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تیم ملی بسکتبال ایران در یک مسابقه مهم و
حساس در رقابت های انتخابی جام جهانی ،با
نتیجه  81بر  73مقابل فیلیپین به پیروزی رسید.
به گزارش ایرنا ،شاگردان مهران شاهین طبع
از ساعت  17روز پنجشنبه در سالن آزادی به
مصاف فیلیپین رفتند .کوارتر نخست این بازی
با نتیجه  22بر  21به سود فیلیپین رقم خورد ،اما
ایران در سه کوارتر بعدی با امتیازات  19بر ،16
 23بر  21و  18بر  14حریف خود را شکست داد
تا  2امتیاز این پیروزی ارزشمند را به نام خود
ثبت کند .تیم فیلیپین که به دلیل دعوای شدید
بازیکنان این تیم با استرالیایی ها در مرحل قبلی
انتخابی جام جهانی ،با محرومیت  10بازیکن و
سرمربی خود روبرو شده بود و در واقع با تیم
دوم خود به تهران آمد ،تا پایان کوارتر سوم
بازی ،کار را برای ملی پوشان ایران بسیار سخت
کرده بود .سه بازیکن ایران در این مسابقه به
دلیل انجام پنج خطا از زمین اخراج شدند تا در
نهایت حامد حدادی که به دلیل مصدومیت ،از
سوی پزشکان اجازه حضور در میدان را نداشت،
در یک دقیقه پایانی بازی وارد زمین شود .تیم
ملی بسکتبال ایران دوشنبه  26شهریور در
مسابقه بعدی خود انتخابی جام جهانی ،2019
در توکیو به مصاف ژاپن می رود .تیم ملی
بسکتبال ایران در حال حاضر و پیش از برگزاری
بازی استرالیا و قطر ،در رده نخست جدول رده
بندی گروه  Fانتخابی جام جهانی قرار دارد.
برنامه ادامه مسابقات تیم ملی ایران در
مرحله دوم انتخابی جام جهانی  2019چین نیز
به شرح زیر است:
دوشنبه  26شهریور ،ژاپن – ایران
جمعه  9آذر ،استرالیا – ایران
دوشنبه  12آذر ،فیلیپین – ایران
پنجشنبه  2اسفند ،ایران – ژاپن
یکشنبه  5اسفند ،ایران – استرالیا

فاجعه فوتبال ملی ایتالیا

یک سال بدون پیروزی رسمی!

چه تیمهایی بزرگان را حسرت به دل گذاشتهاند؟

بوسهای برای رقیب!

