
آغاز دیدارهای دور برگشت پلی آف لیگ برتر والیبال
یزدی ها در اندیشه نخستین صعود 

به نیمه نهایی

ورزشی

سرویس ورزشی-
رئیس فدراسیون کشتی می گوید اگر اتحادیه جهانی 
اصرار بر تغییر زمان جام جهانی کشتی فرنگی در ایران 
داشته باشد، ما هم در مسابقات آمریکا شرکت نمی کنیم. 
اتحادیــه جهانی در پاســخ به نامه ایــران در مورد تغییر 
نکردن زمان جام جهانی کشــتی فرنگی اعالم کرد که ضمن 
اینکه متوجه نگرانی های فدراســیون ایــران در این خصوص 
می باشد، موافق برگزاری مسابقات در فروردین ماه نیست و در 
صورتی که ایران نتواند مســابقات را در آذرماه سال ۹۷ برگزار 
کند میزبانی جام جهانی را به یک کشور دیگر واگذار می کند.

در پی این نامه فدراسیون کشتی ایران به اتحادیه جهانی 
کشــتی اعالم کرد که به دلیل بر هم خوردن برنامه های فنی 
مســابقات ملی خــود، در جام جهانی کشــتی آزاد در آمریکا 
شــرکت نمی کند و با توجه به لــزوم مذاکره مجدد با حامیان 
مالی بزودی در مورد قبول میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی 

در آذرماه سال ۹۷ نظر خود را اعالم می کند.
فدراســیون در توضیح بیشــتر این مطلب آورده اســت: 
»چطور کشورهای اروپایی برای شرکت در جام جهانی آمریکا، 
که حدود سه روز از تاریخ پیشنهادی جدید ایران فاصله دارد، 
مشکلی ندارند، اما با زمان جدید پیشنهادی از سوی ایران )در 
تاریخ ۲۲ و ۲۳ فروردین( در برگزاری جام جهانی فرنگی )سه 
روز بعد از آزاد( می توانند مشکل داشته باشند. به نظر می رسد 
مخالفت با زمان قبلی برگزاری مســابقات جام جهانی کشتی 

فرنگی، مشکل همه کشورهای اروپایی نیست. 
بــه هر حال با توجه به اینکه تاریخ اعالمی جدید اتحادیه، 
که بر خالف تاریخ مصوب در جلســه هیئت  رئیسه در فرانسه 
می باشد، متاسفانه تمامی برنامه های برگزاری مسابقات انتخابی 
تیم های ملی بزرگساالن آزاد و فرنگی ایران را که بر اساس یک 
برنامه مشــخص مطابق خواست مردم و عالقمندان به کشتی 
در ایران، هر ســاله، همزمان برگزار می شود، تحت تاثیر خود 
قرار می دهد. از سوی دیگر فدراسیون ایران باید تدارک حضور 
ســه تیم ملی در کشتی فرنگی خود را، در مسابقات بازی های 
آســیایی، جهانی و جــام جهانی در حد فاصل زمانی نســبتاً 
محدودی ببیند. از اینرو ضرورت دارد، تاریخ مسابقات انتخابی 

تیم هــای ملی آزاد و فرنگی ایــران تغییر کند. به همین دلیل 
با توجه به مشــکل بوجود آمده، همانطور که در نامه پیشــین 
اعالم شد، تیم کشتی آزاد ایران نمی تواند در جام جهانی آمریکا 

شرکت کند.«
تیم ملی به آمریکا نمی رود

پس از این اتفاق رســول خادم رئیس فدراســیون کشتی 
در اظهار نظری عنوان داشــت: در جلسه هیئت رئیسه اتحادیه 
جهانی ، اعضا به این نتیجه رســیدند که جام جهانی کشــتی 
فرنگی بــه  فاصله 15 روز پس از جام جهانی کشــتی آزاد به 
میزبانی ایران برگزار شــود. در ادامه متوجه شدیم که اتحادیه 
جهانــی، تاریخ میزبانی ما را در تقویم قرار نمی دهد. به همین 
دلیل پی بردیم روســیه به دنبال جابه جایــی زمان میزبانی ما 
به دلیل میزبانی اش در رقابت های قهرمانی اروپاست که فاصله 
10 روزه بــا میزبانی ایران دارد، و به همین دلیل اعالم شــد 
کشــورهای اروپایی نمی توانند در جام جهانی کشــتی فرنگی 
شــرکت کنند. به دنبال این موضوع ما پیشنهاد دادیم حاضر 

هســتیم میزبانی مان را در فاصله ۲، ۳ روز پس از جام جهانی 
کشتی آزاد داشته باشیم تا اروپایی ها بتوانند به ایران بیایند.

رئیس فدراسیون کشــتی افزود: اما اتحادیه جهانی پس از 
بررســی پیشــنهاد ما اعالم کرد که تعویق جام جهانی کشتی 
فرنگی قطعی اســت و این رقابت ها را آذرماه سال آینده برگزار 
می کنند. ما نیــز اعالم کردیم تیم ملی کشــتی آزاد در جام 
جهانی آمریکا شــرکت نخواهد کرد. این آخرین مکاتبه ای بود 
که دوشنبه شــب صورت گرفت. اگر اتحادیه جهانی اصرار بر 
تغییر زمان جام جهانی کشتی فرنگی در ایران داشته باشد، ما 

هم در مسابقات آمریکا شرکت نمی کنیم.
وی دربــاره میزبانی رقابت های بین المللی کشــتی آزاد و 
فرنگی جام تختی در ماهشــهر و تبریز نیز خاطرنشــان کرد: 
سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشــتی با رویکرد جدید در 
ســال ۲018 فعال شده و این اتحادیه در اجرای آزمایشی این 
سیستم، 4 تورنمنت در کشــتی آزاد و 4 تورنمنت در کشتی 
فرنگی را در سیســتم رنکینگ قرار داده اســت که بر همین 

اســاس نیز مســابقات کشــتی فرنگی جام تختی مورد توجه 
اتحادیه جهانی قرار گرفت و جزو سیســتم رنکینگ قرار داده 

شد.
خادم افــزود: در حال حاضر با توجه به شــرایط امنیتی 
و سیاســی که در منطقه وجود دارد، شــاهد حضور 14، 15 
کشــور در ایران برای شرکت در رقابت های کشتی جام تختی 
بودیــم، این در حالی بود که این تورنمنت، مســابقه قهرمانی 
جهان یا جام جهانی نبود. همچنین این تعداد کشور ۲، ۳ برابر 
شرکت کنندگانی اســت که در یک تورنمنت اروپایی حضور 

