هومن جعفري
Houman Jafari

طنزیم

www.Iran-varzeshi.com

از چشم افتاده!
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هنوز مشغول رمزگشایی از صحبتهای برانکو در
مورد مربــی تیم ملی عراق بودم که ببینم چه کد
مخفی و صحبت پنهانی داخلش قرار داشــته که
کیروش آنطوری عصبانی شــد که یکدفعه دیدم
از مــارکار مصاحبه آمده که عراق مدعی اول گروه
برای صعود است!
یعنی االن رسما گرخیدم! چطوری میشود که اگر
برانکو بگوید مربی عــراق مربی خوب و محترمی
اســت باید در دادگاه صحرایی دارش زد ولی اگر
مارکار بگویــد عراق در حضور ایران مدعی اول به
حساب میآید باید بهعنوان پاداش ،سر شام به او
دســر اضافه داد؟ به این نتیجه رسیدم که مارکار
حتما مورد حمایت قلبی کارلوس است ولی برانکو
از چشمش افتاده! اینطوری است دیگر .ما خودمان
هم این تجربه را داریم که از چشــم یکی بیفتیم.
هر کاری میکنیم دیگر مــا را قبول ندارد! فایده
هم ندارد .تالشهایمان در دل ســنگش هم اثر
نمیکند .االن برانکو هم همینطوری شده .حرف
نزند ،کیروش بل میگیرد که نتایج ما باعث شده
برانکو اللمونی بگیرد .حرف بزند ،متهم میشــود
بــه خیانت .از تیــم ملی تعریف کنــد ،کیروش
میگوید ببینید این مار غاشیه چه در سر دارد که
از تیم ملی تعریف میکند! بد دردی اســت برادر!
کشیدهایم این درد را!
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نتیجه انتقال الدوساری و المولد به ویارئال و لوانته
گزارش دو

بعد از پیروزی ایران مقابل یمن ،عربســتان بهترین نتیجه جام ملتهای آسیا را تا
امروز کســب کرده؛ برد  4بر صفر مقابل کرهشمالی که البته از روزهای اوج فاصله
داشــت .عربستان در این بازی  4گل زد و چند موقعیت هم از دست داد تا رکورد
بهترین پیروزی جام ملتها را فعال ایران در اختیار داشــته باشــد .برای عربستان
در این بازی ،دو بازیکن گل زدند که ســابقه بــازی در اللیگا را دارند .فصل قبل،
فدراسیون فوتبال عربستان برنامه ویژهای تدارک دید تا چند بازیکن از این کشور،
تمریــن و بازی در باشــگاههای حاضر در لیگ اســپانیا را تجربه کنند .تصمیمی
که مخالفان و موافقان بســیاری هم داشت اما حاال میبینیم عربستان نتیجه این
انتقالها را در جام ملتهای آســیا دیده است .گلهای عربستان به کرهشمالی را
سالمالدوساری ،حاتم بابحیر ،محمدالفتیل و فهدالمولد به ثمر رساندند .از جمع این
 4بازیکن ،فهدالمولد و سالمالدوســاری تجربه انتقال به اللیگا و بازی در این لیگ
معتبر را در کارنامه دارند .سالمالدوســاری که پیراهن ویارئال را در اسپانیا پوشید،
بیشــتر بازیکن تمرینی این باشگاه بود تا اینکه در ترکیب قرار بگیرد و بازی کند.
سالمالدوســاری البته یک بازی هم با پیراهن ویارئال انجام داد .مقابل رئالمادرید
و در دیداری که ویارئال از حریف خود  2گل خورده بود .سالمالدوساری در دقیقه
 57جای ژاوی فوئهگو را گرفت و توانســت نتیجه بــازی را تغییر دهد .ویارئال با
مربیگری ژاوی کالهخا دو گل زد و بازی را با کســب یک امتیاز به پایان رســاند.
این تنها بازی الدوســاری برای ویارئال بود؛ هافبک  27سالهای که این روزها عضو
باشگاه الهالل است و در  41بازی ملی 7 ،گل نیز وارد دروازه حریفان کرده .دیگر
گلزن اللیگایی عربستان ،فهدالمولد است .بازیکنی که فصل قبل  2بازی در اللیگا
و در ترکیــب لوانته انجــام داد .المولد مقابل ســلتاویگو و لگانس فرصت بازی به
دست آورد و روی هم سابقه  25دقیقه حضور در اللیگا را در کارنامه دارد .المولد،
مهاجم باشــگاه االتحاد عربستان است که در  49بازی ملی  12گل هم زده است.
محمدالفتیل و حاتم بابحیر هم مقابل کرهشمالی گل زدند .الفتیل ،مدافع  27ساله
باشگاه االهلی عربستان است که  12بازی انجام داده و نخستین گلش را با پیراهن
ملی به ثمر رســانده .درست مانند حاتم بابحیر که او هم در پانزدهمین بازی خود
برای عربســتان ،نخستین گل ملی خود را زد .بابحیر ،هافبک  26سالهای است که
در باشگاه الشباب عربستان عضویت دارد .انتقال بازیکن به باشگاههای اسپانیایی،
حاال نتیجه داده و عربستان با اتکا به فهدالمولد و سالمالدوساری یکی از مدعیهای
جدی قهرمانی در جام ملتهای آســیا اســت .تیمی که با مربیگری پیتزی و بعد
از گذراندن یک جام جهانی ناموفق ،پا به امارات گذاشــته تا شــاید پس از سالها
عنوان قهرمانی را کسب کند.