پیروزی ارزشمند بسکتبال ایران
در انتخابی جام جهانی

خبر

نساجی ،سی و هشتمین تیم مغلوب برابر پرسپولیس

مسابقه
اتفاقیک 
در بازی پرسپولیس  -نساجی قائمشهر
علی علیپور در اقدامی کمسابقه بعد از گل،
توسط هواداران حریف هم تشویق شد.
به گزارش وبسایت نود ،نوامبر ۲۰۰۵
اقدامی بیسابقه در اللیگا صورت گرفت .این
بار اتفاقی خارج از زمین مسابقه همه را شوکه
کرد .رقصپای رونالدینیو سکوهای برنابئو را
به وجد آورده بود و رئالیها با وجود دریافت
دو گل ،ایستادند و بازیکن تیمی که دشمن
چند سالهشان بود که را تشویق کردند .در
بازی چهارشنبه شب لیگ برتر ،ورژن ِ ایرانی
آن مشاهده شد .بعد از گل اول پرسپولیس،
تماشاگران نساجی شروع به تشویق بازیکن
حریف کردند .ماجرا از این قرار بود علی علیپور
در همه این سالهایی که دور از نساجی بازی
میکرد ،هوای تیم سابقش را داشت .هرگاه
که لیگ تعطیل میشد برای تماشای بازی
تیم شهرش در ورزشگاه وطنی حاضر میشد
و از نساجی حمایت میکرد .در این فصل با
پایان انتظار  ۲۴ساله نساجی برای بازگشت به
لیگ برتر ،علیپور باید مقابل تیم سابقش قرار
میگرفت.
اتفاقی که باعث نشد همشهریانش را فراموش
کند و به هر بهانهای از هواداران نساجی دلبری
میکرد .تا اینکه باالخره مسابقه موعود فرا
رسید و علیپور هم با گل به استقبال ضلع
جنوبی ورزشگاه رفت .اغراق نیست اگر گفته
شود علیپور بیشتر از همه بازیکنان نساجی
مورد توجه و تشویق هواداران تیم رقیب قرار
گرفت .در نهایت هم به نساجی گل زد .گلی
که باز هم در شادی آن ،ناراحتی نساجیچیها
را فراموش نکرد .علیپور برای شادی گلش ،به
سمت هواداران نساجی رفت و از آنها بابت
این گل ،دلجویی کرد .هواداران نساجی هم در
اقدامی بیسابقه ،ایستادند و برای گلزن حریف،
دست زدند.
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دیدار هفته ششم پرسپولیس و نساجی ،اولین
دیدار این دو تیم در تاریخ لیگ برتر بود.نساجی
که پس از  ۲۴سال فرصت حضور در باالترین
سطح فوتبال ایران را به دست آورده است مغلوب
پرسپولیس شد تا سی و هشتمین تیمی باشد که در
تاریخ لیگ برتر برابر پرسپولیس شکست خورده است.
به همین بهانه تعداد تیمی که هر تیم در تاریخ لیگ
برتر موفق به پیروزی بر آن شده بررسی شده است.
به گزارش وب سایت نود ،در  ۱۸فصل گذشته
مجموعا  ۴۱تیم در لیگ برترحضور داشتهاند طبیعتا
تیمهایی که حضور مستمری در این مسابقات
داشتهاند در ردههای باالی این جدول قرار گرفتهاند
و  ۱۰رده انتهایی نیز متعلق به تیمهایی است که
هنوز  ۲دوره کامل در لیگ برتر حضور نداشتهاند اما
همین تیمها نقش تعیین کننده در ردهبندی نهایی
ایفا کردند و در حضور کوتاه مدت خود مقابل بعضی
از تیمهای شاخص لیگ برتر شکستی نداشتند همین
امر باعث شد تا بین آمار پیروزی بین تیمهای پرسابقه
لیگ برتر اختالف ایجاد شود.
استقالل ،ایستاده بر صدر
از نظر آمار پیروزی برابر بیشترین تیم ،استقالل
تهران رکورددار است .استقالل تاکنون موفق به
پیروزی برابر  ۳۹تیم مختلف شده است و آبیپوشان
تهرانی بین تیمهای حاضر در تاریخ لیگ برتر تنها
مقابل نساجی تازه وارد طعم پیروزی را نچشیدهاند
و برای مصاف با این تیم تنها باید تا هفته آینده صبر
کنند .در رده دوم پرسپولیس،سایپا و فوالد به صورت
مشترک قرار گرفتهاند.این سه تیم تاکنون  ۳۸تیم
را مغلوب کردهاند.شهرداری تبریز و نفت مسجد
سلیمان تنها تیمهایی هستند که پرسپولیس بردی
برابر آنها نداشته است.پرسپولیس در هفته چهارم
فرصت پیروزی بر نفت مسجد سلیمان را از دست
داد و حال باید تا دور برگشت صبر کند ولی برای
تقابل با شهرداری باید منتظر صعود این تیم لیگ یکی
به لیگ برتر باشد.شهرداری تبریز در  ۲فصلی که در
لیگ برتر حضور داشت  ۴بار با پرسپولیس روبهرو شد
که حاصل آن یک برد و  ۳تساوی بود.
شهرداری تبریز مقابل سایپا نیز بی شکست بود و
یکی از  ۲تیمی است که نارنجی پوشان در طول تاریخ
موفق به غلبه بر آن نشدهاند.دیگر تیمی که سایپا
برابر آن بردی نداشته ،نساجی مازندران است که برای
نخستین بار در هفته هشتم با آن روبهرو خواهد شد.

