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سانتر از همه جا
منتظر پاسخ اعتراضمان در پرونده استقالل در فیفا هستیم

استقالل خوزستان خودش مشکلش را حل کند

زمان برگزاری دیدار ایران  -چین اعالم شد
کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان و مکان برگزاری دیدار ایران  -چین در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه را اعالم کرد .به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،تیم ملی فوتبال کشورمان
در دومین دیدار برگشت مرحله نهایی جام جهانی  2018روسیه باید در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم چین برود .طبق اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا این مسابقه روز پنجشنبه ،هشتم فروردینماه  96در
ورزشگاه آزادی و از ساعت  16:30برگزار خواهد شد.

هفته بیستودوم لیگ برتر فوتبال

اصفهانی ها در تقابل با سرخابی های پایتخت

برنامه بازیهای
هفته بیستودوم لیگ

وزیر ورزش درخصوص مشکالت مالی استقالل
خوزستان گفت :از خودشان سوال کنید .باالخره
ی است و باید مشکلش را حل
یک باشگاه خصوص 
کند.
توگو
مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در گف 
با تسنیم ،در پاسخ به این سوال که طبق قانون وزارت
ورزش باید  5معاونت داشته باشد اما در حال حاضر 7
معاونت دارد و علت این کار چیست ،گفت :چه کسی
گفته  5معاونت؟ اگر مستندی در این باره هست ارائه کنید .وی درخصوص علت عدم
پرداخت پاداشهای ورزشکاران ملی گفت :دکتر روحانی برنامههای متنوعی دارند و
تالش میکنیم با توجه به برنامههای متنوعی که رئیسجمهور دارند در اسفندماه
مراسمی را در این راستا برگزار کنیم .وزیر ورزش درباره مشکالت بوجود آمده برای
استقالل خوزستان و اینکه مسئوالن این تیم اعالم کردهاند به دلیل مشکالت مالی
نمیتوانند به عمان برای برگزاری مسابقه آسیاییشان بروند ،اظهار داشت :از خودشان
ی است و باید مشکلش را حل کند.
سوال کنید .باالخره یک باشگاه خصوص 
سلطانیفر درباره آخرین وضعیت پرونده حقوقی استقالل در فیفا نیز گفت :تالشمان
را انجام دادهایم و منتظر پاسخ اعتراض هستیم .وی درخصوص علت بلوکه شدن مبلغ
 2میلیارد تومان از حساب باشگاه استقالل تهران نیز گفت :سوتفاهمی پیش آمده بود
و نامهای در این زمینه ارائه و مشکل برطرف شد.

هافبک استقالل به تیم سابق بازگشت

توافق نهایی چشمی با صبای قم
هافبک استقالل تهران با مسئوالن باشگاه صبای قم به توافق نهایی دست
یافت و در تمرین دیروز این تیم شرکت کرد.
به گزارش ورزش سه ،روزبه چشمی که به دلیل مصدومیت در دور رفت از فهرست
استقالل خارج شده بود و به دلیل ممنوعیت این باشگاه نتوانست در نقل و انتقاالت به
جمع آبیها برگردد ،قرار شد تا پایان لیگ شانزدهم به فعالیتش در تیم دیگری ادامه
دهد .طی روزهای اخیر شایعه بازگشت چشمی به صبای قم شنیده میشد که اکنون
این اتفاق افتاد و او پس از مذاکره با مدیرعامل باشگاه صبای قم به توافق نهایی دست
یافت تا در ادامه فصل با پیراهن تیم سابقش که در لیگهای سیزدهم و چهاردهم در
آن عضویت داشت ،به میدان برود .تمرین دیروز صبای قم ساعت  12در زمین چمن
هما تهران آغاز میشود که چشمی در محل تمرین این تیم حضور یافت.
چشمی که رضایت باشگاه استقالل و علیرضا منصوریان را برای جداییاش از جمع
آبیها گرفته ،فردا قراردادش با صبای قم را نهایی میکند.
چشمی در سال  92با تیم صبا به لیگ برتر معرفی شد و طی دو فصل حضور در این
تیم عملکرد خوبی از خود بر جای گذاشت تا باشگاه استقالل پس از لیگ چهاردهم با
پرداخت رضایتنامه  370میلیون تومانی بتواند او را از صبا بگیرد.