تمرکز

یکــی از بامزهترین اتفاقات ممکن در ایران همین
دیروز رخ داد و مجمع عمومی فدراســیون فوتبال
لغو شــد! دلیل لغو هم این بود که تمرکز تیم ملی
به هم نخورد! یعنی چه؟ یعنی االن ســردار آزمون
بــر و بر به اینترنت نگاه میکرد ببیند چه کســی
خزانهدار فدراســیون شــده؟ کیروش منتظر بود
گزارش مالی فدراســیون منتشر شود ببیند بدون
اجازه او به کسی حقوق دادهاند یا نه! واقعا نشست
تشــریفاتی که قبلش دندان هرگونــه تغییری را
کشــیده بودند چه ضرری برای تیم ملی داشت؟
گرفتهاید ما را؟

دفاع سهنفره ،بالی جان عراق

کاتانچ جبران کرد 3 :روش در  53دقیقه

گزارش یک

تحلیل تاکسیواری!

بــه نظر من این قصه پیوســتن فرهاد مجیدی به
اســتقالل کار خود وزیر ورزش اســت .خواســته
حواس مردم را از دعــوای کیروش و برانکو پرت
کنــد وگرنه چــرا مجیدی تا قبــل از این دعوای
آخری نمیآمد اســتقالل؟ نتیجــه میگیریم کار
خودشان است!
نتیجــه اخالقی :به جان خودم در مطبوعات ایران
آدمهایی با همین سطح تحلیل سردبیر میشوند!
باور کن!

