցութիւն (4 կոլ)

21 մասնակցութիւն (4 կո է 
16 մասնակցութիւն (7 կոլ) 
13 մաս նակցութիւն (1 կոլ) 
11 մասնակցութիւն (2 կոլ) 
/8 մասնակցութիւն (39 կո 
11 մա սնակցութիւն (3 կոլ) 
11 մասնակցութիւն (2 կոլ) 
2 մասնակցութիւն (1 կոլ) 
1 մասնակցութիւն (0 կոլ)

Սթ ր ո մ ս կ ո տ ս է թ 

ՊԷԺլւթա1 
Փ լտ թան իաս 
ես ւե եր անս

Ռէն 
իվիան

էս կիշեհիս փ ո ր 
Կ իմարաէչ 
Միլտն 
էյ ուվենթ ո ւս 
Միլտն 
Ի ւտ ին իզէ

Միտ լըզպրրօ

Ալ Այն

Անտր լէիյթ 
ճ ենո ժա
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քը, ինշ որ ափրիկեան կազմի 
մր համար եր ն 11 ա ա ո ւ/ւ /ւսՀո–

րէանւսյի միջնապահ դիծր, որ 
որեւէ մրցակիցի դէմ կրնայ

ն։ Անոնք ի վիճակի են քԼա֊ Երկրորդ

Այս մոնտիալին ալ ղանա– 

ցիք ^1 ք1 մասնակցին նոյն ակն–

ազատ շարժելու արւիթ չտալ 
մրցակից կազմի մա ր զ իկն ե՜

մ ա ր զիկն եր ր

ասցսրլ ր՝ • Կա սդրուա ս ։ Ա ար

զի չ Ափի ահ գիտէ իր վր ա յ ա–

Լասացիք սոստրալր ա– 
րւաջին հան դր ո ւան ին ո ւն ին 
զհՒուար մրցակիցներ։ Անոնք 
իրենց աոաջին մրցումը պի

տի կ ա տ ա ր են Ա իացեա լ Նւյյ~ 
հանդներու դէմ, որ վերջին 
քսան տարիներուն միշտ ալ

մանիոյ դէմ է։ Պ՝երմւսնւսցիք 
մրցակիցներու հանդէպ միշտ

պէս զգոյշ են ա փրիկեցին ե–

տաքն ու հետաքրքրա

ս ա~

որ մարզիկներ։ Սա սն

սոաՏ, Ս ունքժարր եւ V/ ա տ ո ւ 
ծանօթ անուններ են եւր ո պա–

ՄԻԱՑԵԱԼ
ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ
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Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 9 ան– 
գամ (1930, 1934, 1950, 1990. 1994, 1998, 
2002, 2006, 2010)

Արդիւնքներ.– Երրորդ (1930)
Մրցում.- 
մրցում՝ 
յաղթա

նակ, 5 հա
ւասարու

թիւն, 17 պարտութիւն
Կոլ.– Նշանակած 32 կոլ, 

ստացած 56 կոլ
Մարզիչ.– Եուրկըն Քլինս– 

մըն
Խմբապետ.– Քլին թ Տեմփ–

29 Անուն եւ Տարիք

Սին ճոնսրն (24) 
Տէանտրէ է տլին (20)

Աաթ Պես/րր (20 
քժոնի Պելթրան (26) 
Սիքայէ լ Փարխուրսթ (30) 
՝քձլւսրէնս էոլ տսրն (31) 
Սիքայէլ Պ ր է տ լփ (26)

այս մրցումին յաղթականր 
յաջողի րն կ եր ա կցիլ ^էեր մ ան -

հետզհետէ ինքզինք կը փաս

տէ։ Յաջորդ երկու մրցու 
ները աւելի դժ՜ուար պիտի 
լան ա փ ր իկեցին եր ո ւն հ

Ակումբ

83 մասնակցութիւն (12 կոլ)

Սան խոսէ

Ֆ Թորոնթօ

Ֆ ի / ա տելֆէ, ա

Հաւաքական եւ Կոլ

ՍՒԷթըլ

Ս– Չանսաս

Պաշտօնական տա
րազ.– ճերմակ 156 մասնակցութիւն (57 կոլ)

աոա 9ին մոնտիւսլո

Ծուսը զը ս սայ այզ սոստրա– 
լին երրորդ ղփրքը գրաւելը–.

