ورزشی
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ویژه

آفساید

شوک به قهرمان نیم فصل
جام حذیف تحت الشعاع ابتالی
استقالیل ها به کروان

گروه ورزش /مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی کشور روز گذشته
با انجام چهار دیدار آغاز شد و طبق برنامه قرار بود امروز با انجام بازی
های باقی مانده پیگیری شود .اما روز گذشته اعالم شد که کرونا به
اردوگاه استقالل قهرمان نیم فصل زده و تقریبا نیمی از بازیکنان و
کادرفنی این تیم به این ویروس مبتال شده اند .گفته شد حسینی،
مرادمند ،یزدانی ،نیکنفس ،مهدیپور ،حسینزاده ،یامگا ،رضایی
و سلمانی بازیکنانی هستند که تست کرونای آن ها مثبت اعالم شده
است .حتی اعالم شد تست فرهاد مجیدی هم مثبت شده اما باشگاه
این خبر را تکذیب کرد با این حال سرمربی آبی ها در نشست پیش
از بازی با پیکان حاضر نشد .در ادامه سهیل مهدی مسئول کمیته
مسابقات سازمان لیگ به ابتالی استقاللی ها به کرونا واکنش
نشان داد و گفت« :کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در حال بررسی
این موضوع است .طبیعتا این بخش زیر نظر ستاد کرونا در فوتبال
است و آن ها بعد از بررسی آزمایش های نهایی نظر خود را به ما
اعالم میکنند ».او درباره لغو شدن یا نشدن بازی پیکان – استقالل
اظهارنظر صریحی نکرد و تصمیم گیری را به نظر کمیته پزشکی
موکول کرد .این در حالی بود که رسانه ها از تعطیلی تمرین استقالل
در پی مثبت شدن تست کرونای تعداد زیادی از اعضای این تیم خبر
دادنــد .با تعطیلی تمرین احتمال لغو بازی قوت گرفت و پیرو این
خبر باشگاه استقالل طی درخواستی رسمی از فدراسیون فوتبال
و سازمان لیگ خواست بازی با پیکان را لغو کنند .مجتبی حسینی
سرمربی تیم پیکان هم در نشست خبری به ابتالی استقاللی ها به
کرونا و احتمال لغو دیدار تیمش واکنش نشان داد و گفت« :این را تازه
شنیدم .باید ببینیم قانون در این زمینه چه میگوید و ما تابع قانون
هستیم .شاید این اتفاق برای ما هم رخ بدهد اما خاطرم هست این
اتفاق فصل گذشته برای تیم ذوبآهن افتاد که بازیشان برگزار شد».
با وجود این باشگاه پیکان عصر دیروز با انتشار عکسهای مربوط به
تمرین خود از آمادگی شاگردان سید مجتبی حسینی برای برگزاری
این مسابقه خبر داد .همچنین سعید دقیقی ،مدیر تیم پیکان ضمن
اعالم آمادگی این تیم از سازمان لیگ خواست مسائل قانونی را درباره
این مسابقه اجرا کند .امروز عالوه بر دیدار تیم های پیکان و استقالل
طبق برنامه قرار است سه دیدار دیگر در شهرهای مسجد سلیمان،
رفسنجان و قائم شهر برگزار شود که برنامه آن به شرح زیر است:
*نساجی مازندران -گل گهر سیرجان
*نفت مسجد سلیمان -خلیج فارس ماهشهر
*مس رفسنجان -پدیده مشهد

معرفیجانشینرضاییاندرالسیلیه

شروعیکهشتمنهاییجامحذفی

باشگاهالسیلیهقطربهصورترسمیبهرامینرضاییان
مدافع ایرانی اش ابالغ کرد که او جایی در فهرست تیم
نداردومیتوانددرنقلوانتقاالتزمستانیتیمجدیدی
رابرایخودانتخابکند.درهمینبارهنشریه«الشرق»
قطرخبردادباشگاهالسیلیهمحمددیامیسنگالیرابه
عنوانجانشینرامینرضاییانایرانیبرایترکیبتیم
انتخابکردهاست.رامینرضاییانطبقاخباررسیدهاز
سویباشگاهپرسپولیسموردتوجهاستوبایددیداین
بازیکنایرانیدرنهایتبهباشگاهتهرانیبرمیگردد؟

