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از خشنترین و شوتزنترین
تا تکنیکیترین تیم

نتیجه درخشش در استقالل و لیگ ایران

بازگشت دیاباته به تیم ملی مالی
بعـد از  3سـال
بازگشت مهدی ترابی
به تیم ملی

رقم قرارداد ویلموتس و استراماچونی موفقترین
لژیونر فوتبال ایتالیا
دستیارانش لو رفت!

پول از بودجه صداوسیما به وزارت ورزش میرسد

راهکارجدیدبرایدریافتحقپخشتلویزیونی

پشت پرده اولتیماتوم سرمربی آرژانتینی به سرخها

 25هزار یورو
تنها دریافتی کالدرون!

نتیجه درخشش در استقالل و لیگ ایران

ترینهای لیگ برتر تا پایان هفته دهم

پول از بودجه صداوسیما به وزارت ورزش میرسد

بازگشت دیاباته به تیم ملی مالی بعد از 3سال

ازخشنترینوشوتزنترینتاتکنیکیترینتیم

راهکارجدیدبرایدریافتحقپخشتلویزیونی

دیــدار تیمهای اســتقالل تهــران و
تراکتــور تبریــز در هفتــه نهــم
رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشــور آغــازی برای
درخشش شــیخ دیاباته مهاجم خارجی استقالل
در لیــگ بود که شکســتن طلســم  8ســال نبردن
آبیها در تبریز را بهدنبال داشــت .در هفته نهم با
توجه به شرایط جدولی و آمادگی باالی ستارههای
تبریــزی ،ایــن گونه بــه نظر میرســید که بــاز هم
استقالل با مشکل مواجه شود ولی اینگونه نشد و
آنها توانســتند با درخشش شیخ دیاباته و  3گلی
کــه او به ثمر رســاند درنهایت  2 -4پیــروز میدان
باشــند و بــه  3امتیاز شــیرین در این بازی دســت
یابنــد .درخشــش دیاباته در هفته دهــم هم تداوم
داشــت و ایــن بازیکن با به ثمر رســاندن یک گل و
حضوری پررنگ در خط حمله ،یکی از بهترینهای
تیم استراماچونی مقابل نفت آبادان بود .استقالل
در چنــد ســال اخیــر بعــد از خریدهــای ناموفــق
خارجــی یک خرید خوب داشــت که بــرای مدتی
کوتاه باعث شد تا هواداران این تیم از دیدن فوتبال
و اقتدار خود در خــط حمله لذت ببرند .مامه تیام
مهاجم خارجی بود که توسط شفر به استقالل آمد
و آمــار خیرهکنندهای از خود به جای گذاشــت اما
آبیپوشان در نگه داشتن او ناکام بودند و به همین
خاطــر او راهــی فوتبــال امــارات شــد .اعتــراض
هــواداران اســتقالل به ایــن جدایی باعث شــد تا

مدیران باشــگاه بازهم به ســراغ مهاجــم خارجی
برونــد اما ایــن بــار نــاکام بودنــد .بازیکنانی مثل
الحاجی گرو ،منشــا و ایسما به استقالل آمدند اما
هیچکدام جای خالی تیام را پر نکردند .اما به نظر
میرســد که بعد از یــک فصل ناکامی ،اســتقالل
گمشــده خود را در خــط حمله پیدا کرده و شــیخ
دیاباته با کولهباری از تجربه در خط حمله استقالل
میدرخشد؛ درخششی که باعث شد ه این بازیکن
یکبار دیگر به تیم ملی کشورش هم نزدیک شود.
دیاباتــه آخریــن بــار در رقابتهــای انتخابی جام
ملتهای آفریقا در بازی مقابل گینه برای تیم ملی
مالی به میدان رفت و از آن به بعد دیگر به تیم ملی
دعوت نشد و حاال بعد از گذشت حدود  3سال این
بازیکن این شانس را دارد که بار دیگر پیراهن تیم
ملی کشورش را بر تن کند .بر اساس اخبار رسیده
از مالی ،محمد ماگاســوبا سرمربی تیم ملی مالی
عملکرد دیاباته در لیگ برتر ایران را زیرنظر گرفته
و با توجه به مصدومیت سکو کویتا یکی از مهاجمان
اصلی تیمش ،به احتمال زیــاد در اردوی بعدی از
مهاجم اســتقالل برای حضــور در تیم ملی دعوت
خواهد کرد .مسلما این خبر باعث خواهد شد تا در
ادامــه رقابتهــای لیــگ برتــر دیاباتــه بــا انگیزه
بیشــتری در خط حمله اســتقالل بازی کند و این
خبر بسیار خوبی برای اســتراماچونی و هواداران
آبیها خواهد بود.