Պրէտ Տէյվիս (32)
Պեքըըմէն (32) 

Լուիդ ճիլ (20) 
է ր ահա մ Զ ուսի (27) 
վձլինթ Տեմփսի (31) 
ճուլիան էրին (18)

Հիւս թըն

Թ՝իմ Հա ո ւըր ւո (35)
Տամարքոս Պիզլի (31)

63 մասնակցութիւն (19 կոլ) 
մասնակցութիւն (0 կոլ)

Ս– Հ անսաս

ՍՒԷթր

Պ՝ Մի՚-նիիյ

Սան խոսէ

Տի՝ Սի– էունայթըտ

էվրըթըն

Փէօպլա

րւացւսւ միջաղգային բեմերէ։ 
1970՜ական թուականներուն

Ս ա շա Անտըրլէխթ
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Միացեալ

ա կումբներ ը

կազմ եր ո ւն մի ա ցն ել

եցա ւ

եան

դիւնաւոր ո ւ եւ ա մեր իկ–

զ ա ր թօնքր՝. 1990-^2/ ետք ան

մոնտիա/ներուն՝. ճիչգ որ

ս կ ս ան իրենց

սլացի եւ հ ա ր ա ւ~ա մ եր ի կ ա ցի 
վ եթեր ան անուանի ֆութպո՜ 
լիստներ Փելէ՝ ՝իրույֆ, Նիս– 
քընզ՝ Պ եքըն պա ո ւըը էօ– 
զեսլիօ եւ ւսյյն՝. Այս մէկը ար

7/ ա հ ան դն եր ո լ

Միացեալ Նահանգներու

եւ ընկերները արւիթ պիտի

լա

Մարզիչ էուրկըն ՝իլֆնս~ 
ւ՝ որ 2006֊/րն Պ՝երմանիոյ 
սմո եո մարսէր. եր տրւս՜

մարզիկներուն մեծամաս– 
ն ո ւթիւն  ր կու գայ ա մեր իկ– 
եան կազմերէ՝. Ազ գային

մեծ նուաճումներ չկ կազմը Պ՝ եր մ ան ի ո յ ՝

նադր ած, գ ա

մկ էէ– խմբակը՝. Ան խմբակին

զտումի

լ Միուցեա լ Նա– 
ւ կազմը եր ջին 
ր մոնտիաւներու

ա մկնէն տ կ տ ը ն կ ա տ ո ւ ա ծ 
կազմն է՝. Վստահարաը՝ ել

լէ ո պ ա 
չտան միւս երկու կազմե

ցիները արւիթ պիտի

ւա ր ո ւթիւններ ու

մին

ցաւ՝. Անոնք Մեքսիքայի կազ

իրենց մրցակիցները։

տ րւա

րուն՝. Ամերիկ ացիք իրենց

ու նի բ

Արդեօք Միացեալ Նա

հանգներու այս մոնտիալին 
մասնակցութիւնը՝ վեըջին 
մ ոն տիւսլին նման՝ սոսկա–

աւա լս

Օւրշշէ Ու§հէտ 
րձտւտ

ԲՀԲ1Տ
Տշ1շշէ
Յ^օււր յօսրոշ^
Օւսմշճ 1օսրտ 
քօր 8 Օջ^տ 
օր 12 Օյ^տ

1 1, րսօ մօտ րորամշտ
75001 1ձւոտ
էօ1 331 42 96 10 10
1 <1.\331 42 96 18 77

48, օօսրտ մօ Խ Լւհշրէժ
69003 1 ,>ՕՈ 
101334 78 60 13 66 
1ն\ 334 78 60 92 26

67, IՕաօէմօրօ 
13001 \ևւրտօւ11օ

101 334 95 09 30 60 
1հ\ 334 95 09 30 6 1

32-38, ուօ I՜ևւոահօմօււէւաւ 
ձօրօ\Ջո
էօ1 374 10 52 55 55
1ն\374 10 56 40 30

տո հօւմէօսրտ @ տօ1օօէօսր. օօրո տօ\ռււ@տօ1օօէօսր.օօա աորտօւ11օ@\\<ւտէօօ1տ.քր տոհօւ<ւ@3րո՜ււոօօ.օօրո
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ՊԵԼՃԻՔԱ
Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 11 ան

գամ (1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 
1986, 1990. 1994, 1998, 2002) 

Արդիւնքներ.– Չորրորդ (1986) 
Մրցում.– 36 մրցում՝ 10 յաղթանակ, 9 

հաւասարութիւն, 17 պարւոութիւն
Կոլ.– Նշանակած 46 կոլ, ստացած 63 

կոլ
Մարզիչ.– Մարք Վիլմոց

Խմբապետ.– Վենսան Քոմփանի 
Պաշտօնական տարազ.– Կարմիր կերն եր ր ա

պելճիքա կան ֆութսլոլր 1990֊ցակայութենկ ետք պելճ իքա– 
ցիք կը վեր ա դա ան ան։ 1980–

հետ զհետ կ

իրենց դրացի հոլանտւս

Փֆաֆ,

Կերկց, Հանտեր էյքրն, ՝իկօլ–

նոդներր չկ ին արդարացներ 
իրենց վրայ դրուած յոյսերը.