باحذفسپاهانوفوالد

صعود پرسپولیـس
با درخـشش
امیری و عبدی

گــروه ورزش/روز گذشته مرحله یک هشتم نهایی
جام حذفی با برگزاری چهار بازی آغاز شد و خیبرخرم
آباد،آلومینیوم اراک،مــس کرمان و پرسپولیس چهار
تیم صعودکننده به دور بعدی رقابت ها بودند .به این
ترتیب در مرحله بعدی حداقل شاهد حضور دو تیم غیر
لیگ برتری خواهیم بود.جام شگفتی ها در اولین روز
از مرحله یک هشتم نهایی خود با سه شگفتی همراه
بود؛یکی شکست پرگل صنعت نفت مقابل خیبرخرم
آباد و دیگری حذف سپاهان و فوالد مدعی با شکست
مقابل آلومینیوم اراک و مس کرمان .دو تیم سپاهان و
آلومینیوم در ورزشگاه امام خمینی اراک به مصاف هم
رفتند که تکلیف این بازی را ضربات پنالتی مشخص
کرد و این تیم آلومینیوم بود که در ضیافت پنالتیها ۴
بر ۳به پیروزی رسید و اما در مهم ترین بازی روز گذشته
پرسپولیس در اصفهان مهمان ذوب آهن بود که این
بازیبابرتری-3صفرسرخهایتهرانیبهپایانرسید.
در این بازی وحید امیری و مهدی عبدی دو بار برای
پرسپولیسگلزدند.سرخپوشانکهدرمرحلهقبلیاین
رقابتهاتیمدستهاولیویستاتوربینرابا 4گلشکست
دادهبودندبایکبازیمنطقیازسدذوبآهنهمعبور
کردند و به جمع هشت تیم پایانی رقابت ها راه یافتند.
سرمربی پرسپولیس در این جدال چند مهره تیمش را
به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت؛ امید عالیشاه،
عیسی آل کثیر ،حامد پاکدل و هنانوف مصدومان
پرسپولیسبودندویحییدرغیاباینبازیکنانتیمش
را به مصاف ذوب آهن فرستاد.روز گذشته حامد لک
درون دروازه پرسپولیس دومین بازی جام حذفیاش
را پشت سر گذاشت و در این بازی هم توانست دومین

زمان دیدارهایتیمملیمقابل
عراق و امارات

کلینشیتخوددرجامحذفیراثبتکند.خطدفاعی
پرسپولیس نسبت به آخرین دیدار این تیم یک تغییر
داشت؛ سیدجالل حسینی و فرشاد فرجی بار دیگر در
قلب دفاعی حاضر بودند و در سمت چپ سعید آقایی
به میدان رفت و در سمت راست هم سیامک نعمتی
جانشین مهدی شیری شده بــود .در خط میانی نیز
میالد سرلک در کنار کمال کامیابی نیا حاضر بود .دو
بازیکن تهاجمیتر پرسپولیس در خط میانی احسان
پهلوانومهدیترابیبودندودرخطحملههمدرغیاب
آل کثیر همان طور که پیش بینی می شد مهدی عبدی
درکناروحیدامیریقرارگرفتهبود.یکیازاتفاقاتمهم
دربازیروزگذشتهنمایشخوبوامیدوارکنندهوحید
امیریبود؛بازیکنیکههرگاهخوببودهپرسپولیسهم
روز خوبی را سپری کرده است .مسلما بازگشت وحید
امیری به روزهای اوج در روند نتیجه گیری پرسپولیس
درلیگنیزتاثیرگذارخواهدبود.ازدیگراتفاقاتمهمدر
برد -3صفر پرسپولیس دبل مهدی عبدی بود .عبدی
در بازی مقابل ذوب با نمایشی که داشت خیال یحیی
را تا حدود زیادی در خط حمله راحت کرد البته با توجه
به مصدومیت آل کثیر قطعا پرسپولیس به یک مهاجم
جدید نیاز خواهد داشت و با توجه به لیگ فرسایشی و
ادامهرقابتدرجامحذفیعبدیبهتنهایینمیتواندبار
خطحملهسرخهارابهدوشبکشد.دربازیروزگذشته
هوادارانپرسپولیسباالخرهیکیازبازیکنهایتاجیک
خودراهمدرترکیبتیمشاندیدند.یحییگلمحمدی
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از مجوز سازمان
لیگفوتبالمبنیبراستفادهازخریدهایتاجیکیخود
تصمیمبهورودوحدتهنانوفدردقیقه ۶۹گرفتتااو

زماندیدارهایتیمملیمقابلعراقواماراتمشخص
شد .به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ،کنفدراسیون
فوتبال آسیا با ارسال نامهای ساعت دو بازی ایران
مقابل عــراق و امــارات را اعــام کــرد .بر اســاس نامه
ارسالی  AFCدو بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل
عراق ( 7بهمن) و امــارات ( 12بهمن) راس ساعت
 18:00برگزار خواهد شد.

