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سانتر از همه جا
هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال

جدال قعر جدولیها و نیم نگاه پیکان به صدر

لیگ برتر فوتبال به ایستگاه یازدهم خود رسیده و قرار است دو بازی در روز
نخست این هفته در تبریز و تهران برگزار شود.
به گزارش ایسنا ،لیگ برتر فوتبال بعد از تعطیلی که به منظور برگزاری اردوی تیم ملی
به وجود آمده از امروز با برگزاری دو بازی وارد هفته یازدهم خود خواهد شد.
گسترش فوالد تبریز – استقالل خوزستان
هفته یازدهم با مصاف این دو تیم از ساعت  ۱۴:۳۰چهارشنبه آغاز میشود .شاگردان
فیروز کریمی هفته دهم توانستند با کسب پیروزی خود را از قعر جدول جدا کرده
و به رتبه چهاردهم صعود کنند .در حالی گسترش فوالد  ۱۱امتیازی خود را آماده
بازی میکند که استقالل خوزستان با  ۱۰امتیاز ،در رده پانزدهم قرار داشته و اوضاع
چندان مساعدی ندارد .این تیم در روزهای اخیر به دلیل مشکالت مالی شدید تمرینی
نداشته و بازیکنان نیز به دلیل دریافت نکردن مطالباتشان انگیزهای ندارند .از همین
رو گسترش فوالد برای رهایی از بحران و پیوستن به تیمهای میانه جدول بهترین
فرصت را پیش روی خود دارد.
پیکان – صنعت نفت آبادان
دومین دیدار هفته یازدهم از ساعت  ۱۵:۱۵آغاز میشود و شاگردان مجید جاللی با
امید رسیدن به صدر جدول و بازپسگیری رتبه اول از پارس جنوبی ،به مصاف تیمی
میروند که همچون استقالل خوزستان به لحاظ مالی با بحران روبهرو شده است.
صنعت نفت آبادان که در ابتدای فصل با گرفتن بازیکنان تاثیرگذار توسط فراز کمالوند
به دنبال رتبه تک رقمی در این لیگ بود ،با گذشت ۱۰هفته نتوانسته انتظارات مالی
بازیکنانش را برآورده کند .این تیم با  ۱۳امتیاز جایگاه هشتم جدول را در اختیار دارد
و باید مقابل پیکانی قرار گیرد که با  ۲۳امتیاز سوم جدول است و به دنبال جبران
اختالف  ۲امتیازیاش با صدر جدول است.

پیشبینی سایت ایتالیایی از شگفتیساز شدن ایران
در جام جهانی
یکسایتایتالیاییپیشبینیکرد،تیمهایملیایرانومکزیکشگفتیساز
جام جهانی روسیه لقب بگیرند.
ب ه گزارشایسناوبه نقل از پایگاه اینترنتی داریو اسپورتیو ،جام جهانی فوتبال،
تابستان پیشرو در کشور روسیه برگزار میشود و از همین حاال تب این رقابتها
دنیا را فرا گرفته و عالقمندان به فوتبال تیم قهرمان ،پدیده و بهترین بازیکن جام
را پیشبینی میکنند و صحبتهایی درباره این که کدام تیم قهرمان جام جهانی
میشود ،وجود دارد .روسیه که قبال المپیک  ۱۹۸۰را میزبانی کرده است ،در حال
حاضر میزبانی رویداد بزرگی را بر عهده دارد .جام جهانی  ۱۴ژوئن در ورزشگاه
لوژنیکی شهر مسکو آغاز میشود و  ۳۲تیم برتر جهان از قارههای مختلف از هشت
گروه چهار تیمی برابر هم به میدان میروند تا قهرمانی این دوره از رقابتها روز
پانزدهم جوالی در همان ورزشگاه مشخص شود .به نظر میرسد یکی از تیمهایی که
توان شگفتی در جام جهانی را دارد مکزیک باشد که میتواند در این دوره تا مراحل
پایانی خود را برساند .آنها تیم بسیار خوبی را در اختیار دارند که از نظر تکنیکی از
سطح باالیی برخوردارند.
دیگر تیمی که توان شگفتیسازی در جام جهانی روسیه را دارد تی مملی فوتبال
ایران است ،تیمی که بعد از تی مملی فوتبال برزیل جواز حضور در جام جهانی روسیه
را به دست آورد .ایران البته تاریخ خیلی موفقی در فوتبال ندارد .قهرمان سه دوره جام
ملتهای آسیا در چهار دوره جام جهانی حاضر بوده است .آنها تحت هدایت کارلوس
کیروش توانستند عملکرد بسیار خوبی داشته باشند .یکی از ستارههای جوان ایرانی
در این تیم سردار آزمون است که در تیم روبین کازان فعالیت میکند و در همین سن
کم بیش از  ۲۰گل برای تی مملی فوتبال ایران به ثمر رسانده است .ایران اگر در گروه
خوبی قرار گیرد میتواند شگفتیساز جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه باشد.