دعوت از  ۲۴بازیکن به اردو تیم فوتبال نوجوانان ایران
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان  ۲۴بازیکن را به اردوی آمادهسازی
این تیم دعوت کرد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،تیم
نوجوانان اردوی جدید خود را از روز جمعه ششم
اسفندماه از سر میگیرد .برهمین اساس عباس
چمنیان ،سرمربی تیم نوجوانان  24بازیکن را به این
اردو دعوت کرده است .اسامی بازیکنان دعوت شده به
این شرح است:
عارف محمدعلیپور ،امیرحسین اسماعیلزاده و الهیار
صیادمنش از مازندران
علی باقری از کرمان
امیر شمس از مرکزی
طاها شریعتی ،سعید آهنی ،امیرحسین خدامرادی ،علیرضا اسدآبادی ،علیرضا
انصاری و ارشیا عباسی از تهران
علیرضا کوشکی از اصفهان
محمد شریفی ،احمدرضا جاللی ،یونس دلفی ،محمدرضا غبیشاوی ،علی غالمزاده
و وحید نامداری از خوزستان
علی داوران ،سبحان خاقانی ،تانیور باشقره و علیرضا حیدری از خراسان رضوی
محمد قادری از هرمزگان
مبین عشایر از گیالن
ملیپوشان نوجوانان باید ساعت  14روز جمعه ششم اسفندماه در هتل آکادمی ملی
فوتبال خود را به کادر فنی معرفی کنند.

گردان بازی با نفت آبادان را هم از دست داد
دروازهبان تیم فوتبال پدیده دیدار تیمش مقابل نفت آبادان را هم از دست
داد.
به گزارش فارس ،شهاب گردان که هفته گذشته به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه کشاله
دیدار تیمش مقابل فوالد خوزستان را از دست داده بود ،به دیدار امروز تیمش مقابل
نفت آبادان هم نخواهد رسید .این بازیکن فعال زیرنظر تیم پزشکی باشگاه پدیده مشغول
درمان پای آسیبدیده خود است و تیمش را در مسابقه فردا همراهی نخواهد کرد.

