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عملکرد فاجعهبار آتزوری
حال و روز تیم ملی ایتالیا به هیچوجه خوب نیســت و با رسیدن
به ماه اکتبر ،حسرت آتزوری برای کسب برد یک ساله خواهد شد.
تعطیالت ماه ســپتامبر فوتبال ملی که با کلید خوردن تورنمنت
تازهتاســیس لیگ ملتهای اروپا همراه بود ،بــرای ایتالیاییها با
ناکامی توام شد .ایتالیا در نخستین بازی خود در بولونیا با لهستان
به تساوی یک  -یک رضایت داد و در بازی بعد در لیسبون با یک
گل مغلوب پرتغال شــد .حال با وقفه بازیهای ملی تا ماه اکتبر،
حســرت تیم ملی ایتالیا برای کسب یک پیروزی رسمی نیز یک
ســاله خواهد شــد .در حقیقت آخرین باری که ایتالیا توانست در
یک مسابقه رسمی به پیروزی برسد ،در روز  ۹اکتبر  ۲۰۱۷بود که
قهرمان  8مدال طالی دوومیدانی المپیک و بازیکن تیم فوتبال سنترال
کوســت مارینرس اســترالیا ،اوســین بولت تالش کرد تا در شرایط
بیوزنی بدود .این ورزشــکار  32ســاله اهل جامائیــکا در یک رقابت
مهیج در کف یک هواپیمای مخصوص که برای تحقیقات علمی استفاده
میشود ،حضور یافت .اوسین بولت مدتی قبل با کنارهگیری از ورزش
دوومیدانی به تیم ســنترال کوست مارینرس اســترالیا پیوست تا به
صورت حرفهای وارد ورزش فوتبال شود.

کمپانی آمازون ،شروع ساخت سریالی درباره زندگی دیگو مارادونا،
اســطوره فوتبال آرژانتین را آغاز کرده است .هرچند هنوز زمان
دقیقی درباره زمان پخش این سریال منتشر نشده ولی نام و طراحی
گریم بازیگرانی که قصد دارند در مقاطع مختلف سنی نقش مارادونا
را بازی کنند ،فاش شــده است .این سریال در کشورهای آرژانتین،
اروگوئه ،اســپانیا ،ایتالیا و مکزیک فیلمبرداری شــده و هنوز تاریخ
دقیقی برای انتشار آن از سوی کمپانی سازنده منتشر نشده است.

آتزوری در آخرین بازی از دور انتخابی جام جهانی  ۲۰۱۸در خانه
آلبانی به مصاف این تیم رفت و با تک گل آنتونیو کاندروا یک  -صفر
به برتری رســید .بعد از این مسابقه ،ایتالیا باید در  2مسابقه رفت
و برگشــت پلیآف 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 سنسیرو از صعود به جام جهانی بازماندند .عدم
حضور در جام جهانی موجب شد تا ایتالیا هیچ بازی رسمی انجام
ندهد و باالخره با شــروع لیگ ملتها ،بازیهای رسمی خود را از
سر گیرد .آمار ایتالیا در بازیهای رسمی بعد از برتری مقابل آلبانی
 ۲تســاوی و  ۲باخت است .با توجه به اینکه بازی بعدی ایتالیا در

لیگ ملتها در روز  ۱۴اکتبر و مقابل لهســتان برگزار خواهد شد،
میتوان با اطمینان گفت حســرت آتزوری برای کسب برد در یک
مسابقه رسمی از یک سال عبور خواهد کرد .اما اوضاع آشفته ایتالیا
تنها به بازیهای رسمی ختم نمیشود و ایتالیاییها در بازیهای
دوستانه هم وضعیت چندان مساعدی نداشتهاند .ایتالیا در فاصله
آخرین بازی با ســوئد (نوامبر  )۲۰۱۷تا اولین بازی لیگ ملتهای
اروپا  ۵بازی دوســتانه برگزار کردند که آمار آنها در این مسابقات
تنها یک برد ۲ ،تســاوی و  ۲باخت اســت .آخرین باری که ایتالیا
یک ســال کامل را بدون برد در بازیهای رسمی گذرانده بود ،به
سالهای  ۱۹۵۸و  ۱۹۵۹میالدی بازمیگردد.

