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هفته نامه

چهره هفته
کارلوس کی روش در هفتمین 
 ســال حضــورش در ایــران 
توانســت تیم تحــت  هدایت 
خود را بدون شکســت و گل 
خورده به جام جهانی بفرستد. 
عملکرد فوق العاده کی روش به همراه 
تیم ملی فوتبال ایران باعث شده آوازه موفقیت او در 
دنیا هم بپیچد. به تازگی فدراسیون بین المللی آمار و 
تاریخ فوتبال با بررسی عملکرد تیم های ملی کشورها 
نامزدهای برترین مربیان ملی را انتخاب کرده است. 
در بین نامزدهای این عنوان نام کارلوس کی روش 
هم دیده می شود. کی روش درحالی برای این عنوان 
نامزد شده که تیم ایران هم مدت هاست در رنکینگ 

تیم های برتر آسیا در رتبه اول قرار دارد.
اتفاق هفته

تکواندوی ایران برخالف ســال های گذشته که 
یکی از پرمدال ترین رشته های ورزش ایران بود، به 
سرعت درحال طی کردن روند نزولی است. تیم ملی 
تکواندو در یکی، دو  ســال گذشته نه تنها در عرصه 
مدال آوری موفق نبوده بلکه در خطر تعلیق به ســر 
می برد. اکنون بــا تأیید دوپینگ ملی پوش تکواندو 
نونهال ایران این پنجمیــن دوپینگ تکواندو ایران 
در فهرست محرومان فدراسیون جهانی به حساب 
می آید و براساس قوانین فدراسیون جهانی تکواندو، 
اگر فدراسیون ایران مرتکب یک دوپینگ دیگر شود، 
با محرومیت دو ســاله یا حتی سلب حق عضویت 
 در فدراســیون جهانی به مدت چهار ســال مواجه

 خواهد شد.
طنز هفته

به نظر می رســید با انتخاب 
مربی خارجی برای استقالل 
حاشیه های عجیب این باشگاه 
به پایان برســد و استقاللی ها 
رنگ آرامش را ببینند، اما آمدن 
وینفرد شــفر هم دردی از اســتقاللی ها دوا نکرد. 
اتفاقــات رخ داده در یــک هفته اخیر باعث شــده 
این طور به نظر برسد که شفر برای سفری توریستی 
به ایران آمده و رضا افتخاری عالوه بر مدیرعاملی به 
سمت سرمربی استقالل هم منصوب شده است. در 
روزهای گذشته سرمربی آلمانی استقالل نقشی در 
تصمیم های باشگاه برای مسائل فنی تیم نداشته و 
حتی انتخاب دستیار هم جزو اختیارات او به حساب 
نیامده اســت. در حال حاضر همه تصمیم گیری ها 
برعهده افتخاری اســت و بعید نیست در بازی های 
 آینــده اســتقالل او ترکیــب تیم را هم شــخصا

 انتخاب کند.
الیک هفته

چندی پیش بحث آغاز فعالیت رســمی زنان 
وزنه بردار ایرانی مطرح شــد. پوشــش اسالمی 
مختص این ورزش از طرف فدراسیون به وزارت 
ورزش ارایه شد تا در صورت تأیید وزارتخانه و بعد 
از آن تأیید فدراسیون جهانی وزنه برداری فعالیت 
بانوان شاغل در این رشته آغاز شود. به تازگی علی 
مرادی هم خبر از تشــکیل هیأت مدیره بانوان 
در فدراســیون وزنه برداری داده تا با نهایی شدن 
پوشش این ورزشکاران، استارت فعالیت رسمی 

آنها زده شود.