پیدا می کنند.
رئیس فدراسیون کشتی، درباره ســرانجام پرونده علیرضا 
کریمی و زمان اعالم رای کمیته حقوقی اتحادیه جهانی کشتی 
گفت: این موضوع فراتر از بحث کمیته بین المللی المپیک بوده 
و یک مسئله بغرنج و پیچیده است. برخی می گویند که سابقه 
این موضوع ســال ها در ورزش کشــور وجود داشته و همواره 
حل وفصل شده است، اما این بار در یک شرایط غیرمعمول قرار 
گرفته ایم. ما توانســتیم تا حدود زیادی زمان بخریم و موضوع 
تعلیق را که IOC پیگیــری می کرد، عقب بیندازیم که همین 
مســئله، فضا را آرام کرد. در حــال حاضر هم منتظریم درباره 
علیرضا کریمی، مربی اش و کشــتی ایران اظهار نظر رســمی 
صــورت بگیرد. ما در این موضوع همه بلیت هایی را که در این 
چند ســال ذخیره کرده بودیم، هزینــه کردیم تا دچار تعلیق 
نشــویم. به زودی نیز جمع بندی نهایی IOC و اتحادیه جهانی 

کشتی اعالم خواهد شد.
خادم که با رادیو تهران گفت وگو می کرد درباره اظهار نظر 
محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی مبنی بر اینکه 
خادم با قبول سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد مرتکب ریسک 
بزرگی شــده است گفت: بنا یک مربی بزرگ برای ایران است. 
او مطلب صحیحی را گفته اســت. فکر نمی کنم هیچ مسئولی 
بخواهد خودش را سیبل قرار بدهد و خودش به میدان بیاید. به 
هر حال این تصمیم از سوی شورای فنی گرفته شد و با توجه 
به سوابقی که در سال های قبل داشتم، قرار بر آن شد که مدتی 
این مسئولیت را دنبال کنم. همه ما امیدواریم یک مربی واجد 
شرایط بیاید و این بار سنگین را قبول و از روی دوش ما بردارد.

حدیث دشت عشق

به یاد بسیجی شهید »مهرداد عزیزاللهی«
در این جبهه ها ما فقط وسیله بودیم؛
 فقط خداست که ما را یاری می کند

پیروزی پرگل ملوان مقابل نساجی، شکست نفت صدرنشین در بابل
در روز شکســت تیــم صــدر جدولــی نفت 
این  تعقیب کننده  نزدیک ترین  بادران  مسجدسلیمان، 

تیم موفق شد برابر راه آهن به برد پرگل دست یابد.
هفته بیســت و ســوم از رقابت های لیگ دســته اول با 
برگزاری 4 بازی و لغو یک مســابقه پشــت سر گذاشته شد. 
در روزی که دیدار تیم های شهرداری ماهشهر و اکسین البرز 
در ماهشــهر لغو شد، خونه به خونه هم در دیداری حساس و 
نزدیک موفق شد نفت مسجد سلیمان صدرنشین مسابقات را 
با شکست بدرقه کند تا رقابت در صدر جدول فشرده تر شود. 
در حال حاضر تیم بادران به ۳ امتیازی صدرنشــین رسیده و 
نساجی هم با دو شکســت متوالی در رده چهارم جدول باقی 

ماند.
بادران بهترین اســتفاده را از این فرصت کرد و با پیروزی 

مقابل راه آهن فاصلــه اش را با صدر جدول کم کرد. گل گهر 
سیرجان هم که در نیم فصل دوم نتایج بهتری می گیرد موفق 
شــد میهمانش صبای قم را شکســت داده و به شرایطش در 

جدول رده بندی سر و سامان بخشد.
صبای قم و راه آهن دو تیم قعرنشــین هم در این هفته 
شکســت خوردند تا یک گام دیگر به ســقوط به لیگ دسته 
دوم نزدیک تر شــوند. در این 4 بازی 14 گل به ثمر رسید که 

رکوردی قابل توجه بود.
در حســاس ترین بازی دیروز ملوان موفق شــد میهمان 
مدعی اش نســاجی را با شکستی ســنگین بدرقه کند. دیدار 
تیم های شــهرداری ماهشهر و اکسین البرز که قرار بود دیروز 
برگزار شــود به دلیل غلظت گرد و خاک در بندر ماهشهر لغو 

و به امروز موکول شد. 

نتایج کامل بازی های دیروز به این شرح است:
*راه آهن تهران صفر ............................................... بادران تهران 4 
گل ها: مسعود ریگی )4۲-پنالتی(، علی خسرونژاد )6۲ و 

۷۳( و کریم اسالمی )8۲(
* خونه به خونه بابل یک ..................... نفت مسجد سلیمان صفر

گل: مجتبی رمضانی )86(
* گل گهر سیرجان 5 ....................................... صبای قم یک

گل ها: علی ابراهیمی )۳۲(، مهدی دغاغله )44-پنالتی(، 
محســن طرحانی )۷6(، محســن آذرپاد )8۲( و امیر رفعتی 

)84( برای گل گهر و ابراهیم لطفی )4۷( صبای قم
ملوان بندرانزلی ۳ ...................................... نساجی قائمشهر صفر

گل ها: بابک مرادی )8(، شــهریار مغانلــو )4۲( و مجید 
بهروزی )5۲-گل به خودی(

اردوی تیم ملی کاراته در حالی این روزها تعطیل اســت که اعزام تیم ملی به دومین مرحله لیگ جهانی در 
هاله ای از ابهام قرار دارد.