خالقترین بازیکنان فوتبال در  3فصل اخیر

شاهکار لیونل مسی
طبــق نظــر بســیاری از
کارشناســان ،بازیکنان خالق
بازیکنانی هستند که در حین بازی دید بسیار
باز و خوبی دارند ،بازیکنان حریف را به درستی
زیــر نظر گرفته و آنالیــز میکنند و میتوانند
برای همتیمیها موقعیت خلق کنند .طبق این
تعاریــف باید به دنبال معیاری از جنس آمار و
ارقام برای ســنجش خالقیت بازیکنان باشیم.
بدیهی اســت که هریک از ما معیارهایی برای
این امر در ذهن داریم اما برای پرهیز از اعمال
ســایق شــخصی به ناچار باید به آمار رجوع
کنیم .در تعریف آکادمیک خالقیت در دنیای
توپ گرد تناقضهای زیادی به چشم میخورد.
سایتهای آماری معتبر معموال معیاری به نام
پاس کلیــدی را ارایه میکنند اما تعریف پاس
کلیدی چیست؟ در این گزارش به بررسی این
موضوع از دید سایت آماری اوپتا میپردازیم.
پاس کلیدی و موقعیت بزرگ
طبق تعریف ،پــاس کلیدی به پــاس نهایی
یا پاس قبل از شــوتزنی بدون آنکه شــوت
روانهشده گل شــود ،گفته میشود .حال این
پــاس میتواند در جریان بــازی یا یک ضربه
ایســتگاهی یا کرنر باشد .معیار دیگری که در

ریخت و پاش
رئال برای جذب
امباپه یا نیمار

برانکــو ایوانکوویــچ ،ســرمربی پرســپولیس با انتشــار پســتی
اینستاگرامی به حسین فرکی در پی از دست دادن نوه خردسالش
تسلیت گفت.

یک سال بدون برد برای مردان سرزمین چکمه

بعضی ســایتهای آماری دیده میشود خلق
موقعیت اســت .در تعریف خلق موقعیت باید
گفت که پاس کلیدی زیرمجموعهای از خلق
موقعیت اســت .بدین معنا که تمام پاسهای
قبل از شوتزنی فارغ از اینکه گل شوند یا گل
نشوند خلق یک موقعیت محسوب میشوند .به
عبــارت دیگر خلق موقعیت مجموع پاسهای
کلیدی و پاس گلهاســت .اما مشکلی در این
معیار وجود دارد که نمیتــوان آن را به طور
صددرصدی معیار اصلی خالقیت یک بازیکن
دانست .حالتی را فرض کنید که بازیکنی پشت
محوطه جریمه قــرار دارد و همتیمی او یک
پاس ســاده برای او مهیا میکند .بازیکنی که
صاحب توپ شده بدون اینکه موقعیت خاصی
برایش به وجود آمده باشد اقدام به شوتزنی
میکند .طبــق تعریف بازیکنی کــه پاس را
ارســال کرده یک پاس کلیدی داده است (با
فرض اینکه توپ گل نشده باشد) .در فوتبال
بســیاری از پاسهــا چنین شــرایطی دارند.
بازیکن پاسدهنده در این حالت پاس ریسکی
یــا خالقانهای نداده و آمــار پاس کلیدی او تا
حدودی گول زننده و گمراهکننده است .عالوه
بر ایــن گونه پاسها ،تعداد زیادی از کرنرها و

ضربات ایستگاهی نیز شرایط مشابهی دارند و
معموال جایگیری خوب بازیکنان دیگر است
که آمار پاس کلیدی بازیکن ارســالکننده را
باال میبرد .با این تفاسیر درمییابیم که پاس
کلیدی یا خلق موقعیت معیار کاملی نیست و
بهتر اســت دنبال معیار بهتری برای رسیدن
به پرسش خود باشــیم .در واقع باید به سراغ
آن دســته از پاسها برویم که تماما شــامل
موقعیتهای جدی گلزنی باشند .به این دسته
از پاسها موقعیت بزرگ گفته میشود .طبق
تعریف موقعیت بزرگ گلزنی شــرایطی است
که از بازیکن به طور منطقی توقع میرود که
گلزنی کند .معمــوال در موقعیت تک به تک
با دروازهبان یا فاصله بســیار نزدیک به دروازه.
حاال با این تعریف نگاهی داریم به خالقترین
بازیکنهای شاغل در قاره سبز.
سایت سوفااســکور بر اساس دادههای اپتا این
آمــار را هر فصــل و بازی به بــازی در اختیار

