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گروه ورزشــی- آبی پوشــان 
تهرانی بــا ۱۱ امتیاز پس از آلومینیوم 
اراک در رده دوم جدول رده بندی قرار 
دارند و نماینده سیرجان با ۹ امتیاز در 

جایگاه پنجم ایستاده است. 
هر ۲ تیم با وجود اینکه جزو سه 
تیمی هستند که تا به اینجا در لیگ برتر 
شکستی را نپذیرفته اند اما در هفته های 

اخیر رنگ برد را هم ندیده اند. 
شــاگردان فرهاد مجیدی بعد از 
ســه برد متوالــی در ۲ هفته اخیر به ۲ 
تســاوی رضایت داده انــد و تیم امیر 
قلعه نویی نیز پس از ۲ پیروزی پی در 
پی، در ســه هفته گذشته نتیجه ای جز 

مساوی عایدش نشده است. 
آنهــا حاال محکوم بــه پیروزی 
هســتند تا همچنان بتوانند در باالی 
جدول حضور داشته باشند و وضعیت 

خوب خود را حفظ کنند.
این پنجمین جــدال بین فرهاد 
مجیدی و امیر قلعه نویی خواهد بود. 
چهار دیدار قبلی بــه چهار برد برای 
شــاگرد، یعنی مجیدی منجر شــده 

اســت. فرهاد ۲ بــار در لیگ و ۲ بار 
در جام حذفی موفق شــده تیم های 

استادش را از پیش رو بردارد.
ابتدا در هفته بیست و هفتم لیگ 
نوزدهم بود که استقالل با نتیجه ۲ بر 
یک از سد ســپاهان گذشت. سپس 
نوبت به یک چهارم نهایی جام حذفی 
در همان فصل رســید که پیروزی ۲ 
 بــر صفر برای تیم تهرانی به دســت 

بیاید.
فصل بعد ژنرال راهی سیرجان 
شــد اما بازهم یک بار در لیگ و مرتبه 
دیگر در جام حذفی به مجیدی باخت. 
ابتدا پیروزی ۲ بر صفر در هفته بیست 
و چهارم لیگ بیستم و سپس برد ۲ بر 
یک در نیمه نهایی جام حذفی. هشت 
گل زده برای تیم های مجیدی و ۲ گل 
زده برای تیم های قلعه نویی تا به اینجا 

به ثمر رسیده است. 
باید دید این بــار و در پنجمین 
رویارویی که می بایست برای اولین بار 
خــارج از تهران و به میزبانی تیم امیر 
قلعه نویی برگزار شود چه نتیجه ای به 