نخستین مرحله مسابقات لیگ جهانی کاراته وان در حالی اوایل بهمن ماه به میزبانی فرانسه  برگزار شد که در نهایت تیم 
ملی کشورمان با دو طال و 5 برنز به کار خود پایان داد و در مجموع در بخش مردان به مقام قهرمانی دست یافت و در مجموع 
در رده ســوم جدول رده بندی این مسابقات قرار گرفت. پس از بازگشت تیم ملی از پاریس اردوهای تیم ملی تشکیل نشده 
است و این طور به نظر می رسد که فدراسیون کاراته به دلیل مشکالت مالی فرصت حضور در دومین مرحله لیگ جهانی کاراته 
وان را از دست خواهد داد. دومین مرحله مسابقات لیگ جهانی کاراته وان در سال ۲018 در حالی از روز شنبه هفته آینده به 
میزبانی دوبی برگزار خواهد شد که اعزام تیم ملی کاراته ایران به این رقابت ها در هاله ای از ابهام قرار دارد و به احتمال فراوان 
ملی پوشــان کشورمان فرصت حضور در این رقابت ها را از دست خواهند داد. هر چند که شنیده شده برخی از کاراته کاها با 
هزینه شخصی به روی تاتامی دوبی خواهند رفت. البته با شرایط مالی که در حال حاضر در فدراسیون کاراته حاکم است به 
احتمال فراوان تیم ملی کاراته ایران حضور در لیگ جهانی کاراته وان هلند را که اواخر اسفند ماه به میزبانی روتردام برگزار 
می شود را نیز از دست خواهد داد. با توجه به نزدیک بودن آغاز بازی های آسیایی اندونزی و شانس کسب مدال کاراته کاها در 
این رقابت ها مسئوالن فدراسیون در تالش هستند تا با کمک مسئوالن وزرات ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک شرایط 

اعزام تیم ملی به این رقابت ها فراهم شود تا ملی پوشان فرصت حضور در این رقابت ها را از دست ندهند.

تعطیلی اردوهای تیم ملی کاراته به دلیل مشکالت مالی!

تنها بعد از چند ماه همکاری و رسیدن به عنوان سومی جام بین قاره ای ساحلی در امارات، فدراسیون فوتبال 
از فسخ یک طرفه قرارداد با مربی برزیلی تیم ملی ساحلی خبر داد.

مارکو اوکتاویو سرمربی برزیلی چهار ماه پیش بنا به دعوت کمیته ساحلی فدراسیون فوتبال به ایران برگشت تا دومین 
تجربه نشستن روی نیمکت رهبری تیم ملی را به دست آورد. تجربه ای که توام شد با موفقیتی همچون کسب عنوان سومی 

رقابت های جام بین قاره ای در امارات تا اوکتاویو یک بار دیگر روزهای خوشی را سپری کند.
اما این موفقیت در بازگشت کاروان ایران از مسابقات به یکباره تحت الشعاع مسائل پیش آمده در همکاری مربی برزیلی با 
کمیته ساحلی قرار گرفت تا اینکه بعد از دو ماه گمانه زنی و غیبت اوکتاویو روی نیمکت و اردوهای تیم ملی سرانجام دبیرکل 

فدراسیون فوتبال از فسخ یک طرفه قرارداد این مربی و برکناری او از هدایت تیم ملی ساحلی ایران خبر داد.
محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: »مارکو اوکتاویو، سرمربی برزیلی تیم ملی فوتبال ساحلی بدون اجازه 

فدراسیون فوتبال از ایران خارج شده و به همین دلیل از سمتش برکنار شده است.« 
امــا غیبت های اوکتاویو در تیم ملــی در حالی از دو ماه قبل پنهان مانده بود که ایران در رقابت های پرشــین کاپ که 
چندی پیش در جم برگزار شد نیز بدون مربی برزیلی و با هدایت دستیاران ایرانی او به مصاف رقبا رفت. کلید تمام ابهامات 
در ماجرای برکناری مربی برزیلی به رقابت های قهرمانی باشگاه های جهان در جامی ملقب »جام موندیالیتو« در برزیل برمی 
گردد؛ تورنمنتی که پارس جنوبی به نمایندگی ایران در آن حاضر شد و به مقام نایب قهرمانی رسید. در اینجام مارکو اوکتاویو 
نیز حضور داشــت؛ اما نه به عنوان سرمربی ایران؛ بلکه به عنوان سرمربی باشگاه اسپورتینگ لیسبون پرتغال که چندان هم 

برای او و شاگردانش خوب پیش نرفت؛ چون بین هشت تیم در پله آخر ایستاد.

پشت پرده برکناری ناگهانی سرمربی تیم ملی ساحلی 

رئیس  فدراسیون جهانی فوتبال، نهم اسفند ماه به 
تهران می آید و دربی پایتخت را از نزدیک تماشا خواهد 

کرد.
جیانی اینفانتینو نهم اســفندماه به تهران خواهد آمد، در 
همین راســتا چهارمین جلســه هماهنگی با حضور دبیرکل 
فدراســیون، رؤســای کمیته های فدراســیون و مســئوالن 
ورزشــگاه آزادی برگزار و درباره برنامه هایی که قرار اســت در 
حضور اینفانتینو اجرا شــود، بحث و تبادل نظر شد.یکی دیگر 
از برنامه های فدراســیون فوتبال، برگزاری جشــنواره فوتبالی 
دختران است که این مراسم هر سال 18 اسفند برگزار می شود 

اما با توجه به حضور رئیس  فیفا در تهران قرار شده این جشنواره امسال در 10 اسفند برگزار شود تا اینفانتینو شاهد برگزاری 
این جشنواره و توجه فدراسیون فوتبال به دختران باشد.

 همچنین قرار اســت رئیس فیفا تماشــاگر ویژه دربی پایتخت در همین روز باشــد. این بازی ساعت 1۷ و ۲0 دقیقه در 
ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

رئیس  فیفا تماشاگر ویژه دربی برگشت تهران

اساسنامه کمیته پارالمپیک که بهمن ماه سال گذشته برای تایید و تصویب نهایی به هیئت دولت تحویل شده 
بود هنوز بازگردانده نشده تا مشکالتی را برای ورزشکاران ایجاد کند.