گزارش

هند و رویای
یک پایان بالیوودی

فوتبال هند روزهایی باورنکردنی را ســپری میکند.
تیم ملی این کشــور توانسته به جشــن بزرگان قاره
برگردد ،جام ملتهای آســیا را با برد پرگل  4بر یک
مقابل تایلند شــروع کند و از نگاه کارشناسان تیمی
است که سریعترین پیشرفت را در فوتبال قاره داشته.
جهش تیم ملی هند که به پشتوانه سه امتیاز روز اول
صعود به جمع  16تیم پایانی را هدف گرفته ،برای یک
نفر از اعضای کادر فنی لذت ویژهای دارد .شــانموگام
ونکاتش ،دستیار استفان کنستانتین در جام ملتهای
 2011قطر هم یکی از اعضای کادر فنی بود .هند پس
از ســه دهه توانســته بود خودش را به این مسابقات
برســاند ،ولی چیزی جز شکســت نصیبش نشد .این
تیم در یک گروه سخت شامل استرالیا ،کره جنوبی و
بحرین هر ســه بازیاش را باخت و با سرافکندگی به
خانه برگشت.
ونکاتش بیش از هر کس اهمیت این برد را میداند و
میگوید« :این یک لحظه تاریخی برای ماست .خیلی
خوشــحالم که جزو تیم هستم .خوشحالم که باالخره
توانستیم برنده شویم».
او درباره تفاوت دو تیم میگوید« :دو تیم تفاوت خیلی
زیــادی با هم دارند .بازیکنان تیم فعلی درباره تمرین
و وظایفشــان بسیار دقیق هســتند .دیدن جدیت و
مســوولیتپذیری آنها خیلی لذتبخش است .آنها چه
در زمان تمرین چه در زمان اســتراحت تمام موارد را
رعایت میکنند .چیزی که مرا خوشــحالتر میکند،
دیدن آنها در ســالن بدنسازی در زمان استراحتشان
است».
هند پــس از بــرد خــوب روز اول حــاال ماموریت
ســختتری دارد و پنجشــنبه باید با امارات روبهرو
شود ،ولی ونکاتش ترسی از تیم میزبان ندارد« :امارات
تیم قدرتمندی اســت .بازی سختی خواهد بود .ولی
بازیکنان ما مطمئناند .نمیگویم اعتماد بیش از اندازه
دارند ،ولی باورشان این اســت که میتوانند عملکرد
خوبی داشــته باشــند .در حال آماده شدن برای این
بازی هستیم .آنها تیمی فیزیکی هستند .وقتی با یک
تیم از غرب آسیا روبهرو میشوید ،باید منتظر چنین
خصوصیاتی باشــید .ولی ما برای ایــن چالش آماده
هستیم».
ونکاتش از شــاگردانش چه انتظــاری دارد« :از آنها
میخواهم به برنامه بازیمــان پایبند بمانند و از تک
تک لحظاتی که در زمین هســتند لــذت ببرند .این
تورنمنت برای ما حکم جام جهانی را دارد .حاال هدف
ما رسیدن به دور دوم است».
هند فعال با ســه امتیاز صدرنشــین گروه  Aاست و
تساوی در این بازی هم برای آنها نتیجه خوبی خواهد
بود .عبــور از مرحله گروهی میتوانــد برای هند که
ســالها دور از بازی بزرگان قاره بوده ،یک سناریوی
بالیوودی باشد .کنســتانتین میتواند به یک میلیارد
هوادار تیمش این موفقیت بزرگ را هدیه کند؟

امیر اسدی
Amir Asadi

عراق در چنگ ویتنام پرقدرت گرفتار شد اما
گل دقیقه  90علی عدنان ،شیرهای بینالنهرین
را از یک تســاوی کماثر و ناامیدکننده نجات
داد .ســرکو کاتانچ ،ســرمربی عــراق ،روش
 3-4-3را برای حضور در بازی نخســت جام
ملتهای آســیا انتخاب کرد .مخالفت با دفاع
خطی و اســتفاده از  2مدافع یارکوب ،همراه با
یک مدافع پوششــی ،عراق را بیشتر از همیشه
سردرگم کرد.

اشتباه خط دفاع عراق و گل اول ویتنام

در این روش ،علی فائز دفــاع آخر بود ،احمد
ابراهیــم و فرانس پتروس نیز مدافعان یارکوب
راست و چپ .ولید سالم نقش پیستون راست
را ایفا کرد و علی عدنــان همین وظیفه را در
ســمت چپ بر عهده داشــت .صفا هادی 20