دســت می آید. آیا َخــرق عادتی رخ 
خواهــد داد یا فرهــاد گالتش را در 

سیرجان جشن می گیرد.
داوران دیدارهای هفته ششــم 
لیگ برتر فوتبال کشــور مشــخص 

شدند.
اسامی داوران به شرح زیر 

است:
چهارشنبه 3 آذرماه 1400

فجر سپاسی – سپاهان
ناصر جنگی- محمدجــواد مداح- 

مهدی سیفی- یاسر همرنگ
ناظر: محسن قهرمانی

تراکتور – پدیده مشهد
کمیــل غالمی- عســگر محمدی- 

عباس پورحیدری- فرزاد منصوری
ناظر: ابوطالب طاهریان

نساجی مازندران – پیکان
عبدالنبی پورخلف- محمد عطایی- 

مهدی شفیعی- علی بای
ناظر: حاتم بک پور

هوادار – آلومینیوم اراک
بیژن حیــدری- علــی میرزابیگی- 

حمیدرضا افشون- ایمان کهیش
ناظر: رضا سخندان

گل گهر سیرجان – استقالل
علی صفایی- سعید قاسمی- حسن 

ظهیری- حسین زمانی
ناظر: خداداد افشاریان

نفت مسجد سلیمان – مس 

رفسنجان
میثم حیدری- حسین مرادی- میالد 

قاسمی- وحید زمانی
ناظر: محمود رفیعی

ذوب آهن – فوالد خوزستان
محمدرضا تارخ – یعقوب سخندان- 

پوریا زحمتی- مرتضی منصوریان

ناظر: حسین نجاتی
صنعت   – پرسپولیس 

نفت آبادان
ســیدعلی اصغر مومنی- آرمان 
اسعدی- علی احمدی- سعاد 

وفاپیشه
ناظر: علیرضا کهوری

فرهاد مجیدی در هر چهار تقابل قبلی با امیر قلعه نویی به برتری رسیده است. یکی از هشت دیداری که 
روز چهارشنبه در چارچوب هفته ششم لیگ برتر برگزار می شود، تقابل گل گهر سیرجان و استقالل تهران خواهد بود.

گروه ورزشــی-  بررسی آمار 
گلزنــی ۳ فصل اخیر لیگ برتر فوتبال 
ایران با لیگ کشورهای عربستان، قطر 
و امارات نشــان می دهد که لیگ ایران 
آمار پایین تری نســبت به این لیگ ها 

دارد.
هفتــه پنجم لیگ برتــر فوتبال 
ایران با ۸ بازی برگزار شــد که در این 
دیدارها تنها ۱۰ گل به ثمر رسید و هفته 
کم گلی را لیگ ایران سپری کرد. لیگی 
که ســال ها است میانگین گل کمتری 
دارد و نســبت به سایر لیگ های برتر 

آسیایی هم، در رده پایینی قرار دارد.
تاکنون ۵ هفته و ۴۰ بازی از لیگ 
بیست و یکم برگزار شده است که در 
مجموع ۶۸ گل توســط تیم ها به ثمر 
رســیده که این میانگین ۱.۷ گل در هر 
بازی را برای لیگ بیست و یکم نشان 
می دهد. این در حالی است که در سایر 
لیگ های برتر خاورمیانه، میانگین آمار 
بهتری را نسبت به لیگ ایران می بینیم 
و تنها لیگ ستارگان قطر در این فصل، 
آمار بدتری را نسبت به لیگ برتر ایران 
به ثبت رسانده  است. در لیگ ۱۴ تیمی 
امارات که ۱۰ هفته از آن  گذشته، ۱۹۰ 
گل به ثمر رســیده که میانگین گل ۲.۷ 
گل در هر بازی را به همراه داشته است. 
در لیــگ ۱۲ تیمی قطــر، ۱۶۳ گل در 
۹ هفته وارد دروازه ها شــده است که 

میانگیــن گل این لیگ را به ۱.۵ گل در 
هر بازی نســبت به فصول قبل کاهش 
داده است. همچنین در لیگ عربستان و 
با وجود بازی های نابرابر برخی تیم ها 
ماننــد الهالل، ۲۳۴ گل در ۹۱ بازی به 
ثمر رســیده تا میانگین ۲.۵۷ گل را در 

این لیگ شاهد بود.
قطعا یکی از دالیل کم گل بودن 
لیگ ایران نســبت به ســایر لیگ های 
خاورمیانه، کیفیت بد اســتادیوم های 
تیم های لیگ برتری و حتی دسته های 
پایین تر است و دلیل دوم هم می تواند، 
نبود ثبات روی نیمکت ها باشد. لیگ 
ایران برعکس ســایر لیگ های عربی، 
روندی نزولی داشــته و کاســه صبر 
مدیران تیم ها خیلی زود پر می شود و 
تنها پــس از چند هفته نتیجه نگرفتن، 

مربی خود را برکنار می کنند. همچنین 
نبود تماشاگران نیز در کاهش میانگین 
گل این فصل نسبت به فصولی قبل از 
کرونا، تاثیری مســتقیم داشته اما آمار 
نشــان می دهد در ۳ فصل اخیر، لیگ 
ایران آمار بدتری در به ثمر رســاندن 
گل نسبت به لیگ های امارات، قطر و 
عربستان داشته اســت و این نشان از 
کم هیجان بودن لیگ برتر فوتبال ایران 