در آستانه رویارویی سعودیها در آسیا با نمایندگان ایران

بدهی ۲۰میلیارد تومانی کمر فدراسیون عربستان را شکست
در آستانه آغاز مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
فدراسیون فوتبال عربستان در باتالق بدهی فرو
رفته است.
به گزارش فارس ،درحالی که کمتر از یک هفته به
آغاز مسابقات لیگ قهرمانان آسیا باقی مانده است و
نمایندگان کشورمان با رقبای عربستانی در مسقط و
دوحه به پیشواز هم خواهند رفت ،فدراسیون عربستان در
باتالق بدهی فرو رفته است و رئیس جدید این فدراسیون
بدهیها را کمرشکن دانسته است .روزنامه الریاضه عربستان خبر داد :فدراسیون فوتبال
عربستان دچار ضایعه بزرگی شده است و بدهیهای ثبت شده گذشته این نهاد به 200
میلیون ریال عربستان(تقریبا  20میلیارد تومان) رسیده است و در چند روز آینده نیز
احتمال افزایش این بدهی میرود .نصف این بدهی بزرگ سعودیها به فرانک رایکارد،
سرمربی سرشناس سابق بارسلونا است که به خاطر اخراجش در سال  2013از راس تیم
ملی عربستان خواستار غرامت  90میلیون ریالی شده است.
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ذوبآهن اصفهان  -استقالل ،ساعت  ،15ورزشگاه فوالدشهر اصفهان
موعود بنیادیفر  -حسن ظهیری  -میریعقوب حجتی  -یاسر همرنگ،
پرسپولیس  -سپاهان ساعت  ،17:10ورزشگاه آزادی
محمدرضااکبریان-محمدرضاابوالفضلی-مهدیعالیقدر-شاهواصالنی
فوالد خوزستان  -گسترش فوالد تبریز ،ساعت  ،15ورزشگاه غدیراهواز
رضا کرمانشاهی  -هادی طوسی  -فرزاد بهرامی  -روحاهلل شریفی
جمعه  29بهمن
سایپای تهران  -صبای قم ،ساعت  ،16ورزشگاه پاس قوامین
محمدرضا فغانی  -آرمان اسعدی  -ایوب غال مزاده  -سیدمهدی مرجا نزاده
سیاه جامگان مشهد  -تراکتورسازی تبریز ،ساعت  ،14:30ورزشگاه ثامن مشهد
اشکان خورشیدی  -علیرضا ایلدروم  -علی اکبر عظیمپور  -رضا عادل
صنعت نفت آبادان  -پدیده خراسان ،ساعت  ،16ورزشگاه تختی آبادان
سیدمهدیسیدعلی-حسنیوسفی-جلیلشعرانی-علیرضاحیدرپناه
ماشین سازی  -نفت تهران ،ساعت  ،16:30ورزشگاه یادگار امام تبریز
حمیدحاجملک-محمدرضامنصوری-مرتضیکاظمیان-سعادوفاپیشه
هفته بیستودوم لیگ برتر فوتبال با نبرد دیدنی تیمهای
تهرانی و اصفهانی همراه خواهد بود.
به گزارش تسنیم ،پس از برتری  4بر  3پیکان مقابل استقالل
خوزستان ،ادامه دیدارهای هفته بیستودوم لیگ برتر فوتبال
روزهای پنجشنبه و جمعه در شهرهای مختلف برگزار میشود و
در حساسترین بازیها پرسپولیس با سپاهان مصاف میکند و
استقالل میهمان ذوبآهن است .نبرد تیمهای اصفهانی و تهرانی
در این هفته میتواند هیجانانگیز باشد .مخصوصا اینکه با شکست
پرسپولیس در دربی ،84تیمهای پشتسر این تیم امیدوارند
شاگردان برانکو مقابل سپاهان هم لغزش داشته باشند .در زیر
مروری داریم بر دیدارهایی که این هفته قرار است برگزار شود.
ذوب آهن  -استقالل
دو تیم در شرایطی متفاوت به مصاف یکدیگر میروند .ذوب آهن
سه هفته است که در نتیجهگیری ناکام بوده و با از دست دادن 8
امتیاز از رده سوم به رده چهارم جدول رقابتها سقوط کرده است.
در مقابل استقالل با  4برد پیاپی توانسته خود را به رده سوم جدول
برساند .در بازی رفت دو تیم یحیی گلمحمدی سرمربی ذوبآهن
بود و مجتبی حسینی برای اولین به عنوان سرمربی تیمش را به
مصاف استقالل میفرستد .شاگردان منصوریان بعداز پیروزی در
دربی در اوج روحیه و البته بدون کاپیتان خود مهدی رحمتی به
اصفهان خواهند رفت و امیدوارند با ادامه روند روبهرشد خود با
همین روحیه عالی به مصاف االهلی امارات بروند .استقالل در هر
 4دیدار گذشته خود در لیگ برتر برابر نفت آبادان ،پیکان ،ماشین

سازی و پرسپولیس  3گل زده و از این نظر آمار فوقالعادهای به جا
گذاشته است.
فوالد خوزستان  -گسترش فوالد تبریز
فوالد بعد از چند هفته ناکامی هفته قبل موفق شد پدیده را در
مشهد شکست دهد و به نوعی از بحران خارج شد .با این برد حاال
نعیم سعداوی با اطمینان بیشتری نسبت به آینده خود در فوالد
روی نیمکت مینشیند و بازی خانگی با گسترش فوالد فرصت
خوبی است تا آنها جهشی در جدول لیگ داشته باشند .یکی از
تیمهایی که در نیم فصل دوم توانسته روند روبه رشدی در پیش
بگیرد گسترش فوالد است .این تیم فصل پیش هم در این مقطع
از فصل عالی نتیجه گرفت و حتی خودش را بین تیمهای مدعی
کسب سهمیه آسیا رساند .پیروزی در این دیدار میتواند شاگردان
فراز کمالوند را به جمع تیمهای مدعی کسب سهمیه بفرستد.
پرسپولیس-سپاهان
صدرنشین لیگ باخت بدی را در دربی  84متحمل شد و طبیعی
است بازیکنان این تیم روحیه هفتههای قبل خود را تا حدی از
دست داده باشند .شکست دادن سپاهان شاید فرصت خوبی برای
شاگردان برانکو باشد تا باخت در دربی را فراموش کنند .پرسپولیس
در این بازی چند مهره شاخص خود از جمله سیدجالل حسینی،
کمال کامیابینیا و محمد انصاری را در اختیار ندارد و همین مسئله
کار برانکو را سخت میکند .سپاهان بحرانزده اینروزها با مشکالت
داخلی زیادی دستوپنجه نرم میکند و برخی اعتقاد دارند همین
روزهاست که باید شاهد تغییراتی در مدیریت یا کادرفنی این تیم

