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ادامه توطئه سعودیها عليه نماينده فيناليست ايران

محدودیتها شامل حال لیگها نمیشود!

وضعیت قرمز کرونا در ورزش

مس�ابقات ورزش�ی در حالی در تهران برگزار میش�ود که به گفته
مس�ئوالن س�تاد مقابله با کرونا ،پایتخ�ت در وضعی�ت قرمز قرار
دارد .اوجگیری دوب�اره وی�روس کرونا باعث اعم�ال مجدد برخی
محدودیتها در اس�تانهای مختلف کش�ور ش�ده ،ام�ا گویا این
محدودیته�ا ش�امل ح�ال ورزش حرف�های نمیش�ود!

لیگ برتر والیبال طبق برنامه برگزار میشود و بهرغم افزایش تعداد بازیکنان
و مربیان مبتال به کرونا ،فدراسیون این رشته برنامهای برای لغو موقت یا
دائمی مسابقات ندارد .هفته ششم لیگ والیبال روز گذشته برگزار شد و
این در حالی بود که دیروز خبری مبنی بر ابتالی پنج بازیکن تیم شهرداری
ورامینبهکرونامنتشرشد.بهگفتهمسئوالنتیمورامینیتستپنجبازیکن
و يك مربی شهرداری مثبت بوده است .البته شهرداری ورامین اولین تیمی
نیست که اعضای آن به این ویروس آلوده شدهاند؛  9بازیکن تیم هورسان و
یراد،سرمربیتیماصفهانینيز
هفتمربیوبازیکنسپاهانازجملهمحمد 
کرونا گرفتهاند .با این حال میالد تقوی ،دبیر فدراسیون والیبال در گفتوگو
با ایسنا بر برگزاری ادامه مسابقات لیگ تأکید کرد« :همه اقدامات فدراسیون
زیر نظر و با قوانین ستاد ملی مبارزه با کروناست .اگر قرار باشد تصمیمی در
ی موجود خواهد بود .ستاد
مورد مسابقات گرفته شود با توجه به پروتکلها 
ملی مبارزه با کرونا اعال م کرده است که اگر ۲۵درصد تیمها دچار ویروس
ی جلوگیری شود ،اما به شرطی که تستها
کرونا شوند باید از برگزاری باز 
و آزمایش��ات در مراکز مورد تأیید س��تاد ملی مبارزه با کرونا انجام شود.
اینکه باشگاهها در مراکز تأیید نشده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا تست
دهند برای فدراسیون معتبر نیست .عکس جواب تستهای بازیکنان تیم
شهرداری ورامین روی میز من است ،اما متأسفانه در مرکزی که مورد تأیید
وزارت علوم و ستاد ملی مبارزه با کرونا باشد انجام نشده است .تجربیات ما
از اقدامات صورت گرفته در رشتههای دیگر باعث میشود تا همه با توجه
به پروتکلهای تعیین شده پیش برویم .آزمایش��ات حتماً باید در مراکز
مورد تأیید داده شود .فدراسیون در تالش است تا پروتکلهای موجود را به
درستی اجرا کند .ديداري بوده که حتی از ورود مدیرکل ورزش یک استان
به سالن هم جلوگیری به عمل آمده است».
احسناهلل شیرکوند ،کاپیتان تیم والیبال شهرداری ورامین اما با انتقاد تند
از تصمیمات س��ازمان لیگ گفت«:روز شنبه حال شش نفر از بازیکنان
تیم ،یکی از اعضای کادرفنی و یکی از اعضای تدارکات خوب نبود که پس
از انجام تستها مشخص شد به این ویروس مبتال شدهاند .بیشتر ناراحتی
ما از این است که مسئول سازمان لیگ فدراسیون هیچ درک درستی از
این رشته ندارد .دکتر تیم ما معتقد است که حداقل هفت ،هشت نفر دیگر
از اعضای تیم ما تستشان مثبت اس��ت .من به داورزنی و سازمان لیگ
گفتم که این بازی امروز شدنی نیست ،اما متأسفانه قبول نکردند .وقتی
هنوز فرصت هست که بازی را کنسل کنیم ،چرا باید مردم را به جان هم
بیندازیم .متأسفانه سازمان لیگ موضوع را درک نمیکند».
در بیانیه استانداری تهران رشتههای پربرخورد از جمله کشتی ،تکواندو
و جودو شامل تعطیلی یک هفتهای کرونا میشوند ،اما فدراسیون کشتی
هم بر انجام لیگ برتر طبق برنامه تأکید دارد .دیدارهای گروه «ب» لیگ
کشتی آزاد فردا و پسفردا بدون حضور تماشاگر در سالن آزادی برگزار
میشود .نصیرزاده ،رئیس سازمان لیگ فدراسیون کشتی در گفتوگو
با ایرنا این موضوع را تأیید کرد« :مجوزی که از معاونت بهداشت ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی داریم ،براساس قرنطینه و پروتکلهای
مربوطه است .تیمها بهطور کامل در قرنطینه هستند و از همه اعضاي کادر
فنی ،کشتیگیران و عوامل اجرایی لیگ تست کرونا گرفته میشود .وی
اظهار داشت :کشتیگیران و کادر فنی تیمها با توجه به اینکه در قرنطینه
هستند ،اجازه بیرون رفتن ندارند و بر همین اساس لیگ کشتی آزاد به
قوت خودش باقی است.
مسابقات دور رفت گروه «ب» بیستمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد طبق
برنامه روزهای سهشنبه و چهارش��نبه هفته جاری و با حضور پنج تیم
برگزار میشود.
مرحله اول لیگ برتر دوچرخهس��واری کوهس��تان ام��روز در تهران
آغاز میشود .سلگی ،دبیر فدراسیون دوچرخهس��واری این رشته را
کمبرخورد و برگزاری لیگ کوهس��تان را بالمانع خواند« :مس��ابقات
برگزار میشود ،چون فعالیتهای رشتههای پربرخورد تعطیل شده و
دوچرخهسواری رشته کمبرخوردی است .بنابراین امروز رکابزنان در
خط شروع قرار میگیرند و رقابت بدون تماشاگر است .البته ما اسکان
هم نداریم ،یعنی بالفاصله پس از پایان مس��ابقه ،رکابزنان باید بروند.
همچنین پیش از آغاز مسابقه هم موظف هستند نتیجه تست PCR
خود را تحویل دهند».