تاریخ رونمایی از لباس ایران توسط آدیداس تعیین شد
شرکت تامین کننده پوشاک ورزشی آدیداس روز  ۱۵اسفند از لباس تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی رونمایی میکند .به گزارش ایسنا ،در حالی که کشورهای مختلفی مانند آلمان ،اسپانیا،
آرژانتین و  ...از لباس اول در جام جهانی با برند آدیداس رونمایی کردهاند این سوال پیش آمد که چرا این شرکت آلمانی از پوشاک ایران در این رقابتها رونمایی نمیکند و شاید اصال قراردادی میان
فدراسیون فوتبال و آدیداس منعقد نشده باشد .با این حال ،این شرکت آلمانی که در حال طراحی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران است ،روز  ۶مارس ( ۱۵اسفند) از لباس اول و دوم تیمهای ایران ،مصر و
مراکش رونمایی میکند .کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نظارت مستقیمی بر طراحی این پیراهن دارد تا همه چیز مطابق انتظارات کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران باشد .البته طبق اعالم
فیفا همه تیمهای ملی از تاریخ  ۱۰تا  ۱۲بهمن باید لباس اول و دوم خود را به فیفا اعالم کنند که فدراسیون فوتبال ایران هم مانند همه کشورها ،لباس خود در این رقابتها را به فیفا اعالم خواهد کرد.

ایتالیا صفر-صفر سوئد؛ الجوردی ها از صعود بازماندند

جام جهانی  2018بدون بوفون

ایتالیا با تساوی مقابل سوئد از صعود به جام جهانی
 ۲۰۱۸بازماند.
به گزارش وب سایت نود ،ایتالیا در بازی برگشت از پلی
آف جام جهانی  ۲۰۱۸مقابل سوئد با تساوی بدون گل
متوقف شد تا بزرگترین غایب جام جهانی روسیه لقب گیرد.
دوشنبه شب دو تیم ایتالیا و سوئد در بازی برگشت پلی
اف جام جهانی  ۲۰۱۸در سن سیرو به مصاف هم رفتند.
بازی رفت دو تیم در سوئد با پیروزی یک بر صفر میزبان
پایان یافته بود.
الجوردی ها در نیمه نخست از لحاظ مالکیت توپ و
میدان تیم برتر زمین بودند ولی ارسال بد از کناره ها و
بی دقتی در ارسال پاس آخر در یک سوم هجومی مانع

از خلق موقعیت های گل فراوان شد .سانترهای دارمیان و
کاندروا از سمت چپ و راست ،فاقد کیفیت الزم بود و میزبان
در نفوذ از عمق نیز توفیقی نداشت.
در نیمه نخست بهترین فرصت های آتزوری نصیب
کاندروا و ایموبیله شد .کاندروا با یک ضربه سرکش
دروازه حریف را هدف گرفت که توپ راهی اوت شد .در
ادامه دقایقی بعد ایموبیله فرصت خوبی به دست آورد که
دروازه بان و مدافعین حریف توپ را به هرشکل ممکن دفع
کردند .ضربه سر بونوچی هم یکی دیگر از فرصت های خوب
بود که به بیرون رفت.
با شروع نیمه دوم روند مسابقه تغییری نداشت .در همان
دقایق نخست برخورد مشکوک دارمیان با مدافع حریف