خوانندگان قرار میدهد .طبق آمار به دســت
آمده از بازیکنان شاغل در  5لیگ معتبر اروپا
به عنوان باالترین ســطح فوتبال باشــگاهی،
خالقترین بازیکنان در  3فصل اخیر بر اساس
تعداد خلــق موقعیتهای بزرگ گلزنی به این
شرح هستند.
فصل 2015 - 16
 -1لیونل مســی -2 ،49 :آنخل دیماریا،38 :
 -3ریاض بودبوز -4 ،32 :مســوت اوزیل،30 :
 -5نیمار ،ریاض محــرز ،هنریک میخیتاریان:
.28
فصل 2016 - 17
 -1لیونل مســی -2 ،32 :کویــن دیبروین:
 -30،3آنخل دیماریا -4 ،26 :امیل فورسبرگ:
 -5 ،23عثمان دمبله ،میشل سری.21 :
فصل 2017 - 18
 -1لیونل مسی -2 ،35 :دیمیتری پایت،32 :
 -3نیمــار -4 ،29 :کویــن دیبروین-5 ،28 :
لورنتزو اینسینیه.24 :

نشریه آاس مدعی شد که باشگاه رئالمادرید قصد دارد برای به خدمت گرفتن  2ستاره پاریسنژرمن رقم نجومی  330میلیون پوند را هزینه کند .مادرید قصد دارد به برتری خود
در اروپا ادامه دهد و برای جانشینی کریستیانو رونالدو ،فوقستاره پرتغالی که تابستان از این تیم جدا شد ،خریدهایی انجام دهد .حال نشریه آاس نزدیک به رئالمادرید مدعی شد
که رئال بودجهای  190میلیون یورویی به عالوه  182میلیونی برای تابستان پیش رو در نظر دارد .فلورنتینو پرز ،رئیس باشگاه رئالمادرید میخواهد از بین نیمار یا کیلیان امباپه
یکی را در تابستان آینده سپیدپوش کند .قهرمان اروپا در طول این تابستان نیز به جذب این  2بازیکن نزدیک بود تا جای خالی رونالدو که تیم را به مقصد یووه ترک کرده پر کند.
با این حال آنها در جذب ستا رهها از پاریسنژرمن ناکام بودند و خرید بزرگ دیگری نیز انجام ندادند و به نظر میرسد برنامه اصلی آنها برای تابستان آینده است.

دادگاه عالی ایتالیا اعالم کرد که باشگاه کیهوو به خاطر داشتن حسابهای جعلی و غیرقانونی با کسر  3امتیاز مواجه میشود.
کسر  3امتیاز همچنین جریمهای به مبلغ  200هزار یورو را نیز باشگاه باید پرداخت کند .این باشگاه شهر ورونا به خاطر پولشویی ،مبادله
از باشگاه
چندین بازیکن با تیم دســته دومی چزنا و کسب سود غیرقانونی  25میلیون یورویی از این نقلوانتقاالت متهم شده بود .در
کیهوو
ابتدا قرار بود  15امتیاز از این تیم کسر شود اما در نهایت جریمه سبکتری در نظر گرفته شد.

اسکوربورد
لیگ برتر
تاتنهام – لیورپول
چلسی – کاردیف سیتی
منچسترسیتی – فوالم
نیوکاسل – آرسنال
هادرسفیلدتاون – کریستال پاالس
بورنموث – لسترسیتی
واتفورد – منچستریونایتد
اللیگا
اتلتیکومادرید – ایبار
سوسیداد – بارسلونا
والنسیا – بتیس
بیلبائو – رئالمادرید
سری آ
اینتر – پارما
ناپولی – فیورنتینا
فروسینون – سامپدوریا
بوندسلیگا
بایرنمونیخ – لورکوزن
ولفسبورگ – هرتابرلین
ماینتس – آگزبورگ
دوسلدورف – هوفنهایم
الیپزیش – هانوفر
مونش گالدباخ – شالکه
لوشامپیونا
کن – لیون
مونپلیه – استراسبورگ
تولوز – موناکو
آمین – لیل
دیژون – آنژه

گزارش
اعالم سقف قرارداد
باشگاههای اللیگا

اللیــگا دیروز میزان ســقف قــرارداد برای 20
باشگاه شرکتکننده در این لیگ را اعالم کرد.
بارســلونا و رئالمادرید تیمهایی هســتند که
در صــدر این جدول قــرار گرفتهاند و اللیگا به
بارســا این اجازه را داده که  66.5میلیون یورو
بیش از رئال اجازه پرداخت حقوق داشته باشد.
اما باشــگاهی که کمترین بودجه را در اختیار
دارد ،رئــال وایادولیــد با  23میلیــون و 882
هزار یوروست .در حقیقت سقف قرارداد میزان
بودجهای است که باشگاه میتواند در یک فصل
صــرف تیم اصلی از جمله بازیکنان و کادر فنی
خود کند .این میزان شــامل حقوق مشــخص
بازیکنان ،پاداشها ،هزینههــای اضافی جذب
بازیکن (از جمله کمیسیون ایجنتها) و افزایش
حقوق با توجه به طول قرارداد بازیکن میشود.

