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آفساید

گزارش

استقاللی ها شارژ مالی شدند

5بازیکن خطرناک از نگاه دیلی میل

انگلیس مراقب طارمی ،قدوس
و عزت اللهی باشد!

ایران روز جمعه اروگوئه را شکست داد تا نشان دهد تیمی دست و
پا بسته در جام جهانی نیست .بازگشت کارلوس کیروش دستیار
سابق سر الکس فرگوسن در منچستریونایتد این تیم را تقویت
کرده است .دیلی میل ،رسانه انگلیسی به تحلیل و آنالیز این بازی
و بازیکنان تاثیرگذار ایران پرداخته و طی گزارشی پنج بازیکن
خطرناک ایران را معرفی کرده و به تیم ملی انگلیس درباره آن ها
هشدار داده است .در گزارش دیلی میل آمده است:
مهدی طارمی بازیکن برجسته آن هاست .بازیکن شماره  ۹به
طور مداوم در سه فصل گذشته در پورتو گلزنی کرده و پاس گل
داده است ،اگرچه او بیشتر به دلیل گل آکروباتیک برابر چلسی
در لیگ قهرمانان اروپا شناخته می شود .او همچنین بهترین زوج
پرتغال را با لوئیز دیاز کلمبیایی داشت که فصل گذشته پورتو را به
مقصد لیورپول ترک کرد.این بازیکن  ۳۰ساله احتما ًال در سمت
راست سه نفره هجومی ایران در دوحه بازی خواهد کرد.
سامان قدوس هافبک برنتفورد در دیدار مقابل اروگوئه بازی
خوبی ارائه داد .او پایه گذار گل تیمش در این دیدار بود و در کل
عملکرد خوبی داشت.این بازیکن  ۲۹ساله در این فصل اغلب در
برنتفورد در لیگ برتر نیمکت نشین بوده است.
سعید عزت اللهی هافبک بلند قد و ظریفی که سر باال بازی و
توپ گیری می کند و بین هافبک ها و مهاجم ها یک لینک ارتباطی
است .او پس از یک فصل حضور در اتلتیکو مادرید در چند تیم از
جمله ردینگ در انگلیس بازی کرد .او به عنوان یک جوان  ۲۵ساله
چشم نواز بازی میکند.
علیرضا بیرانوند قرار است بین دو دروازه بان یعنی عابدزاده و
نیازمند برای حضور در دوحه قطر باشد .بیرانوند یک شوت گیر
بسیار خوب است که پنالتی کریستیانو رونالدو را در مسابقات
جهانی  ۲۰۱۸مهار کرد .این دروازه بان قد بلند در روز جمعه
مقابل اروگوئه چندین سیو نیز انجام داد .او همچنین پرتاب های
دست بلند و رکورد جهانی گینس را برای پرتاب توپ مقابل کره
جنوبی دارد.
حسین کنعانی زادگان مردی که هرگز به لیگ های بزرگ راه
نیافته است اما او بازیکنی است که می تواند ستون دفاعی ایران در
جام جهانی باشد و گرت ساوت گیت باید فکری برای او کند .می
توان گفت بهترین ویژگی تیم ایران خستگی ناپذیری و جنگندگی
آن هاست .آن ها قاطعانه بازی می کنند .کنعانیزادگان بازیکن
 ۲۸سالهای است که برای یک تیم قطری بازی میکند و توانست
لوئیس سوارس را در دیدار با اروگوئه مهار کند.