داورزنی از وزارت ورزش و جوانان استعفا کرد

محمدرضا داورزنی به علت نامزدی در انتخابات ریاســت فدراســیون والیبال از سمت خود به عنوان معاون
قهرمانــی وزارت ورزش و جوانــان اســتعفا کرد .بــه گزارش فارس و به نقــل از پایگاه خبــری وزارت ورزش و
جوانان ،داورزنی استعفای خود را به مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان تقدیم کرد.

سعید علیحسینی رسما از وزنهبرداری خداحافظی کرد

سعیدعلیحسینیقهرمانوزنهبرداریجهان،باامضاینامهبازنشستگیخود،رسماازدنیایورزشحرفهای
خداحافظی کرد .به گزارش سایت فدراسیون وزنهبرداری؛ علیحسینی یکشنبه  ۱۹آبان ماه در فدراسیون
وزنهبرداری حضور یافت و با امضای نامه رســمی بازنشستگی ،از دنیای ورزش حرفهای خداحافظی کرد .او
در این نامه ،ضمن درخواســت بازنشســتگی از ورزش حرفهای و قهرمانی ،قید کرده که نامش را از سیســتم
(ADAMSمدیریت و نظارت آنتی دوپینگ) خارج کنند .فدراســیون وزنهبرداری کشورمان نیز بعد از تنظیم
نامه بازنشستگی علیحســینی ،این درخواست را به فدراسیون جهانی ( )IWFارســال خواهد کرد تا از این
پس این وزنهبردار بدشانس از لیست کمیته ضددوپینگ جهانی خارج شود .علیحسینی به رغم شایستگی
هیچگاه نتوانست در المپیک وزنه بزند و عمده عمر قهرمانیاش را در محرومیت ناشی از دوپینگ گذراند.

متقیان با کسب مدال نقره المپیکی شد

پنجمین روز از رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان -دبی پیگیری شد و طی آنهاشمیه متقیان به دلیل داشتن
رنکینگ باال بدون حضور در مرحله مقدماتی و بهطور مستقیم در لیست فینال این رقابتها قرار گرفت و با ثبت رکورد
 ۲۲٫۶۷متر در مرحله فینال ماده پرتاب نیزه ،کالس  ،F 56در جایگاه دوم جهان قرار گرفت و به سهمیه پارالمپیک
رسید .گفتنی است کاروان ایران تاکنون در این رقابتها موفق به کسب یک مدال نقره توسط مهران نکویی مجد و 2
نشان برنز توسط علیرضا مختاری و سجاد محمدیان و  3سهمیه پارالمپیک 2020توکیو شده است.

بــا گذشــت یــک ســوم از فصــل ،تیمهــا شــکل
واقعیشــان را گرفتنــد .مثال مشــخص شــده که
شهرخودرو همچنان به فوتبال مالکانه عالقهمند
اســت و تیم یحیی گلمحمــدی باالترین مالکیت
تــوپ ،دقــت و تعــداد پــاس را دارد .تراکتــور
شــوتزنترین تیم لیگ است و پرسپولیس بیشتر
از همه تیمها در توپگیری قوی اســت .استقالل
هم خطرناکترین تیم لیگ از حیث گلزنی است.
مالکیت توپ؛ شهرخودرو
شــهرخودرو بــا اختــاف خیلــی کمی نســبت به
سپاهان باالترین میانگین مالکیت توپ ()57 .6
را دارد .همچنیــن با میانگیــن  496پاس با دقت
 82 .8در تعداد و دقت پاس هم صدرنشین است.
نبردهوایی موفق؛ سایپا
شــاید پیشبینی میشــد کــه تیم امیــر قلعهنویی
بیشــترین نبردهوایی را داشــته باشــد ،اما در این
آیتم سایپا باالتر و شهرخودرو درکنار سپاهان قرار
دارد.
توپگیری؛ پرسپولیس
پرســپولیس بــا متوســط  0 .1بهتر از اســتقالل،
بیشــترین تکل موفق را دارد .شــاگردان کالدرون
در هر مســابقه به طور متوســط  12 .4مرتبه توپ
را از بازیکنانــی کــه قصــد دریبــل آنهــا را دارند،
میگیرند.
خط حمله؛ استقالل
اســتقالل در  6هفته اخیر در هر مســابقه حداقل
 2گل زده تــا مجمــوع گلهــای زدهاش را بــه 21
برســاند .اســتقالل درکنار شــهرخودرو 2 ،تیمی
هستند که فقط در  2مسابقه گل نزدند و کمترین
ناکامی در گلزنی را داشــتند .اســتقالل باالترین
نــرخ تبدیل شــوت بــه گل (15 .6درصــد) را هم
دارد.
خط دفاع؛ سپاهان
تیــم امیر قلعهنویــی در این10هفته فقط یک گل
آن هــم از روی نقطــه پنالتی دریافت کرده اســت.