جای فرشاد فرجی را بگیرد .هنانوف و صفر ُاف که ۱۶
آبان ماه پس از فسخ قــرارداد با استقالل تاجیکستان
واردایرانشدندبهدلیلمحرومیتاینباشگاهدرپرونده
بدهیبهگابریلکالدروننتوانستندبرایاینتیمبازی
کنند.تاجیکهایپرسپولیسپسازپرداختبدهیاز
سوی باشگاه قرارداد خود را سیام آذرماه ثبت کردند
اما برای بازی در این تیم باز هم منتظر مجوز فدراسیون
فوتبالوسازمانلیگفوتبالبودندکهباالخرهصادرشد
تایحییبتواندهنانوفرادردیدارباذوبآهنبازیدهد.

مدلمویپرتغالیهاباچهرهطارمی
تیاگو ،آرایشگر پرتغالی که چهره بازیکنان فوتبال
را به عنوان مدل مو روی سر عالقهمندان طراحی
میکند ،در آخرین کار خود از چهره مهدی طارمی
پرده برداشت.ستاره کشورمان که با درخشش در تیم
پورتو محبوبیت زیادی بین طرفداران پرتغالی پیدا
کرده حاال به مدل موی آن ها نیز تبدیل شده است.
تیاگو در صفحه شخصی خود نوشت :قبال هم گفتم
بهترین آرایشگاه ها در شمال و اهل پورتو هستند.
طارمی حتی از رونالدو هم زیباتر اســت .تو لیاقت
بازیکن بزرگ بودن را داری.

خیبر خرم آباد  - 5صنعت نفت آبادان یک
گــل :مــهــرداد قنبری ( - 28پنالتی) ،حمید
طاهری فرد ( ،)50امیررضا احمدی ( ،)74میالد
غریبی ()84فرزاد محمدی ( )۹۳برای خیبر خرم
آباد و یزدان کبیری نیا ( )40برای نفت آبادان
آلومینیوم اراک-)4(1سپاهان )3(1
گل :فرشاد احمدزاده ( )2برای سپاهان و میالد
فخرالدینی ( )37برای آلومینیوم

احتمالسفرشاگردانمجیدی
بهترکیه

یکی از برنامه های فرهاد مجیدی برای نیم فصل
تدارک اردوی خارجی به منظور آمادهسازی تیم در
تعطیالت است .ظاهرا یکی از کشورهایی که باشگاه
استقالل برای سفر این تیم در نظر گرفته ،ترکیه است
و ممکن است در صورت دریافت مجوز از شورای برون
مــرزی و طی کــردن رونــد اداری ،آبی پوشان راهی
ترکیه شوند .رایزنی برای محل نهایی برپایی اردوی
استقالل در نیم فصل همچنان ادامه دارد.

مس کرمان یک(-)5فوالد یک()4
گل :امین کاظمیان ( )60برای مس کرمان و
وحید حیدریه( )88برای فوالد
ذوب آهن صفر-پرسپولیس 3
گل:وحیدامیری()35ومهدیعبدی( 62و)76

پاسخ معاون باشگاه پرسپولیس به ادعای علی کریمی

خانواده رودی ژستد در تهران

بازگشتآقایگل به پرسپولیس منتفی شد

به تازگی علی کریمی پیش کسوت تیم پرسپولیس در برنامهای اینترنتی مدعی شد
شایعهایراشنیدمکهگفتندپاداشآسیاییپرسپولیسآمدهوکسینفهمیدهچگونه
هزینهشدهاست.علیعطایی،معاونمالیواداریباشگاهپرسپولیسدرخصوص
شائبه مطرح شده مبنی بر دریافت پاداش آسیایی این باشگاه در گفت و گو با
فارس اظهار کرد :تاکنون بیش از 40نامه برای AFCارسال و درخواست
کردیم این مبلغ را پرداخت کند اما تا این لحظه به این درخواست پاسخی
نــداده است .به دلیل تحریم ها ،هیچ پولی نتوانستیم از کنفدراسیون
بگیریم.ویدربارهمبلغدقیقطلبپرسپولیساز AFCپاسخداد:طبقآخرین
استعالمیکهداشتیم،سهمیلیونو400هزاردالرطلبداریم.حدوددومیلیونو 800هزار
دالرازاینمبلغمربوطبهحضورماندرفینالسال 2020لیگقهرماناناستوباقیمانده
مبلغهممربوطبهحضورپرسپولیسدرمرحلهگروهیتایکچهارمسال 2021است.