هشدار عجیب مقام امنیتی روسیه
در آستانه جام جهانی

جام جهاین قطر
برگزار نخواهد شد؟

هادی /کمتر از دو ماه تا آغاز رقابتهای
جــام جهانی  ۲۰۲۲قطر باقی مانده
اســت و  32تیم حاضر در ایــن دوره از
مسابقات در حــال گــذرانــدن اردوی
آماده سازی و انجام بازی های دوستانه
هستندوتیمملیکشورمانهمبهعنوان
یکی از  32تیم حاضر در قطر ،در اتریش
اردو زده و دو دیدار دوستانه هم با تیم
هــای اروگــوئــه و سنگال بــرگــزار کرده
اســت .قطعا هر چه به آغــاز مسابقات
نزدیک تر می شویم اخبار مربوط به جام
جهانی حجم بیشتری از اخبار و گزارش
های رسانه های مختلف در جهان را به
خود اختصاص می دهد و رسانه ها از
ابعاد مختلف به نخستین جام جهانی
پاییزی -زمستانی تاریخ این رقابت ها
می پردازند .البته اکثر اخبار هم درباره
نحوه آمــاده شدن قطر بــرای برگزاری
دیــدارهــای جــام جهانی و اقــدامــات و
کارهایی است که در راستای برگزاری
هر چه بهتر این مسابقات انجام شده
یا می شــود .روز گذشته هم در همین
راستا ،شرکت رسانهای قطر ()QMC
در خــبــری ،مدعی پوشش بیسابقه
مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۲
شــده اســت .شیخ عبدالعزیز بنثانی
الــثــانــی -مــدیــر اجــرایــی ایــن شرکت

مطبوعات پرتغال در چاپ دیروز خود به حمایتهای پورتو ،مربی
سابق ریوآوه و کارلوس کیروش از ستاره کشورمان واکنش نشان
دادند و تصویر او را روی جلد بردند.مهدی طارمی که هفته گذشته
به دلیل اصرار خبرنگار  Eleven tvپرتغال به تمارض در بازی مقابل
اتلتیکو ،مصاحبه را نیمهتمام گذاشت تحت حمایت شدید سرمربی،
مربی  ،دیگر افراد و حتی شهردار شهر پورتو قرار گرفت.نشریه اوجوگو عکس طارمی را روی صفحه اول برد و مدعی شد که
ستاره ایرانی در برابر فشارهای وارد شده ایمن است و او همچنان پیشرفت میکند.نشریه اوجوگو به نقل از کیروش به
حمایت از طارمی پرداخت و نوشت :چیزی که نتواند تو را بکشد ،تو را قویتر خواهد کرد.رکورد پرتغال نیز در جلد اصلی
خود به طارمی اشاره کرد و از حمایت شدید پورتو از ستاره ایرانی نوشت .نشریه چاپ لیسبون نوشت :همگی حامی مهاجم
ایرانی هستند و همه برای طارمی به پاخاستند.کارلوس کاروالهال نیز درباره طارمی صحبت کرد و به دفاع از بازیکن سابق
خود پرداخت.مربی پیشین ریوآوه گفت :فکر نمیکنم این بحثها کوچکترین تاثیری روی طارمی بگذارد.

داورزنی از بازنشستگی تا تالش
برای بقا
گروه ورزش  /چندی پیش بود که خبرگزار یهای
داخلی مدعی شدند با وجود این که هنوز یک سال
و دو ماه تا پایان مدت ریاست چهار ساله محمدرضا
داورزنی در فدراسیون والیبال فرصت باقی است اما
گویا حکم بازنشستگی او به وزارت ورزش ابالغ شده
است .طبق شنیدهها داورزنی و البته حمید سجادی
وزیــر ورزش به دنبال کسب مجوزهای الزم برای
ادامــه کار داورزنــی در فدراسیون والیبال هستند.
این درحالی است که آرش فرهادیان مدیرکل امور
مشترک فدراسیونهای ورزشی در واکنش به انتشار
اخباری مبنی بر بازنشستگی رئیس فدراسیون والیبال
میگوید« :در این خصوص هنوز هیچ چیز به صورت
رسمی به ما ابالغ نشده است و هرگاه چنین موضوعاتی
ب ه صورت رسمی به ما ابالغ شود ،اقدام خواهیم کرد».