در نتیجه بیشترین کلینشــیت ( )9را هم این تیم
داشت.
خشنترین؛ پرسپولیس ،استقالل و تراکتور
بیشــترین کارت قرمــز بــه بازیکنــان اســتقالل و
شــاهین داده شــده که  3بازیکن این  2تیم اخراج
شــدند .در حالی که تیمــی  17مرتبه هم با کارت
زرد جریمه شــدند .البته پرسپولیس با یک کارت
قرمز کمتر 2 ،کارت زرد بیشــتری گرفته و درکنار
این  2تیم حضور دارد .درصورتی که مالک خشن
بودن را خطای مرتکب شده قرار دهیم تراکتور هم
با متوسط  17خطا در هر مسابقه ،خشنترین تیم
لیگ است.
شوتزنترین؛ تراکتور
شــاگردان دنیزلی در هر مســابقه بهطور متوسط
 13 .8مرتبه دروازه رقیبانشان را با شوت تهدید
میکننــد .در شــوت در چارچــوب هم ایــن تیم با
میانگیــن  5 .5خطرناکتریــن تیــم لیگ اســت.
باالترین دقت شــوت هم به نام تراکتور ثبت شــده
کــه نزدیک بــه  40درصد شــوتهای ایــن تیم در
چارچوب است.
کمتریــن شــوت مواجــه شــده؛ نفــت
مسجدسلیمان
در این فصل کمترین شــوت به سمت دروازه نفت
مسجدسلیمان زده شــده .رقیبان این تیم به طور
متوسط در هر مســابقه فقط  6 .9شوت به دروازه
ایــن تی م میزنند .بــرای درک بهتــر عجیب بودن
این آمار کافی اســت بدانیم کــه در هر نود دقیقه،
میانگین 6.17شوت به سمت دروازه شاهین ثبت
شده اســت .همچنین کمترین شوت در چارچوب
مواجه شده هم به نام نفت مسجدسلیمان است.
موفقیت در نبرد؛ سپاهان
در مجموع نبردهایی که در طول مســابقه شــکل
میگیرد ،تیــم صدرجــدول بهترین آمــار را دارد.
بازیکنان ســپاهان در  53 .9درصد نبردهای این
فصلشان پیروز شدند.

گفتوگوی جنجالی سعید مالیی با فدراسیون جهانی

فدراســیون جهانی جودو بخشهایی ازچت ماهها قبل سعید مالیی با مسئوالن فدراسیون جهانی
را در اختیــار مســئوالن ایرانی قرار داده که حکایت از عالقه و تــاش وافر این جودوکار ایرانی پیش
از پناهندگیاش برای قبول تابعیت کشــوری دیگر دارد .به گزارش ایســنا فدراسیون جهانی جودو
اخیرا با ارسال نامهای به مسئوالن ورزش ایران و ارسال بخشی از چتهای سعید مالیی با خانملیزا
مسئول برگزاری مســابقات فدراسیون جهانی جودو تاکید کرده که این جودوکار ایرانی از مدتها
پیش به دلیل شــرایط دشــوارش در ایران ،به صورت جدی پیگیر پناهندگیاش در کشورهای دیگر
بوده اســت .این چتها به صورت اظهارات یکطرفه ســعید مالیی (اظهاراتلیز ا از سوی فدراسیون
جهانی حذف شــده) و در ضمیمه مستندات و دفاعیات فدراســیون جهانی جودو در دالیل ورودش
به موضوع مالیی برای مقامات ایرانی ارسال شده است.