والیبالقهرمانیجهان

نساجی،سی و هشتمین تیمی است که پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر موفق به شکست دادن آن شده است و از این نظر به رکورد فوالد خوزستان و
سایپا رسید.

استقالل
تاکنونموفق
به پیروزی برابر
 ۳۹تیم مختلف
شده است و
آبیپوشان
تهرانیبین
تیمهایحاضر
در تاریخ لیگ
برتر تنها مقابل
نساجی تازه
وارد طعم
پیروزی را
نچشیدهاند
فوالد دیگر تیمی که به طور مشترک در رده دوم
قرار دارد  ،در لیگ هفتم حاضر نبود و همین امر
باعث شد با شیرین فرازی که تنها در این دوره حاضر
بود روبهرو نشود و فرصت پیروزی مقابل این تیم
را نداشته باشد .به جز این فوالد برابر ماشینسازی
نیز تاکنون بردی نداشته است .سپاهان پرافتخارترین

تیم تاریخ لیگ برتر به همراه همشهریاش ذوبآهن
با پیروزی مقابل  ۳۷تیم در رده بعدی قرار دارند.
آلومینوم هرمزگان در تنها حضور خود در لیگ برتر
مقابل هر  ۲نماینده اصفهان بی شکست ماند.
پارسجنوبی نیز تاکنون چنین وضعیتی را برابر دو
قطب فوتبال دیار زاینده رود داشته است.البته نماینده

جم در لیگ هجدهم یک بار با سپاهان بازی کرده ولی
هنوز با ذوبآهن دیداری نداشته است .نساجی تیم
تازه وارد لیگ برتری که هفته نهم برای اولین بار با
سپاهان بازی خواهد داشت سومین تیمی است که
سپاهان بردی برابر آن نداشته است.ذوبآهن نیز در
تنها حضور شیرین فراز توفیقی برابر آن نداشته است.

والیبال ایران با قدرت از سد میزبان گذشت

تیم ملی والیبال ایران با پیروزی قاطعانه برابر بلغارستان میزبان
موفق شد دومین بردش در قهرمانی جهان را کسب کند.
به گزارش ایسنا ،دومین روز از دور گروهی نوزدهمین دوره
رقابتهای والیبال قهرمانی جهان  ۲۰۱۸به میزبانی مشترک دو
کشور ایتالیا و بلغارستان از عصر روز پنج شنبه پی گیری شد و
در یکی از مهمترین دیدار ها و از گروه  Dتیم ملی والیبال ایران
موفق شد قاطعانه و با نتیجه سه بر یک از سد بلغارستان بگذرد و با
کسب دومین برد شش امتیازی شد .در این بازی کوالکوویچ ،سعید
معروف ،محمد موسوی ،میالد عبادی پور ،محمد جواد معنوینژاد،
امیر غفور و علی شفیعی را به زمین فرستاد و در سوی مقابل برای
بلغارستان اوچیکف ،اسکریموف ،سگانوف ،براتوف ،یوسیفوف و
نیکوف وارد زمین شدند.
ست نخست :ایران  - ۲۵بلغارستان ۲۲
بازی در ابتدای ست نخست با توجه به حمایت  ۲۰۰۰تماشاگر
بلغار بسیار پایاپای شروع شد اما پس از امتیاز پنج با توپ گیری
های دیدنی در انتهای زمین ایران سه امتیاز متوالی کسب کرد تا
جساب کار  ۸بر  ۵شود .پس از زمان استراحت فنی ضربه نیکولوف
هم به بیرون رفت تا اختالف به چهار امتیاز افزایش یابد .با افزایش
اشتباهات بلغار ها در خط حمله و استفاده مناسب بازیکنان ایران از
توپ های برگشتی نتیجه  ۱۳بر  ۷شد تا کنستانتینوف نخستین زمان
استراحتش را درخواست کند .اختالف پنج امتیازی تا زمان استراحت
فنی دوم ادامه داشت اما با نمایش ضعیف میزبان در دریافت و زدن
سرویس اختالف بیشتر هم شد .هر چه به پایان ست می رسیدیم
اشتباهات بلغار ها بیشتر می شد و باز هم سرمربی بلغارستان در
امتیاز  ۱۹بر  ۱۲به سود ایران دومین زمان استراحت را درخواست کرد
تا از سنگینی شکست در خانه بکاهد اما در پایان شاگردان کوالکوویچ