رودیژستدکهدرهفتههایآغازینفصلبهجمعشاگردانفرهاد
مجیدیاضافهشدهماکنونبهواسطهحضورخانوادهاشدرتهران
آرامشخاطربیشترییافتهوباشگاهاستقاللنیزبرایاومنزلاجاره
کردهاستتامجبورنباشدهمراههمسروفرزندشدرهتلزندگی
کند .ژستد از بابت حضور خانوادهاش در تهران بسیار خوشحال
استودیگرهیچنگرانیبرایآنهاندارد.اینبازیکنازهمانابتدا
گفتهبودکهمیخواهدشرایطبرایحضورخانوادهاشدرتهراننیز
فراهمشودتاباآرامشبیشتریبرایاستقاللبهمیدانبرود.اگرچه
برخیکارشناسانهمچنانمعتقدندرودیژستدکاراییچندانی
ندارد ولی فرهاد مجیدی قاطعانه معتقد است این بازیکن تمام
وظایفمحولهرادرداخلزمینبهخوبیودرستیانجاممیدهد.

مصدومیتعیسیآلکثیرازناحیهرباطصلیبیباعثدوریطوالنیمدتاوازتمرینات
پرسپولیسشدتامهاجمسرخپوشانپایتختتاپایانفصلنتوانداینتیمراهمراهیکند.
همینموضوعیحییگلمحمدیسرمربیپرسپولیسرامصممبهجذبجایگزینبرایاو
درخطحملهتیمشکردتابتواندبازیکندیگریرابهفهرستاینتیماضافهکند.سرمربی
پرسپولیسگزینههاییهمچونعلیعلیپورازماریتیمویپرتغالرادرنظرداشتتاشرایط
مالیآنهاتوسطباشگاهبررسیشود.گلمحمدیدرحالیقصدداشتدیدگاهعلیپور
رابرایبازگشتبهاینتیمجویاشودکهباشگاهپرسپولیسپولیبرایپرداختوجذب
بازیکنازتیمپرتغالینداشتوبازگشتهرلژیونررامنوطبهدریافترضایتنامهازجانب
خودبازیکنکردهبود.اینبازیکنبایدمبلغباالی ۵۰۰هزاردالربرایدریافترضایت
نامهخوددرنقلوانتقاالتزمستانیپرداختکندکهالبتهحاضرنیستچنینمبلغی
را بپردازد.ضمناینکهعلیپورجایگاهثابتیدرترکیبماریتیموپیداکردهاست.

اخبار

اواخر خرداد یا اوایل تیر
پایان لیگ برتر
سهیل مهدی ،رئیس کمیته مسابقات سازمان
لیگفوتبالپسازقرعهکشیلیگقهرمانانآسیا
 2022با ابراز تأسف از حضور نداشتن استقالل
و پرسپولیس در مسابقات فصل جاری و کم شدن
هیجان قرعهکشی ،درباره برنامهریزی لیگ برتر،
گفت:برنامهلیگقهرمانانآسیابهطورناگهانییک
ماه جابهجا شد و ما هم برای این که تیمها با شرایط
بهتری وارد لیگ قهرمانان شوند ،برنامه لیگ را
تغییر دادیم.مهدی که با برنامه شبهای فوتبالی
ت 1401را
صحبتمیکردوپیشازایناردیبهش 
پایانلیگبیستویکماعالمکردهبود،دربارهاینکه
با توجه به این تغییرات لیگ برتر چه زمانی به پایان
میرسد ،گفت :تیمها در لیگ قهرمانان با توجه به
شرایط پاندمی باید متمرکز بازی کنند و چهار پنج
روز زودتر راهی مسابقات شوند ،با این حال باید
ببینیمبرنامهریزیبهچهشکلاست.ماحینلیگ
قهرمانانآسیا،جامحذفیرابرگزارخواهیمکردو
بااینشرایط،احتما ًالاواخرخردادیااوایلتیرلیگ
رابهاتمامبرسانیم.