فوتبالیها در ســالهای گذشــته بارها نسبت به
پرداخت نشدن حقپخش تلویزیونی انتقاد کردند
اما هیچ راه حلی به دســت نیامده تا وزارت ورزش
مجبور شــود از راهی دیگر این مســئله را پیگیری
کنــد .ژالــه فرامرزیان ،معــاون توســعه مدیریت و
منابع وزارت ورزش با اشاره به جلسههای متعدد
بــا مدیران صداوســیما در  2ســال گذشــته برای
تعییــن و تکلیف حــق پخش ورزش کشــور گفت:
«مذاکــرات ما بــا صداوســیما در حد به رســمیت
شناختن حقپخش ورزش هم نتیجه نداشت ه و در
آن ســازمان اراده و تمایلی برای حل این مشــکل
وجود نــدارد و زیر بــار آن نمیرونــد ».معاونوزیر
ورزش و جوانــان گفــت« :احیــای حقپخــش
تلویزیونی و ورزش جزو تکالیف قانونی وزارتخانه
اســت و برای همین با تدبیــری که صورت گرفته،

استراماچونی موفقترین لژیونر
فوتبال ایتالیا لقب گرفت

ســایت کالچومرکاتــوی ایتالیــا در
گزارشــی به بررســی عملکــرد بازیکن و
مربیان لژیونر فوتبال ایتالیا که در خارج
از ایــن کشــور فعالیــت دارنــد ،پرداخته
و آنــدرهآ اســتراماچونی ،ســرمربی تیــم
فوتبــال اســتقالل را بهعنــوان بهتریــن
لژیونــر ایتالیایی(مربــی یــا بازیکــن)
معرفــی کــرده اســت .ایــن نشــریه در
بخــش دیگــری از گــزارش خــود درباره
اســتراماچونی ،به نارضایتــی او از تاخیر
باشــگاه اســتقالل در پرداخت حقوق او
و مهلــت  2هفتهای که ســرمربی ســابق
اینتــر و اودینزه به آبیهــای تهران برای
پرداخــت مطالباتــش داده ،اشــارهای
داشــته اســت .کالچومرکاتــو بــا اعطای
نمــره  7 .5بــه اســتراماچونی و باالتــر
قــرار دادن او از افــرادی ماننــد جوزپــه
ســانینو ،ســرمربی تیم هونود بوداپست
مجارســتان و فدریکو ماکدا ،مهاجم تیم
فوتبــال پاناتینایکــوس یونــان (هــر  2با
نمره  ،)7نوشــته اســت« :بعد از پیروزی
 4گله خارج از خانــه مقابل تراکتور ،تیم
اســتراماچونی یــک بــرد  5گلــه خانگی
مقابــل صنعــت نفــت کســب کــرد .بــه
اینترتیــب تیم او در عــرض 180دقیقه
 9گل زد و بــه نظر میرســد که اوضاع بر
وفق مراد استقالل است».

بــا درخواســت مــا از ســازمان برنامــهو بودجه به
میزان کارشناسی شده حقپخش ورزش کشور از
سرفصل اعتبارات سازمان صداوسیما کاسته و به
ســرفصل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان اضافه
خواهد شد .درواقع تهاتر اعتبارات با کمک دولت
و سازمان برنامه و بودجه بهترین و قانونیترین راه
حــل برای احیــای حقپخش تلویزیونــی و ورزش
اســت و امیدوارم صداو ســیما تمکین کند و قطعا
با این حرکــت به زودی بخش مهمــی از نیازهای
ورزش کشــور بخصــوص در بخش فوتبــال ملی و
باشــگاههای پرطرفدار اســتقالل و پرســپولیس
در آســتانه ورود به فرابورس حل میشود ».با این
شرایط ســازمان بودجه کشور از ســال آینده باید
مبلغ حقپخش تلویزیونی را از بودجه صداوسیما
کسر کند و به بودجه وزارت ورزش اضافه کند.

