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سانتر از همه جا
واگذاری نفت به جهانیان ممنوع شد

حذف نفت؛ ذوب آهن آسیایی میشود
روند واگذاری مالکیت باشگاه نفت به شرکت طالییه در حالی که قرار بود
ظرف روزهای گذشته نهایی شود با دستور مقام قضایی تا اطالع ثانوی
متوقف شد.
به گزارش ورزش سه ظرف روزهای گذشته جلسات مهمی برای واگذاری مالکیت
باشگاه نفت به شرکت طالییه و حمیدرضا جهانیان برگزار شد و در حالی که قرار بود این
کار نهایی شود اما با دستور دادسرای فرهنگ و رسانه این موضع تا اطالع ثانوی منتفی
شده است .رضا گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در این رابطه به ورزش
سه گفت« :ما جلسه در رابطه با مساله واگذاری باشگاه نفت جلسه داشتیم که نامه ای
از سوی بازرسی شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه به ما ابالغ شد که بر اساس آن از ما
خواسته شد تا اطالع ثانوی از هرگونه نقل و انتقال این باشگاه به شرکت طالییه تا اطالع
ثانوی خودداری کنیم».
او همچنین اضافه کرد «:قرار است با آقای قاسم زاده مسئول این پرونده در دادسرای
فرهنگ و رسانه صحبت های نهایی را داشته باشم و بعد نسبت به اقدامات بعدی تصمیم
گیری کنیم».
گل محمدی همچنین در رابطه با این که سرنوشت تیم نفت که یکی از نمایندگان ایران
در لیگ قهرمانان آسیا هم هست چه خواهد شد گفت« :بله ما به همین دلیل باید هرچه
سریعتر تکلیف این باشگاه را مشخص کنیم چون محدودیت زمانی داریم و اگر دیر شود
آن وقت سهیمه نفت در لیگ قهرمانان آسیا از بین خواهد رفت».
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در رابطه با این موضوع که اگر مساله مالکیت نفت
مشخص نشود تکلیف نماینده ایران در آسیا چه خواهد شد گفت« :اگر به هر دلیلی این اتفاق
نیفتد احتماال سهمیه باشگاه نفت اتوماتیک وار توسط  AFCبه تیم دیگری داده می شود .به
این ترتیب که کنفدراسیون فوتبال آسیا از میان تیم های رده های چهارم تا هشتم هرتیمی را
که شرایط و مجوز حرفه ای بودن را دارا است سهمیه به آن واگذار خواهد شد».
ذوب آهن جانشین نفت
بر اساس گفته مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران اگر تکلیف مالکیت و اخذ مجوز
حرفه ای باشگاه نفت به زودی مشخص نشود ،ای اف سی یکی از تیم های چهارم تا هشتم
را که شرایط و مجوز حرفه ای را دارند ،جایگزین این تیم خواهد کرد .با توجه به این که
تیم چهارم لیگ برتر فصل قبل تیم ذوب آهن بوده است و این باشگاه نیز شرایط حرفه ای
بودن را دارد ،به نظر می رسد در صورتی که نفت از لیگ قهرمانان حذف شود ،ذوب آهن
جانشین این تیم خواهد شد .حتی از اصفهان خبر می رسد که طی روزهای گذشته به
باشگاه ذوب آهن برای حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیای فصل آینده اعالم آماده
باش داده شده است .با این وصف و با توجه به اینکه کار واگذاری باشگاه نفت پیچیده تر از
قبل شده ،به نظر می رسد ذوب آهن جانشین این تیم در آسیا شود.