ست نخست را با نتیجه  ۲۵بر  ۲۲به سودشان تمام کردند.
ست دوم :ایران  - ۲۵بلغارستان ۲۰
در این ست هر چند بازی همانند ست نخست پایاپای آغاز شد اما
باز هم شاگردان کوالکوویچ توانستند در امتیاز  ۷بازی را به تساوی
بکشانند .با سرویس موجی و هدفدار شفیعی دریافت بازیکن
بلغارستان بر روی تور آمد و موسوی با زدن یک آبشار قدرتمند
نتیجه را  ۹بر  ۸به سود ایران کرد .در ادامه با سرویس های موجی
معنوینژاد بازیکنان ایران دو امتیاز دیگر کسب کردند تا در امتیاز ۱۳
بر  ۱۰به سود ایران کنستانتینوف اولین زمان استراحت را درخواست
کند .عملکرد فوق العادی مدافعان روی تور ایران تقریبا اجازه رد
شدن هیچ توپی را به مهاجمان حریف نمی داد و با یک دفاع روی
تور نتیجه  ۱۴بر  ۱۰شد تا باز هم ایران در برابر دیدگان هواداران
بلغارستان در آستانه برد در ست دوم قرار بگیرد .پس از زمان
استراحت فنی دوم بازهم مهاجمان بلغارستان نتوانستند از روی
دست مدافعان ایران توپ را رد کنند و در حالی که میزبان از امتیاز
 ۱۲تکان نمیخورد ایران به امتیاز  ۱۷رسید .بلغارها که از حمایت
هوادارنشان بهره می بردند توانستند دو امتیاز متوالی کسب کنند
تا در نتیجه  ۱۷بر  ۱۵کوالکوویچ زمان استراحت درخواست کند.
با دریافت ناموفق سرویس شفیعی توپ اول به خوبی به پاسور
بلغارستان نرسید و بازهم توپ مهاجم میزبان دفاع شد تا حساب
کار  ۲۰بر  ۱۶شود .در پایان بلغارها چیزی برای اراِئه در این ست
نداستند و ست دوم هم با نتیجه  ۲۵بر  ۲۰به سود ایران تمام شد تا
در مجموع حساب کار دو بر صفر شود.
ست سوم :ایران  - ۲۲بلغارستان ۲۵
در ست سوم بلغارها که چیزی برای از دست دادن نداشتند
هماهنگ تر از دو ست پیش کار کردند و با کاهش اشتباهاتشان