به خاطر قانون انتزاع و ابالغ آن کمیته ملی پارالمپیک امســال را خیلی متفاوت از سال های گذشته آغاز کرد چرا که بر 
خالف همیشه صاحب بودجه ای مستقل از کمیته ملی المپیک بود و آن را به صورت مستقیم از خزانه دولت دریافت می کرد. 
۲۳ میلیارد تومان بودجه ای بود که در قانون و برای سال جاری کمیته ملی پارالمپیک در نظرگرفته شده بود اگرچه در 
ابالغ صورت گرفته این رقم به ۲1 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. آنچه اهمیت داشت اینکه کمیته ملی پارالمپیک از ابتدای 
ســال جاری بودجه خود را به صورت ماهیانه و منظم دریافت می کرد. این مســئله برای مسئوالن کمیته ملی پارالمپیک که 
اولین سال استقالل مالی خود را تجربه می کردند، بسیار رضایت بخش بود تا آنجا که در گفت وگوهای متعدد نیز به آن اشاره 
کردند اما دقیقا از آبان ماه شرایط تغییر کرد طوریکه این روزها مجموعه پارالمپیک به خاطر محدودیت های مالی با مشکالت 
زیادی مواجه شــده اســت.در قانون انتزاع که مهرماه سال ابالغ شد، تاکید شده بود که »کمیته ملی پارالمپیک باید حداکثر 
ظرف مدت زمان سه ماه اساسنامه خود را تهیه و به تصویب برساند«. تهیه این اساسنامه بالفاصله پس از ابالغ قانون انتزاع در 
دستور کار قرار گرفت اما هنوز مراحل تصویب آن به سرانجامی نرسیده است. در همین خصوص خبرگزاری مهر خبر داد که 
روند اصالح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک و بررسی آن در دولت به پایان رسیده اما هنوز ابالغ نشده است. همین موضوع 
هم توقف در تخصیص بودجه این کمیته را موجب شده است. این کمیته به خاطر بودجه مربوط به ماه های آذر، دی و بهمن 
را دریافت نکرده و به خاطر همین مسئله تا به امروز برگزاری بسیاری از اردوی تیم های ملی جانبازان و معلوالن در راستای 

آماده سازی حضور در میادین مهم پیش رو و از جمله بازی های پاراآسیایی اندونزی لغو شده است.

چرا اساسنامه کمیته پارالمپیک ابالغ نمی شود؟!

تعویق جام جهانی کشتی فرنگی قطعی شد

تحریم جام جهانی کشتی آزاد از سوی ایران
خادم: با این شرایط ما هم به آمریکا نمی رویم برانکو: ترکیب برنده تغییر ندارد

برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از پیروزی تیمش 
مقابل نســف قارشی ازبکســتان در اولین بازی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا بیان کرد: لیگ قهرمانان شروع شد. قبال گفته بودم بازی اول بسیار سخت 
است مخصوصا وقتی بازی در خانه باشد اما نمی دانم بار چندم است که بازیکنانم 
هوادارنمان را شــاد کردند و بازی خوبی ارائه دادند. ما سطح باالیی داشتیم و با 
شایستگی بردیم.او ادامه داد: از هواداران بابت حمایتشان تشکر می کنم. تبریک 
ویژه هم به بازیکنانم می گویم. پیروزی بهترین روش برای باال بردن اراده اســت. 
نشان دادیم که هم قدرت و هم دانش داریم. طبیعی است که این گونه نمایش ها 
را ادامه بدهیم. به علیپور هم بابت گل زنی اش تبریک می گویم.ایوانکوویچ در مورد 
مســلمان هم گفت: من بازیکنان دیگری را به جای او در ترکیب قرار دادم. هر 
بازیکن پست خودش را بازی می کند. ماهینی خیلی خوب بازی می کند. به نظر 
شــما این مشکل است؟ کمال مصدوم بود و در آمادگی قرار نداشت. همین طور 
نوراالهی. تیم برنده تغییر ندارد.ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد ادامه 
مسیرش در لیگ قهرمانان هم اظهار کرد: این لیگ قهرمانان است و بازی ها یک 
ســطح باالتر از لیگ های داخلی است. مثل ایران، عربستان و دیگر کشورها. این 
سخت ترین بازی باشگاهی است و حریف آسان در این جا وجود ندارد. شما باید 
حداکثر اراده و انگیزه و شوق داشته باشید که این را بازیکنان من به خوبی نشان 
دادند.او در مورد منشا هم گفت: او در لیگ قهرمانان سال قبل هم به خوبی کار 
کرد. طبیعی است که برای منشا بازی در لیگ ایران مشکل تر است چون حریفان 
ما دفاعی بازی می کنند. همه چیز بستگی به بازیکن دارد که بازی خودش را به 
بازیکنان حریف تحمیل کند. ما از او انتظار داریم بیشتر گلزنی کند. او به خاطر 

اعتماد ما بازی می کند و زوج خوبی برای علیپور است.
قطعی شدن 2 بازی تدرکاتی ایران با یونان و لیتوانی

فدراســیون فوتبال در ادامه تدارکات برای بازی های دوســتانه تیم ملی دو 
مســابقه دیگر را قطعی کرد. در ادامه برنامه ریزی های فدراســیون فوتبال برای 
فراهم کردن بازی های دوســتانه دو دیدار دیگر برای شاگردان کی روش قطعی 
شد.بعد از اینکه تیم ملی در تاریخ های ۲6 اسفند، سوم و هفتم فروردین و هفتم 
خــرداد به ترتیب با تیم های لیبی، تونس و الجزایر و ترکیه دیدار می کند در دو 
تاریخ 1۲ و 18 خرداد هم دو بازی دیگر قطعی شد.در همین راستا تیم ملی در 
تاریخ 1۲ خــرداد در ترکیه به مصاف یونان می رود و پس از این بازی به تهران 
بازگشته و ســپس عازم کمپ روسیه می شود. در تاریخ 18 خرداد و در آخرین 
بازی تدارکاتی نیز تیم ملی با لیتوانی در روســیه دیدار می کند. البته تیم ملی 
در اردیبهشــت ماه هم یک اردوی اروپایی خواهد داشــت که هنوز محل اردو 

مشخص نشده است.
اعزام رئیس هیئت فوتبال شیراز 

به چین تایپه به جای آشپز
سرمربی تیم ملی فوتسال گفت قراردادش با تیم ملی فوتسال تا سال ۲0۲0 
است. تیم ملی ایران برای دوازدهمین بار قهرمانی فوتسال آسیا شد. محمد ناظم 
الشریعه در بازگشت به ایران در جمع خبرنگاران گفت: این قهرمانی را به مردم 
ایران و تمامی فوتســالی ها تقدیم می کنیم و به خانواده بازیکنان که نگران تر از 
همه ما بودند. او درباره مدت زمان قراردادش با تیم ملی فوتسال خاطرنشان کرد: 
قرارداد من تا جام جهانی ۲0۲0 است. سرمربی تیم ملی فوتسال درباره مشکل 
تغذیه ای این تیم در چین تایپه و نبود آشپز کنار تیم برخالف سایر تیم های ملی 
گفت: من در جریان آشــپز نیستم. از فدراسیون بپرسید که آشپز با کدام تیم ها 
می رود. چیــزی که می دانم غذای ما در آنجا خوب نبود. کادر مدیریتی ما رفته 
رفته مشکل را رفع کرد. مشکل مربوط به AFC بود.ناظم الشریعه در پاسخ به این 
سؤال که چرا به جای آشپز، رئیس هیئت فوتبال شیراز به همراه این تیم به چین 
تایپه آمد تاکید کرد: این ها را از ما سؤال نکنید. ما چه کار به این جریانات داریم. 
او از طرف AFC  آمده بود.سرمربی تیم ملی درباره اینکه فدراسیون فوتبال هزینه 