ورزش جهان

فیفاپاکســتانراتعلیقمیکند| فیفا 
به دلیل استقالل نداشــتن فدراسیون فوتبال 
پاکستان قصد دارد این فدراســیون را محروم 
کند. به ایــن ترتیب هر زمانی که فدراســیون 
فوتبال پاکســتان که بخش هایی از آن توسط 
ادار ه های دولتی مدیریت می شــود، ثابت کند 
تمامی واحدهای وابسته به آن زیر نظر فدراسیون 
هستند و فدراسیون به صورت مستقل مدیریت 

را بر عهده دارد، تعلیق برداشته می شود.
فدرربا»میکیموس«تنیسبازیکرد| 
فدرر قهرمان ۱۹ تورنمنت بزرگ تنیس این بار 
در تورنمنت تور ATP شانگهای رقیب متفاوتی 
داشت. او مقابل میکی موس، شخصیت کارتونی 
دیزنی بــازی کرد و پس از آن ایــن دو نفر با هم 
حرکات نمایشــی انجام دادند. فیلــم این بازی 
نمادین بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان 

هم داشت و بشدت مورد توجه قرار گرفت.
مرگتماشاگرســوریبعدازشکست
برابراســترالیا|  تیم ملی فوتبال ســوریه در 
دیدار برگشت انتخابی جام جهانی 20۱8 روسیه 
برابر استرالیا به میدان رفت و با نتیجه دو بر یک 
تن به شکســت داد ولي با وجــود ارایه نمایش 
بسیار خوب،  نتوانست به مرحله بعدی انتخابی 
جام جهانــی صعود کند. ســمیر کوریه یکی از 
هواداران تیم ملی فوتبال ســوریه آن قدر از این 
شکست برابر استرالیا متأثر شد که دچار سکته 

مغزی شد و جان خود را از دست داد.
کنایهسفارتروسیهبهتیمملیانگلیس| 
اخیرا اتحادیه انگلیس به تیم ملی این کشــور و 
بازیکنانش هشــدار داده که در زمان حضور در 
روسیه، از شبکه های اینترنت عمومی استفاده 
نکنند و یا اطالعات مهم را با آنها منتقل نکنند زیرا 
این احتمال وجود دارد که روس ها در تالش برای 
هک کردن اطالعات باشند. روزنامه دیلی استار 
نیز در صفحه اولش به این موضوع اشــاره کرد و 
در تیتر خود از احتمال حضور یک تیم امنیتی در 
روسیه به همراه سه شیرها خبر داد. با وجود این 
سفارت روسیه نیز در پاسخ به این تیتر در توییتر 
نوشت: »همراه بردن یک تیم فوتبال شاید گزینه 

بهتری برای انگلیسی ها باشد.«

کیوسک

از سیر تا پیاز با زانتی

روزنامه »گاتزتا دلو اسپورت« چاپ ایتالیا در فاصله 
چند روز تا بازی اینتر و میالن مصاحبه ای با خاویر 
زانتی انجام داده است. این روزنامه با تیتر »از سیر تا 
پیاز با زانتی« نوشته است: »ایکاردی مثل کرسپو 
است؛ از نبردهای فراموش نشدنی ام می گویم.«

کریستیانو پاپس نکشید

روزنامه اسپانیایی »مارکا« با اشاره به صعود پرتغال 
به جام جهانی 20۱8 روسیه تیتر »کریستیانو پاپس 
نکشید« را روی جلد برد. این روزنامه نوشت: »پرتغال 

و اسپانیا در واندا دیداری تدارکاتی برگزار می کنند.«

شایعه روز

چینی تکذیب کرد؛ دیسکو نرفتم!
در  پیــش  چندی 
تیم  ســفر  جریــان 
امارات  به  اســتقالل 
بــرای دیدار بــا تیم 
االهلی شایعاتی درباره 
حضور یکی از مربیان 
کلوب  در  اســتقالل 

شــبانه در امارات مطرح شــد.ظاهراً همان موقع 
کمیته اخالق مربی خاطی را که علی چینی، دستیار 
علیرضا منصوریان بود برای توضیح فراخواند اما رأیی 
دراین باره صادر نشد. بعد از جنجالی شدن ماجرای 
گردش شبانه بازیکنان پرسپولیس بعد از شکست 
این تیم مقابل الهالل در مرحله یک چهارم نهایی، 
روزنامه هواداری پرســپولیس خواستار اعالم رأی 
کمیته اخالق درباره مربی استقالل شد. چند روز 
بعد از ماجرای بازیکنان پرسپولیس خبری درباره 
محرومیت مربی اســتقالل از طرف کمیته اخالق 
منتشر شد. البته این خبر رســمی نبود اما در آن 
قید شده بود که کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 
یک مربی لیگ برتری را به دلیل حضور در کلوب 
شــبانه در جریان یکی از اردوهای خارج از کشور 
این تیم به مدت سه ماه از هر گونه فعالیت فوتبالی 
محروم کرده است. در این خبر نامی از علی چینی 
برده نشد اما با توجه به شایعات قبلی و تصاویری که 
در فضای مجازی منتشر شد، به نظر می رسید مربی 
خاطی علی چینی اســت. با این وجود مربی سابق 
استقالل با تکذیب این موضوع می گوید: »دوست 
ندارم صحبتی انجام بدهم چون اصالً موضوع مهمی 