Լ/ա կայն, վերջին քանի մը 
տարիներուն, պելճիքական

մանս, Շիֆօ, ւԼՒԼւ^ոՅ Ը^՛՜ կը հոսեցնեն իրենց մասին՝.

Անուն եւ Տարիք Հաւաքական եւ Կոլ

Թիպօ Փ ո ւր թո ւա (21)
Սիմոն 1/ինիոլկ (25)
(Փան Ֆ ր ան ս ո լլա Ժ՝իէէ (21)
Թոպի ԼԼլտըրուկյրրյլտ (25)
$անիկլ ՛Լան Պ ո յթրն (36) 
Հեն սա ն Փ ո մւի ա նի (27)
Ե ան Վ^երթոկրն (26)
Աեպասթիան Փոքոնիոլլի (26)
ԼԼնթոնի ք֊Լանտկն Պոր (26) 
X, իքո լա ս Լո մպա կ ր թս (29) 
Լորան Լ)իման (28) 
Աքսէլ Ու֊իթսկլ (25) 
՝Փեւրն Տը Պ ր ո ւյրն (22) 
Մարուա ն Ֆելյլ աինի (26) 
կարն Հազար (23) 
Փեւըն Սիրւսլաս (26) 
Լկատ իա կաինկոլան (2է)) 
Տրիկս Մորթրնզ (26) 
Թիմի Լ/իմընզ (37) 
Մուս ա Տեմպելկ (26) 
կասկր & կալիի (24)

46 մասնակցութիւն (5 կոլ)

93 մասնակցութիւն (6 կոլ)

՝Փրիսթիան Պենթեքկ (23) 
ԼԼոմելու Լուքաքու (20) 
Սթիւրն Տ եֆ ո ւր (25) 
Թոմաս *Լերմակլկն (28)

18 մասնակցութիւն (6 կոլ)

Ակումբ

Ա– Սատրիտ 
Լիվըրփուլ 
թորինօ 
(Լ– Սատրիտ 
Պ– Միւ-նիխ 
Մ Սիթի 
Թոթենհամ 
Հ ան ո վըր 
ԼԼնտըրլկխթ 
Զենիթ 
Ս՝ Լիկմ 
Զենիթ 
Վոլս պո ւր կ 
Մ– էունայթըտ 
Զելսի

Ս՝ կլյ– Ռոմա 
Նափոլի

Թ ո թենհա մ 
Թոթենհա մ 
Ասթո ն ՀՒաա

Փ որ թօ 
ԼԼրսենալ

ցաս՝. ԷԼնոնք ոչ ս զ Լլ պարտոլ– 
թիւն կրեցին եւ դիւր ո ւ~

Մորթրնզ՝. Պելճիքացիներուն 
տևաո Լւետո անոնո ւարւա^ա–

նենան։ Զինենք մտահոդող

ԷԼնոնց միջել պայքարը

Ս՝ ղֆՅքըւ Ը՝ Հա<1յ–

դըրուանին չհ ան դիպին Փ՝եր~

կազմերր ԷԼլճերիա եւ 
սւա ւեն Փսորելս ոմուար
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թկ կարենան ան աիւործ 
անակնկաւներ ս տ եղծել Պել– 
ճիքայի համար–. Պ հլճիքացիք 
Հարա լային ՝^որկայի ղկ մ 
ո ւնին նախկին փ որ ձա րւո լ–

րրեասբ յւս ղ լօ՜ւսԿա ր ել ասրա– 
ցիները՝. իսկ Ալճեր իոյ դէմ 
անոնք արււսջին անգամ րյյա– 
լուՀ պիտի մրցին մոնտիալիւ

րել պե լճ իքա ց ին եր ո ւն րն– 

թացքը–.