قرصومحکممثلپرسپولیس
نه توطئه کارساز
لیگ قهرمانان آسیا
ب�ود و ن�ه البی و
دنيا حيدري
دالره�ای هزینه
شده،چراکهپرسپولیسیکتیمبود،یکهوتنها،اما
یکتیم.تیمیمنسجمکهدرزمینبازیکارراتمام
کرد.النصراماهنوزنتوانستهاینناکامیراهضمکند
وحاالبهدنبالدستاویزهایدیگریاستتابازهم
داستانراخارجازچارچوبزمینبازیتغییردهد.

تیرش��ان به س��نگ خورد و البیهای حقیرش��ان
نتوانس��ت نتیجه را در زمین بازی تغیی��ر دهد ،اما
بازیهای کثیفش��ان تمامی ن��دارد و هنوز هم به
دنبال یافتن راهی هستند برای حقخوری و اینبار
محرومیت پرسپولیس به واسطه شکایت برانکو را
علم کردهاند که نماینده سرخپوش ایران از بازیکنانی
استفاده کرده که نمیتوانستند در آسیا بازی کنند.
البته استارت اين يكي را هم برخی داخلیها زدند،
هرچندکهجاودانی،عضوکمیتهانضباطیفدراسیون
فوتبال تأکید كرده كه پرسپولیسیها زرنگی کردند
و قرارداد بازیکنان جدید خود را در مهلت قانونی و
پیش از اعمال محرومیت فیفا به ثبت رساندند و دارو
بوشیج ،وکیل برانکو نیز این مسئله را تایید میکند:
«در آخرین نامه فیفا عنوان شده که در صورت عدم
پرداخت مطالبات برانکو تا  21شهریور ،ممنوعیت
نقل و انتقال بازیکن از  22ش��هریور و بدون نیاز به
ارسال نامه مجدد به صورت خودکار اجرا میشود،
به همین دلیل بازیکنان جدید پرسپولیس قانونی
هستند ،چراکه پیش از محرومیت قراردادشان به
ثبت رسیده است».
ادامه البیهای کثیف
باشگاه النصر اما بعد از آنکه نتوانست بهرهای از محروم
کردن آلکثیر ببرد ،سراغ دستاویز دیگری رفته و با
ارس��ال نامهای اعتراز آمیز به AFCمدعی شده كه
چند بازیکن پرسپولیس قبل از شروع لیگ قهرمانان
آسیا به این تیم پیوس��تهاند .این در حالی است که
تیم مجوز کمیته حل اختالفات را به دست نیاورد،
به همین خاطر نمیتوانست از بازیکنان جدید خود
استفاده کند و امیدوار اس��ت با این دستاویز نتیجه
باختخودبهپرسپولیسدرضرباتپنالتینیمهنهایی
لیگ قهرمانان آسیا را الپوشانی كند یا حداقل تغییر
دهد.شکایتیکهکنفدراسیونفوتبالآسیاطییکی،
دو روز آینده به آن پاسخ خواهد داد ،اما پرسپولیس
نباید در این مدت بیکار بنشیند به تماشای یکهتازی