سفر رئیس هیئت فوتبال شیراز را محول کرده، اظهار بی اطالعی کرد.
اعتصاب بازیکنان و کادر فنی پدیده

بازیکنان و کادر فنی پدیده به دلیل پاس نشــدن چک های شان در تمرین 
این تیم اعتصاب کردند. پس از کسب نتایج ضعیف توسط پدیده مشهد، بسیاری 
مقصر این نتایج را بی انگیزگی بازیکنان این تیم می دانستند. سرانجام بازیکنان و 
کادر فنی پدیده نیز به دلیل پاس نشــدن چک های شان حاضر به تمرین نشدند 
و تنهــا در زمین تمرین این تیم حضور پیدا کردند.پدیده هفته گذشــته مقابل 
پارس جنوبی در خانه شکســت خورد تا ناکامی های این تیم در نیم فصل دوم 

ادامه  دار باشد.
قلعه نویی: مقابل الدحیل  اشتباهات فردی داشتیم

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن دلیل شکست تیمش برابر الدحیل را اشتباهات 
فردی عنوان کرد. امیر قلعه نویی، ســرمربی تیم ذوب آهن، بعد از بازی این تیم 
برابر الدحیل قطر گفت: در این بازی نظم خاصی داشــتیم و به گل رســیدیم. 
می توانســتیم گل های بیشــتری بزنیم اما از موقعیت هایمان استفاده نکردیم. 
در نیمه دوم هم شــروع خوبی داشــتیم.وی، تصریح کرد: به نظرم آن قدر که 
تعویض های الدحیل به تیمشان کمک کرد، تعویض های ما به ما کمک نکرد. در 
نهایت حریف بازی را برد و من به آنها این برد را تبریک می گویم.قلعه نویی اضافه 
کرد: تا آن زمان که نظم داشتیم ارتباط خط هافبک و مهاجم تیم حریف را قطع 
کردیم. هم به گل رسیدیم و هم می توانستیم گل های بیشتری بزنیم. سه عامل 
باعث باخت تیم ما شــد. یکی اشتباهات فردی بود، همچنین بعد از گل اولی که 
دریافت کردیم، نظم تیمی را از دست دادیم و سومین عامل این بود که الدحیل 

به نحو احسن از اشتباهات ما استفاده کرد.

صفحه ۹
چهار شنبه 2۵ بهمن ۱۳۹۶ 

2۷جمادی االول ۱۴۳۹ - شماره2۱۸۴۴

چهارشنبه 25 بهمن 1396
پلی آف لیگ برتر والیبال

* پیکان .......................................... شهرداری ورامین)ساعت 15 -  شبکه ورزش(
* هاوش گنبد .................................. بانک سرمایه)ساعت 1۷:۳0 - شبکه ورزش(

لیگ قهرمانان اروپا
* پورتو ........................................................ لیورپول)ساعت ۲۳:15 - شبکه ورزش(
* رئال مادرید ................................... پاری سن ژرمن )ساعت ۲۳:15 - شبکه سه(

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

یکشنبه 29 بهمن 1396
* بادران تهران................................................................گل گهرسیرجان)ساعت 14(
* ماشین سازی تبریز .................................................... شهرداری تبریز )ساعت 14(
* فجر سپاسی................................................................. آلومینیوم اراک )ساعت 14(
* مس کرمان............................................................. شهرداری ماهشهر )ساعت 14(
* نساجی مازندران ............................................................ اکسین البرز )ساعت 14(
* مس رفسنجان ................................................................. ملوان انزلی )ساعت 14(
* صبای قم................................................................... برق جدید شیراز )ساعت 14(
* نفت  مسجد سلیمان .................................................. راه آهن تهران )ساعت14:۳0(
* ایران جوان بوشهر ...................................................... خونه به خونه )ساعت14:۳0(

برنامه هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول

دوشنبه 30 بهمن 1396
گروه یک: )الغرافه قطر............................................... تراکتورسازی، ساعت 18:۳0(
گروه دوم: )ذوب آهن................................................ لوکوموتیو تاشکند، ساعت 16(

سه شنبه یک اسفند 1396
گروه سوم: )السد قطر........................................................... پرسپولیس، ساعت 1۹(
گروه چهارم: )استقالل................................................. الهالل عربستان، ساعت 1۹(

دوشنبه 14 اسفند 1396
گروه یک: )الجزیره امارات......................................... تراکتورسازی، ساعت 18:۳0(
گروه دوم: )ذوب آهن....................................................... الوحده امارات، ساعت 16(

سه شنبه 15 اسفند 1396
گروه سوم: )پرسپولیس............................................  الوصل امارات، ساعت 1۷:15(
گروه چهارم: )العین امارات................................................ استقالل، ساعت 18:50(

برنامه دور رفت مسابقات نمایندگان فوتبال ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا 20۱۸

جمعه 4 اسفند 1396
* مشکی پوشان....................................................................... سپاهان)ساعت 14:15(
* گسترش فوالد............................................................................... پیکان)ساعت 15(
* نفت تهران........................................................ صنعت نفت آبادان)ساعت 15:۳0(
* سپیدرود رشت................................................................................ سایپا)ساعت 16(

شنبه 5 اسفند 1396
* پارس جنوبی جم...................................................... تراکتورسازی )ساعت 15:۳0(
* ذوب آهن................................................................................. پدیده)ساعت 15:۳0(
*فوالد.............................................................................................. استقالل)ساعت 16(
* پرسپولیس........................................................ استقالل خوزستان)ساعت 18:۳0(