گروهF

ساله همراه با اوساما رشید هافبکهای دفاعی
عراق بودند .حســین علی در پســت بال چپ
بازی کرد و احمد یاســین بال راست .مهاجم
هدف هم طبــق پیشبینیها مهند علی جوان
و پرانرژی بود.
اشــتباههای متعدد در خط دفاع باعث شد تا
ویتنام برای هجوم به سمت دروازه عراق جرأت
بیشــتری پیدا کند .آنها گل نخســت را روی
اشتباه پتروس و فائز زدند و البته میتوانستند
یکی دو بار دیگــر دروازه تیم ملی عراق را باز
کنند .کاتانچ وقتی دید مدافعان عراق ،در دفاع
ســهنفره مشــکل دارند ،دقیقه  37نخستین
تعویض خود را انجام داد و بشــار رســن را به
زمین فرستاد.
با حضور رســن ،عراق روش بازی قبلی خود را به
کار گرفــت و البته حفرههــای خط دفاع این تیم
هم کمتر شد .پتروس که در باشگاه هوبرو -لیگ
برتــر دانمارک – بازی میکنــد ،در دومین بازی
خود برای عراق تعویض شــد تا نشان بدهد هرگز
نمیتواند مدافعی مطمئن برای این تیم باشــد .با
خــروج پتروس ،روش بازی عــراق به 4-2-3-1
تغییر کرد .احمد ابراهیم و علی فائز در مرکز خط

دفاع قرار گرفتند ،ولید ســالم دفاع راست شد و
علی عدنان دفاع چپ .صفا هادی و اوســاما رشید
همچنــان بهعنوان هافبکهــای دفاعی در زمین
حضور داشتند و البته بشار رسن هم کمی جلوتر
از آنها وظیفه بازیسازی را بر عهده گرفت .حسین
علی و احمد یاســین نیز در کنارهها به بازی خود
ادامــه دادند و مهند علی هــم از نوک خط حمله
تکان نخورد.

تغییر روش بازی عراق با حضور رسن

این روش ،خط دفاع عراق را منســجم کرد و
اجــازه نداد تا ویتنام ،موقعیتهای خطرناکی-
جز گل دوم -روی دروازه جالل حسن بهوجود
بیاورد .تعویض بعدی عراق ،ورود طارق همام و
خروج اوساما رشید بود .رشید که این فصل را
در سانتاکالرا – لیگ پرتغال -میگذراند و البته
والنسیا را بهعنوان مشتری جدی خود میبیند،
هرگز نتوانســت انتظارها را برآورده کند .او با
شماره  8و بهعنوان یکی از هافبکهای دفاعی
از زمیــن بیرون رفت تا بــا ورود طارق همام،
عراق هجومیتر از قبل شود.
با این تغییــر ،صفا هادی بهعنــوان تنها هافبک

دفاعی عراق در زمین بود و بشــار رســن و طارق
همام بهعنوان بازوهای او بازی کردند .روش بازی
عراق هم عــوض شــد .از  4-2-3-1به .4-3-3
عراق با این روش ،بازی بهتر و زیباتری به نمایش
گذاشــت و در نهایت گل برتری را هم وارد دروازه
ویتنام کرد.

طارق همام ،تعویض طالیی کاتانچ

آخرین تعویض تیم ملی عراق هم ورود یک مدافع
راست بود .تعویضی که نه هجومی بود و نه روش
بازی عــراق را تغییر داد .عــاء علی موهاوی که
عضو باشــگاه پلیس عراق است جای ولید سالم را
گرفت که او هم در این باشــگاه قدرتمند عضویت
دارد .تغییری که قدرت جوانی را جایگزین تجربه
کرد و البته ســمت راست دفاعی و هجومی عراق
قوت گرفت.
با توجه به تغییرات مثبت در بازی عراق ،بعید
است ســرکو کاتانچ دوباره از  3مدافع استفاده
کند .بنابراین از حاال میتوانیم پیشبینی کنیم
که عراق بــرای بازی مقابل یمن با چند تغییر
وارد زمین میشود .تغییراتی که شاید یکی از
آنها حضور طارق همام در ترکیب ثابت باشد.

