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نعمتی و آقایی بهترین مدافعان لیگ قهرمانان آسیا
ســیامک نعمتی و سعید 
آقایــی بــه عنــوان بهترین 
مدافعان راســت و چپ لیگ 

قهرمانان آسیا انتخاب شدند.
سایت  ایســنا،  گزارش  به 
AFC در یــک نظرســنجی 
بهترین مدافعان غرب آسیا را 
انتخاب کرد که از دید کاربران 
این سایت سیامک نعمتی و سعید آقایی با کسب بیش ترین آراء به عنوان بهترین 
مدافعان راســت و چپ لیگ قهرمانان آســیا در منطقه غرب انتخاب شدند. در 
این نظر سنجی آقایی ۸۵ درصد و نعمتی ۷۹ درصد از آراء را به خود اختصاص 
دادند. هم چنین در بخش بهترین مدافع میانی نیز مایکون، مدافع برزیلی النصر 
به عنوان بهترین مدافع انتخاب شــد و شجاع خلیل زاده و محمدحسین کنعانی 

زادگان رده های بعدی این پست را از آن خود کردند.

شریفی به پرسپولیس پیوست
هافبک فصل گذشته سایپا 
به پرســپولیس پیوســت. به 
ایسنا، محمد شریفی  گزارش 
با حضور در باشگاه پرسپولیس 
و توافق با مدیران این باشگاه 
به جمع شاگردان یحیی گل 
محمدی اضافه شــد. شریفی 
۲۰ ساله است و فصل گذشته 
در ســایپا حضور داشت. او سابقه بازی در استقالل خوزستان را در کارنامه دارد. 
هافبک جدید باشــگاه پرسپولیس گفت: شــرایطی به وجود آمد که فصل قبل 
مصدوم شــدم اما امسال با تمام وجود برای پرســپولیس بازی می کنم. محمد 
شــریفی پس از پیوستنش به باشگاه پرســپولیس اظهار کرد: خیلی خوشحالم 
که به خانواده بزرگ پرســپولیس پیوســتم و تمام وجودم را می گذارم تا بتوانم 
بهترین عملکردم را با پرسپولیس نشان دهم. من دو ساله بستم و شماره ۱۸ را 
گرفتم. ان شاءاهلل بتوانیم با پرسپولیس جام های بیش تری را کسب کنیم. او درباره 
عملکردش و بد شانسی هایی که به دلیل مصدومیت برای او به وجود آمد، گفت: 
یک شرایطی به وجود آمد و فصل قبل مصدوم شدم اما امسال با تمام وجود برای 
پرسپولیس بازی می کنم. نظر آقای گل محمدی بوده که در پرسپولیس باشم و 
تمام وجودم را می گذارم تا بتوانیم روزهای خوبی را با پرسپولیس ببینیم. هافبک 
باشگاه پرسپولیس درباره کار با گل محمدی عنوان کرد: کار کردن زیر نظر آقای 

یحیی گل محمدی باعث افتخار است و ان شاءاهلل بتوانم موفق شوم.

پنجشنبه سرنوشت ساز عیسی آل کثیر
امید زیادی  مهاجم قرمزها 
بــه آینــده دارد. بــه گزارش 
خبرآنالیــن؛ پرســپولیس در 
تالش اســت تا هر طور شــده 
محرومیت عیســی آل کثیر را 
بشکند و دوباره از این بازیکن 
اســتفاده کند. کنفدراســیون 
فوتبال آسیا برداشت متفاوتی از 
شادی گل این بازیکن داشت و او را 6 ماه محروم کرده است. حسینی مسئول روابط 
بین الملل پرسپولیس درباره آخرین وضعیت پرونده این بازیکن می گوید: »یک کار 
گروهی انجام دادیم و الیحه خوبی نوشته شد. مستندات و شهادتنامه را فرستادیم. 
درخواست کردیم جلسه استماع برگزار شود. به امید خدا پنجشنبه بعدی این جلسه 
برگزار می شود.عیسی به هیچ وجه قصدی نداشته که توهین به گروه خاصی شود 
ولی گفته که هدفم از این کار اشاعه عشق و تقسیم شادی در مهیج ترین لحظات 
زندگیم با کســی که خیلی دوستش دارم، بوده ولی اگر کسی در یک جای دنیا به 