باشیم .با این وجود نمیتوان حساسیت این بازی را نادیده گرفت
چرا که تقابل پرسپولیس و سپاهان همیشه و در هر شرایطی جذاب
و حساس بوده است .عبداهلل ویسی خیلی دوست دارد با شکست
پرسپولیس تیمش را از بحران خارج کند و در آنسو مرد کروات
نمیخواهد تیمش با یک روحیه بد به مصاف الهالل برود و وارد
بحران شود.
سیاهجامگان-تراکتورسازی
تقابل خداداد عزیزی و امیرقلعهنویی در مشهد میتواند جالب
توجه باشد .سیاهجامگان فصل پیش در ورزشگاه ثامن موفق به
شکست تراکتورسازی شد و با آن برد هم خودش را در لیگ برتر
حفظ و هم حریفش را از جمع تیمهای مدعی قهرمانی خارج کرد.
در حال حاضر هم تقریبا دو تیم شرایط فصل قبل خود را دارند.
سیاهجامگان برای فرار از ته جدول تالش میکند و تراکتورسازی
هم نمیخواهد فاصلهاش با پرسپولیس بیشتر شود.
سایپا  -صبا
شرایط دو تیم در جدول رقابتهای لیگ خطرناک است و هر یک
با کوچکترین لغزش به جمع تیمهای قعرنشین خواهند پیوست .با
توجه به این موضوع رویارویی سایپا و صبا حساس است .در این
بین اوضاع سایپا در جدول تا حدی بهتر از صباست اما این تیم
با شکست خانگی که هفته قبل مقابل تیم گسترش فوالد پذیرا
شد به نوعی نشان داد هنوز به ثبات الزم در کسب نتیجه نرسیده
است .حسین فرکی در این بازی میتواند از مهاجم مونتهنگرویی
تازه وارد تیمش رونمایی کند .صبا با کسب دو برد پیاپی در این

بازی حاضر میشود و از این لحاظ این تیم در شرایط روحی و روانی
خوبی قرار دارد.
صنعت نفت آبادان  -پدیده خراسان
تیمهای بحرانزده این هفتههای لیگ برتر چند هفتهای است
که روند نزولی در جدول رقابتها پیشرو گرفتهاند و همین مسئله
باعث شده خطر سقوط به یک دسته پایینتر آنها را تهدید کند.
نفتیهای آبادان نتوانستند با فیروز کریمی نتایج خوبی در نیم
فصل دوم کسب کنند و از اینرو امتیاز از دست دادن در این بازی
برای هواداران احساسی این تیم قابل هضم نخواهد بود .در آن سو
وضعیت رضا مهاجری در پدیده خوب نیست و این تیم مشهدی
بعد از سپری کردن چند فصل موفق در لیگ برتر حاال روزهای بدی
را سپری میکند .چه بسا باخت هر یک از این تیمها قربانی دهد.
ماشینسازی تبریز  -نفت تهران
شاگردان فرهاد کاظمی هفته گذشته موفق شدند دست به یک
کار بزرگ زده و سپاهان را در اصفهان با  3گل شکست دهند.
نتیجهای کامال دور از انتظار که باعث شد تیم تبریزی شکست  3بر
صفر خود مقابل استقالل در بازی خانگیاش را زود فراموش کند.
نفتیها هفته قبل توانستند اولین برد خود در نیم فصل دوم را کسب
کرده و پیکان را در تهران شکست دهند .اگر چه تیم دایی بعد از
فینالیست شدن در جام حذفی روند نزولی در جدول داشت اما 3
امتیاز بازی قبل دوباره این تیم را به جمع مدعیان کسب سهمیه
رساند .نفت در بازی با ماشینسازی میتواند از سجاد شهباززاده
خرید جدید خود هم استفاده کند.

مذاکره استقالل خوزستان برای جذب اسپانسر
مذاکرات مسئوالن باشگاه استقالل خوزستان همچنان برای جذب یک
اسپانسر قوی در لیگ قهرمانان آسیا ادامه دارد.
به گزارش فارس ،استقالل خوزستان هفته اینده در اولین مسابقه خود در لیگ
قهرمانان آسیا در کشور عمان به مصاف الفتح عربستان میرود.