بوفون پس از خداحافظی از بازی های ملی:

متاسفم که چنین پایانی داشتم

می توانست ایتالیا را صاحب پنالتی کند که داور اعتقادی
به پنالتی نداشت .داستان نیمه اول در نیمه دوم ادامه
پیدا کرد .ایتالیا با وجود تملک  ۷۵درصدی روی توپ و
ارسال بیش از  ۷۰۰پاس ،در خلق موقعیت های گلزنی،
خیلی موفق نبود.
ضربه کیلینی از پشت محوطه و شوت الشعرای توسط
دروازه بان سوئد دفع شد ،سانتر فلورنزی از سمت چپ هم
به تیر دروازه برخورد کرد.
حتی حضور بوفون در دقایق پایانی در محوطه جریمه
حریف نیز ثمربخش نبود تا در نهایت سوئد با کسب تساوی
بدون گل ،راهی جام جهانی  ۲۰۱۸شود و ایتالیا بزرگترین
غایب این جام لقب گیرد.

دروازه بان پرافتخار ایتالیایی پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی
 ۲۰۱۸از بازی های ملی خداحافظی کرد.
جیانلوئیجی بوفون  ۳۹ساله پس از تساوی بدون گل ایتالیا مقابل سوئد
و باز ماندن کشورش از صعود به جام جهانی  ۲۰۱۸ضمن ابراز تاسف از
اینکه دوران حضورش در تیم ملی اینگونه به پایان رسیده تاکید کرد آینده
فوتبال ایتالیا روشن است.
بوفون پس از بازی با چشمانی اشکبار به شبکه  RAI Sportگفت:
برای خودم متاسف نیستم بلکه برای فوتبال ایتالیا متاسفم .نتوانستیم
به هدف مان برسیم .جای تاسف دارد که چنین پایانی با ایتالیا داشتم .آن
هایی که در این سطح فوتبال بازی کردند می دانند بازی های پلی آف
چقدر سخت است .نتوانستیم بهترین عملکردمان را ارائه دهیم .شانس و
جزئیات در این بازی ها تاثیر دارند.
در این شرایط همه مقصر هستند .نباید تنها یک نفر را مقصر دانست.
ما با هم می بریم و می بازیم .ما قدرت و غرور داریم و بارها نشان دادیم
که می توانیم ناکامی ها
را کنار بگذاریم و به
موفقیت برسیم .تیمی
را ترک می کنم که
می داند چگونه برای
خودش صحبت کند.
از همه به خصوص
همبازیانم در این سال
ها تشکر می کنم.
بوفون که پس از
 ۱۷۵بازی با پیراهن
تـــیم مـــــلی ایتالیا
خداحافظی کرد در
سال  ۲۰۰۶با این تیم
قهرمان جام جهانی شد
و در سال ۲۰۱۲
توانست به فینال
یورو راه یابد.

کارنامه تیم ملی در ۲۰۱۷

عادت همیشگی کی روش :