در زدن سرویس توانستند در زمان استراحت فنی نخست  ۸بر  ۷از
ایران پیش بیفتند .بازی در این ست بسیار حساس دنبال می شد
چرا که بلغارها اصال دوست نداشتند در برابر هوادارانشان شکست
را تجربه کنند و از سوی دیگر ایران در اندیشه پیروزی در این بازی
بود و به همین دلیل بازی پایاپای دنبال می شد و حساب کار  ۱۱بر
 ۹به سود بلغارستان در حال انجام بود .با توپ گیری دیدنی سعید
معروف و هوشمندی عبادی پور در تبدیل توپ برگشتی به امتیاز
حساب کار در امتیاز  ۱۴برابر شد و حتی در ادامه با یک دفاع روی
تور دیدنی ایران توانست به یکباره  ۱۶بر  ۱۴از میزبان پیشی بگیرد
تا در آستانه برد در این بازی قرار بگیرد .در ادامه بلغارها توانستند
بازی را در امتیاز  ۱۷به تساوی بکشانند و در اواخر ست سوم بازی
بسیار حساس دنبال می شد و میزبان موفق شد با چند دفاع روی
تور  ۲۲بر  ۱۹از ایران پیش بیفتد تا کوالکوویچ مجبور به درخواست
زمان استراحت شود .در پایان بلغار ها ست سوم را با نتیجه  ۲۵بر
 ۲۲بردند تا حساب کار دو بر یک به سود ایران شود.
ست چهارم :ایران  - ۲۵بلغارستان ۱۹
این ست در میان هیاهوی هواداران پرشور بلغارستان پایاپای دنبال
شد و تا امتیاز  ۷بازی برابر پیش رفت اما ناگهان بلعار ها با سرویس
های دیدنی توانست  ۱۰بر  ۷پیش بیفتد تا کوالکوویچ زمان استراحت
بگیرد .در ادامه والیبالیست های ایران توانستند در امتیاز  ۱۲بازی را
به تساوی بکشانند تا این بار حریف زماناستراحت بگیرد .در ادامه
با درخشش معروف ایران توانست  ۱۷بر  ۱۴پیش افتد اما بلغارها
در امتیاز  ۱۹بازهم بازی را به تساوی کشاندند ولی با درخشش
فوقالعاده معنوی نژاد ایران توانست  ۲۳بر  ۱۹از میزبان پیش بیفتد
و در پایان تیمملی والیبال ایران با دفاع دیدنی موسوی  ۲۵بر  ۱۹از
سد بلغارستان گذشت و در مجموع سه بر یک برند بازی شد.

ACB؛ جدال علی اکبری و واخائف برای کمربند قهرمانی

کریمانصاریفرد:

سازمان  acbبا رونمایی از پوستر مبارزه علی
اکبری و واخائف از قطعی شدن این دیدار در
 ۱۹آبان خبر داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت
 ،acbmmaجدال امیر علی اکبری مبارز
ایرانی با مهمت واخائف دارنده کمربند
قهرمانی سنگین وزن از روسیه برای  ۱۹آبان ماه
قطعی شده است و عالقهمندان می توانند بلیت
این مبارزه را که به مبارزه اصلی ( )Main Eventمعروف است و در شهر
مسکو برگزار خواهد شد را خریداری کنند .علیاکبری با برتری هفته
گذشته خود برابر اومیالنژوک لهستانی به صدر جدول رده بندی سنگین
وزن های سازمان  ACBرسید و اکنون تنها یک قدم تا رسیدن به کمربند
قهرمانی فاصله دارد و آن هم شکست دادن واخائف روس است .سازمان
 ACBدر حالی از قطعی شدن این دیدار خبر داده که ورزشکار ایرانی در
گفتوگو با ایسنا اعالم کرد از ناجیه پا با ناراحتی روبهرو است و ممکن
است در این مبارزه حاضر نشود .هرچند مربی علی اکبری بعدها اعالم
کرد که این مبارزه برگزار خواهد شد .امیرعلی اکبری قهرمان سابق کشتی