باشگاه استقالل خوزستان درحالی قرار است عازم عمان شود که این تیم به دلیل
مشکالت مالی با حواشی زیادی روبرو است .بانک ملی که اسپانسر استقالل خوزستانی
در یکی دو سال اخیر بوده پولی به این باشگاه پرداخت نکرده به همین خاطر استقالل
خوزستان در پی جذب یک اسپانسر جدید است.

مذاکراتی با یکی دو شرکت انجام شده اما هنوز هیچ چیزی قطعی نشده است.
مسئوالن استقالل خوزستان امیدوار هستند تا شاید با جذب یک اسپانسر جدید شاید
بتواند بخش کوچکی از مشکالت خود را حل کنند .استقالل خوزستان در حال حاضر
در کمپ انقالب شهریار مستقر است و تمرینات خود را در این مکان دنبال میکند.

بعد از شکست  0-4در پاریس

بارسا و معجزه ای که شاید هیچ وقت رخ ندهد

پس از شکست  0-4مقابل پاری سن ژرمن ،حاال بارسلونا
برای صعود به دور بعد به یک معجزه نیاز دارد.
به گزارش ورزش سه ،بارسا که به عنوان یکی از بهترین
تیم های جهان شناخته میشود ،مقابل پاری سن ژرمن در
پارک دو پرنس  0-4شکست خورد .قهرمان اللیگا بدترین
شکست خود پس از دیدار مقابل بایرن در سال  2013را تجربه
کرد .دو گل از دی ماریا ،یک گل از دراکسلر و یک گل از کاوانی
کافی بود تا پاریسی ها خیال خود را بابت دیدار برگشت راحت
کنند .اما این دیدار چه نتایجی داشت و چه تبعاتی می تواند
برای بارسا به همراه داشته باشد:
افزایش احتمال جدایی لوئیس انریکه در تابستان
تعداد زیادی از هواداران بارسلونا از عملکرد لوئیس انریکه ناراحت
هستند .اینکه او روی جذب بازیکن تمرکز دارد تا استفاده از بازیکنان
آکادمی ،یکی از دالیلی است که او محبوبیت چندانی در بارسا ندارد
و بسیاری معتقدند که تیم هویتش را از دست داده است .در طول
چند فصل اخیر نیز او تیم را شست و شوی مغزی داده و تغییرات
اساسی در تاکتیک ها ایجاد کرده است.
درمورد انریکه همیشه این ابهام وجود داشته که آیا تیم او
میخواهد مثل گواردیوال مالک توپ باشد یا بازی مستقیم اجرا کند.
با تغییراتی که ایجاد کرد ،نه خط میانی توانست بازی را کنترل کند
و نه خط دفاع توانست فشار حمالت را کاهش دهد.
اتکا بیش از حد به  3بازیکن خط حمله باعث چنین شکست
سنگینی شد .شکست مقابل سلتایگو ،بیلبائو(کوپا دل ری) و
سوسیداد از جمله شکست هایی بوده که دلیلش همین اتکا به
 MSNبوده است .در حالی که صحبت از تمدید قرارداد او مطرح
شده بود ،انتظار میرود که روند تمدید متوقف شود.
پرسنل کیمپمبه – نامش را به خاطر داشته باشید
پرسنل کیمپمبه در بازی های قبلی برای پاریسی ها فیکس شده
بود و دو فصل است که در این تیم حضور دارد .با این حال او که
تنها  21سال سن دارد ،همواره به خاطر عملکرد فوق العاده اش در
بازی سه شنبه شب در یادها خواهد ماند .پس از نمایش های خوب
در غیاب مارکینیوش در پیش فصل ،دفاع چپ جوان به یک مدافع
میانی با کیفیت تبدیل شد.در حالی که تیاگو سیلوا ،یکی از بهترین
مدافعان جهان قادر به همراهی پی اس جی نیست ،او به خوبی این
پست را پر کرده است.
شب رویایی دی ماریا و شب کابوس وار مسی
سه شنبه شب دو داستان متفاوت برای دو آرژانتینی حاضر در
زمین رقم خورد .مسی ،کسی که بارسا همواره در سخت ترین