یک باخت در  ۱۱بازی

باز هم حضور هافبک دفاعی در قلب خط دفاع

تیم ملی ایران کارنامه خود در سال  ۲۰۱۷را با یک
باخت بست.
به گزارش سایت نود ،به احتمال فراوان بازی ایران-ونزوئال
آخرین دیدار تیم ملی در سال  ۲۰۱۷بود.
در ماه آینده میالدی فیفادی وجود ندارد و بعید است که
کی روش هم بخواهد هم در اردوی کوتاه مدت تیم ملی در
نیم فصل لیگ برتر بازی دوستانهای برای تیم ملی ترتیب
دهد.
با این حساب تیم ملی در سال  ۲۰۱۷در  ۱۱بازی به
میدان رفت که ششتای آن دوستانه بود.
ایران کار خود را در سال  ۲۰۱۷با یک باخت در یک دیدار
دوستانه شروع کرد ،آن باخت اولین و آخرین شکست ایران در  ۲۰۱۷بود.
ایران در مجموع  ۱۱دیدارش در سال  ۲۰۱۷صاحب  ۷برد ،سه تساوی و یک باخت شد؛ کارنامهای قابل قبول.
پنج دیدار ایران در مسیر رسیدن به جام جهانی بود که تیم ملی در آن نباخت.
دیدارهای ایران در سال :۲۰۱۷
ایران صفر -عراق یک( دوستانه  -تهران) ،قطر صفر -ایران یک(مقدماتی جام جهانی -دوحه) ،ایران یک -چین صفر(مقدماتی
جام جهانی -تهران) ،مونته نگرو یک -ایران  (۲دوستانه  -پودگوریتزا مونته نگرو) ،ایران  -۲ازبکستان صفر(مقدماتی جام جهانی-
تهران) ،کره جنوبی صفر -ایران صفر(مقدماتی جام جهانی -سئول) ،ایران  -۲سوریه (۲مقدماتی جام جهانی-تهران) ،ایران
-۲توگو صفر(دوستانه-تهران) ،روسیه یک -ایران یک(دوستانه-کازان روسیه) ،ایران  -۲پاناما یک(دوستانه-گراتس اتریش) ،ایران
یک -ونزوئال صفر(دوستانه-نایمخن هلند)

کی روش در زمان مربیگری تیم ملی بارها از هافبکهای
دفاعی در قلب خط دفاعی استفاده کرده است.
به گزارش وب سایت نود ،سرمربی تیم ملی در طول مدت
هدایت تیم ملی ایران  ،سورپرایزهای تاکتیکی متعددی
داشته یکی از سورپرایزها استفاده از هافبکهای دفاعی در
دفاع وسط است.
اولین هافبک دفاعی که یک خط عقب برده شد مازیار زارع
بود حتی کی روش به مربیان باشگاهی زارع هم توصیه کرد
که از این بازیکن در این پست استفاده کنند هر چند که زارع
این فرصت را نداشت که در میادین رسمی و بزرگ در این
پست مورد آزمایش قرار گیرد.
هافبک بعدی که در خط دفاع به کار گرفته شد موفق ترین مورد آن بود .مرتضی پورعلی گنجی در نفت یحیی گل محمدی ،
در پست هافبک دفاعی مهره قابل اتکایی بود ولی با نظر کی روش به جمع مدافعین پیوست و در این پست درخشان ظاهر شد و
اکنون جزو مهره های غیرقابل جانشین تیم ملی محسوب می شود  .این بازیکن در ادامه دوران حرفه ای باشگاهی خود به عنوان
یک مدافع به میدان رفت  .این تجربه موفق برای کارلوس کی روش الهام بخش بود تا بعدها نیز آن را تکرار کند.
بعد از پور علی گنجی نوبت کمال کامیابی نیا بود که در برخی از اردوهای تیم ملی در دفاع وسط آزمایش شود .روزبه چشمی
گزینه بعدی برای تست شدن در این پست بود و در چند بازی اخیر تیم ملی در دفاع وسط به کار گرفته شد .در دیدار روز گذشته
تیم ملی با ونزوئال کی روش یک بار دیگر از وجود هافبک دفاعی در خط دفاع استفاده کرد و این بار نوبت امید ابراهیمی که بازی
در این پست که در آن ناآشنا بود تجربه کند .به هر حال شاید کمبود مدافع میانی زبده و وفور هافبک های دفاعی آماده باعث شده
تا کی روش این تغییر را چندین بار امتحان کند و باید دید باز هم کی روش این روند را ادامه خواهد داد یا خیر