حسرت عمان و جای خالی الحبسی

خطر از بیخ گوش ژاپن گذشت

ژاپن  - 3ترکمنستان 2

ژاپــن ،مدعی جدی جام ملتهای آســیا در
نخســتین بازیاش چیزی نمانده بود مقابل
ترکمنســتان غافلگیر شود ،ولی در نیمه دوم
بازگشت خوبی داشــت و توانست به پیروزی
 3بــر  2برســد .تصور نمیشــد ژاپن مقابل
حریف گمنامش به دردسر بیفتد ،ولی شوت
رعدآســای ارسالنمورات امانف در دقیقه 26
به ترکمنســتان کمک کرد بــا برتری یک بر
صفر به رختکن برود.
ژاپن خونسردیاش را از دست نداد و در نیمه
دوم توانســت با دو گل متوالی یویا اوســاکو،
مهاجم وردربرمــن در دقایق  56و  60پیش
بیفتد .در دقیقــه  71نوبت دوان بود که گل
ســوم ژاپن را بزند ،ولی این پایان ماجرا نبود
و ترکمنســتان در دقیقه  79با پنالتی احمد
عطایف فاصل را به حداقل رساند .این گل کار
ژاپن در دقایق پایانی را ســختتر کرد ،ولی
آنها از برتریشان محافظت کردند و توانستند
به سه امتیاز برسند.
ژاپــن بــا ترکیبــی از بازیکنــان باتجربه و
جوان به دنبال پنجمین قهرمانی آسیاســت.

ساموراییهای آبی چهار سال قبل در استرالیا
در مرحلــه یکچهارم نهایــی مقابل امارات
غافلگیر شدند ،ولی هاجیمه موریاسو مصمم
اســت با تیمش به مراحــل پایانی تورنمنت
برسد .دو بازی بعدی این تیم به ترتیب مقابل
عمان و ازبکستان خواهد بود.
موریاسو ،سرمربی ژاپن در کنفرانس خبری
بعــد از بازی گفت« :بــازی اول در تورنمنت
همیشــه خاص اســت و ما انتظار یک جنگ
ســخت را داشــتیم .قطعا بابت ســه امتیاز
خوشــحالیم ،ولی برای بازی بعــد باید روی
نکات زیادی کار کنیم».
یازگولی هوجاگلدیف ،ســرمربی ترکمنســتان
هم که تیمــش باالتر از انتظار بــازی کرد ،به
خبرنــگاران گفت« :از عملکــرد نیمه اول تیم
شگفتزده شدم .در نیمه دوم کیفیتمان کمی
افــت کرد ،ولی هنوز کار ما تمام نشــده .در دو
بازی بعدی با تمام وجود تالش میکنیم».

ازبکستان  - 2عمان یک

دومین بازی گروه  Fجام ملتهای آســیا هم
نزدیک بود و ازبکســتان به ســختی توانست

عمان را  2بر یک شکست دهد.
انتظار میرفت ازبکستان تیم برتر این مسابقه
باشــد ،ولی عمان نمایش خیلی خوبی داشت
و حتی میتوانســت برنده این بازی باشــد.
رســانههای عمانی قبل از بــازی پیشبینی
کــرده بودند کــه تنها راه باز کــردن دروازه
حریف ضربات ایســتگاهی اســت ،ولی این
ازبکستان بود که در دقیقه  34با کاشته عادل
احمدف به گل رسید.
الرشــیدی ،دروازهبــان عمــان کــه پس از
مصدومیت علی الحبســی درون دروازه قرار
گرفته ،روی این گل واکنش ضعیفی داشت.
عمان در نیمه دوم تالش زیادی برای زدن گل
تساوی داشت و سرانجام در دقیقه  72غسانی
روی یک حرکت خوب دروازه ازبکستان را باز
کــرد .عمان بعد از ایــن گل هم دو موقعیت
خوب برای رسیدن به گل برتری داشت ،ولی
این ازبکستان بود که با یک ضدحمله به گل
دوم رسید.
شاهمرادف ،بازیکن تازهوارد این تیم در دقیقه
 85فراری دیدنی داشت و با جایگیری ضعیف
دروازهبان عمان توانست توپ را از زاویه بسته