فوتبال ایران یک پله سقوط کرد
سایتفوتیرنکینگجدیدترینردهبندیفوتبال
آسیا را اعالمکردکه دراین رده بندیفوتبال ایران
با یک پله سقوط در رده پنجم جدول قرار گرفت تا
سهمیهاش ۲+۲بماند.طبقاعالماینسایتاین
رده بندی موقت و به روز است و رده بندی نهایی
بعد از اتمام مسابقات لیگ قهرمانان آسیا۲۰۲۲
اعالم می شود که مالک سهمیه بندی برای سال
هایآیندهخواهدشد.

ناراحتی رئیسگوششکستهها از جمله باجخواهی
دبیر:حرفهایزیادیدربارهکمیتهملیالمپیکدارم!
گروه ورزش /رئیس فدراسیون کشتی در
نشست خبری دیروزش به حواشی پیش آمده
در ماجرای سفر تیم ملی کشتی آزاد به آمریکا
واکنش نشان داد .صحبتهای اخیر علیرضا
دبیر درخصوص آمریکا درحالی پروسه صدور
روادیــد ایــن کشور بــرای تیم ملی کشتی را
دچار مشکل کرده که برخی در این بین پای
گرین کــارت رئیس فدراسیون کشتی را به
میان آوردند و مدعی شدند دبیر از یک طرف
گرینکارت آمریکا دارد و از طرف دیگر مرگ
بر آمریکا میگوید .رئیس فدراسیون کشتی
در پاسخ به حواشی رخ داده اما میگوید:
«متاسفانه یک ســری درو غهــایــی نوشتند
که خوب نبود .مثال گفتند من گرین کارت
دارم .دهه  80بیشتر ورزشکاران گرینکارت
داشتند و من هم در زمان المپیک سیدنی
گرینکارت گرفتم و گفتم شاید بروم و درس
بخوانم ولی حتی سالی یک بار هم نمیرفتم.
 6تا 7سال پیش انصراف دادم و گرینکارتم

باطل شد و از بین رفت .کسانی که میخواهند
دروغ بگویند حداقل به این توجه کنند که آیا
آدمی که گرینکارت دارد برای گرفتن روادید
به دبــی مــیرود؟ بهتر اســت فــرق تابعیت و
گرینکارت را بدانید .دارنده گرینکارت نیاز
به روادید ندارد اما کسی که تابعیت میگیرد
یعنی گذرنامه آمریکایی دارد و بــه پرچم
این کشور قسم میخورد .من حتی همین
گرینکارت را هم پس دادم».
دبــیــر بــا یـــــادآوری انــتــخــابــات کمیسیون
ورزشکاران به شدت به صالحیامیری رئیس
فدراسیون کشتی تاخت تا بگوید« :انتخابات
کمیسیون ورزشکاران کامال مهندسی شده
بود .صالحی امیری هم قول داد ،گفتم اگر
صالح میدانید سوریان ثبت نام نکند و از بین
چهار نفر انتخاب شود به همین دلیل سوریان
نیامد اما دیدیم او معرفی نشد .سوریان شاهد
بود و خــودش حر فهای صالحیامیری را
شنید .در هیئت اجرایی میگویند من باج

بنزما از رئال مادرید جدا میشود؟

کریمبنزماکهروزهایخوبیرادررئالمادریدسپریمیکند،باوجوداین
کهتاپایانماهژوئن 2023بااینباشگاهاسپانیاییقرارداددارد،ممکن
است تابستان آینده از جمع کهکشانیها جدا شود .بر اساس گزارش
نشریه «ناسیونال» کاتالونیا؛ این مهاجم فرانسوی به اطالع فلورنتینو
پرس رئیس باشگاه رئال مادرید رسانده که میخواهد در این تیم بماند
و به فوتبالش ادامه دهد اما در صورتی که رئال اقدام به جذب ارلینگ

میخواهم امــا ایــن طلب کشتی اســت ،چه
باجی؟ من حرفهای زیادی دربــاره کمیته
ملی المپیک دارم اما اسفندماه دربــاره آن
صحبت میکنم .دنبال جنگ و دعوا نیستم،
فقط حــق کشتی را بدهند .دربـــاره نحوه
پخش بودجه کمیته ،دروغهایی که گفتهاند
و تهمتهایی که زد هان ــد ،بهموقع صحبت
میکنم».
رئیس فدراسیون کشتی در بخشی از صحبت
هایش درخصوص بودجه ،به نخواستنش
در راس فدراسیون کشتی اشاره مختصری
داشت .او در پاسخ به سوال خراسان درباره
اینکه منظورش چیست ،اینطور پاسخ داد:
«این را باید از دوستان بپرسید که میخواهند
من باشم یا نه .مجمع به من رای داده و وظیفه
من هم پیگیری اســت .من از جمله «دبیر
بــاج مـیخــواهــد» نــاراحــت شــدم امــا کمیته
نامهای نوشت و آمار دروغ داد .مرا به حاشیه
یخندد)».
نبرید(م 