برنامه هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

12316614093154. پرسپولیس

022310853427738 ذوب آهن

032291122417738 فوالد

138-042310852728 سایپا

052391042821737 پارس جنوبی جم

062398627121535 استقالل

07228862219332 پیکان

530-08238692126 گسترش فوالد

429-092385102529 صنعت نفت آبادان

128-010237792425 تراکتورسازی

011237882828023 پدیده

923-0122358101928 نفت تهران

621-0132349102127 سپاهان

1220-0142355132032 سپیدرود رشت

1820-0152348111634 استقالل خوزستان

1415-0162329121428 مشکی پوشان

جدول رده بندی لیگ دسته اول- جام آزادگان

دانش آموز شــهید »مهرداد عزیزاللهی« در 
مهرماه سال 1۳46 در شهر اصفهان در خانواده ای 
مذهبی به دنیا آمد.  همزمان با حضور در جبهه، 
تا قبل از شــهادت درس خود را تا ســال سوم 
ادامــه داد.  مهرداد در ســال 1۳64 در عملیات 
کربالی 4 در جزیره »ام الرصاص« هنگام غواصی 
به شهادت رســید.خانواده »عزیزاللهی« 6 پسر 
داشته که 4 نفر از آنها در جبهه ها حاضر بوده اند 

و مهرداد و مسعود به شهادت رسیده اند و محمد هم اکنون جانباز شیمیایی و پسر 
دیگر این خانواده نیز جزو آزادگان سرافراز است. بخشی از مصاحبه شهید در ایام 
جنگ در جبهه ها: من به جبهه آمدم، شــاید کمکی در راه خدا بکنم و گناهانم 
پاک بشــود؛ همین حاال که ما داشــتیم با موتور از خط می آمدیم؛ یک خمپاره 
تقریباً در فاصله 5 متری ما خورد. قشنگ 5 متری، موجش ما را تکان داد و یک 
ترکش هم نخوردیم. ما فقط وسیله بودیم در این جبهه ها. هیچ کاره ایم. ضعیفیم 
در مقابل این قدرت ها. فقط خداست که ما را یاری می کند. مردان خدا را »مردان 
خدایی« می شناسند. امام خمینی)ره( هم آن شب مصاحبه او را از سیما، تماشا 

می کند و دستور می دهد تا این نوجوان را به محضر او ببرند.

در آغاز دیدارهای دور برگشــت مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال تیم 
پیکان تهران میزبان شــهرداری ورامین اســت و کاله مازندران به مصاف 

شهرداری تبریز می رود.
دور برگشــت مرحله پلی آف لیگ برتر والیبــال امروز با برگزاری چهار دیدار در 
شهرهای تهران، آمل، گنبد و اردکان پیگیری می شود.در نخستین دیدار که از ساعت 
15 در خانه والیبال آغاز می شــود تیم پیکان تهران میزبان شهرداری ورامین است. 
خودروسازان در حالی به مصاف شاگردان محمد ترکاشوند می روند که در بازی رفت 
در ورامین و در مقابل هواداران پرشور حریف توانستند پیروزی ارزشمندی را کسب 
کنند و تا صعود به مرحله نیمه نهایی یک گام دیگر فاصله دارند. در مقابل بازیکنان 
شــهرداری ورامین که پس از کسب میزبانی در بازی رفت امیدهای زیادی به صعود 
داشــتند، اما با این باخت ناباورانه کارشان بسیار سخت شده و برای زنده نگه داشتن 
شانس صعودشان باید کار را به بازی سوم بکشانند.در یکی دیگر از دیدارها از ساعت 
16 و در سالن آیت اهلل خاتمی تیم خاتم اردکان از تیم سایپا تهران میزبانی می کند. 
شاگردان میرحسینی که در دور گروهی در رده هفتم ایستاده بودند موفق شدند در 
دیدار رفت و در خانه والیبال سایپا را مغلوب کنند و امیدوار هستند با کسب پیروزی 
دوم و در مقابل تماشاگران خودی ضمن حذف تیم رده دوم دور گروهی برای اولین بار 
راهی مرحله نیمه نهایی شوند. بازیکنان سایپا هم که دوست ندارند به این زودی از 
رقابت ها کنار روند اگر کار را به بازی سوم بکشانند در ادامه  کار راحت تری در پیش 
رو خواهند داشــت. دو بازی نیز به طور همزمان از ســاعت 1۷:۳0 آغاز می شود که 
در یکی از حســاس ترین دیدارها تیم کاله مازندران میزبان شــهرداری تبریز است. 
شاگردان بهروز عطایی با توجه به باخت در دیدار رفت در این دیدار خانگی و مقابل 
هواداران پرشورشــان تنها برای بردن به زمین می آیند تا با استفاده از نیروی جوانی 
بازی را به دیدار ســوم بکشانند و پیروزی در دیدار دور برگشت دور گروهی را تکرار 
کنند. تبریزی ها نیز با کار تیمی خوب و با توجه به بازیکنان با تجربه اش نشان داده 
که هر تیمی را می تواند به مشــکل بیندازد. در آخرین بازی هم تیم پر ستاره بانک 
ســرمایه در سالن المپیک مهمان تیم هاوش گنبد است. شاگردان مصطفی کارخانه 
در دیدار نخســت به راحتی و با نتیجه  سه بر صفر مقابل آخرین تیم صعود کرده به 
پلی آف پیروز شدند و با توجه به پتانسیل  دو تیم شانس تیم بانک سرمایه برای کسب 
پیروزی دوم و صعود به نیمه نهایی بسیار باالست. از دیگر سو بازیکنان جوان هاوش 
هم در برابر تماشاگران شــان اگر روز خوب شان باشد رقیبی سر سخت برای حریفان 

بزرگ هستند و می توانند با خلق یک شگفتی کار را به بازی سوم بکشانند.
برنامه کامل دیدارهای دور برگشت مرحله پلی آف به شرح زیر است:

*پیکان تهران ............................................ شهرداری ورامین )ساعت 15 - خانه والیبال(
*خاتم اردکان ......................................... سایپا تهران )ساعت 16، سالن آیت اهلل خاتمی(
*هاوش گنبد ............................................ بانک سرمایه )ساعت 1۷:۳0 ، سالن المپیک(
*کاله مازندران ............................. شهرداری تبریز )ساعت 1۷:۳0، سالن پیامبر اعظم(

 یک امتیاز ارزشمند استقالل در قطر

شروع طوفانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا
تیم فوتبال پرســپولیس که فصل گذشته به جمع 
چهار تیم برتر آســیا راه یافته بود، فصل جدید لیگ 
قهرمانان قاره کهن را با یک پیروزی پرگل آغاز کرد و 

تیم نسف قارشی را برد.
در ادامه رقابت های هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال آسیا و 
از ساعت 1۷:15 دیروز تیم پرسپولیس به مصاف نسف قارشی 
ازبکســتان رفت که این بازی در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به 
سود پرســپولیس به اتمام رسید.در این بازی که در ورزشگاه 
آزادی و در حضور ۳0 هزار تماشــاگر انجام شد گادوین منشا 
)۲0( و علی علیپور )6۷ و ۷۲( برای پرسپولیس گلزنی کردند.