سعودیها .سرخپوشان عالوه بر ارائه مستندات خود
در خصوص داستان آلکثیر باید در مورد توطئه دوم
عربستانیهانیزسریعتراقدامکنندتاشومنبازیهای
النصر یکبار دیگر کار دست پرسپولیس ندهد .البته
باشگاه پرس��پولیس اخبار کذبی را که در این مدت
آب به آسیاب دشمن ریخت نیز پیگیری میکند که
با ش��لوغکاری خودیها در داخل کشور شادی گل
آلکثیر را نژادپرستانه وانمود کردند ،اما در خصوص
داستان محرومیت از فصل نقل و انتقاالت هم باشگاه
باید هرچه سریعتر اقدامات الزم را انجام دهد ،قبل
از اینکه س��عودیها یکبار دیگر نماینده ایران را با
اقدامات ناجوانمردانه خود نقرهداغ کنند ،خصوصاً
کهکارشناسانحقوقیمعتقدندپرسپولیسحتیدر
مورد آلکثیر هم میتواند رأی صادره را تغییر دهد،
پس نباید دست روی دست بگذارند.
تیمی که تیم بود
کمتر کسی تصورش را میکرد تیم یحیی تا فینال
آسیا پیش بیاید .دست پرس��پولیس باز هم خالی
بود ،سرخپوش��ان اینبار نفرات جدیدی را به جمع

خود اضافه کرده بودند ،اما ستارههای خوبی را هم
از دس��ت دادند که نبود هر کدام میتوانست ضربه
مهلکی برای پرسپولیس باشد ،اما همانطور که در
تمام طول این مدت یحیی و شاگردانش فریاد زدند
پرسپولیس یک تیم بود .یک تیم کامل و منسجم که
متکی به فرد نبود .به همین دلیل هم جدایی علیپور،
ترابی ،بیرانوند یا حتی محرومیت آلکثیر در فاصله
سه ساعت مانده به بازی نیمهنهایی نتوانست ضربه
س��نگین و جبرانناپذیری را بر پیکره سرخپوشان
وارد کند .تیمی که نه فقط خوب ،بابرنامه و تکنیکی
بازی کرد که نتایج قابل قبولی را هم به دست آورد و
مستحق حضور دوباره در فینال بعد از یک سال وقفه
بود ،آن هم با از سد راه برداشتن یکی از قدرتهای
فوتبال آس��یا که امیدوار بود به واس��طه البیها و
دالرهای خود نتیجه بگیرد ،اما تقالهایش در خارج از
زمین نتوانست تأثیری در عملکرد سرخپوشان درون
مستطیل سبز داشته باشد.
دستتنها و یکدست
پرسپولیس موفقیت خود در طول سالهای اخیر را

مدیون دوری از حواشی بسیاری است که این تیم
را احاطه کردهاند .در همین مقطع کنونی بر کسی
پوشیده نبود که مدیریت باشگاه با کادر فنی و حتی
بازیکنان تنشهای بس��یاری داشت ،به طوری که
یحیی قبل از حضور در لیگ قهرمانان آسیا چندین
مرتبه چمدانهایش را برای جدایی از تیمی که با آن
عنوان قهرمانی لیگ را کسب کرده بود ،بست .شجاع
خلیلزاده هم شاکی از عدم توافق با کادر مدیریت
باش��گاه راهی قطر ش��د و ادعای پرداخت پاداش
پیروزیهای سرخپوشان در این رقابتها نیز بر کسی
پوشیده نیست .داستانهایی که هرکدام تک به تک
برای زمین زدن سرخپوشان کافی بود ،اما نه وقتی
یحیی و شاگردانش از همان ابتدا به این نتیجه رسیده
بودند كه مشکالت را با خود به زمین مسابقه نبرند و
در بازی جز به خودشان به هیچ کس حتی عدالت داور
نيز دل نبندند .این همان رمز موفقیت تیمی است که
نه السد متمول برابرش حرفی برای گفتن داشت ،نه
پاختاکور چغر و نه حتی النصر البیباز که پشتش به
حمایتهای ناجوانمردانه  AFCگرم بود.