است.
بررسی آمار گلزنی در ۴ لیگ برتر 
خاورمیانه نشان می دهد لیگ برتر جای 
زیادی برای پیشرفت دارد و از مدیران 
فدراسیون و باشگاه ها تا سایر اعضای 
دخیل در فوتبال این مملکت باید سعی 
تــالش کنند و تا ایــن لیگ حداقل به 
ســطح لیگ هایی مثل لیگ عربستان و 

حتی امارات برسد.
فصل ۲0۲1-۲۲

لیــگ ایــران: ۶۸ گل در ۴۰ بــازی؛ 
میانگین ۱.۷ گل در هر بازی

لیگ امــارات: ۱۹۰ گل در ۷۰ بازی؛ 
میانگین ۲.۷ گل در هر بازی

لیگ ســتارگان قطر: ۱۶۳ گل در ۱۰۸ 
بازی؛ میانگین ۱.۵ گل در هر بازی

لیگ عربســتان: ۲۳۴ گل در ۹۱ بازی؛ 
میانگین ۲.۵۷ گل در هر بازی

فصل ۲0۲0-۲1
لیــگ ایــران: ۴۷۶ گل در ۲۴۰ بازی؛ 

میانگین ۱.۹۸ گل در هر بازی
لیــگ امارات: ۵۶۷  گل در ۱۸۲ بازی؛ 

میانگین ۳.۱۱ گل در هر بازی
لیگ ســتارگان قطر: ۳۷۶ گل در ۱۳۲ 

بازی؛ میانگین ۲.۸۴ گل در هر بازی
لیگ عربستان: ۷۴۶ گل در ۲۴۰ بازی؛ 

میانگین ۲.۸۷ گل در هر بازی
فصل ۲01۹-۲0

لیــگ ایــران: ۵۰۳ گل در ۲۴۰ بازی؛ 
میانگین ۲.۰۹ گل در هر بازی

لیگ امــارات: ۳۸۵ گل در ۱۳۳ بازی؛ 
میانگیــن ۲.۸۹ گل در هر بازی )لیگ 

امارات به دلیل کرونا، نیمه تمام ماند(
لیگ ســتارگان قطر: ۳۵۰ گل در ۱۳۲ 

بازی؛ میانگین ۲.۶۵ گل در هر بازی
لیگ عربستان: ۶۹۰ گل در ۲۴۰ بازی؛ 

میانگین ۲.۸۷ گل در هر بازی

گروه ورزشی-  با رسمی شدن 
برکناری اوله گنار سولسشــر، سران 
منچستریونایتد به دنبال یافتن بهترین 
جانشین برای او هستند. شش گزینه 
مطرح شــده که دو تای شــان جدی 

هستند.
منچستریونایتد در نهایت حکم 
بــه برکناری اوله کنار سولسشــر داد 
و داســتان ســرمربی نروژی در این 
باشــگاه پایان یافت. اوله که اسطوره 
منچســتریونایتد اســت، در دوران 
مربیگــری نتوانســت توقعــات را 
برآورده کند و یونایتد اکنون به دنبال 
انتخــاب پنجمین مربی دوران پســا 

فرگوسن است.
دیوید مویس، لوئیس فن خال، 
ژوزه مورینیو و سولسشــر هیچکدام 
نتوانستند پس از سر الکس فرگوسن، 
یونایتد را به قهرمانی لیگ برتر برسانند 
و در میــان اینها تنها آقای خاص بود 
که عملکرد به نسبت قابل قبول تری 

داشت.
سولسشر سال گذشته یونایتد را 
به فینال لیگ اروپا رساند اما در ضیافت 
پنالتی ها برابر ویارئال مغلوب شد. او 
نتوانست همچون مورینیو یونایتد را 
به قهرمانی این جام برساند و در حال 
حاضر شیاطین ســرخ در لیگ برتر 
با قعر جدول فاصله شــان نزدیک تر 

اســت تا صدر جــدول)۱۱ امتیاز در 
مقابل ۱۲ امتیاز( .