برانکو ایوانکوویچ پرســپولیس را در این مسابقه با ترکیب 
علیرضا بیرانوند، ســیدجالل حسینی)کاپیتان(، شجاع خلیل 
زاده، محمد انصاری، صادق محرمی، حســین ماهینی )88 - 
ســیامک نعمتی(، محسن ربیع خواه، فرشاد احمدزاده )85 - 
بشار رسن(، وحید امیری )۷4 - وحید امیری(، گادوین منشا 

و علی علیپور به زمین فرستاد.
علی علیپور مهاجم پرسپولیس در دقیقه 8 اولین خطر این 
تیم را روی دروازه تیم ازبکستانی ایجاد کرد ولی این موقعیت 
او راه بــه جایی نبرد. در همین دقیقه، تماشــاگران حاضر در 
ورزشــگاه علی کریمی بازیکن شــماره 8 سابق خود را بعد از 
ماجــرای برنامه نود و صحبتهای کارلوس کی روش تشــویق 
کردند.گادوین منشا در دقیقه 10 دومین فرصت جدی گلزنی 
پرسپولیس را به دست آورد ولی ضربه »قیچی برگردان« او راه 
به جایی نبرد. بعد از آن پرسپولیس برای دقایقی تمرکزش را 
از دســت داد و تعداد پاسهای اشتباه بازیکنان این تیم افزایش 
یافت. ســرانجام گادوین منشا در دقیقه ۲0 با یک ضربه سر و 
روی پاس وحید امیری توانســت اولین گل سرخپوشان را به 
ثمر برســاند.بعد از این گل دقایقی بازیکنان نسف قارشی بر 
بازی مسلط شــدند و حتی شوت بازیکنان این تیم در دقیقه 
۳۳ با اختالف کم از دروازه پرســپولیس اوت شد. پرسپولیس 

هم در 10 دقیقــه پایانی نیمه اول صاحب چند فرصت دیگر 
شــد که این موقعیتها از دست رفت و نیمه اول با همان یک 

گل به اتمام رسید.
نیمه دوم، مسابقه با حمالت و فشار پرسپولیس آغاز شد 
تا سرخپوشان بتوانند تعداد گلهای خود را افزایش بدهند ولی 
سریال پاسهای اشتباه سرخپوشان در این نیمه هم ادامه داشت. 
هرچند نماینده ایران در اکثر دقایق بر بازی مســلط بود ولی 
پاسهای ناسالم و کم دقت آنها باعث می شد تا بازیکنان نسف 
صاحب توپ شوند. ازبکها حتی در یک ضد حمله می توانستند 
دروازه پرسپولیس را باز کنند که علیرضا بیرانوند شوت بازیکن 
نســف را دفع کرد.بازی هجومی پرسپولیس در نیمه دوم در 
دقیقه 6۷ نتیجه داد. علی علیپور که در حال حاضر آقای گل 
لیگ برتر ایران است، در این دقیقه توانست پاس زمینی صادق 
محرمی را وارد دروازه نســف کند. همین مهاجم 5 دقیقه بعد 
پاس محمد انصاری را با یک شوت محکم تبدیل به گل سوم 
پرســپولیس کرد تا خیال سرخپوشان برای کسب سه امتیاز 
مسابقه تا حد زیادی راحت شود. دردقایق باقی مانده هم تیم 
نسف فشارهای نصفه و نیمه ای برای به ثمر رساندن گل روی 
دروازه پرســپولیس وارد آورد که تالش این تیم برای گلزنی 
ثمری نداشــت تا بازی با همان سه گل به پایان برسد.به این 
ترتیب پرســپولیس کارش را در لیگ قهرمانان آسیا با برد و 

کسب سه امتیاز شروع کرد.
پیروزی شیرین یاران ژاوی و پورعلی گنجی

در دیگر بازی این  گروه تیم های الوصل امارات و الســد 
قطــر در دبی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر 
یک الســد به پایان رســید. در این دیدار ابتدا لیما در دقیقه 
۲6 الوصــل را جلــو انداخت اما در دقیقــه 80 و ۹0 بونجاح 
توانست برنده این دیدار را تغییر دهد تا ژاوی و پورعلی گنجی 
و هم تیمی هایش بتوانند نخســتین پیروزی خود را در لیگ 

قهرمانان اسیا دشت کنند.

تیم فوتبال استقالل نخستین دیدار در فصل جدید لیگ 
قهرمانان آســیا را درشرایطی با تساوی ۲ بر۲ به پایان برد که 
تا دقایق پایانی از حریف عقب بود. در این بازی که از ســاعت 
18:40 دیشــب در ورزشگاه جاسم بن حمد قطر برگزار شد، 
ابتدا استقالل در دقیقه ۷ روی ضربه جباروف و گل به خودی 
رودریگــو تاباتا یک گل پیش افتاد. الریان اما برای جبران این 
گل خیلی زود به نتیجه رســید.عبدالرزاق حمداهلل در دقیقه 
18 با یک ضربه ســر دروازه سیدحسین حسینی را باز کرد. 
تاباتا هم در دقیقه ۲8 گل دوم الریان را روی غفلت و اشــتباه 
مدافعان اســتقالل به ثمر رســاند تا نیمه اول با نتیجه ۲ بر 

یک به پایان برســد.در نیمه دوم استقالل به نمایش خوب و 
امیدوارکننــده اش ادامه داد و موقعیــت هایی را روی دروازه 
میزبان ایجاد کرد اما بازیکنــان این تیم در زدن ضربات آخر 
کــم دقت بودند. در دقیقه 80 این بازی تاباتا به خاطر خطای 
شدید روی داریوش شجاعیان از زمین اخراج شد تا شاگردان 
شفر دقایق باقی مانده را با یک بازیکن بیشتر سپری کنند. در 
حالی که الریانــی ها امیدوار بودند با وجود یک بازیکن کمتر 
ســه امتیاز این دیدار را از آن خود کنند، این استقالل بود که 
در دقیقه 88 توســط علی قربانی و روی ارســال خوب امید 