نگاهی به اولین لیست اسکوچیچ برای بازی با ازبکستان و مالی

تیم ملیرخت نو میپوشد!

اولی�ن لیس�ت
تیم ملی
اسکوچیچ برای
سعيد احمديان
تیم ملی فوتبال
در حالی شنبه شب منتشر شد که غیبت برخی
ملیپوش�ان معروف و ورود نفرات جدید ،سبب
ش�ده هم�ه در انتظ�ار ی�ک تی�م مل�ی
جدی�د و متف�اوت ب�ا قب�ل باش�ند.

شمارش معکوس برای رونمایی از تیم ملی فوتبال
هرچند طوالنی شد ،اما س��رانجام شنبه شب به
پايان رسيد ،آن هم پس از هشت ماه که از معرفی
دراگان اس��کوچیچ به عنوان سرمربی جدید تیم
ملی میگذش��ت .کرونا اما سبب ش��د انتظارها
طوالنی ش��ود و دراگان از زمس��تان  98تا پاییز
 99دندان روی جگر بگذارد و این ویروس سخت
دست و پایش را ببندد .شنبه شب بود که با سوت
پایان محمد تقی الجعفری ،داور سنگاپوری بازی
پرسپولیس -النصر ،اولین لیست دعوت شدگان
به تیم ملی منتشر ش��د تا سکوت کمپ تیمهای
ملی پس از ماهها شکسته شود و ملیپوشان دوباره
به خط شوند.
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انتظار 8ماهه تمام شد
از  17بهمن  98تا  12مهر  ،99از روزی که دراگان
اس��کوچیچ در یک خبر ناگهانی و شوکهکننده به
عنوان جانشین مارک ویلموتس معرفی شد تا روزی
کهطلسمرونماییازتیمملیبااینمربیشکستهشد
تمام
هشت ماه گذشت .انتظاری که البته باید زودتر 
میشد ،اما تنها چند هفته پس از انتخاب اسکوچیچ
کرونا همه برنامههایش را بههم زد و لغو بازیهای
انتخابی جام جهانی در فروردین و خردادماه سبب
شد تیم ملی تعطیل شود و دراگان هم به مرخصی
برود .هرچند او در مدت این چند ماه تعطیلی فوتبال
ملی بیکار ننشست و با انتخاب دستیارانش ،برنامهها
و تاکتیکهای مدنظرش بارها مرور شد تا تیم ملی
فوتبالکهباتوجهبهدوشکستمقابلبحرینوعراق،
کارش سخت شده ،بتواند در دور برگشت بازیهايي
را که باقی مانده جبران کن��د و راهی مرحله نهایی
انتخابی جام جهانی شود.
با رس��یدن مهرماه انگار قرار اس��ت باالخره از تیم
ملی فوتبال با هدایت اس��کوچیچ رونمایی ش��ود.
طبق برنامه ،تیم ملی کشورمان در مهرماه دو بازی

تدارکاتی مقابل یک حریف تکراری و آش��نا و یک
حریف آفریقایی برگ��زار خواهد كرد .ب��ا توجه به
برنامهریزیهای صورت گرفته ،شاگردان اسکوچیچ
 17مهر در تاشکند برابر ازبکستان قرار میگیرند تا
پس از هشت ماه که از انتخاب اسکوچیچ میگذرد،
این مربی کروات برای اولین ب��ار روی نیمکت تيم
کشورمان بنشیند .در ادامه تیم ملی فوتبال به ترکیه
میرود ت��ا روز  21مهر با تیم مل��ی مالی یک بازی
دوستانه برگزار کند.
تیم ملی نو با لیست نو
درآستانهدوبازیتدارکاتیتیمملیدرمهر،شنبهشب
اولینلیستتيمتوسطاسکوچیچمنتشرشد.باتوجه
به این لیست؛ امیر عابدزاده ،محمدرشید مظاهری،
پیام نیازمند در پست دروازهبان ،صادق محرمی ،میالد
یزادگان،عارفغالمی،شجاع
محمدی،حسینکنعان 
خلیلزاده ،مجید حسینی ،سیامک نعمتی ،مجتبی
نجاریان در پست دفاع ،احمد نوراللهی ،علی کریمی،
وحید امیری ،مهدی ترابی ،سامان قدوس ،احسان
حاجصفی ،امید نورافکن و علی قلیزاده در پس��ت
هافبک و سردار آزمون ،مهدی طارمی ،کاوه رضايی و