نحوی از این موضوع ناراحت است، از ناراحتی او ناراحتم و عذرخواهی می کنم.«

امیدوارم توکیو تکرار ۳ باره مدال هایم در المپیک باشد
بانوی کماندار کشــورمان 
در  کــرد  امیــدواری  ابــراز 
بازی هــای توکیو بــاز هم به 
مدال دســت پیدا کنــد. به 
گزارش فارس، زهرا نعمتی در 
حاشیه مراسم روز پارالمپیک 
درباره تعویق بازی های توکیو، 
اظهار داشت: اتفاقی که افتاد 
برای تمام دنیاســت. با برنامه خوبی که جلو رفته بودیم یکباره این اتفاق افتاد و 
برنامه ها بهم ریخت اما باید از این فرصت استفاده کرد. خیلی از کشورهای شرایط 
تمرینی خوبی را نداشتند اما امیدوارم با شرایطی که برای من ایجاد شده، بتوانم 
با بهترین کیفیت تمرین کنم. بانوی طالیی ایران در پارالمپیک خاطرنشان کرد: 
بحث تمرکز در این رشته در حیطه روانشناسی است. شرایط برای ورزشکارانی که 
در سالن تمرین می کنند سخت است اما من در شرایط ایزوله تمرینات بدنسازی 
و روانشناسی را دارم. با کمک کمیته پارالمپیک و فدراسیون تیراندازی با کمان 
تمرین می کنم. نعمتی در پاســخ به این سوال که مردم از شما انتظار مدال در 
توکیو دارند، شرایط را چطور می بینی، گفت: تالشم را برای المپیک و پارالمپیک 
می کنم تا تکرار ۳ باره مدال هایم باشد. تالش می کنم بهترین اتفاق رقم بخورد. 
بانوی کماندار کشــورمان در پاســخ به این سوال که شناخت از حریفان داری و 
مهمترین رقیبی که داری از کجاست، عنوان کرد: قدرتمندترین ها از چین و کره 
هستند اما شرایط کرونا تمرینات همه ورزشکاران را تحت تاثیر قرار داده و باید 

ببینیم از این به بعد چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

ام باپه چشم انتظار رئال
کیلیــان ام باپه کامال مصر 
تابســتان ۲۰۲۱  که  اســت 
پاریس را به مقصد تیمی دیگر 
ترک کنــد. به گزارش فارس، 
کیلیان ام باپــه قصــد دارد در 
تابستان ۲۰۲۱ پاریس را ترک 
کرد. این خبــر طی چند ماه 
گذشــته به یک خبر تکراری 
بدل شــده و به نظر می رسد ام باپه تصمیمش جدی است. یکی از محتمل ترین 
مقصدهای ام باپه نیز رئال مادرید اســت که با عدم خرید در تابســتان ۲۰۲۰، 
 OKdiario می خواهد او را در تابســتان ۲۰۲۱ به ســانتیاگو آورد. بــه نقل از
موضوع تمدید با ام باپه نیز به بن بســت خورده و اگر باشــگاه پاریس به رفتن او 
رضایت ندهد، در تابستان ۲۰۲۲ ام باپه به صورت رایگان پاریس را ترک می کند. 
البته بعید اســت بازیکنی که می تواند بیــش از ۱۰۰ میلیون برای پاریس پول 
بیاورد، این باشــگاه راضی شــود که او رایگان تیم را ترک کند. به همین علت 

محتمل است که تابستان ۲۰۲۱ ام باپه به تیمی دیگر منتقل شود.

پنجره استقالل دوشنبه باز می شود
ظاهــرا کابــوس پرداخت 
مطالبــات شــفر، پاختاکور و 
جپاروف دست از سر استقالل 
برداشــته و پنجــره این تیم 
به زودی باز خواهد شــد. به 
گزارش »ورزش ســه«، چند 
مــاه پیش بــود که باشــگاه 
استقالل به دلیل عدم پرداخت 
مطالبات وینفرد شفر سرمربی آلمانی خود، دچار محرومیت نقل و انتقاالتی شد 
و همین عامل باعث گردید تا آبی پوشــان نتوانند در رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا از بازیکنان جدید خود استفاده کنند که همین عامل باعث بروز مشکالت 
فراوانی برای آبی ها در آسیا شد. پس از بازگشت استقالل از قطر، این تیم دچار 
تغییرات مدیریتی شــد و با کنار رفتن احمد ســعادتمند و روی کارآمدن احمد 
مددی، مدیران اســتقالل به دنبال پرداخت مطالبات این باشگاه بودند تا پنجره 

نقل و انتقاالتی این باشگاه هر چه سریعتر باز شود. 