اتفاق نیفتاده است. برای حاشیه سازان متاسفم.«

آن سوی مرز

واکنش روس ها به گلزنی آزمون
گلزنی سردار آزمون در دیدار دوستانه تیم ملی 
ایران و روســیه بازتاب زیادی در رسانه های روسی 
داشته است. سایت اسپورت اکسپرس درباره گلزنی 
سردار با پیراهن تیم ملی ایران نوشته است: »باالخره 
پای ســردار آزمون به گلزنی در ورزشگاه کازان باز 
شد اما او این بار برای تیمی که در آن بازی می کند 
یعنی روبین کازان گلزنی نکرد بلکه تنها گل ایران را 
وارد دروازه روسیه کرد. انتظار می رود این گل بتواند 
انگیزه های آزمون را برای بازی های پیش رو باال ببرد 
و بتواند در تیم باشگاهی خود یعنی روبین کازان هم 
گلزنی کند.« آزمون در این فصل هنوز نتوانســته 
برای روبین کازان گلزنی کنــد و انتقادات زیادی 

متوجه او است.

تمجید هلندی ها از گوچی و ایران
هلندی AD در گزارشی کوتاه به بررسی عملکرد 
تیم ملی ایــران در رقابت های انتخابی جام جهانی 
20۱8 پرداخــت و نوشــت: »ایران توانســت در 
انتخابی جام جهانی بدرخشد و مسافر جام جهانی 
شود. ســتارگان ایرانی می دانند که در جام جهانی 
باید دنبال چه باشــند.« این سایت معتبر هلندی 
رضا قوچان نژاد، مهاجم ایرانی تیم هیرنفین هلند 
را به عنوان ستاره تیم ملی ایران معرفی کرده است: 
»ســتاره تیم ملی فوتبال ایران رضــا قوچان نژاد 
اســت که با تجربه باالی خود به موفقیت ایران در 

جام جهانی کمک می کند.«

ورزش
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شهروند| همان طور که مســی اعالم کرد، مردم 
آرژانتین با هیچ منطقی نمی توانند قبول کنند که در 
جام جهانی حضور نداشته باشند. فوتبال آنها همیشه 
در دنیا مطرح بوده است. عشق آرژانتینی ها به فوتبال 
به قدری جدی است که حتی می توان نوشت فوتبال 
دین و مذهب آنهاســت. همین مسأله باعث می شود 
انتظارات در کشور آرژانتین از تیم ملی بیشتر از سایر 
کشورها باال باشد. در چنین شرایطی آرژانتین تا روز آخر 
مرحله انتخابی جام جهانی تا یک قدمی حذف پیش 
رفته بود و برای صعود نیاز مبرم به برتری مقابل اکوادور 
داشت. به خوبی مشخص می شود که آلبی سلسته چه 
روزهای سختی را پشت  ســر گذاشت، اما درنهایت با 
درخشش مسی،  آنها به صورت مستقیم به جام جهانی 

صعود کردند.
اعترافمسی

اعتــراف مســی در مصاحبه بعــد از بــازی همه 
واقعیت های بازی سه شنبه شــب را نشــان می دهد: 
»زمانی که اکــوادور دروازه مــا را در دقیقه یک بازی 
باز کرد، دوست داشتم بمیرم. در ســرم افکار زیادی 
می پیچید چون ما باید پیــش از آخرین بازی مان در 
مرحله مقدماتی صعودمان را قطعی می کردیم اما این 

اتفاق نیفتاد.«
جادوگرآرژانتینیدرورزشگاه!

