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  هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در حالی از روز چهارشنبه آغاز  شد که جذابیت های خاصی در دل آن نهفته است.

آنچه در ادامه هفته دوازدهم لیگ برتر 
فوتبال خواهید دید

عکس ها: جعفر همافر
پاکسازی مجموعه ورزشی المپیک کیش

گروه ورزشــی -  هفتــه دوازدهم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران تا دوشنبه 
هفتــه آتی دنبال خواهد شــد. در این هفته 
جذابیت هــا و دوئل ها و رقابت های جذابی 
به انجام می رســد که به آنها اشاره خواهیم 

داشت:
گل گهر - تراکتور:

تیم امیر قلعه نویــی پس از مدت ها به 
میدان خواهد رفت. آنها باید به مصاف تیمی 
بروند که در هفته اخیر به اســتقالل باخت. 

حاال هر ۲ تیم یک نقطه اشــتراک دارند که 
در خانه به آبی پوشــان پایتخت باخته اند. اما 
بدون شــک مهمترین اتفاق رویارویی امیر 
قلعه نویی با تیم اســبق و شاگرد پیشین خود 
است. مسعود شجاعی برای اینکه همچنان 

اعتماد مالک باشــگاه را داشته باشد باید در 
این میدان به برتری برسد. تراکتور در حضور 
قبلی خود در اســتان کرمان موفق شد با یک 
گل از سد مس رفسنجان بگذرد اما این بار...

استقالل - سایپا:
صدرنشــین فعلــی لیــگ برتــر در 
دوازدهمین آزمون خود در لیگ بیستم باید 
به مصاف ســایپا برود. ســایپایی که بعد از 
هفت هفته بدون برد، ســرانجام توانست از 
ســد ذوب آهن بگذرد و به دومین پیروزی 
این فصل دســت پیدا کند. سایپا فصل قبل 
در بازی رفت چهار گل از استقالل خورد اما 
در ورزشگاه آزادی به تساوی ارزشمند یک 
بر یک رســید و ۲ امتیاز مهم را از آبی پوشان 

گرفت. باید دیــد تیم محمود فکری بعد از 
تساوی با ۲ تیم تهرانی دیگر، در برابر دیگر 
همشــهری خود چه نتیجه ای را به دســت 

می آورد.
آلومینیوم اراک - پرسپولیس:

بدون شــک مهمترین روز ورزشــی 
اســتان مرکزی در پیش است. جایی که تیم 
آلومینیوم باید در خانه از قهرمان چهار دوره 
اخیر لیگ برتر پذیرایی کند. پرسپولیســی 
که طلســم نبردن هایــش را در برابر فوالد 
شکســت و حاال به مصــاف تیمی می رود 
که ســرمربی اش راه نتیجــه گرفتن در برابر 
پرسپولیس را خوب می داند. هر ۲ تیم با پنج 
کلین شیت از این حیث در لیگ بیستم بهترین 

هستند. باید منتظر یک مساوی دیگر باشیم 
یا این مسابقه حساس برنده خواهد داشت؟
ماشین سازی - فوالد خوزستان:

ســعید اخباری و شاگردانش همچنان 
قعرنشــین هســتند و بدون برد. آنها این بار 
باید بــه مصاف یک تیم زخم خورده بروند. 
فوالد در هفته ای که گذشــت با یک گل به 
پرســپولیس باخت تا دومین شکست این 
فصلش به ثبت برسد. هر ۲ تیم به تنها چیزی 
که فکر می کنند کســب سه امتیاز است و هر 
اتفاق دیگری جز این نمی تواند راضی شان 
کند. فوالد در ســه هفته اخیر نتوانسته به برد 
برســد و این اصال برای تیمی که قصد دارد 
در کورس قهرمانی باشد اتفاق خوشایندی 

نخواهد بود.
صنعت نفت آبادان - سپاهان:

جدال جذاب بین طالیی پوشان فوتبال 
ایــران. صنعت نفت تمام بازی های خانگی 
قبلــی خود را بــرده و از این حیث بهترین 
تیم است. شــاگردان سیروس پورموسوی 
در این هفته میزبان تیمی هســتند که آخرین 
حضورش در آبادان منجر به شکست سنگین 
چهار گله شد. اما محرم به هیچ وجه دوست 
نــدارد در این زمینه با امیر قلعه نویی همدرد 
شود. او و تیم یکدستش به دنبال این هستند 
تا طلســم آبادان را بشــکنند و پس از پایان 
هفته دوازدهم باالتر از برزیل ایران در جدول 

قرار بگیرند.