اخبار کوتاه

مدیر امور بین الملل باشــگاه پرســپولیس می گوید این 
باشگاه با درخواست باشگاه الریان مبنی بر صدور ITC برای 

شجاع خلیل زاده مخالفت می کند.
به گزارش ایسنا، امیر علی حسینی، مدیر امور بین الملل 
باشگاه پرسپولیس درباره پرونده شکایت النصر از این باشگاه 
اظهار کرد:  رای بدوری صادر شد و النصر به کمیته استیناف 
شکایت کرد. گرندز پروند النصر به طرفین دعوی فرستاده 
شده است. در رابطه با بحث کمیته استیناف هنوز مکاتبه ای 

برای ما نیامده و جوابیه ای از ما نخواسته اند.
او درباره پرونده عیســی آل کثیر هم بیان کرد: یک کار 
گروهی انجام دادیم و الیحه خوبی نوشــته شد و مستندات 
و شهادت نامه را فرستادیم. درخواست کردیم جلسه استماع 
برگزار شــود. پنجشــنبه بعدی به امید خدا جلسه برگزار 
می شــود. علی حســینی اضافه کرد: به هیــچ وجه اینطور 
نبوده که آل کثیر بخواهد بــه گروهی توهین کند. او گفته 
اســت که هدفش از این کار اشــاعه عشق و تقسیم کردن 
مهیج ترین لحظات زندگی اش با کســی که خیلی دوستش 
دارد بوده اســت. ولی اگر کســی در هر جایی از دنیا از این 
کار ناراحت شده او هم ناراحت است و عذرخواهی می کند. 
مدیر امور بین الملل باشــگاه پرســپولیس در پاسخ به این 

پرســش که آیا برای تجدید نظر در کارت زرد وحید امیری 
هم درخواســتی شده اســت یا خیر توضیح داد: ما ارتباط 
مستقیم با کنفدراسیون فوتبال آسیا نداریم، درخواست مان 

را به فدراســیون دادیم و از آنجا به AFC منعکس شــده 
اســت. بعد از نامه ای که در خصوص وحید امیری و احسان 
پهلوان آمد قصد داریم که نامه بعدی را هم بنویسیم. روال 

این است که اگر هر اعتراضی داشته باشید باید تا دو ساعت 
بعــد از بازی فرم مخصوص را پر کنید ولی آن موقع اعضای 
کادر فنی این را نخواســتند.  او درباره پرونده استوکس هم 
گفت: در فدراسیون فوتبال طرح دعوی شده است. یک بند 
در قراردادش بود که اگر اختالفی حادث شد اول فدراسیون 
فوتبال ایران حکمیت دارد و اگر به نتیجه نرسیدند به فیفا 
می رود ولی من فکر می کنم که باشگاه این قصد را دارد که 

در فیفا هم طرح دعوی کند. 
علی حسینی درباره ITC شجاع خلیل زاده هم بیان کرد:  
این باشگاه درخواســت TPO کرده بود. البته این مدرک 
 ITC خاصی نیســت ولی یکی از چیزهایی است که برای
استفاده می شود.  فدراسیون فوتبال قطر از فدراسیون فوتبال 
ایران درخواســت ITC کرده ولی فعال صادر نشده است و 
بســتگی به تصمیم مدیریت دارد که احتماال طرح دعوی 
علیه باشــگاه قطری می شود. به احتمال خیلی زیاد باشگاه 
با درخواســت باشــگاه قطری مخالفت می کند. وقتی یک 
اختالف بین یک باشگاه و بازیکن وجود دارد اینطور نیست 
که بازیکن تا آخر عمرش دیگر نتواند بازی کند. احتماال برای 
ایشان ITC موقت صادر می شود ولی به خاطر مخالفت ما 
پرونده ای در فیفا باز می شود و ما مستندات را ارائه می کنیم.