اتفاق جالب دیگر این بود که فدراســیون آرژانتین 
برای اطمینــان از صعــود این تیم بــه جام جهانی، 

جادوگری را به همراه تیــم راهی اکوادور کرده بود. قد 
او 6 فیت است، انگشتر طال به دست می کند، دستبند 
به دســت می اندازد و موهایی صاف و بلند دارد. برخی 
می گویند او را در هتل هیلتون شهر گوایاکیل دیده اند 
و برخی نیز مدعی شده اند که او مستقیما به کیتو سفر 
کرده و در ورزشگاه آتاهائولپا حضور داشته است. همه 
تأیید می کنند که او در اکوادور حضور داشته و اسلحه 

مخفی آرژانتین برای صعود به جام جهانی بوده است.
تبانیدربازیپرو-کلمبیا؟

برزیل برخالف خواسته مردمش شــیلی را با 3 گل 
شکســت داد، اروگوئه بانتیجه 4 بر 2 بولیــوی را برد و 
پاراگوئه  بــا یک گل از تیم ته جدولــی ونزوئال باخت. با 
این نتایج تیم های کلمبیا و شیلی هم با تساوی حذف 
نمی شدند و کلمبیا مستقیم به جام جهانی صعود می کرد 
و پرو به پلی آف می رفت. این ماجرا در جریان بازی  باعث 
شد بازیکنان کلمبیا از حریف خود بخواهند که حمالت 
را متوقف کند تا بازی با همین نتیجه تمام شود. تصاویر 
تلویزیونی حاکی از آن است که در چند صحنه، رادامل 
فالکائو از بازیکنان پرو می خواهد کــه حمالت خود را 
متوقف کنند و بازی را با همین نتیجه به پایان برسانند. 
پس از صحبت فالکائو با بازیکنان پرو، پیامی نیز به تمام 
تیم پرو منتقل می شود؛ سپس این تیم که آرایشی سراسر 
هجومی گرفته بود، تغییر رویه می دهد. حاال همه منتظر 
هستند تا مشخص شــود واکنش فیفا به این رسوایی و 

احتمال تبانی چه خواهد بود.

شهروند| در میان تیم های راه یافته به جام جهانی 
20۱8، دو کشور برای نخستین بار توانسته اند صعود به 

بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را تجربه کنند. 
پاناماوصعودپرحرفوحدیث

شاید کمتر کســی توقع شکست کاســتاریکا را 
مقابل تیم نه چندان مطرح پاناما در گام آخر داشت. 
با این حال این اتفاق رخ داد تا یک تیم دیگر به جمع 
تیم هایی که ســابقه حضور در جام جهانی را دارند، 
اضافه شود. کاســتاریکا ابتدا با یک گل از پاناما پیش 
افتاد اما این تورس بود که دقیقه 53 کار را به تساوی 
کشاند؛ گلی مشکوک که نباید پذیرفته می شد. تصاویر 
منتشر شده نشان می دهد داور توپی که اصال از خط 
عبور نکرده بود را گل اعالم کرد. اشتباه داوری باعث 
شد پاناما به بازی برگردد و با گل دقیقه 88 سند صعود 
خود را به جام جهانی امضا کند. با این برد مشــکوک، 
آمریکا حذف شــد و هندوراس هم به پلی آف رفت. 
پاناما هم به هر شکل برای نخستین بار طعم صعود به 

جام جهانی را چشید. 
صعودایسلند،افزایشجذابیتجامجهانی

تیم ملی فوتبال ایسلند که باالتر از تیم هایی چون 
کرواســی، اوکراین و ترکیه در صدر جدول گروه آخر 
مقدماتی جام جهانی در قاره اروپــا قرار گرفت، برای 
نخســتین بار می تواند حضــور در بزرگترین رویداد 
فوتبالی جهــان را تجربه کند. ایســلندی ها که در 
سال های اخیر پیشــرفت خیره کننده ای داشتند، با 

صعود به جمع 8 تیم برتر اروپــا در یورو 20۱6 تمام 
نگاه ها را به خود جلب کردند. شاید بیشتر از مسائل 
فنی، اتفاقی که باعث شهرت ایسلند در جهان فوتبال 
شد، تشویق منحصربه فرد تماشاگران این تیم است. 
این نوع تشــویق که در یک  ســال اخیر گستردگی 
فراوانی داشته، روی ســکوهای ورزشگاه های ایران 
هم اجرا می شــود. حاال به نظر می رسد باید منتظر 
یک سورپرایز جدید از ســوی هواداران ایسلندی در 
 روسیه باشیم که طعم شــیرین نخستین حضور را 