تالش برای رساندن قرارداد
گوششکستهها به فوتبالیستها

محمدابراهیم امامی ،سخنگوی فدراسیون با تاکید بر
این که فدراسیون کشتی سعی کرده با جذب حامیان
مالی در جهت افزایش قرارداد کشتیگیران در لیگ
حرکتکند،گفت«:خوشبختانهتعهدتیمهادرخصوص
پرداخت مطالبات کشتیگیران به صورت کامل رشد
قابل توجهی داشته و دیگر مانند سابق نیست که یک
کشتیگیر برای دریافت قرارداد خود مشکالت زیادی
را متحمل شود .هدف فدراسیون این است که مبالغ
قــرارداد کشتیگیران را به رشتههایی مثل والیبال و
حتی فوتبال نزدیک کند تا از این حیث کشتی بهعنوان
ورزش اول ایران به جایگاه واقعی خود نزدیک شود».

رسانهای قطری -در خبری که توسط
پایگاه خبری «گلف تایمز» منتشر شده،
اعالم کرده است که پوشش مسابقات
جامجهانیقطربهشبکههایتلویزیونی
محدود نمیشود بلکه این مسابقات
عالوه بر تلویزیون از طریق شبکههای
رادیویی پوشش داده خواهند شد.به
گفته وی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲
به زبانهای متنوعی گزارش می شود و
در اختیار مخاطبان قرار می گیرد که از
آن جمله میتوان به انگلیسی ،فرانسه
و اردو اشــاره کــرد .ایــن مدیر اجرایی
رسانه در قطر در گفتوگویی که با رادیو
کویت داشته ،پیشبینی کرده است که
به واسطه پوشش قابل توجه مسابقات
جام جهانی بتوانند مخاطبان (بیننده و
شنونده) بسیاری را از اقصی نقاط دنیا
در داخل و خارج از ورزشگاهها -جذبشبکههای خــود کنند.بر اســاس این
گزارش ،مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲
متشکل از  ۳۲تیم فوتبال است .انتظار
میرود کشور قطر با جمعیتی کمتر از ۳
میلیوننفر،میزبان ۱۲میلیونگردشگر
عالقه مند به فوتبال باشد که در جریان
این مسابقات به قطر سفر خواهند کرد.
همچنینروزگذشتهآخرینمرحلهبلیت
فروشی مسابقات جام جهانی 2022

لگهرمیرسند
نیکنفسویزدانیبهگ 

قطر از روی سایت رسمی فیفا آغاز شد و
به این بهانه رسانه های ایرانی و خارجی
به قیمت بلیت ها اشــاره و به تفکیک
مراحل مختلف این مسابقات یک ماهه
قیمت ها را منتشر کردند.
▪هشدارروسهابهقطروفیفا

بــا وجـــود ای ــن اق ــدام ــات و تحرکات
گسترده قــطــری هــا ب ــرای بــرگــزاری
مسابقات جام جهانی اخبار منفی هم
درباره این مسابقات کم نیست .از اخبار
مربوط به کشته شدن کارگران شاغل
در پروژه های جام جهانی قطر و تضییع
حقوق انسانی آن ها تا مخالفت برخی
کشورها با میزبانی قطر با وجود گذشت
چند سال از انتخاب این کشور کوچک
حوزه خلیج فارس برای میزبانی جام
جهانی  .2022در حــالــی کــه قطر
تقریبا به آمادگی کامل برای میزبانی
از این رقابتها رسیده اما از یک طرف
آلمان این کشور را شایسته میزبانی
نمیداند و از طرف دیگر هم رو سها
تهدید به برگزار نشدن این رقابت بزرگ
میکنند.روز گذشته بود که رسانه ها،
خبری جنجالی را مخابره کردند که
نقل قولی از یک مقام بلند پایه کشور
روسیه بود .دبیر شورای امنیت روسیه

وام ۱۲۰میلیاردیپرسپولیسازیکبانک!