دیــروز و پــس از ۵ ســاعت 
جلسه ســران باشگاه، حکم برکناری 
سولسشر امضا شــد و ساعتی پیش 
حنبه رسمی پیدا کرد. ۹ میلیون یورو 
به مرد نــروژی به عنوان غرامت باید 
پرداخت شــود و حــاال باید دید چه 

کسی جانشین او خواهد شد.
پــس از دو شکســت ۵-۰ از 
لیورپــول و ۲-۰ از ســیتی، آنتونیو 
کونتــه به عنوان جــدی ترین گزینه 
جانشینی سولسشــر مطرح بود ولی 
مربی ایتالیایی اکنون هدایت تاتنهام را 
برعهده دارد و از فهرست یونایتد طبعا 

خط خورده است.
طبق گــزارش اتلتیک، انتخاب 

فــوری جانشــین برای سولسشــر 
غیرممکن است و تا آمدن نفر بعدی، 
دارن فلچر بازیکن سابق یونایتد مربی 

موقت خواهد بود.
تلگراف و اتلتیک نوشته اند که 
زین الدین زیدان گزینه اول جانشینی 
سولسشر اســت ولی متقاعد کردن 
مربی ســابق رئال به ســادگی میسر 
نخواهــد بود. زیزو پس از ترک رئال 
فعــال از فوتبال فاصلــه گرفته ولی 
پیشــنهاد هدایت یونایتــد می تواند 
برای بازگشت او بسیار جذاب باشد.

پس از زیزو نام هایی چون برندان 
راجرز و مائوریسیو پوچتینو نیز مطرح 
شــده اند ولی هر دو در حال حاضر 
مشــغول به کار هستند. راجرز مربی 
لستر است و پوچتینپو نیز هدایت پی 

اس جی را برعهده دارد.
راجرز اخیرا در پاسخ به سوالی 
در مورد جانشینی سولسشر گفته بود:» 
ســوال محترمانه ای نیست. من مربی 
لستر هســتم و سولسشر نیز هدایت 
یونایتد را برعهده دارد. از اینکه مربی 
لستر هستم، احساس غرور می کنم.«

گزینــه هــای دیگر فهرســت 
یونایتد برای جانشــینی سولسشــر، 
لــوران بالن مربی الریــان، اریک تن 
هــاگ مربــی آاژاکــس و نیز جولن 
لوپتگی مربی ســویا هستند. اتلتیک 
از لوپتگی به عنوان جدیدترین گزینه 
سران منچستر نام برده است. کسی که 
زمانی سرمربی تیم ملی اسپانیا و رئال 
بود و در دو سال گذشته با سویا نتایج 

خوبی کسب کرده است.
لوپتگــی که به خاطــر هدایت 
رئال، ســه روز مانــده به جام جهانی 
۲۰۱۸ از تیم ملی اســپانیا برکنار شد، 
در رئال عمر کوتاهی داشت و پس از 
شکست سنگین در ال کالسیکو جای 
خود را به ســانتی سوالری داد ولی او 
در سویا اعاده حیثیت کرد و توانست 
این تیم را ســال ۲۰۲۰ قهرمان لیگ 

اروپا کند. 
زیــدان، لوپتگی یــا یک مربی 
دیگــر؛ چه کســی روی نیمکت داغ 

منچستریونایتد خواهد نشست؟

پایان مرد یخی؛ شش گزینه برای نیمکت داغ منچسترایران از امارات و قطر هم عقب تر است
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تیم فوتبال شهرداری بندرعباس

مجیدی به دنبال گالت 
مقابل قلعه نویی؛ نه به 

تساوی


