گزارش آماری عملکرد تیمهای ایرانی درآسیا
علی خلف

هنوز به فرشاد پيوس
تبديل نشدهام
ليگ در جايگاه سوم قرار گرفت ،قرار است از فصل آينده
در تيم پرسپوليس و در كنار شما در خط حمله پرسپوليس
توپ بزند .چه احساسي داريد؟ آيا خط حمله پرسپوليس
با حضور دو گلزن بزرگ به يك خط حمله آتشين تبديل
نخواهد شد؟
قدر مس���لم همينطور هم هست .راهيابي منشا به پرسپوليس را
شك نتايج بهتري در راه خواهد بود.
كنم .بي
مثبت ارزيابي مي
* ام��ا در خبرها خوانديم كه حضور گادوين منش��ا در
پرسپوليس موجب ناراحتي شما شده است.
آيا اين خبر را شما از زبان من و يا از برخورد من دريافت كرديد؟
بنده درخصوص راهيابي منش���ا به پرسپوليس هيچ اظهارنظري
نك���ردهام .هر كس هر چيزي گفته و يا نوش���ته از خودش ارايه
داده و قصد دارد تا با اين حركات در پرس���پوليس تفرقه ايجاد
كند .اتفاقاً بنده به وجود رقابت از نوع س�ل�امت اعتقاد دارم .فكر
كنم كه اضافه شدن منشا به پرسپوليس ضريب رقابت در نزد
مي
مهاجمان پرس���پوليس را افزايش خواهد داد .خالصه اينكه بنده
هيچ مخالفتي و يا اظهارنظري درخصوص پيوند خوردن منشا به
پرسپوليس نداشته و يا ارايه ندادهام.
* به عنوان س��ؤال آخر ،برخيه��ا از جمله مديرعامل
باش��گاه صبا به نحوة حضور تيم پرسپوليس در بازي آخر
مقابل س��ياهجامگان اعتراض داشتند و اعتقاد دارند كه
خالفهايي صورت گرفت��ه تا تيم صبا از ليگ برتر خارج
شود؟
ً
شود .اصوال هر
قبول ندارم .مش���كل صبا به بازي آخر ختم نمي
كس بايد مش���كل خود را به دست خودش حل كند .پرسپوليس
در برابر س���ياه جامگان نه تنها تفكر تباني را نداشت بلكه با نيت
شكست حريف به ميدان رفت .در اين ميان سرمربي تيم تصميم
گرفت ك���ه در بازي آخر كه بدون تأثير ب���ود از وجود بازيكنان
كنم كار خالفي صورت
جوان و ذخيره خود س���ود ببرد .فكر مي
نگرفت .هر كس به جاي مربي پرسپوليس بود ،مثل برانكو عمل
ميكرد .ميدان دادن به جوانان عيب نيست ،بلكه عيب آن است
خواهند كمكاري و كوتاهي در كار خود را متوجه
ها مي
كه برخي
ديگري كنند .تيم صبا قبل از آنكه پرسپوليس قهرمان شود و يا
ديدار آخرش را با س���ياهجامگان برگزار كند به مشكل برخورده
بود ،آقايان بروند در اين رابطه به كنكاش بپردازند تا بدانند كه از
كجا خوردند ،توسط چه كساني خوردند و اصوالً چرا صبا نتوانست
مسير صعودي داشته باشد.

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آس���یا درحالی به پایان
رسید که از چهار نماینده ایران سه تیم به مرحله یک
هش���تم نهایی صعود کردند .اتفاقی که برای نخستین
بار رخ داد.
 اتفاق خوبی که برای فوتبال ایران افتاد ،صعود س���ه
تیم از چهار تیم کشورمان از مرحله گروهی رقابتهای
لیگ قهرمانان آسیا و حضور آنها در مرحله یک هشتم
ها بود .استقالل تهران ،استقالل خوزستان و
این رقابت
پرسپولیس سه تیم کشورمان بودند که به مرحله یک
هش���تم نهایی رسیدند و ذوب آهن تنها تیم ایرانی بود
که موفق به صعود از گروه خود نشد.
* استقالل پرامتیازترین تیم
آبیپوشان تهران با کس���ب  ۱۱امتیاز از  ۶بازی خود
امتیاز آورترین تیم ایرانی در این مسابقات بودند تا به
همین دلیل بتوان آنها را بهترین تیم ایرانی در آس���یا
دانست .آبی پوشان در نخس���تین دیدار خود در این
رقابتها در دوبی مغلوب تیم االهلی امارات شدند و این
تنها بازی بود که آنها موفق به امتیازگیری نشدند .آبی
پوش���ان در ادامه مسابقات خود  ۳بار پیروز شدند و دو
بار هم مساوی کردند تا در مجموع  ۱۱امتیاز گرفته و
از گروه خود صعود کنند.
بعد از استقالل تهران ،پرسپولیس و استقالل خوزستان
ه���م با  ۹امتیاز موفق به صعود ش���دند و ذوب آهن با
ها
گرفتن تنها  ۷امتیاز از صعود به مرحله بعدی رقابت
بازماند.
* شاگردان منصوریان تهاجمی ترین تیم
آبی پوشان تهران با زدن  ۱۰گل در این بازیها گلزن
ترین تیم ایرانی حاضر در مسابقات بودند .همچنین دو
تیم استقالل تهران و استقالل خوزستان تنها تیمهای
ایرانی بودند که در همه مس���ابقات خود موفق به گل
زنی شدند.
* طارمی آقای گل در آسیا
مهدی طارمی نه تنها با شش گل بهترین گلزن ایرانی
حاضر در این مسابقات است ،بلکه او بهترین گلزن در
غرب آسیا هم محس���وب می شود .بعد از طارمی کاوه
های ایرانی
رضای���ی با  ۴گل زده دومین گلزن برتر تیم
ها
در آسیا محس���وب میشود .این دو مهاجم سرخابی
تواند آمار جالبی
روی هم  ۱۰بار گلزنی کردند که می
برای فوتبال ایران باشد.
*  ۷کلین شیت آسیایی
چهار تی���م ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آس���یا در
مجموع  ۷بار موفق به ثبت کلین ش���یت شدند که سه
تیم استقالل ،پرسپولیس و استقالل خوزستان هر یک
 ۲کلین شیت و ذوب آهن اصفهان با یک کلین شیت
در این  ۷کلین شیت آسیایی سهم داشتند.
* بهترین و ضعیف ترین خط دفاعی
دو تیم استقالل تهران و استقالل خوزستان با خوردن
 ۵گل به صورت مشترک بهترین خط دفاعی ایرانیها
در آس���یا را دارند و ذوب آهن با  ۹گل خورده دارای
ضعیف ترین خط دفاعی ایرانی در آس���یا است .تیم
فوتبال پرس���پولیس هم با  ۸گل خورده در این زمینه
آماری نزدیک به تیم ذوب آهن دارد.
 * قاطع ترین پیروزی
تیم اس���تقالل تهران با پیروزی  ۳بر صفر برابر التعاون
در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا بهترین و قاطع ترین
پیروزی یک تیم ایران���ی در این مرحله از رقابتها را به
دست آورد .ضعیف ترین نتیجه تیمهای ایرانی در این