تجربه می کنند.
2آفریقاییبهدنبالنخستینحضور

از قاره آسیا سوریه این شــانس را داشت که برای 
نخستین بار به جام جهانی برســد اما شکست برابر 
استرالیا به رویای سوری ها پایان داد. حاال تنها تیم هایی 
که می توانند در بین ۹ تیم صعود کننده باقیمانده قرار 
بگیرند و برای  نخســتین بار طعم صعود را بچشند، 
بورکینافاسو و کیپ ورد هستند که در گروه چهارم قاره 
آفریقا یک بازی رودررو در هفته پایانی خواهند داشت. 
در صورت برتری هر یک از این 2 تیم در بازی پایانی 
و شکست ســنگال مقابل آفریقای جنوبی، آنها هم 
می توانند به لیست کشورهایی که حداقل یک بار به 
جام جهانی صعود کرده اند، قرار بگیرند. اگر این اتفاق 
در ماه آینده رخ دهد، 3 تیــم از میان 32 تیم حاضر 
در جام جهانی 20۱8 برای نخستین بار چنین رویداد 

بزرگی را تجربه می کنند. 

شــهروند| بعد از پایان مرحله گروهی مســابقات 
مقدماتی جام جهانی در تمام قاره ها به جز آفریقا، تکلیف 
23 تیم حاضر در جام جهانی روسیه مشخص شده و ماه 
آینده ۹ تیم دیگر هم رونمایی می شوند تا ۱0 آذر ماه 32 
تیم حاضر در جام جهانی 20۱8حریفان خود را بشناسند.

صعودهایلحظهآخری
چهارشــنبه، شــب سرنوشت ســازی برای خیلی از 
تیم هــای فوتبال جهان بــود تا تکلیف صعــود خود به 
جام جهانی را یک سره کنند. پرتغال که در رده دوم جدول 
B قاره اروپا قرار داشــت، با شکست سوییس در گام آخر 
صرفا به دلیل تفاضل گل بهتر در شبی که رونالدو موفق 
به گلزنی نشد، بلیت حضور در روسیه را گرفت. فرانسه هم 
که پیش بینی می شد کار سختی مقابل بالروس نداشته 
باشد، از سد این تیم گذشت تا به عنوان تیم اول این گروه 
به جام جهانی برسد. هلند هم که پیش بینی می شد نتواند 
7 گل به سوئد بزند، با وجود برتری 2 بر صفر جام جهانی 
را از دســت داد. در آمریکای جنوبی اروگوئه و آرژانتین با 
پیروزی در گام آخر مستقیما به جام جهانی صعود کردند 
و کلمبیا و پرو هم به تساوی رضایت دادند تا یاران فالکائو 
مســتقیما به جام جهانی رفته و پرو راهی پلی آف شود. 

حذف شیلی را می توان مهمترین اتفاق در بازی های این 
قاره دانست. در آمریکای شمالی شاید اتفاقاتی رقم خورد 
که هیچ کس پیش بینی نمی کرد. با وجود قطعی شــدن 
صعود مکزیک و کاســتاریکا پیــش از بازی های بامداد 
دیروز، رقابت بر سر ۱/5سهمیه باقیمانده بین 3 تیم وجود 
داشت. آمریکا در اتفاقی عجیب به ترنیداد و توباگو باخت 
تا حذف شود. هندوراس با شکست مکزیک راهی پلی آف 
شد و پاناما هم با برتری مقابل کاستاریکا جواز صعود را به 

 عنوان تیم سوم این منطقه دریافت کرد.
23تیمحاضردرجامجهانیرابشناسید

بعد از بازی هــای مقدماتی جام جهانــی 20۱8 در 
قاره های مختلف که سه شنبه شب و بامداد چهارشنبه 