حمایت کیروش از طارمی

اخبار

تیم فوتبال استقالل در هفته هفتم ،بازی مهمی را
مقابل گل گهر سیرجان خواهد داشت و به همین
دلیل تمرینات این تیم در تعطیالت لیگ برتر با جدیت
زیادی پیگیری شد.با توجه به حساسیت بازی هفته
هفتم و همچنین عملکرد قابل قبول آبی پوشان به
خصوص در دو بازی اخیر ،مطالبات تمام بازیکنان و
اعضای کادرفنی طبق برنامه ریزی مالی ،پرداخت و
تعهدات باشگاه تاکنون انجام شد.

باشگاه پرسپولیس برای تامین مالی هزینههای جاری خود
 ۱۲۰میلیارد تومان وام دریافت کرده است.به گزارش ایسنا،
پــس از فــروش  ۱۰درصــد از سهام باشگاه پرسپولیس در
فرابورس ،حدود  ۳۵۰میلیارد تومان از این محل به حساب این
باشگاه واریز شد و قرار بود این پول زیر نظر کمیتهای سه نفره
متشکل از نماینده سازمان خصوصیسازی ،وزارت ورزش و
باشگاه پرسپولیس هزینه شود .درباره این موضوع یک مقام
آگاه در باشگاه پرسپولیس به ایسنا اعالم کرد :این باشگاه با
ضمانت سپرده  ۳۵۰میلیاردی خود نزد یکی از بانکها ،از این
بانک  ۱۲۰میلیارد تومان وام گرفته تا هزینههای جاری خود
را پرداخت کند.

در اظهارنظری عجیب و تکان دهنده
اعالم کرد که جام جهانی  ۲۰۲۲قطر
برگزار نخواهد شد.
نیکالی پاتروشف ،دبیر شورای امنیت
روسیه در اظهار نظری جنجالی و شوک
آور گفته بود :امسال جام جهانی وجود
نخواهد داشــت .در هفتههای اخیر
همه چیز تغییر خواهد کرد.فیفا تیم
ملی فوتبال روسیه را به دلیل حمله
این کشور به اوکراین اسفند ماه سال
گذشته از پلی آف جام جهانی ۲۰۲۲
کنار گذاشت تا در نهایت این تیم ملی
فوتبال ولز باشد که با شکست اوکراین
راه ــی مرحله گــروهــی جــام جهانی
میشود.البته پیش از این هم روسها
تهدید کرده بودند که به دلیل حضور
نداشتن تیم ملی فوتبال این کشور در
جام جهانی اجازه برگزاری این رقابت
را نخواهند داد اما هشدار یک مقام
بلند پایه امنیتی روس باعث نگرانی
مسئوالن برگزار کننده جام جهانی
و قطری هــا و فوتبال دوســتــان شده
است .هرچند برخی کارشناسان این
تهدیدها را بیشتر نوعی بلوف میدانند
که هر از گاهی سعی دارد فقط حذف
سیاسی تیم ملی روسیه از جامجهانی
را یادآوری کند.

نیوکمپ میزبان جام جهانی شد

رسانه اسپانیایی از قطعی شدن میزبانی نیوکمپ در مسابقات جام جهانی
خبر داد.رادیــو «کادینا سر» اسپانیا خبر داد ،در پرونده کاندیداتوری
مشترک اسپانیا و پرتغال برای میزبانی از مسابقات جام جهانی 2030
ورزشگاه نیوکمپ نقشی اساسی دارد.طبق گزارش های رسیده ،ورزشگاه
خانگی باشگاه بارسلونا به عنوان یکی از ورزشگاه های میزبان جام جهانی
 2030قطعی است.جام جهانی  2022کمتر از دو ماه دیگر به میزبانی
دوحه قطر برگزار می شود .جام جهانی  2026هم به میزبانی مشترک
آمریکا ،کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد.