فرنگی بعد از حضور در رشته رزمی  MMAتاکنون  ۱۰مسابقه داشته که
در  ۹دیدار به برتری رسیده و رکورد خوبی از خود به جای گذاشته است.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت :هدف ما قهرمانی در جام ملتهای آسیا است هرچند که رسیدن به این هدف سخت است.
به گزارش مهر ،کریم انصاریفرد درباره نتایج تیم ملی فوبال ایران در ماه های اخیر گفت :به نظرم جام جهانی روسیه یکی از
جامهای جهانی فراموش نشدنی تاریخ فوتبال ما بود .بهترین نتیجه تاریخ فوتبال ایران را در این مسابقات بدست آوردیم .ضمن
اینکه با وجود حضور در یک گروه سخت ،عملکرد تیمی تیم ملی خیلی خوب بود و این گروه برای تیم ملی ما در همه جام های
جهانی قبلی بی سابقه بود .مهاجم تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت :در گروه سختی قرار گرفتیم و توانستیم از پس این گروه
سخت بربیاییم .اما در لحظه و بازی آخر یک مقدار بد شانسی گریبانگیرمان شد و نتوانستیم از گروه صعود کنیم .ولی برای ما
مهم این بود که مردم ایران از عملکردمان راضی باشند و خدا را شکر این اتفاق افتاد .البته خیلی بهتر می شد اگر می توانستیم از
گروه صعود کنیم اما این اتفاق نیفتاد و شکی نیست که همه اعضای تیم ملی تالششان بر این بود که این اتفاق رخ دهد .انصاریفرد
درباره اردوهای فعلی تیم ملی افزود :در حال حاضر حس بسیار خوبی است که همه بازیکنان برگشته اند و دوباره دور هم جمع شده اند .برخی مواقع یاد آن
خاطرات تلخ و شیرین جام جهانی را مرور می کنیم .االن هم یک هدف بزرگ داریم که جام ملتهای آسیاست و همه اینجا مصمم هستیم که بهترین نتیجه و
اتفاقات برای تیم ملی رخ دهد ولی شرایط خیلی سخت است .وی تاکید کرد :فکر کنم در جام ملتهای آسیا مسئولیت خیلی سنگینی داریم .چرا که االن ۵ ،۴
سال است تیم اول آسیا هستیم و همه از ما انتظار دارند که در این مسابقات بهترین نتایج را رقم بزنیم و قهرمان آسیا را به خانه بیاوریم .مردم انتظاراتشان به
خاطر نتایج چند سال اخیر و بهخصوص جام جهانی از ما خیلی بیشتر شده است .بعد از صعود راحتی که تیم ملی به جام جهانی داشت و برای همه خیلی
خوب بود ،همه انتظارات باال رفته و طبیعتا با حضور کی روش این امر دور از دسترس نیست و خیلی راحت تر خواهد بود .وی در ادامه گفت :همه بر این
باور هستند که این اتفاق بیفتد ولی فعال آن شرایط و امکانات الزم برای این مسابقات بزرگ مهیا نشده و فکر کنم همه در تالشند که این شرایط مهیا شود.
در جام ملتهای امارات کار به این راحتی نیست و ما از پیش برنده و یا قهرمان نیستیم  .اینطور نیست که برویم آنجا و جام را به ما بدهند .قطعا در امارات
مسابقات سختی در پیش داریم و شرایط سخت است .باید شرایط آمادگی خوب و صد درصدی داشته باشیم و بهتر از جام جهانی .چرا که در جام جهانی
هدفمان قهرمانی نبود ،البته این رویا را داشتیم ولی هدف اصلی ما نبود و باید همه هم قسم شویم تا تیم ملی در جام ملتها مسیر همواری داشته باشد.