پس از رفتن بارتومئو، بحران های اقتصادی بارســلونا در 
حال افشــا شدن است و این باشــگاه باید برای جلوگیری 
از ورشگســتگی مبلغ قابل توجهی از دستمزد بازیکنان را 

کاهش دهد.
به گزارش فارس، برای اولین بار پس از استعفای بارتومئو 
از ریاست باشگاه بارسلونا، وکیل های این باشگاه در خصوص 
اهمیت کاهش دســتمزدهای بازیکنان با هــم به مذاکره 
خواهند پرداخت. به گزارشــی که راک۱، رسانه نزدیک به 
بارسلونا منتشــر کرده وضعیت اقتصادی باشگاه در معرض 
ورشکستگی است. بحران اقتصادی در این باشگاه به قدری 
جدی است که باشــگاه باید ۱۹۰ میلیون یورو را از حقوق 
بازیکنان کم کند. اگر این اتفاق رخ ندهد در اوایل سال آینده 
میالدی یعنی تقریبا ۲ ماه آینده بارســلونا با ورشکستگی 
مواجه خواهد شــد. باشگاه بارسلونا قصد دارد تا پنج شنبه 
آینــده حدود ۳۰ درصد از حقوق بازیکنان را کم کند. یکی 

از موضوعات مهم در خصوص بارسلونا، بحث تمدید با لیونل 
مسی است. 

این بازیکــن که مبلغ قابل توجهی پول دریافت می کند 
سال آخر قراردادش با بارسلونا را سپری کند. 

این موضوع بدین معناســت که اگر بارســلونا نتواند با 
مســی تمدید کند، باید طبق بند قراردادش مبلغ زیادی را 
به عنوان »پاداش یک عصر بازی در بارسلونا« به این بازیکن 
پرداخت کند. پرداخت این مبلغ در حال حاضر برای باشگاه 
غیرممکن است. با تمام این اوصاف، اگر توافقی میان باشگاه 
و بازیکنان صورت نگیرد در نهایت باشگاه بارسلونا می تواند به 

صورت یک طرفه تمام اقدامات خود را انجام دهد.
نکته بسیار مهم که در هفته های گذشته رخ داد، موضوع 
»بورافکــس« و عصبانیت بازیکنان بارســلونا در خصوص 
کاهش دستمزدها بود. مسی یک طرف ماجرا بود و بارتومئو 
طــرف دیگر و حاال که او رفته باید دید باشــگاه بارســلونا 

می تواند با مسی کنار بیاید. 
بازیکنان بارسلونا یک بار دستمزد خود را کاهش دادند و 
باید دید تا چه اندازه این بازیکنان حاضر به کاهش حقوقشان 

هســتند. پیکه یکی از کسانی بود که ۵۰ درصد حقوقش را 
کاهش داد تا با تمدید قرارداد در طول دوران بازیگری اش از 

بارسلونا آن حقوق را کسب کند.

هافبک فصل گذشــته استقالل درباره تصمیم اش مبنی 
بــر جدایی و رفتن به القطر توضیحاتی ارائه داد. به گزارش 
»ورزش سه« علی کریمی در آخرین صحبت های خود قبل 
از ترک ایران و ســفر به قطر اظهار کــرد: پس از دو فصل 
که در خدمت اســتقالل بزرگ و هوادارانش بودم، تصمیم 
گرفتم وارد مرحله جدیدی در زندگی فوتبالی ام شــوم و به 
تیم قطر اس. ســی بروم. امیدوار هستم در این باشگاه هم 
نمایش خوبی داشته باشــم و توانایی هایم را نشان دهم. او 
ادامه داد: واقعیت این اســت که تصمیم خیلی سختی بود 
که از اســتقالل دل بکنی و جدا شــوی و خیلی درباره آن 
فکر کردم، اما به نظرم دوره فوتبالی ای که ما می توانیم بازی 
کنیم، شاید خیلی نباشد. دوست داشتم تجربه جدیدی را 

در زندگی فوتبالی ام داشته باشم. فقط می توانم بگویم برای 
خودم این تصمیم خیلی سخت بود که از استقالل جدا شوم 
و امیدوار هســتم روزی دوباره در خدمت این باشگاه بزرگ 
باشم. هافبک فصل گذشته استقالل در خصوص اینکه گفته 
می شــد با عبدیان قرارداد داخلی بسته و از او چک گرفته 
است، عنوان کرد: طی یکی، دو هفته اخیر مذاکرات رسمی 
با من انجام گرفت، وگرنه قبل از آن هیچ مذاکره رســمی 
با استقالل نداشتم. پیش از پایان مسابقات لیگ قهرمانان، 
قراردادم تمام شده بود ولی بخاطر تیم، بچه ها و هواداران آن 
بازی ها را کامال آزاد و بدون قرارداد ثبت شــده بازی کردم. 
هفته گذشته مذاکره رسمی با من انجام شد که نیاز به زمان 

داشت ولی چک یا پول از کسی تحویل نگرفتم.