برگزار شــد، صعود 23 تیــم بــه جام جهانی قطعی 
شده اســت. روســیه )میزبان(، ایران، عربستان، کره و 
ژاپن)آســیا(، مصر و نیجریه)آفریقا(، برزیل، اروگوئه، 
آرژانتین و کلمبیا )آمریکای جنوبی(، مکزیک، کاستاریکا 
و پاناما )آمریکای شــمالی( و انگلیس، آلمان، اسپانیا، 
ایسلند، فرانسه، بلژیک، لهســتان، صربستان و پرتغال 
)اروپا( تیم هایی هستند که بلیت روسیه برای آنها رزرو 
شده است و تنها در انتظار قرعه کشی یک دسامبر در کاخ 
کرملین مسکو هستند تا حریفان خود را در دور گروهی 

جام جهانی بشناسند.
9تیمباقیماندهکدامهاهستند؟

در قــاره آفریقا بــا توجه به این که تیم هــا به صورت 

مستقیم از هر گروه به جام جهانی صعود می کنند، پلی آف 
برگزار نمی شــود. به همین دلیل یک دیدار از بازی های 
گروهی این قاره باقی مانده و از میان 5 تیم صعودکننده، 
فعال 2تیم صعود خود را قطعی کرده اند. نیجریه و مصر 
قبل از بــازی هفته پایانی که ۱5آبان  برگزار می شــود، 
صعودشــان قطعی شــده و تونس، مراکش و سنگال 
بیشترین شانس را برای کسب 3 سهمیه دیگر دارند. در 
سایر قاره ها تیم های راه یافته به پلی آف مشخص شدند. 
8 تیم سوئد،  سوییس، ایتالیا،  ایرلند شمالی، جمهوری 
ایرلند، دانمارک، یونان و کرواســی به عنــوان تیم دوم 
گروه خود در قاره اروپا به پلی آف راه یافتند و اســلواکی 
که ضعیف ترین نتیجه را در میان تیم های دوم گروه ها 
داشت، حذف شــد. 25مهرماه قرعه کشی پلی آف اروپا 
برگزار شده و 2بازی رفت و برگشــت در تاریخ ۱8 و 23 
آبان مشــخص کننده تیم های راه یافته به جام جهانی 
خواهد بــود. هندوراس به عنوان تیــم چهارم آمریکای 
شمالی با استرالیا به عنوان تیم پنجم آسیا دیدار می کنند. 
نیوزلند نیز به عنوان نماینده قاره اقیانوسیه باید به مصاف 
پرو، تیم پنجم آمریکای جنوبی برود تا برنده 2 بازی رفت 

و برگشت به جام جهانی برسد.

23تکهازپازلجامجهانیتکمیلشد؛جای9تیمهنوزخالیاست

روسیه، ما داریم می آییم
آمریکا،شیلیوهلندجاماندههایبزرگلقبگرفتند

شــهروند| با پایان یافتن دور گروهــی مقدماتی 
جام جهانی 20۱8 حذف برخی تیم ها شــگفت انگیز 
بود؛ تیم هایی مانند هلند یا شیلی که ستاره های بزرگی 
در اختیار داشتند. این ســتاره ها که آرزویشان حضور 
در مهمترین تورنمنت ملی فوتبال جهان است، بسیار 
عالقه مند بودند تا بتوانند با کمک به تیم ملی کشورشان 
جواز حضور در روســیه را کســب کنند، اما این اتفاق 
برایشــان رخ نداد. در ادامه به مهمترین ستاره هایی که 

جام جهانی 20۱8 را از دست دادند، اشاره شده است: 
پیرهامریکاوبامیانگ:ســتاره گابنی بوروســیا 
دورتموند فاصله زیــادی با کمک به کشــورش برای 
رسیدن به جام جهانی آن هم برای نخستین بار نداشت. 
اما بعد از رسیدن به دور سوم گابن افت کرد. اوبامیانگ در 
بازی های پایانی در گلزنی ناکام بود. البته او 28 سال سن 

دارد و هنوز فرصت برایش باقی است.
گرتبیل:قهرمان ولزی در مســیر رســیدن به 
نیمه نهایی یورو 20۱6 موثر بود، اما از آن به بعد کمکی از 
دستش برنیامد. البته او در بازی های انتخابی جام جهانی 
به دلیــل مصدومیت بــازی مقابل ایرلند را از دســت 
 داد و نتوانســت تیم ملی کشــورش را به سمت روسیه

 هدایت کند.