«تا پای جان ،برای ایران»
شعار تیم ملی در جام جهانی

شعار تیم ملی برای جام جهانی  ۲۰۲۲قطر مشخص
شد.احسان محمدی ،رئیس دپارتمان مسئولیت
اجتماعی گفت :امسال بعد از اعــام فراخوان برای
دریافت شعار پیشنهادی از طریق شبکههای مرتبط
با تیم و فدراسیون فوتبال تعداد زیادی شعار دریافت
کردیم.شعارهای دریافتی بر اســاس شاخصهایی
چون «کوتاهی و قابلیت به یادسپاری»« ،آهنگینبودن و
دارای ظرفیت انگیزهبخشی و مبارزهجویی» و همچنین
«همدلی مــردم و وفــاداری بازیکنان» بحث و بررسی
شد.وی با بیان این که شعار تیمهای حاضر در دو جام
جهانی ۲۰۱۴برزیلو ۲۰۱۸روسیهتحلیلمحتواشده
بود ،گفت :کلیدواژههایی چون ملت ،رویا ،تاریخ و  ...در
شعار بسیاری از کشورها تکرار میشود ،به همین دلیل
کارگروهتصمیمگرفتبرایپرهیزازشباهتوهمچنین
تکرار کلیدواژه ایران ،از نام کشور در شعار استفاده کند و
شعار «تا پای جان ،برای ایران» با توافق جمعی انتخاب و
به کمیته برگزار کننده مسابقات ارسال میشود.

هافبک ازبکستانی استقالل در تمرینات این تیم عملکرد خوبی
داشته است.عزیز بک آمانوف هافبک استقالل که در فصل گذشته
بعد از ،از دست دادن یک پنالتی با غضب مجیدی مواجه شد و دیگر
نتوانست در ترکیب اصلی استقالل قرار بگیرد ،از ابتدای این فصل
هم هرگز نتوانست رضایت «ریکاردو ساپینتو» را برای حضور در
ترکیب اصلی به دست آورد.سرمربی استقالل از عملکرد این بازیکن
راضی نبود و حتی زمانی هم که خبرنگاران از او در این خصوص سوال
کردند ،او تأکید داشت این بازیکن آمادگی الزم را برای حضور در فهرست  ۱۸نفره ندارد.با تعطیالت
 ۲۰روزه لیگ به دلیل اردوی تیم ملی ،آمانوف تالش زیادی کرد تا رضایت ساپینتو را جلب کند .سرمربی
استقالل هم از نحوه تمرینات و آمادگی این بازیکن رضایت داشته و احتمال دارد این بازیکن با قرار گرفتن
در فهرست  ۱۸نفره استقالل ،در دیدار با گل گهر به میدان برود.

اسکوچیچ :ارزشم باال رفت اما جام جهانی را از دست دادم
دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق تیم ملی فوتبال
ایران بعد از تحویل این تیم از «مارک ویلموتس»
بلژیکی ،موفق شد ایــران را در شرایط سختی از
مرحله مقدماتی جام جهانی  ۲۰۲۲عبور بدهد.
او ابتدا در مرحله دوم نتایج خوبی برابر بحرین،
عــراق ،هنگ کنگ و کامبوج گرفت و در ادامــه
در مرحله نهایی ،صعود زودهنگامی را با تیم
ایران به جام جهانی رقم زد.اما جایگاه اسکوچیچ
به عنوان سرمربی تیم ملی ،بعد از قرعه کشی
جام جهانی  ۲۰۲۲متزلزل شد .زمزمه ها برای
برکناری ایــن مربی ک ــروات بــاال گرفت و ابتدا
کمیته فنی فدراسیون فوتبال رای به اخــراج او
داد .بعد از گذشت کمتر از یک هفته و مذاکرات
فدراسیون فوتبال با گزینه هایی چون علی دایی،
اسکوچیچ در تیم ملی ماندنی شد اما این تصمیم
باز هم دستخوش تغییر شد.با برگزاری انتخابات
فدراسیون فوتبال و بازگشت مهدی تاج به عنوان
رئیس این فدراسیون ،در نهایت اسکوچیچ از تیم
ملی ایران اخراج و کارلوس کی روش به جای او