Ö»Â¼Ä«ZÀ»ÖÆ³M

غرور ملي و نشاط اجتماعي با توجه به ورزش

يک پيروزي ورزش��ي ،يک برد دلچسب و يک نتيجه رضايتبخش در
مسابقهاي ورزشي چنان شور و نشاط اجتماعي ايجاد ميکند که حتي
سختترين شرايط را هم براي ساعات يا روزهايي به عقب ميراند.
اين واقعیت را ميشود اين روزها و بعد از برد دالورانه پرسپوليس ايران
مقابل النصر عربستان در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا بهوضوح ديد.
حاال راحتتر ميتوان در خصوص تأثيرات اجتماعي ورزش و کس��ب
موفقيتهاي بينالمللي در آن ح��رف زد .وقتي با يک پيروزي بزرگ
اينگونه شور و نش��اط اجتماعي ايجاد ميشود با چند پيروزي يا چند
مدالآوري و چند سکوي قهرماني چه اتفاقي در جامعه رخ ميدهد؟ آيا
ميتوان تصوري جز غرور و افتخار و جز همدلي و اتحاد داشت؟
بدون هيچ شکي همه خوب ميدانند كه پاسخ چيست ،اال آنها که بايد
در اين خصوص کاري انجام دهند و اقدامي کنند .هرچند که آنها هم
خوب ميدانند ،اما خودشان را به ندانستن زدهاند .روي صحبتمان با
مسئوالن ورزش کشور و باالتر از آنها برخي دولتمردان است ،همانها
که روز شنبه پاي درددل رؤساي فدراس��يونها نشستند .كساني كه
سکان برنامه و بودجه کشور دستشان اس��ت و ميتوانند قدري اين
سکان را بيشتر و بهتر به سمت ورزش کشور بچرخانند.
البته خوب ميدانيم که اوضاع کش��ور چگونه اس��ت و در چه شرايط
س��ختي بهس��ر ميبريم ،پس طبيعي اس��ت ک��ه توقع رس��يدن به
شرايط ايدهآل را نداشته باشيم ،اما ش��رايط حداقلي را چرا .ورزش و
ورزشکاران ايران بارها ثابت کردهاند که با کمترين امکانات بيشترين
و بهترين نتاي��ج را گرفتهاند و دل مردم را ش��اد کردهان��د .پس چرا
بايد هميشه از نداش��تن و کمبود امکانات ناالن باش��ند و در سختي
آماده ش��وند ،چرا در اين ورزش ب��راي فوتبال پول هس��ت ،اما براي
بقيه نيست؟
به هيچ عنوان منکر تأثيرات اجتماعي و فراگير فوتبال نيستيم ،اما اين
را هم نميتوانيم از ياد ببريم که رشتههايي چون کشتي ،وزنهبرداري و
ورزشهاي رزمي هم با کسب هر موفقيت و مدال در سطح بينالمللي
ميتوانند باعث شور و نشاط و سربلندي مردم و کشور شوند .پس چه
خوب است که متوليان امر كمي بيشتر به ورزش برسند .ورزشي که
به همين راحتي ميتواند باعث اتحاد ،همدلي و شور و نشاط اجتماعي
ش��ود .ورزش��ي که به راحتي ميتواند حتي از تحريمهاي ظالمانه و
سخت هم فرصت قدرتنمايي براي کشور بسازد.
فوتبال غرورآفرين است ،درست اما مگر کشتي نيست ،مگر وزنهبرداري
کم افتخار آفريده اس��ت ،مگر بچههاي تکواندو ،کاراته ،ووشو و جودو
بارها پرچم ايران را باال نبردهاند يا بقيه مدالآوران ورزش کش��ور دل
مردم را شاد نکردهاند؛ پس چرا بايد ش��اهد تبعيض باشيم ،چرا براي
بدهيه��ا و برخي پاداشهاي نابج��اي همين فوتب��ال وزير ،وکيل و
معاون دست به دست هم ميدهند و پول جور ميکنند ،اما وقتي پاي
رسيدگي به ورزشهاي ديگر و قهرمانان و مدالآوران به ميان ميآيد
پاي تحريمها و شرايط کشور اضطراري وسط كشيده ميشود .اين در
حالي است که همه ورزش��کاران ميگويند در کنار فوتبال به آنها هم
توجه شود.
اين توجه وجود ن��دارد و اينگونه ميش��ود که ص��داي انتقادها بلند
ميشود .در حالي که اگر ذرهاي توجه وجود داشته باشد ،ورزش ايران
ميتواند در سطح بينالمللي چنان بدرخشد که از درخشش آن تمام
تحريمها و فشارهاي بينالمللي نيز کمرنگ شود .نکته مهم اينجاست
که بايد تأثير ورزش را باور کنيم .بايد بدانيم که ورزش ميتواند حتي
بحرانهاي اجتماعي را خنثي کند .بايد اين نگاه در مسئوالن ورزش
کش��ور و دولتمردان تقويت ش��ود و تا جايي پيش برود که ورزش و
ورزشکار از محاق دربيايد و رسيدگي به آن فقط در يک رشته خاص
خالصه نشود .کمتر از يک سال تا المپيک ،بزرگترين آوردگاه ورزش
جهان فرصت داريم ،زماني كه اگر طي آن به مدالآورانمان توجه کنيم
حتماً در ثمره اين توجهات بارها و بارها شاهد شور و نشاط مردم بابت
پيروزيها و مدالآوريهای آنان خواهيم بود.