گروه ورزشــی - بیســتمین دوره 
مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور در حالی 
یک ســوم خود را پشــت سر گذاشت که 
میانگین گلزنی در این مســابقات بســیار 
پاییــن و کمتر از اســتانداردهای جهانی 
است. بیستمین دوره از مسابقات لیگ برتر 
هفته یازدهم خود را پشــت سر گذاشت 
و تیم های حاضر در این مســابقات برای 
هفته دوازدهم آماده می شوند. با احتساب 
دو دیــدار معوقه، تاکنون ۸۶ بازی در این 
مســابقات برگزار شــده که در این تعداد 
مسابقه، تنها ۱۶۹ بار توپ از خط دروازه ها 
عبور کرده است. این میزان از میانگین های 

جهانی پایین تر است.
استقالل صدرنشــین مسابقات ۱۶ 
گل در ۱۱ بــازی زده، امــا این تیم دارای 
بهترین خط حمله نیست. سپاهان اصفهان 
تیم سوم جدول با ۱۷ گل زده بهترین خط 
حمله مســابقات را در اختیار دارد یعنی به 
ازای هر بازی، تنها ۵۴/۱ گل به ثمر رسانده 
است. اســتقالل که در صدر جدول قرار 
دارد، به ازای هر بازی ۴۵/۱ گل زده است. 
این آمار نشــان می دهــد بهترین تیم های 
تهاجمی لیگ برتر به معدل هر بازی ۲ گل 

هم نرسیده اند.
در ۸۶ بازی انجام شــده در ۱۱ هفته 
گذشــته از لیــگ برتر، ۱۴ بــازی بدون 

گل بــوده که این آماری نســبتاً باال به نظر 
می رسد. در هفته هفتم رقابتها ۳ بازی بدون 
گل به پایان رسید که این بیشترین تساوی 
صفر-صفر در یک هفته از مسابقات بود و 
در هفته های دوم، هشتم و دهم هیچ بازی 

بدون گل به پایان نرسید.
۱۴ تیــم از ۱۶ تیم لیــگ برتر طعم 
تســاوی های بدون گل را چشــیده اند و 
تنها دو تیم صنعت نفت آبادان و نســاجی 
مازندران هستند که در تساوی های بدون 

گل لیگ سهمی نداشته اند.

آلومینیــوم اراک با ۴ تســاوی بدون 
گل بیشــتری ســهم را در بیــن تیم های 
لیــگ برتری دارد و بعد از آن نیز ســایپا، 
پرسپولیس و تراکتور با تساوی بدون گل 
در رده بعدی هستند. نفت مسجد سلیمان، 
مس رفسنجان، فوالد، پیکان و استقالل هر 
کدام ۲ و ۵ تیم ماشــین سازی، ذوب آهن، 
سپاهان، شــهر خودرو و گل گهر یک بار 
در تساوی های بدون گل حضور داشته اند.
نتیجه تســاوی بــدون گل با ۲۰ بار 
تکــرار در ۱۱ هفته ابتدایی مســابقات پر 

تکرارترین نتیجه در لیگ ایران بوده و بعد 
از آن تســاوی یک-یک بــا ۱۶ بار تکرار 
و پیــروزی ۲ بر یــک با ۱۲ بار تکرار قرار 

دارند.
همچنیــن ۶ بازی نیز بــا نتیجه ۲ بر 
صفر به اتمام رســیده و این نشان می دهد 
در ۵۲ بازی از ۸۶ بازی انجام شــده، ۳ یا 
کمتر از ۳ گل در هر بازی به ثمر رســیده 
است که این آمار پایینی به حساب می آید.
پرگل ترین بازی های انجام شــده در 
این مســابقات دیدار بین دو تیم سپاهان 
و ماشین ســازی بود که به لطف ۵ پنالتی 
گرفته شده، مسابقه دو تیم با تساوی ۳-۳ 
به پایان رسید. بعد از آن نیز دیدار آلومینیوم 
و ماشین سازی که با نتیجه ۴ بر یک به سود 
تیم اراکی به پایان رســید، دومین دیدار پر 