خبر

رضایت سرمربی استقالل از هافبک مغضوب

سکوت سرمربی سابق تیم ملی ایران شکست

انتخاب شد.اسکوچیچ بعد از جدایی از تیم ایران،
از گفت وگو با خبرنگاران خــودداری کرد .مربی
کروات که گفته می شد یکی از گزینه های مدنظر
تیم ملی فوتبال عراق هم بوده است ،در این مدت
تنهاباانتشارپیامیدراینستاگرامخود،مصاحبهای
را که به نقل از او منتشر شده بود تکذیب و اعالم کرد
که از هیچ کشوری پیشنهاد ندارد.
سکوت اسکوچیچ حتی بعد از تــرک تــهــران و
بازگشت به کرواسی هم ادامه داشت تا این که
سرانجام او در مصاحبه ای به این سکوتش با پاسخ
دادن به سواالتی در خصوص تیم ملی ،اخراجش
با تصمیم مهدی تاج و پیشنهادهایی که دارد،
پایان داد .این مربی تاکید کرد که پیشنهادهایی
هم دارد و قیمت و ارزش قراردادی اش به واسطه
نتایجی که در ایران گرفته ،در حال افزایش است.
اسکوچیچ در پاسخ به این سوال که به نظر می
رسد جام جهانی قطر را در تلویزیون خواهد دید
نه به عنوان سرمربی ایران ،اظهار کرد :متأسفانه
بله .اما من نمی توانم چیزی را تغییر بدهم ،این

زبیر نیک نفس و سیاوش یزدانی در بازی دوستانه
استقالل مقابل تیم ملی دانشجویان غایب بودند.این
دوبازیکنبهدلیلسرماخوردگیوبرایکسبآمادگی
لگهرسیرجان،درتمرین
برایبازیاستقاللمقابلگ 
استقالل شرکت نکردند.درباره این دو بازیکن گفته
میشود آن ها از امروز در تمرینات استقالل شرکت
خواهند کرد تا در صورت نظر مساعد کادر فنی در بازی
با گلگهر سیرجان ،آبیها را همراهی کنند.

در اختیار و کنترل من نیست.سرمربی سابق
تیم ملی ایــران که با رادیــو  Rijekaگفت وگو
می کرد ،تصریح کرد :با تیم ملی ایران بهترین
عملکرد ممکن را در مسابقات انتخابی جام
جهانی در آسیا داشتم .ما بازی های زیــادی را
بردیم و رکوردهایی را به ثبت رساندیم .پس از آن،
روزی رئیس (فدراسیون فوتبال ایران) تصمیم به
اخراج من گرفت.
اسکوچیچ خاطرنشان کرد :من تصمیم او (مهدی
تــاج) را پذیرفتم و اکنون این جا هستم ،بدون
کار .قصد دارم برای چند ماه استراحت کنم.وی
گفت :پس از کسب نتایج عالی در ایران ،قیمت و
ارزش من به عنوان مربی در حال افزایش است
و پیشنهادهایی هم دارم اما قبل از هر تصمیمی
درباره آینده ام وقت می گذارم .آن ها (فدراسیون
ایــران) جام جهانی را از من گرفتند اما نتیجه و
رکوردها جزئی از تاریخ تیم ملی ایــران خواهد
ماند .امیدوارم ایران در جام جهانی کار بزرگی
انجام دهد.