Պծլճիքա մեծ յոյսեր ունի,

ա՜

ԱԼՃԵԲԻԱ

Ոք^ՍԱՕ«ԼՕԸՍԲ

Մոնտիալի մասնակցութիւն.– Երեք 
անգամ (1982, 1986, 2010)

Մրցում.– 9 մրցում՝ 2 յաղթանակ, 2 
հաւասարութիւն, 2 պարտութիւն

Կոլ.– Նշանակած 6 կոլ, ստացած 12

Մարզիչ.– Վահիտ Հալիհոծիչ 
Խմբապետ.– Մաժէտ Պուղէրա 
Պաշտօնական տարազ.– ճերմակ

Ալճերիւսցիք Լորրորդ ան֊ 
մ ր/ /ա/ոլ/ կր մասնակցին ա ա

տ

այնսլկս, Անուն եւ Տարիք

ցաւ րր ա գո ր&ել շուրչ օՍ տա

րի արւաի. տարին ան 
ստեղծեց մոնտիալի ա մկն կն 
մեծ անա կնկալներկն մէկը–.

նին Պրազիբ.

սլիտի մեկնին Պ ր ա զիլ։ Փա~ 
րիղ Սէն (իերմկնի եւ նախկին

ցՒէ ա ր դ ի ւնքն եր:

Հաւաքական եւ Կոլ Ակումբ

ա մ կն կն մեծ ան ա կն կա լն ե– 
ր էն մկկը, նրբ տարիներ 
արււսջ, 1982-^ն, իրենց աւլա

ծին մա սնա կցո ւթեան եւ 
ա րախին մրցումին յւս գթած

Լքամկտ Պուղէրա (31)
Աւսֆիք Հալյիշ (27)

61 մաս

Աքա տ եմիքա 
Ո ւ֊ոյթֆորտ

Լիւսսէն Պ րն թա յպա (26)

նածո ւ ներկն իերմւսնիոյ՝.

Այգ օրէն ետք Ալճեր իոյ

կին մթադնա ծ է– ՃՒլդ որ

Հոոս տարն ետռ անոնս

Այսա Մանտ ի (22)
Ալի ՌֆաԼ (34)
Մհտհի Լասկն (29)

֊թապիլիէ

արա ւր 11, սա

Հա ս ա ն Եպ տա (29) 
3)ուատ իատիր (30) 
Մեհրի Մուսթաֆա (30)

ճերիոյ կողքինԱլճեր  իա պի

տի ներկայացնէ սեւ ցւսմա– 
քամասը։ Ան նաեւ ւսրաբա– 
կան միակ երկիրն կ, որ ներ–

տաբար, ափրիկեցի իր մաս

նակիցներուն պէս ան չկ յա–

Ե ա սին Պր ա հիմի (24) 
\յապիլ Պընթալէպ (19) 
Զիննէ ատին 3)արհ աթ(21) 
իէաֆիք (ի՝ապպուր (30) 
էլ Արպի Հիլալ Աուտանի (26) 
է* ս I ա մ Ալիմանի (25) 
՝իարլ Մհճանի (28)

1 մասնակցութիւն (0 կոլ)

՝ք՝րրպ<րըւ ՓելՀյս

Ո ւտինիզկ

Ռէն

Ած աքսիօ

ի– Միլան
՝իլապ Աֆրիքկն

կրանատա

Ախեր 
*Լքոթինկհամ

Ս՝ Լիզպոն

ԼԼալեն սիա

Վ ա / ենսհա
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սարզրչ ^ատյւտ Հ ալրտ ո <րրչ 
կը գիտ ա կցի իր վրայ դրուած

անոնք երիտասարդ են ու մի– 
ջազգային գետնի վրայ ան–

Ախերիացիք Լալ դտնոլին 
ո՛չ այնքան դիւրին խմբակի 
մը մէջ՝. Անոնց մրցակիցներն 
են Պ ե լճ իքան ՝ որ 1990Հ2/ 
ետք ունի իր լաւադոյն կազ–