FIFA  سرنوشت مدافع الریان در دست پرسپولیس و
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بارسا در آستانه ورشکستگی

 اثرات مدیریت بارتومئو، مسی را به بیرون می اندازد؟

حرف های اختصاصی ستاره استقالل قبل از سفر به قطر

واکنش علی کریمی به پیشنهاد 20 میلیارد تومانی

بحث و جــدل زکی پور با محمود فکری کار دســت این 
بازیکن داد تا سرمربی آبی ها پس از 4 سال، مدافع چپ آبی ها 
را از تیمش کنار بگذارد. به گزارش »ورزش ســه«، در جریان 
دیدار دوستانه استقالل و چوکا تالش اتفاقاتی رخ داد که باعث 
شد تا محمود فکری سرمربی آبی پوشان، با ارسال نامه ای به 
باشگاه، اعالم کند که میالد زکی پور دیگر جایی در تفکرات او 
ندارد و این بازیکن مختار اســت تیم بعدیش را انتخاب کند. 
آنطور که شاهدان عینی در بازی نقل کرده اند، گویا وقتی ابتدا 
عارف غالمی در سمت چپ زمین بازی کرد و سپس با آسیب 
دیدگی داریوش شجاعیان، بازهم به جای او متین کریم زاده 
به میدان رفت، میالد زکی پور از اینکه در تفکرات ســرمربی 
اســتقالل جایی ندارد، شــاکی شــد و رفتاری نشان داد که 
مورد پسند کادر فنی نبود. محمود فکری وقتی متوجه رفتار 
زکی پور شــد، از او خواست به جای نشستن کنار زمین، دور 
زمین بدود. البته اســتقالل شیوه بازی اش را از ۳۵۲ به 44۲ 
تغییر داده بود و با این نفرات به میدان رفت: رشید مظاهری، 
سیاوش یزدانی، محمدحسین مرادمند، عارف غالمی، مسعود 

ریگی، داریوش شجاعیان، وریا غفوری، آرش رضاوند، فرشید 
اسماعیلی، مهدی قایدی و ارسالن مطهری. هم چنین عارف 
غالمی در نقش مدافع چپ برای استقالل بازی کرد. اتفاقاتی 
که در دیدار دوســتانه مقابل چوکا رخ داد، شائبه های جدایی 
زکی پور از استقالل را تقویت بخشید و با توجه به عدم حضور 
این بازیکن در تمرین آبی پوشان، به اختالفات این بازیکن با 
ســرمربی تیم دامن زد و خبرهایی از جدایی زکی پور مخابره 
شــد تا اینکه باشگاه استقالل به صورت رسمی از جدایی این 
بازیکن خبر داد. استقالل در پســت زکی پور، دو بازیکن به 
نام های محمــد نادری و متین کریم زاده را خریداری کرده و 
میلیچ هم در آستانه بازگشت به اردوی تیم آبی است. از سویی 
محمود فکری در تیم هایی که پیش تر در آن حضور داشــته 
نشان داده مربی اســت که به نظم و انضباط اهمیت ویژه ای 
می دهد. شاید جدایی از استقالل یکی از خواست های مدافع 
چپ تیم آبی هم باشد به این خاطر که میالد در حضور میلیچ 
کمتر فرصت حضور در میدان را پیدا می کند و حاال به جمع 

رقبای او محمد نادری هم اضافه شده است.

قربانی ترافیک چپ پاها در تیم فکری

ماجرای جدایی زکی پور از استقالل

محدودیت های ورزشــی اعمال شــده کشور در هفته 
گذشته تا ۱4 آبان ماه سال جاری تمدید شد.

به گــزارش ایســنا، رییس جمهوری اعــالم کرد که 
محدودیت های اعمال شده ای که هفته گذشته اعالم شد 

تا چهارشنبه هفته جاری )۱4 آبان ماه( تمدید می شود و 
در مورد بازه زمانی ۱۰ روزه پس از آن، تصمیمات جدیدی 
در خصوص ۲۵ اســتان و 46 شهرستان محدودیت های 

جدیدی در نظر گرفته شده که به زودی ابالغ می شود.
بنابراین همانند چهار هفته گذشته، تعطیلی باشگاه های 
ورزشــی، ورزش های پر برخورد از جمله کشتی، کاراته، 
جودو و موارد مشابه، استخرهای سرپوشیده و باشگاه های 
بدنسازی بر اساس ابالغیه ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
در پایتخت اعمال می شود و تا ۱4 آبان ماه ادامه می یابد.