مدافع بارسا جا م جهانی را از دست داد؟

رونالدآرائوخودرلحظاتابتداییبازیمقابلایرانمصدومشدوازبازیبیرون
رفتتانگرانیهایاردویتیمملیاروگوئهوبارسلونارابهاوجبرساند.مدافع23
سالهکهدراینسالهابهیکیازارکاناصلیدفاعیبارسلونابدلشدهممکن
است جام جهانی را از دست بدهد.این بازیکن که از ناحیه همسترینگ دچار
آسیب شده بود ،تصمیم گرفته پای خود را به تیغ جراحی بسپارد.رسانههای
اسپانیاییگزارشدادندکهاوسهشنبهراهیفنالندخواهدشدتاعملجراحی
خود را انجام دهد .او دو تا سه ماه زمان نیاز دارد تا به میدان بازگردد و به همین
دلیلاحتمالحضوراودرجامجهانیبهحداقلرسیدهاست.

سوژه

ی و ششم والیبال
آغاز جنگ مدعیان برای جام س 

موسوی با نیان الکترونیک وارد میشود!

گروه ورزش /سیوششمین دوره لیگ برتر والیبال مردان از امروز با حضور  12تیم آغاز
میشود تا جنگ مدعیان برای تصاحب جام قهرمانی رسما از سر گرفته شود .این رقابتها
درحالی 28روز زودتر از فصل گذشته لیگ برتر آغاز میشود تا از فشردگی رقابتها کاسته
شود.یکیازنکاتقابلتوجهلیگامسالبازگشتیکیازپرسروصداترینبازیکنانوالیبال
طی یکی دو ماه اخیر به لیگ برتر ایران است .سیدمحمد موسوی ستاره والیبال ایران که با
وجود دعوت برای حضور در لیگ ملتهای والیبال در تصمیمی غیرمنتظره و در اعتراض
به کمبود امکانات فدراسیون والیبال اعالم کرده بود قصدی برای همراهی تیم ملی ندارد،
حاالقراراستدرکسوتستارهمشهدیهابهلیگبرترایرانبرگردد؛آنهمدرشرایطیکه
شایعات درباره ابهام ادامه حضور او در والیبال ایران به گوش میرسید .گفتنی است ،هفته
نخست لیگ برتر مردان در شرایطی به میزبانی یزد ،گرگان ،تهران ،آمل و اصفهان برگزار
میشود که دیدارهای این هفته بدون تماشاگر خواهد بود .در یکی از مهمترین دیدارهای
اینهفته،تیمشهدابیزدقهرمانفصلگذشتهلیگبرتربهمصافهورسانرامسرمیرود.
هورسانیها در دوره قبل در جایگاه دوازدهم قرار گرفتند و امسال برای رتبه بهتری تالش
میکنند .پیکان تهران پرافتخارترین تیم این رقابتها با  ۲۲مدال شامل  ۱۲قهرمانی۶ ،
نایب قهرمانی و 4مدال برنز این هفته مهمان گیتیپسند اصفهان است .همچنین لبنیات
هراز آمل که هدایت آن را بهروز عطایی سرمربی تیم ملی برعهده دارد ،در سالن پیامبر
اعظم(ص) میزبان تیم تازه وارد ایفا سرام اردکان است .سایپا نیز در خانه والیبال تهران از
راهیاب پذیرایی خواهد کرد و پاس گرگان در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف دیگر
تیم تازه لیگ برتری شده نیان الکترونیک خراسان خواهد رفت.قرار بود شهرداری ارومیه
در آخرین مسابقه هفته نخست لیگ برتر ،میزبان همنام گنبدی خود باشد که این دیدار به
تعویق افتاد و زمان برگزاری آن متعاقبا از سوی سازمان لیگ اعالم خواهد شد.
▪برنامههفتهاول:

مس رفسنجان – فوالد سیرجان ایرانیان
پاس گرگان – نیان الکترونیک خراسان
		
سایپای تهران – راهیاب ملل مریوان
		
لبنیات هراز آمل – ایفا سرام اردکان
		
گیتی پسند اصفهان – پیکان تهران
		
شهداب یزد – هورسان رامسر
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