شرایط کامال به او اتکا میکرد و نمایش های فوق العاده ای داشت،
توس ماتوییدی ،کیمپمبه  ،مارکینیوش و ربیوت کامال از بازی
حذف شده بود .هافبک آرژانتینی فضایی پیدا نمیکرد و کامال از
بازی خارج شده بود .در سوی دیگر ،یک آرژانتینی بهترین بازیکن
زمین بود .دی ماریا یکی از بهترین بازی هایش را انجام داد و موفق
شد  2گل بسیار زیبا در شب تولدش برای تیمش به ثمر برساند.
این نمایش احتماال بهترین نمایش هافبک آرژانتینی بود ،کسی که
همیشه مقابل بارسا خوب ظاهر میشد .او یک ضربه ایستگاهی
دیدنی را تبدیل به گل اول تیمش کرد و در نیمه دوم ،یک ضربه
عالی به سمت دروازه بارسا زد و گل سوم را وارد دروازه این تیم کرد.
تسلط بر خط میانی ،کلید موفقیت پاری سن ژرمن
در حالی که تمام تعریف و تمجید ها از دراکسلر ،دی ماریا و کاوانی
خواهد بود که به بارسا گل زدند ،نمایش فوق العاده در حقیقت در
میانه زمین رخ داد ،جایی که وراتی ،ماتوییدی و رابیو حضور داشتند
و قهرمان های سه شنبه شب بودند .وراتی کیفیت باالتری نسبت به
دو هافبک دیگر دارد و با کنترلی که بر بازی داشت این را ثابت کرد.
حرکات او باعث شده بود تا تمام تفکر بوسکتس به هم بریزد و او را

از بازی حذف کرده بود.
ماتوییدی نیز خستگی ناپذیر ظاهر شد و رابیو هم پختگی بسیار
خوبی در حذف اینیستا و مسی از حمالت حریف ایفا کرد .نمایش
نه چندان خوب اینیستا و بازی ضعیف آندره گومزس یکی از دالیل
اصلی بود که بارسا مقابل پی اس جی مغلوب شد .بوسکتس از
دوهافبک دیگر بهتر ظاهر شد و به همین علت امری برای مهارش
برنامه ویژه ای داشت.
انتقام امری از بارسا
اونای امری ،سرمربی بارسلونا بارها در طول دوران حضورش
در آلمریا ،والنسیا ،سویا و پاری سن ژرمن مقابل بارسا قرار گرفته
است .با این حال در  23بازی قبلی که مقابل کاتاالنها داشت ،تنها
یک پیروزی کسب کرده بود .تاکتیک های انریکه مدتی است
که زیر سوال رفته و امری به خوبی و با هوشمندی توانست از
ضعف های بارسا استفاده ببرد .در حقیقت انریکه در زمان حضورش
در سلتاویگو ،آمار بهتری نسبت به امری دارد .این آمار نشان میدهد
که امری پیشرفت زیادی کرده است .یا شاید ضعف از سوی انریکه
نیز باشد.

آفساید
رقابتهای تور جهانی والیبال ساحلی

تهدید  FIVBبه تعطیلی
مسابقات تور جهانی به میزبانی
ایران!

رقابتهای تور جهانی والیبال ساحلی در
شرایطی به میزبانی کیش در حال برگزاری
است که فدراسیون جهانی والیبال نسبت
به عدم حضور بانوان در محوطه مسابقات
معترض شده است.
به گزارش تسنیم ،جزیره کیش در حالی برای
دومین بار میزبان رقابتهای تور جهانی والیبال
ساحلی شده است که در اولین روز برگزاری
این رقابتها ،فدراسیون جهانی والیبال به عدم
حضور بانوان در محوطه مسابقات ایراد جدی
گرفته است .البته گفته میشود  FIVBوالیبال
ایران را تهدید به تعطیلی این رقابتها به همین
دلیل کرده است.
ورود بانوان برای تماشای تورجهانی
والیبال ساحلی کیش آزاد شد
بانوان اجازه ورود به محل برگزاری والیبال
ساحلی را پیدا کردند.
در حالی صبح دیروز حضور بانوان تماشاگر در
محل برگزاری رقابتهای والیبال ساحلی کیش
 2017ممنوع شده بود و فدراسیون جهانی هم
به دلیل این موضوع تهدید به تعلیق رقابتها
کرده بود این موضوع حل شد.
با حل این موضوع بانوان اجازه حضور در محل
برگزاری مسابقه را دارند.