همچنین در مورد 4۳ شــهر اعالم شده مراکز تمرین 
و انجام مســابقات ورزشــی، اســتخرهای سرپوشیده و 
باشگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، 
کاراته و جودو و نیز باشــگاه ورزشی سالنی همانند هفته 

گذشته تا ۱4 آبان ماه تعطیل خواهند بود.
این 4۳ شهرستان  شــامل آذرشهر، جلفا، چاراویماق، 

عجب شــیر، مراغه و مرند از اســتان آذربایجان شرقی، 
شهرســتان های پیرانشــهر، ماکــو و مهاباد از اســتان 
آذربایجان غربی، شهرســتان های خوانســار، ســمیرم، 
شــاهین شــهر و میمه، گلپایگان و نجف آباد از اســتان 
اصفهان و شهرســتان های ایوان و دره شــهر از اســتان 
ایالم، شهرســتان های دماوند و ورامین از استان تهران، 
درگز از استان خراسان رضوی، مسجد سلیمان از استان 
خوزســتان، خرمدره از اســتان زنجان، شاهرود از استان 
سمنان، استهبان از اســتان فارس، بانه و بیجار از استان 
کردســتان، بافت، بردسیر، رفســنجان از استان کرمان، 
اســالم آباد غرب، پاوه و گیالن غرب از استان کرمانشاه، 
گچســاران از اســتان کهگیلویه و بویراحمــد، الیگودرز، 
پلدختر، دورود و کوهدشت از استان لرستان، دلیجان از 
استان مرکزی، تویسرکان، رزن و نهاوند از استان همدان، 

ابرکوه، خاتم و مهریز از استان یزد بودند.

تمدید محدودیت های ورزشی کشور تا ١٤ آبان

دومین اردوی آماده ســازی تیم ملی کشــتی فرنگی 
بــرای حضور در رقابت های جهانــی، روزهای ۱۵ تا ۲4 

آبان ماه در خانه کشتی برگزار می شود.
اردوی فرنگی کاران روز ۱۵ آبان ماه و پس از برگزاری 

مسابقات انتخابی درون اردویی آغاز خواهد شد.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز )خوزستان( سجاد عباس پور 
)مازندران(

6۰ کیلوگرم: علیرضا نجهاتی )قم( مهدی محسن نژاد 
)خوزستان( پویا ناصرپور )خوزستان(

6۳ کیلوگرم: میثم دلخانی )فارس( رضا مردی )قم(

6۷ کیلوگرم: حســین اسدی )خوزستان( محمدجواد 
رضایی )قم( دانیال سهرابی )خوزستان(

۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد )خوزســتان( اشکان 
سعادتی فر )تهران( علی ارسالن )مازندران(

۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی )فارس( پژمان پشتام 
)تهران(

۸۲ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی )قم( جمال اســماعیلی 
)تهران( محمد ناقوسی )خوزستان(

۸۷ کیلوگرم: رامین طاهری )خوزستان( حسین نوری 
)البرز( ناصر علیزاده )مازندران(

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ســاروی )مازندران( مهدی 

علیاری )تهران( مهدی بالی )مازندران(
۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی )خوزستان( امین 

میرزازاده )خوزستان( علی اکبر یوسفی )مازندران(
سرمربی: محمد بنا

مربیان: رســول جزینی- بهــروز حضرتی پور- لقمان 
رضایی- حبیب اله اخالقی- داود اخباری

متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان
ماساژور: محمد علیزاده

باتوجه به مثبت بودن تســت کرونا محمدرضا گرایی، 
مسابقات انتخابی در وزن 6۷ کیلوگرم بین حسین اسدی 

و محمدجواد رضایی برگزار می شود.

رقابت های کشتی بزرگساالن قهرمانی جهان روزهای 
۲۲ تا ۳۰ آذرماه در شهر بلگراد صربستان برگزار خواهد 

شد.

محمد بنا 2۷ فرنگی کار را به اردو دعوت کرد