պատրաստ է անակնկալներ

Ախ երի ացիը եթէ ո լզեն

թեան տ ա

մաս կազմող մարզիկներու 
վրայ–. Աժբախտաբար, ութ

սուն ա կ աննն եր ո ւ նման ՝

աս տղեր չկան Ալճերիոյ կազ–

սերը՝ որոնք մարզիչ ՝իափել 
լոյի արւաջնորդութեամբ պի 
տե ւեոոձեն աււնուաոն անո

տուրրեաս ս ատ սել եւրոպա

կան կազմերէն մէկը՝ այլա

պէս անոնք ստիպուած պիտի

Պրազիլի մոնտիալին։

կը կազմէ օտար

ւներու՝ ինչ որ կր յու՜

մարզիչը–. Բայց դա կէն։

(Ւ– հանգրուան՝ եւ Հր֊սրա– 
յին Բ ո ը է ան ՝ որ վերջին 
նտիալներուն միշտ ալ

ՌՈՒՍԻՍ
Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 2 ան

գամ (1994, 2002)
Մրցում.– 6 մրցում՝ 2 յաղթանակ, 0 

հաւասարութիւն, 4 պարտութիւն
Կոլ.– Նշանակած 11 կոլ, ստացած 10 

կոլ
Մարզիչ.– Ֆապիօ Քափելլօ
Խմբապետ.– Սերկէյ Իկնաշեւիչ
Պաշտօ

նական տարազ.– Կարմիր Անուն եւ Տարիք Հաւաքւսկւսն եւ Կոլ Ակումբ

Ւկոը Աքինֆէեւ (28) 
վ/ա տիմ իր է ա սլո ւլո վ (30) 
Աերկէյ իկնաշեւիչ (34) 
վասիլի Պ եր եզ ո ւցքի (31) 
Տմիթրի ՝Իոմպ ա ր ո վ (27)

66 մաս

94 մասնակցութիւն (5 կոի

թիւնը։ ճիշդ է, որ քաղաքա– 
ևանաաես Ռուսեա նեատուե~

յաջորդը՝ սա կայն ֆո ւթպ

ՖԻՖԱ՜ն Խ որհրդային Լքի

Անւորէյ էշչենքօ (30) 
Ալեքսէյ ՝Իոզլով (27) 
ւԼլատիմիր Կր ա նաթ (26) 
ճէորճի Չենիքով (23) 
էւկենի Ա՝աքէեւ (24) 
էյուրի (Իիրքով (30)

1 մասնակցութիւն (0 կոլ)

ն կա տ եց այրէ փ/ոլՂու՜

կայանան 2014-^7 մոնտիալին՝.

Աուսերր այս մոնտիալին 
հասան ւսրւանց դժուարութեան։ 
Անոնք դիւրութեամբ գերա

զանցեցին իրենք խմբակիցները։ 
Հերջին տարիներուն նկա

տելի է րւուսական ֆութպոլին 
ապրած վ եր ելքը։ Ազ գային

Աոման (Լիրոքով (32)
Իկոր Տենիզով (29)
Ալւսն Աակոյեւ (23)
Տենիս կլուշաքով (2 () 
Վֆքթոր Ֆւոյզուլին (28) 
Սթքսանտր Աա մետ ո (29)
Ախքոէյ Պ երեզուցքի (31)
Սթք սա նտր Անեուքով (31)
ւԼրստիմիր Պիսթրով (30)
Ալեքսանտր ՝Իերժաքով (31) 
Սթք սանտր ՝Իոքորին (23)
Աաքսիմ կրիկորեւ (23)

30 մաս

16 մասնակցութիւն (4 կոլ)

77 մասնակցութիւն (1 կոլ)

78 մասնակցութիւն (24 կոլ)

Սէէ ս– ՝Ի ա ■ Աոսկուա 
Տինամօ Ա՝ոկ ո ւա 
սէ-է ս ■ ՝Ի ա ■ Մոսկ ուա 
Սէ-Է ս ■ ՝Իա • Սւ՛սկուա 
Ա • Սո ս կ ո ւա

Անժի

Տինամօ Ս՝ոսկոււս 
Տինամօ Ա՝ոսկուա 
Սէ-Է– ս– ՝Ի ա ■ Ա՝ոսկուա 
Ս– Մոսկ ուա

Տինամօ Աոսկուա 
ե ր ա սն ո տ ար

Տինամօ Ա՝ոսկ ուա 
Սէ-Է ս ■ ՝Ի ա • Աոսկուա 
Ս– Մոսկ ուա

Զենիթ 
էոքո մոթիւ

ՍԷ-Է ս– –քԼյյ • Լքոսկուա 
Զենիթ

Անժի

Զենիթ

Տինամօ Ա՝ոսկ ուա 
էոքո մոթիւ

40 ՄԱՐԶԻԿ, ԻԹ. ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 4 (334)
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խումբի մարզիչի պաշտօնին

մար զիչ ն եր :

մրցակից կազմի՝. Պկտք կ նշել 
նաեւ, որ րւո ւս եր ր աստզեր 
չունին իրենց կա զմին մկջ՝. 
Լիա ր զիկներ ուն ջա խջա խիչ 
մեծամասնուԼժեւնո Լու սա / 