هالند مهاجم نروژی بوروسیا دورتموند کند ،از این تیم جدا خواهد شد.
طبق این گزارش؛ رویکرد بنزمای  34ساله در صورت پیوستن کیلیان
امباپه به جمع رئالیها متفاوت است و او از ملحق شدن هموطنش به
این تیم استقبال میکند .مهاجم فرانسوی کهکشانیها رابطه خیلی
خوبی با امباپه دارد و در صورت پیوستن او به رئال مادرید ،در این تیم
خواهد ماند .بنزما که از سال  2009در عضویت باشگاه رئال مادرید
است ،تاکنون در  586بازی به میدان رفته و  303گل برای این تیم به
ثمر رسانده و  153پاسگل هم برای همتیمیهایش ساخته است.

سوژه

قرعهکشی لیگ قهرمانان بدون استقالل و پرسپولیس

تقابلجذاب نکو و استرا

قرعه کشی لیگ قهرمانان  ۲۰۲۲آسیا در غیاب
استقالل و پرسپولیس برگزار شد .کنفدراسیون
فوتبال آسیا به دلیل شیوع ویروس کرونا قصد دارد
برای سومین سال متوالی ،رقابت های این فصل
را هم به صورت متمرکز برگزار کند .کشورهایی
که خواهان میزبانی لیگ قهرمانان هستند ،می
توانند درخواست خود را به کنفدراسیون فوتبال
آسیا بدهند .مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان
 ۲۰۲۲آسیا دیروز(دوشنبه) در مقر کنفدراسیون
فوتبال آسیا در کواالالمپور برگزار شد .این مراسم
در حالی برگزار شد که استقالل و پرسپولیس دو
باشگاه بزرگ ایران به دلیل دریافت نکردن مجوز
حرفهای ،از لیگ قهرمانان کنار گذاشته شدهاند.
فــــوالد خــوزســتــان و ســپــاهــان
اصفهان دو نماینده ای ــران در
فصل  ۲۰۲۲لیگ قهرمانان
آسیا هستند که به ترتیب در
گــروه های سوم و چهارم
قرار گرفتند .نکته جالب
این قرعه کشی مسابقه
تیم فــوالد خوزستان
اســـــت؛ جـــایـــی که
شــــاگــــردان جـــواد
نکونام باید بــا تیم
الــغــرافــه بــا هدایت
آندره آ استراماچونی
ســـرمـــربـــی ســابــق
استقالل تقابل کنند.

احتمال حضور سعید عزت اللهی هافبک تیم ملی
هم در تیم الغرافه وجود دارد .همچنین شباب
االهلیبااحمدنوراللهیومهدیقایدیدوبازیکن
ایرانی خود باید در گروهی که فوالد هم حضور
دارد بازی کند .سپاهان در گروه چهارم حریف
سرسختی به نام الدحیل قطر دارد و به نظر می
رسد برای دو بازی دیگر مشکل زیادی نداشته
باشد.تیم الریان با شجاع خلیل زاده مدافع ایرانی
خود در گروه سخت نخست با الهالل عربستان و
استقالل تاجیکستان قرار دارد.
گروه :Aالهالل عربستان ،استقالل تاجیکستان،
الریان قطر ،الشارجه امارات یا الزوراء عراق
گــروه  :Bالشباب عربستان ،الجزیره امــارات،
نیروی هوایی عــراق ،مومبایی سیتی
هندوستان
گروه  :Cشباب االهلی امارات ،فوالد
خوزستان ایران ،الغرافه قطر،
آهال ترکمنستان
گروه  :Dالدحیل قطر،
سپاهان ایران ،پاختاکور
ازبــکــســتــان ،الــتــعــاون
عــربــســتــان یــا الجیش
سوریه
گــــروه  :Eالــســد قطر،
الفیصلی عربستان،
الوحداتاردن،بنییاس
ام ــارات یا نسف قارشی
ازبکستان