ادینژکو:بلژیک توقف ناپذیر باعث شد در گروهشان 
یونان و بوسنی و هرزگوین برای رتبه دومی رقابت کنند. 
در نهایت هم یونان موفق شد راهی پلی آف شود. ادین 
ژکو، ســتاره رم در این بازی ها 5 گل زد، اما موفق نشد 

تیمش را راهی جام جهانی کند.
مارکهمسیک:اسلواکی، تیم ملی همسیک، در 
بازی های انتخابی کار را با دو شکســت و یک مساوی 
شــروع کرد، اما با برد 3 بر صفر مقابــل مالت این تیم 
در رتبــه دوم قرار گرفت. اما درنهایت از رســیدن به 
جام جهانی بازماندند تا ســتاره ناپولی هم بازی های 

روسیه را از دست بدهد.
ریاضمحرز:ســتاره الجزایری لستر شانسی برای 
بازی در روســیه ندارد. کشوری که در آفریقای شمالی 
قرار دارد در گروهش دوران ســختی داشت و درنهایت 
هم بعد از نیجریه، زامبیا و کامرون قرار گرفت و نتوانست 

راهی جام جهانی 20۱8 شود.
آرینروبن:بازیکنی که در فینال جام جهانی 20۱0 
بازی کرده و در  سال 20۱4 هم به نیمه نهایی رسیده بود، 
اعالم کرد از بازی های ملی بازنشسته شده است. وینگر 
بایرن مونیخ در دیدار تیمش مقابل سوئد که با برد 2 بر 
صفر هلند همراه بود، هر دو گل را زد، اما برای راهیابی به 

جام جهانی کافی نبود. او در پایان بازی سه شنبه شب از 
تیم ملی هلند خداحافظی کرد.

الکسیسســانچس:بعد از رســاندن شیلی به 
قهرمانی کوپــا آمریکا در ســال های 20۱5 و 20۱6 و 
البته زدن 7 گل در بازی های انتخابی این دوره الکسیس 
نمی تواند با شــیلی در بازی های روسیه حاضر باشد. او 

حاال باید بازی ها را از خانه تماشا کند.
آرتوروویدال:الکســیس تنها سوپراســتار شیلی 
نبود که جام جهانی را از دســت داد. ویدال، ستاره بایرن 
مونیخ که در بازی های انتخابی جام جهانی برای تیم ملی 
کشورش 6 گل زده بود هم دیگر ســتاره ای است که در 
این بازی ها حضور نخواهد داشت.  این نخستین بار بعد از 

 سال 2006 است که شیلی نتوانسته به جام جهانی راه پیدا 
کند که همین موضوع خداحافظی ویدال را در پی داشت.

بوفونوحسرتیکههیچکسدوستندارد
با توجه به حضور تیم های ملی ایتالیا و کرواســی در 
مرحله پلی آف، حاال این احتمال وجود دارد که جی جی 
بوفون، کاپیتان باسابقه الجوردی پوشان نیز نتواند جواز 
حضور در روسیه را کســب کند. بوفون که گفته بعد از 
جام جهانی از دنیای فوتبــال خداحافظی می کند، اگر 
نتواند به این مسابقات برسد، حسرتی بزرگ روی دلش 
خواهد ماند. مودریچ و راکیتیچ، دو ستاره بزرگ کرواسی 
نیــز امیدوارند بتواننــد در پلی آف یکی از ۹ ســهمیه 

باقیمانده در جام جهانی را کسب کنند.

همهستارههایبزرگیکهجامجهانیروسیهراازدستدادند

کولهباریازحسرت
روبنوویدالبعدازحذفهلندوشیلیتصمیمبهخداحافظیازفوتبالگرفتند

درصورتصعودنکردنایتالیا،بوفونهمبهاینفهرستاضافهمیشود

مسابقاتآمریکایجنوبیبااتفاقاتیحیرتانگیزبهپایانرسید

معجونی از صعود، تبانی و جادوگری!
دربارهپاناماوایسلندکهصعودیدراماتیکراتجربهکردند

جام  اولی ها!