կազմին Պ ելճիքայի դկմ կ: 
Այս մրցումին յա զ թո զ ը ան– 
պայմանօրէն կրնայ ապահո

վել Բ– հանդրուանի իր տոմ

սը՝՝ Այս պւստճւսրւով երկու

Աուսերը իրենց նախորդ

I ո ւ մա սն ա կցո ւթիւնն ե~

Անոնք փւսւիելլոյի աո աձնոր~

մրցակիցներ, իսկ

դակր եւ թկ իր արդիւնքները՝, 
քննական արար մեծ կ մա ր զիչ 
փափելլոյի ներդրումը ա զ–

ի)՝ուսիա իր առաջին մրր– 
ցումը պիտի կատարկ Ասիոյ 
ներկայացուցիչ Հւս րւս լային

տղաքը պկտք կ զդոյշ ըլլան,

թեան մկջ՝. փափելյօ ւիորձա– 
րւու մարզիչ կ եւ դիակ րւազ–

Լլալր արւշեւ չդտսուրս՝. &րԼլ– 
րորզ մրցումը խմբակին ամկ

նկն կատարեա լ ու զօրաւո ր

վճռա կան յաղթանակ ապա

հովելու՝. կկերջին մր ցո ւմին 
րւուսերը իրենց ուժերը պիտի 
չտփեն ա լճ եր իա ցին եր ո ւն

հետ՝. Արաբները մոնտիալի ա~ 
մկնկն անծանօթ եւ տկար 
կազմերկն են եւ դժուար թկ

որ պիտի կարենան առնուազն

րւուս երը պիտի ուզեն իրենց

բարձր ոդիով կազմակերպեն 
ու հիւրրնկալեն մոնտիալր՝.

ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ
ՔՈԲԷԱ

Մոնտիալի մասնակցութիւն.– 8 
գամ (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 
2006, 2010)

Արդիւնքներ.– Չորրորդ դիրք (2002)
Մրցում։ 28 մրցում՝ 5 յաղթանակ, 8 

հաւասարութիւն, 15 պարտութիւն
Կոլ.– նշանակած 28 կոլ, ստացած 61 

կոլ
Մարզիչ.– Հոնկ Միունկ Պօ

Խմբապետ.֊ Լի Չունկ Եոնկ
Պաշտօնական տարազ.– Կարմիր

ան–

նային դիմաց՝.

ցիները՝. Պելճիքայի դկմ մրր– 
ցումը պիտի ըլլայ ամկնկն 
դժո ւա ր ը՝. Պելճիքացիք մոնտ– 
իալ վեր ա դա ր ձ ած են մեծ 
դռնկն եւ ունին մեծ ա կն կա

իրենց պան դո ւխտ ֆութսլո՜ 
լիստներու փ որ ձա րւո ւթեն կն

հանգրոււսնի իրենց տոմսը՝.

ա Աս~

կ։ 1986-^-ն ի իեր ան իր մնա՜ 
յուն տեզր ա պահո ված կ

լին հասան ա ռանց դժուա

րութիւնն եր ո ւ՝. Անո նք ճ ա– 
փ ոն ց ին եր ո ւն հետ միասին

խմբակին մկջ, որ կը նկատ– 
ւի ամկնկն հւսւասարակշրւը– 
ւածր՝. Անոնք իրենց առաջին

կու կազմերը իրարու հան դի

պած են մոնտիալի րնթացքին

են՝.

ձան ա գր ելիք արդիւնքները,

ւագոյն ապացոյցն կ իր 
մրցակիցները գերազանցող 
մակարդակին՝. 2002-^5/, քո~

թեան տ ա պկտք կ նկատի ունենան նա~

կ ապրի վ եր ելք մր՝. Յս^որդ

մակեր պեցին մոնտիալր եւ մարզիկներր մաս կը կազմեն

րեցին իրենց մեծ ա գո յն յս>ջ

սլատուաբեր չորրորդ դիրքը՝.

՝իոոեաոեռ աա մոնտհա

րուն աստզր Արսենալի Փարք 
Զու էյունկն կ՝. Անոր գլիսա–

հարուստ փ ո ր ձա րւո ւթիւն 
ունին արաբական եր կիրնե–

տալ այս մարզախաղին, որ– 
պկսզի յաջողին դառնալ աս

իական ա լ-լսթին երկիրը, որ 

կը խլկ տիտղոսը՝.
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