هدف ما قهرمانی در جامملتها است

با رسیدن به ماه اکتبر ،حسرت آتزوری برای
کسب برد یک ساله خواهد شد.
به گزارش وبسایت نود و به نقل از فوتبال
ایتالیا ،تعطیالت ماه سپتامبر فوتبال ملی که
با کلید خوردن تورنومنت تازه تاسیس لیگ
ملتهای اروپا همراه بود ،برای ایتالیایی ها با
ناکامی توام شد .ایتالیا در نخستین بازی خود در
بولونیا با لهستان به تساوی  ۱-۱رضایت داد و در
بازی بعد ،در لیسبون با یک گل مغلوب پرتغال
شد .حال با وقفه بازی های ملی تا ماه اکتبر،
حسرت تیم ملی ایتالیا برای کسب یک پیروزی
رسمی نیز یک ساله خواهد شد.
در حقیقت آخرین باری که ایتالیا توانست
در یک مسابقه رسمی به پیروزی برسد ،در روز
 ۹اکتبر  ۲۰۱۷بود که آتزوری در آخرین بازی از
دور انتخابی جام جهانی  ۲۰۱۸در خانه آلبانی به
مصاف این تیم رفت و با تک گل آنتونیو کاندروا،
به برتری رسید.
بعد از این مسابقه ،ایتالیا باید در دو مسابقه
رفت و برگشت پلی آف جام جهانی به مصاف
سوئد میرفت .شاگردان ونتورا در سولنا با یک
گل مغلوب سوئد شدند و با تساوی بدون گل
در بازی برگشت در سن سیرو ،از صعود به جام
جهانیبازماندند.
عدم حضور در جام جهانی موجب شد تا
ایتالیا هیچ بازی رسمی انجام ندهد و باالخره با
شروع لیگ ملت ها ،بازی های رسمی خود را از
سر گیرد .آمار ایتالیا در بازی های رسمی بعد از
برتری مقابل آلبانی ۲ ،تساوی و  ۲باخت است.
با توجه به این که بازی بعدی ایتالیا در لیگ ملت
ها در روز  ۱۴اکتبر و مقابل لهستان برگزار خواهد
شد ،میتوان با اطمینان گفت حسرت آتزوری
برای کسب برد در یک مسابقه رسمی از یک
سال عبور خواهد کرد.
اما اوضاع آشفته ایتالیا تنها به بازی های
رسمی ختم نمیشود و ایتالیایی ها در بازی
های دوستانه هم وضعیت چندان مساعدی
نداشتهاند .ایتالیا در فاصله آخرین بازی با سوئد
(نوامبر  )۲۰۱۷تا اولین بازی لیگ ملت های اروپا،
 ۵بازی دوستانه برگزار کردند که آمار آن ها در
این مسابقات تنها یک برد ۲ ،تساوی و  ۲باخت
است.
ایتالیا در بازی های دوستانه ماه مارس با
هدایت لوییجی دیبیاجو ،به ترتیب  ۰-۲مغلوب
آرژانتین شد و با انگلیس به تساوی  ۱-۱رسید.
سپس در اولین بازی با هدایت روبرتو مانچینی
در ماه می ،به برتری خفیف  ۱-۲مقابل عربستان
سعودی دست یافت( .تنها پیروزی ملی ایتالیا در
یک سال گذشته!) سپس در اولین روز از ماه مه
 ۱-۳مغلوب فرانسه شد و در نهایت در تورین به
تساوی  ۱-۱با هلند دست یافت.
آخرین باری که ایتالیا یک سال کامل را بدون
برد در بازی های رسمی گذرانده بود ،به سالهای
 ۱۹۵۸و  ۱۹۵۹میالدی بازمیگردد؛ دورانی که
مثل امروز ،دوران تاریکی فوتبال ایتالیا محسوب
میشد و آتزوری برای آخرین بار-تا قبل از جام
جهانی -۲۰۱۸نتوانسته بود به رقابت های جام
جهانی راه یابد.

برانکو :شرایط خیلی سختی برای بازی با الدحیل داریم
ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در
حاشیه تمرین دیروز درباره شرایط این تیم در
آستانه بازی روز دوشنبه با الدحیل قطر گفت:
وضعیت خیلی سختی است .رسن مصدوم
شده و شرایط او مشخص نیست .سید جالل
هم درد داشت و تمرین نکرد .نعمتی هم
محروم است و وضعیت ناجوری داریم! به
گزارش تسنیم،برانکو درباره وضعیت مصدومان
الدحیل گفت :کاپیتان آنها که در بازی رفت مقابل ما مصدوم بود و بازی
نکرد برای مسابقه برگشت مشکلی ندارد .او حتی برای تیم ملیاش هم
به میدان رفت و در ترکیب آنها بسیار خوب کار کرده است .الدحیل یک
بازیکن دیگر هم دارد که پایش شکسته بود و او به این بازی نمیرسد.
برانکو درباره این که نعمتی محروم است و اگر رسن و ماهینی نیز آماده
این بازی نشوند گفت :بدون آنها بازی میکنیم .ما  20بازیکن و برای آن
پست هم چند گزینه مد نظر داریم .فعال تا دوشنبه وقت داریم .قطعا این
مشکل ،مشکل بزرگی است اما چه کار میشود کرد؟ وی با اشاره به حضور
هواداران در ورزشگاه آزادی خاطر نشان کرد :بعد از بازی قبلی هم گفتم که
حساب زیادی روی حضور هواداران باز کردهایم .انتظار داریم استادیوم پر از
تماشاگر باشد تا بتوانیم با کمک آنها عملکرد خوبی داشته باشیم.