مسابقات نیز به شکست  ۳بر صفر تیم ذوب آهن مقابل
العین باز می گردد.
*  ۷گلزن برای استقالل
تیم اس���تقالل که ب���ا  ۱۰گل زده تهاجمی ترین تیم
ایرانی در این مس���ابقات بود ۷ ،گلزن داشت .در این
تیم تنها کاوه رضایی موفق شد بیشتر از یک گل بزند.
بجز این بازیکن  ۴گله ،امید ابراهیمی ،محسن کریمی،
لئوناردو پادوانی ،علی قربانی ،فرش���ید اس���ماعیلی و
جابر انصاری هر کدام ی���ک گل برای این تیم زدند تا
گستردگی گلزن در این تیم نسبتا زیاد باشد.
*  ۴گلزن برای پرسپولیس
در تیم پرس���پولیس هم شرایط گلزنی شبیه استقالل
است .این تیم  ۹بار در این مسابقات موفق به گلزنی شد
و تنها یک بازیکن توانست بیشتر از یک گل بزند .بجز
طارمی که زننده  ۶گل از  ۹گل پرسپولیس بود ،سروش
رفیعی ،محسن مسلمان و وحید امیری هر کدام یکبار
برای این تیم گلزنی کردند.
* گلزنی بدون پنالتی
های تهران در
نکته جالب این اس���ت که س���رخابی
مجموع  ۱۹بار موفق به گلزنی در این مسابقات شدند
که هیچ یک از این  ۱۹گل با ضربه پنالتی نبوده است.
در این میان تنها پرسپولیس صاحب یک ضربه پنالتی
شد که مهدی طارمی آن را به بیرون زد.
*  ۲۰بازیکن برای تیمهای ایرانی گل زدند
در مجموع  ۴تیم ایرانی در لیگ قهرمانان آس���یا ۳۱
بار موفق به گلزنی ش���دند که این تعداد گل توس���ط
 ۲۰بازیکن زده ش���ده است .بجز طارمی و کاوه رضایی
در استقالل و پرسپولیس که تنها بازیکنانی بودند که
موفق شده بودند بیشتر از یک گل برای تیمهای خود
بزنند ،جری بنگس���تون ،مرتضی تبریزی و آلوز نانگ
ه���م هر کدام با دو گل زده تنها بازیکنان تیمهای خود
بودند که بیش���تر از یک گل در این بازیها زده بودند
و س���ایر بازیکنان هر کدام یک بار برای تیمهای شان
گلزنی کردند.
* تنها هت تریک
طارمی با زدن س���ه گل برابر الوح���ده امارات نه تنها
اولین و تنها بازیکن تیمه���ای ایرانی بود که موفق به
هت تریک در این رقابتها شد ،بلکه تنها بازیکن از یک
ایرانی بود که در یک بازی بیشتر از یک گل زد .طارمی
تنها بازیکنی هم لحاظ می شود که در دو بازی موفق
به گلزنی بیشتر از یکبار شده است .وی در دیدار رفت
تیمش مقابل الوحده هم دو بار گلزنی کرده بود.
طارمی تنها بازیکنی بود که در بازی چهار گروه غرب
آسیا موفق به انجام هت تریک شد.
* ذوب آهن خوش اخالق ترین تیم ایرانی
تیمهای ایرانی در این مسابقات  ۳۰بار از داوران اخطار
گرفتند .تیم ذوب آهن اصفهان با دریافت تنها  ۴کارت
زرد خوش اخالق ترین تیم ایرانی در این مسابقات بود
و استقالل تهران با  ۱۱اخطار پر کارت ترین تیم ایرانی
بود .س���هم تیم استقالل خوزستان  ۷و پرسپولیس نیز
 ۸اخطار از مجموع کارتهای رد و بدل شده به تیمهای
ایرانی بود.
استقالل تهران و استقالل خوزستان هر کدام تنها در
یک بازی از داوران کارت زرد نگرفتند و پرس���پولیس
در دو ب���ازی .اما ذوب آهن با نگرفتن اخطار در  ۴بازی
پشت سر هم از این نظر نیز آمار جالب توجهی از خود
به جای گذاشتند.
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