در چنین روزی

مشکالت
قهرمان
المپیک

وارد دروازه کند.
عمان در زمان کوتاه باقیمانده فرصت خوبی
برای زدن گل تســاوی داشت ،ولی کریمتس
در موقعیــت تک به تک مهاجــم این تیم را
ســرنگون کرد و یک کارت قرمــز را به جان
خرید .ازبکســتان در نهایت توانســت به سه
امتیاز برسد و بعد از ژاپن در رده دوم ایستاد.
در طــرف دیگر بازی خــوب عمان بینتیجه
ماند تــا جای خالی الحبســی مصدوم کامال
احساس شود.

کامنت

زاکرونی :نگران شایعه
برکناری نیستم

آلبرتو زاکرونی ،ســرمربی امارات مدعی شــد که تنها
روی بازی حســاس تیمش مقابل هند تمرکز کرده و
نگران شایعاتی که درباره برکناریاش شنیده میشود،
نیســت .میزبان جام ملتهای آســیا شــروع ضعیفی
داشــت و در بازی افتتاحیه به زحمت توانست مقابل
بحرین به تساوی برسد .بعد از این بازی شایعه شد که
زاکرونی قرار است جایش را به زالتکو دالیچ ،سرمربی
سابق العین و فعلی تیم ملی کرواسی بدهد .فدراسیون
فوتبال امارات اما شایعه برکناری زاکرونی 65ساله که
تا پایان جام ملتهــا قرارداد دارد را فورا تکذیب کرد.
مربــی ایتالیایی هم در کنفرانــس خبری گفت35« :
سال ســابقه مربیگری دارم و اهمیتی به این حرفها
نمیدهــم .میدانم در بــازی اول هــواداران را ناامید
کردیم و بابت آن معذرت خواســتیم ،حاال امیدواریم با
برد در بازی دوم بتوانیم آنها را راضی کنیم ».زاکرونی
اضافه کرد« :تمرکز ما روی بازی امروز (پنجشــنبه) با
هند است .من تجربه کافی دارم .میدانم خارج از زمین
فوتبال حرفهای زیادی مطرح میشــود ،درست مثل
ایتالیا که رسانهها شــیفته فوتبال هستند .ولی تمرکز
من روی بازی با هند است و میخواهم بهترین نمایش
را برای هواداران اماراتی داشــته باشــیم .به بازیکنان
تیمم کامال اعتماد دارم .تالش میکنیم بهترین نتیجه
را به دست آوریم .هدف اصلی ما قهرمانی آسیاست».

کورتوا ،جدیدترین مصدوم رئال

تیبو کورتوا ،دروازهبان بلژیکی رئالمادرید جدیدترین
نام فهرست بلندباالی مصدومان این تیم است .بیشک
یکی از دالیل مهم نتایج پرفراز و نشیب رئالمادرید در
ماههای اخیر ،تعدد مصدومیت بازیکنان این تیم بوده
اســت و حاال مارکا خبر داد تیبــو کورتوا نیز بهدلیل
مشکالت عضالنی حداقل  10روز قادر به همراهی این
تیم نخواهد بود.
تیبو کورتوا بابت این مصدومیت بازی شــب گذشته
کوپــا دلری برابر لگانس را از دســت داد و در دیدار
بعدی رئالمادرید در اللیگا مقابل بتیس نیز شــانس
بازی کردن نخواهد داشــت و کیلور ناواس در ترکیب
قرار میگیرد .اگر روند درمان کورتوا خوب پیش برود،
این دروازهبان بلژیکی در بازی حســاس برابر سویا به
ترکیب باز خواهد گشت.
گرت بیل ،مارکو آسنسیو ،تونی کروس و ماریانو دیاز
بازیکنانی بودند کــه در هفتههای اخیر با مصدومیت
روبهرو شــدهاند و حاال تیبو کورتوا نیز به این فهرست
اضافه شــده تا کار سانتیاگو ســوالری برای چینش
ترکیب رئالمادرید دشوارتر از همیشه شود