پيام تبريک سازمان بسيج ورزشکاران
برايصعودپرسپوليس

سازمان بسیج ورزشکاران در پی صعود تیم فوتبال پرسپولیس به فینال
لیگ قهرمانان آس��یا پیام تبریکی صادر کرد .در اين پيام آمده است:
«جوانان رشید ایران اس�لامی افتخار دیگری در صفحات تاریخ ثبت
کردند و با ایمان ،غیرت و تالش خود توانس��تند دل میلیونها ایرانی
را ش��اد کنند .تالش مذبوحانه البی س��عودیها در محرومیت ستاره
پرسپولیس تنها س��اعاتی پیش از بازی هم نتوانس��ت جلودار جوانان
قهرمان ایران شود و این مسئله نشان داد ملت ایران در راه رسیدن به
اهداف و آرمانهای خود از تمام تحریمها و مشکالت عبور خواهد کرد.
همزمانی این صعود قهرمانانه با چهلمین سالگرد گرامیداشت هشت
سال دفاع مقدس نیز تقارن مبارکی اس��ت که یادآور ایستادگی ملت
شریف ایران در برابر تمام دالرها و پولهای نفتی کشورهای منطقه و
خارجی است که این مسئله امشب بار دیگر تبلور پیدا کرد.
سازمان بسیج ورزشکاران صعود مقتدرانه و قهرمانانه نماینده کشورمان
به فینال باشگاههای آس��یا را به تمام مردم عزیز ایران اسالمی تبریک
گفته و به کادر فنی ،بازیکنان و تمامی اعضای این تیم نیز خسته نباشید
و خدا قوت میگوید».
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مهدی قایدی به عنوان مهاجم به تیم ملی برای بازی
با ازبکها و مالی دعوت شدهاند .لیست جدید نسبت
به آخرین بازی تیم مل��ی در زمان ویلموتس غایبان
سرشناسی دارد که هر کدام به دالیلی دعوت نشدهاند.
علیرضا بیرانوند ،علیرضا جهانبخش ،وریا غفوری و
مرتضی پورعلیگنجی به دلیل مصدومیت در لیست
جدید جا ندارند .رامین رضايیان و امید ابراهیمی هم
بهرغم حضور ثابت در لیستهای سالهای اخیر تیم
ملی در اين دوره دعوت نش��دهاند .مسعود شجاعی
و اش��کان دژاگه ،کاپیتانه��ای اول و دوم تیم ملی
کشورمانهمبهنظرمیرسدباتوجهبهسنباالیشان
در تفکرات اسکوچیچ جایی ندارند .کریم انصاریفرد
با وجود درخشش در بازیهای اخیر آ.ا.ک آتن پشت
خط تیم ملی مانده و با توجه به مهاجمان آماده تیم
ملی برای دعوت دوباره بايد بیش��تر از این گل بزند.
حامد لک هم با وجود درخشش در پرسپولیس و لیگ
قهرمانان فع ً
ال جایی در بین دروازهبانان دعوت شده
ندارد .در طرف مقابل شجاع خلیلزاده ،عارف غالمی،
مجتبی نجاریان ،سیامک نعمتی هم نفرات جدیدی
هستند که در لیست اسکوچیچ قرار گرفتهاند.
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