گل مسابقات است.
بهترین پیــروزی هم تاکنون نصیب 
تیم ســپاهان شده اســت. طالیی پوشان 
اصفهان در هفته ششــم توانستند نساجی 
را با نتیجه ۴ بر یک شکســت دهند که این 

بهترین نتیجه کسب شده تا امروز است.
هفته هشتم مسابقات لیگ برتر با رد 
و بدل شــدن ۲۰ گل، پــر گل ترین هفته 
مســابقات است و دو هفته سوم و چهارم 
با تنها ۹ گل، کم گل ترین هفته مســابقات 

لیگ برتر است.

صفر-صفر تکراری ترین نتیجه
گروه ورزشی - کادرفنی پرسپولیس 
بــه دلیل مصدومیت مدافعــان میانی خود 
چاره ای جز تغییــر چهره خط دفاعی این 
تیــم برای بازی با آلومینیوم اراک ندارد تیم 
فوتبال پرسپولیس در حالی تمرینات خود را 
برای دیدار با آلومینیوم اراک آماده می کند که 
مدافعان میانی اصلی خود را در اختیار ندارد.

سید جالل حســینی و محمدحسین 
کنعانــی زادگان در جریــان پیروزی دو بر 
یک پرسپولیس مقابل فوالد خوزستان دچار 
آسیب دیدگی از ناحیه همسترینگ شدند تا 
نتواننــد این تیم را حداقل در یک ماه آینده 

همراهی کنند.
چالشــی بزرگ برای خــط دفاعی 
پرســپولیس که باید دهمین بازی خود در 
فصل جاری لیگ برتر را بدون حضور این 
دو بازیکن پشت ســر بگذارد. یحیی گل 
محمدی سرمربی سرخپوشان که در ابتدای 
فصل نتوانست بازیکنان مدنظر خود برای 
حضور در دفاع را جذب کند حاال با کمبود 

بازیکن مواجه است.
سرمربی سرخپوشــان پایتخت تنها 
محمــد انصــاری را که به تازگــی از بند 
مصدومیــت طوالنی مدت خــود رهایی 
یافته و سید احسان حسینی بازیکن جوان 
تیمش را به عنوان مدافع تخصصی 

در اختیــار دارد. انصاری در حالی به عنوان 
گزینه نخست جانشینی سیدجالل و کنعانی 
زادگان تمرینات خود را پشت سر می گذارد 
که در ســال جاری نتوانسته است برای این 

تیم بازی کند.
احسان حسینی مدافع جوان سرخ ها 
نیز که در چند ســال گذشــته همواره در 
تمرینات بزرگساالن حضور داشت تبدیل 
بــه گزینه مــورد اعتماد یحیــی به عنوان 
جانشین مدافعان مرکزی خود شده است و 
در بازی با آلومینیوم نیز قرار است بازی کند.

با این حال کمبود مدافع در پرسپولیس 
باعث شده تا کادرفنی این تیم برای انتخاب 
مدافعان میانی خود در بازی با آلومینیوم به 
فکر حضور بازیکنانی نظیر علی شجاعی و 
ســیامک نعمتی نیز در قلب خط دفاع خود 
باشــد.باید دید دیدگاه یحیی برای انتخاب 
مدافعانی میانی خــود در بازی هفته آینده 
خود چگونه خواهد بود و پرســپولیس که 
تاکنــون تنها پنج گل از ۹ بــازی خود در 
لیگ برتر دریافت کرده اســت برای حفظ 
اســتحکام خط دفاعی خــود وارد میدان 

می شود.
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و 
آلومینیوم اراک ســاعت ۱۵ دوشنبه هفته 
آینده در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال 

برگزار می شود.

کار دشوار یحیی برای چهره جدید خط دفاعی پرسپولیس
برای دیدار مقابل آلومینیوم؛
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فقر گل و افزایش نتایج کم گل در لیگ برتر؛