قاب روز

برد اللیگایی عربستان

ازبکها ،تماشاگران روز شدند

یکی از جذابیتهای جام ملتهای آســیا تماشــاگرانی هستند که با فرهنگها و ظواهر مختلف به امارات رفتهاند .در روزهای گذشته تصاویر جالبی
از این تماشــاگران منتشــر شــده .دیروز هم این دو هوادار ازبک با تیپی متفاوت برای حمایت از تیم ملی کشورشان مقابل عمان به ورزشگاه شهر
شارجه رفته بودند.

تیتر اصلی روزنامه ایران ورزشــی در  20دی ســال گذشــته به مصاحبه با سهراب مرادی،
طالیی المپیک ریو اختصاص داشــت و این وزنهبردار مدعی بود که با وجود این موفقیت نه
خانه دارد نه شــغل! همچنین گزارشی درباره انتقال طارمی به الغرافه و مشکالت احتمالی
پرسپولیس دیده میشد .البته پرسپولیس با وجود محدودیتهایی که در خط حمله داشت
توانست به فینال لیگ قهرمانان برسد و در لیگ برتر هم قهرمان شود.

روی آنتن

امارات و استرالیا در بازی مرگ و زندگی

طرفداران فوتبال در دو روز آخر هفته میتوانند شش بازی از جام ملتهای آسیا را ببینند.
ســاعت  14:30امروز بحرین و تایلند و ســاعت  17اردن و سوریه روبهرو میشوند .امارات
پس از توقف روز اول ساعت  19:30با هند روبهرو میشود؛ مسابقهای که برای میزبان حکم
مرگ و زندگی را دارد.
ســاعت  14:30جمعه ،استرالیا پس از شکســت روز اول مقابل فلسطین نیاز به سه امتیاز
دارد .ســاعت  17فیلیپین و چین بازی دارند و ســاعت  19:30کره جنوبی با قرقیزســتان
روبهرو میشود.

جدول لیگ برتر 97-98
برد مساوي باخت

زده

خورده تفاضل امتياز

ردیف

تيم

بازي

1

سپاهان

15

8

7

-

28

12

16

31

2

پدیده

15

9

4

2

19

8

11

31

3

پرسپولیس

15

8

7

-

17

6

11

31

4

تراکتورسازی

15

7

5

3

23

14

9

26

5

استقالل

15

6

7

2

18

6

12

25

6

پارس جنوبی جم

15

5

4

6

17

15

2

19

7

فوالد

15

4

6

5

13

18

-5

18

8

سایپا

15

4

5

6

13

17

-4

17

9

پیکان

15

4

4

7

15

16

-1

16

10

نساجی مازندران

15

3

7

5

14

17

-3

16

11

صنعت نفت آبادان

15

2

10

3

14

19

-5

16

 12نفت مسجدسلیمان

15

3

6

6

8

13

-5

15

ماشینسازیتبریز

15

1

11

3

12

14

-2

14

14

ذوب آهن

15

2

7

6

12

18

-6

13

15

سپیدرود رشت

15

2

4

9

7

26

-19

10

16

استقالل خوزستان

15

2

6

7

10

21

-11

*6

13

* محاسبه امتیازات تیم استقالل خوزستان با احتساب  6امتیاز منفی صورت گرفته است.

 9گل
ی روش استنلی سوارز (سپاهان)
ک
 8گل
آنتونی استوکس (تراکتورسازی)
 7گل
علی علیپور(پرسپولیس)
 6گل
امین قاسمینژاد (پدیده)
 5گل
وحید خشتان (استقالل خوزستان) ،یونس شاکری (پدیده) ،عیسی آلکثیر (پیکان)