ابراهیمی به گل تساوی دست پیدا کرد.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

123137331151646. نفت  مسجدسلیمان

2231110236201643. بادران تهران

323119327151242. خونه به خونه

42311662215739. فجر سپاسی

52312382420439. نساجی مازندران

62211562417738. اکسین البرز

7239952420436. مس رفسنجان

82381142821735. ملوان انزلی

92310492826234. مس کرمان

10238872923632. گل گهرسیرجان

11238872019132. برق جدید شیراز

627-12236981723. ماشین سازی تبریز

132275102928126. شهرداری ماهشهر

525-142351082126. آلومینیوم اراک

624-152366111925. شهرداری تبریز

1421-162356122236. ایران جوان بوشهر

2311-172318141942. صبای قم  

294-18230419837. راه آهن تهران

نخستین قهرمانی شهرداری تبریز 
در لیگ برتر بسکتبال 

مســابقات بسکتبال لیگ برتر باشــگاه های ایران با پیروزی تیم 
شهرداری تبریز در دیدار پنجم فینال و قهرمانی این تیم به پایان رسید.
دیدار تیم های مهرام تهران و شــهرداری تبریز از مرحله نهایی مســابقات 
بســکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور دیروز در تبریز برگزار شد. در این دیدار 
شــاگردان مهران حاتمی در تیم شهرداری تبریز موفق شدند حریف خود را با 
نتیجه 85 بر ۷۳ شکســت دهند.این پنجمین دیدار تیم های مهرام و شهرداری 
تبریز در فینال لیگ بســکتبال بود. در این مسابقه شاگردان مهران حاتمی که 
میزبان بودند بازی را بهتر شروع کردند و در دو کوارتر نخست با نتایج ۲۷ بر 16 
و ۲۲ بر 1۹ به برتری رسیدند و نیمه اول را با قدرت به سود خود تمام کردند اما 
با آغاز کوارتر سوم مهرامی ها به بازی برگشتند و اختالف را کاهش دادند. مهمان 
در کوارتر سوم ۲۷ بر 16 برنده شد و اختالف کاهش زیادی داشت.کوارتر پایانی 
مســابقه حساسیت بسیار زیادی داشت و دو تیم نزدیک به هم پیش می رفتند 
که در پایان این شهرداری تبریز بود که توانست این کوارتر را ۲0 بر 11 به سود 
خود تمام کند و در نهایت 85- ۷۳ به برتری برسد. پیش از این دیدار تیم مهرام 
در جریان دیدارهای اول و ســوم صاحب برتری شده بود اما نتیجه دیدار دوم و 
چهارم را واگذار کرده بود. فینال لیگ بسکتبال به صورت ۳ از 5 برگزار می شود. 
بدین ترتیب تیم شــهرداری تبریز با برتری در مجموع سه دیدار عنوان نخست 
این فصل از مســابقات را به خود اختصاص داد. این برای نخســتین بار بود که 
شهرداری تبریز راهی فینال لیگ بسکتبال شده بود و توانست با غلبه بر مهرام 
برای نخســتین بار قهرمان این رقابت ها شود.ضمن اینکه تیم مهرام در جایگاه 
دوم ایســتاد. پیش از این و در دیدار رده بندی، تیم پتروشــیمی با غلبه بر نفت 

آبادان در مجموع ۳ دیدار موفق به کسب جایگاه سوم شده بود.
حاتمی: راهی جز قهرمانی در لیگ نداشتیم

مهران حاتمی ســرمربی تیم بسکتبال شــهرداری تبریز پس از قهرمانی 
تیمش در لیگ برتر بسکتبال گفت: هیچ راهی نداشتیم جز اینکه برنده فینال 
پنجم باشــیم و قهرمان شویم.او درباره این مســابقه گفت: بازی پنجم خیلی 
ســخت بود. بازیکنانم نشــان دادند که توانمندی باالیی دارند و در کل دیدار 
از حریف پیش بودند و در نهایت به مقام قهرمانی رســیدند.حاتمی افزود: فکر 
می کنم آذری های ما حقشــان بود که بســکتبال خوبی داشته باشند و موفق 
شوند. از همه مسئوالن استان و شهر تشکر می کنم که از تیم حمایت کردند و 

باعث شدند تیم بماند و به قهرمانی برسد. 
شاهین طبع  سرمربی تیم ملی شد

نیکخواه بهرامی برگشت
15 بسکتبالیســت به اردوی تیم ملی بسکتبال دعوت شدند که در میان 
آنها نام صمد نیکخواه بهرامی، آرن داوودی و سعید داورپناه نیز دیده می شود.
 مهران شــاهین طبع به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد و فدراسیون 
نــام 15 بازیکن دعوت شــده به اردوی تیم ملی را اعالم کرد.بر اســاس اعالم 
فدراسیون بازیکنان دعوت شده به شــرح زیر هستند:1-روزبه ارغوان،۲-فرید 
اصالنی،۳-محمد جمشــیدی،4-حامد حدادی،5-محمد حسن زاده،6-سعید 
داورپناه،۷-آرن داوودی،8-نوید رضایی فر،۹-اوشــین ســاهاکیان،10-اصغر 
نیکتاش،14- مشــایخی،1۳-نوید  کاظمی،1۲-سجاد  کاردوست،11-ارسالن 

صمد نیکخواه بهرامی و15-میثم میرزایی.
نکته جالب توجه دعوت نشــدن از آرمان زنگنه است. در کنار این موضوع 
باید به بازگشت اصغر کاردوست، آرن داوودی، سعید داورپناه و صمد نیکخواه 
بهرامی به تیم ملی نیز اشاره کرد.همچنین دعوت نشدن وحید دلیرزهان ستاره 
جوان تیم ملی و لیگ به تیم ملی هم قابل تامل است.نکته جالب دیگر اینکه از 
دو تیم فینالیست جمعا 4 بازیکن به اردو دعوت شده اند.بهنام یخچالی به دلیل 

مصدومیت دعوت نشده است.

استقالل از شکست برابر الریان گریخت