شکست نوجوانان آلمان مقابل ایران بازتاب گسترده ای داشت

سقوط ایران به رتبه سی و چهارم ردهبندی فیفا
تیم ملی فوتبال ایران در ردهبندی جدید فیفا با سقوطی چشمگیر به رده سی و چهارم رسید .به گزارش ایسنا ،ساکرنت ردهبندی ماه اکتبر فیفا که اهمیت زیادی برای سیدبندی تیمها دارد را اعالم
کرد .بر اساس این ردهبندی تیم ملی فوتبال ایران بعد از دو دیدار دوستانه برابر توگو و روسیه به رده سی و چهارم جهان سقوط کرد ،ولی همچنان در جایگاه نخست تیمهای آسیایی باقی ماند .دلیل
سقوط  ۹پلهای ایران به این دلیل است که ایران دو بازی دوستانه در این ماه انجام داده ولی بقیه تیمها بازیهای انتخابی برگزار کردند و امتیاز بازیهای انتخابی از بازیهای دوستانه بیشتر است و به
همین خاطر ایران در این ردهبندی سقوط کرد .صعود چشمگیر را تونس داشت که به رده بیست و هشتم رسید و جای مصر را به عنوان بهترین تیم آفریقایی گرفت .همچنین تیم ملی استرالیا با صعود
هفت پلهای به رده چهل و سوم رسید و ژاپن با چهار پله سقوط در رده چهل و چهارم قرار گرفت.

هفته نهم لیگ برتر فوتبال؛ فردا از استقالل شفر مقابل فوالد خوزستان رونمایی می شود

تقابل قهرمانان دو فصل اخیر در اهواز

سرمربی پرسپولیس نام دو ملیپوش تیمش را از لیست
مسافران اهواز خارج کرد.
به گزارش تسنیم ،پرسپولیس در حالی امروز به مصاف
استقالل خوزستان خواهد رفت که ملیپوشان این تیم
شب گذشته در ترکیب ثابت تیم ملی مقابل روسیه به
میدان رفتند.
کاروان تیم ملی صبح دیروز به ایران رسید در شرایطی
که آخرین تمرین سرخپوشان قبل از سفر به اهواز
صبح امروز انجام شد .با توجه به این قضیه ملی پوشان
پرسپولیس حتی فرصت ریکاوری پیدا نکردند تا برانکو
تصمیم بگیرد حسینی و امیری را همراه تیمش به اهواز
نبرد.
علیرضا بیرانوند ،سیدجالل حسینی ،وحید امیری و
مهدی طارمی ملی پوشان پرسپولیس در اردوی تیم ملی
بودند که در این بین طارمی به علت محرومیت نمیتواند
برای سرخپوشان به میدان برود و بیرانوند هم شاید از روی
نیمکت دیدار تیمش با استقالل خوزستان را تماشا کند.
دیدار استقالل خوزستان و پرسپولیس ساعت 17
یشود.
برگزار م 
پرسپولیس می خواهدبا برد در اهواز به ریل پیروزی
برگردد.
لیگ برتر پس از یک وقفه دو هفتهای از امروز آغاز می شود.
پرسپولیس پس از نتیجه گرفتن در سه بازی اخیر خود در
لیگ و آسیا به اهواز می رود تا با پیروزی در خانه استقالل
خوزستان دوباره بردهایش را آغاز کند.
باخت مقابل پیکان و تساوی در خانه سپاهان موجب شد تا
قرمزها صدر جدول را از دست بدهند .پرسپولیس حاال تیم سوم
جدول است و اگر می خواهد فاصله خود را با پارس جنوبی
صدرنشین کم کند باید در اهواز برنده شود.
فاصله چهار امتیازی پرسپولیس و پارس جنوبی موجب
شده تا پرسپولیس که یک بازی کمتر از حریفان دارد شانس
صدرنشینی نداشته باشد اما می خواهد به یک امتیازی پارس
جنوبی برسد.

پرسپولیس در شرایطی پای به این دیدار لیگ برتری
می گذارد که در بازی قبلی خود با چهار گل مغلوب الهالل
عربستان شد و برای اینکه در بازی برگشت که  ۲۵مهر برگزار
می شود با روحیه حاضر شود باید در این بازی برنده شود.
استقالل خوزستان میزبان این دیدار ،در این فصل نتایج
خوبی نگرفته است .استقالل خوزستان و ویسی اما همیشه
مقابل استقالل و پرسپولیس حرفهای زیادی برای گفتن
داشتهاند.
بازی امروز دیدار آسانی برای برانکو ایوانکوویچ نخواهد بود.
به ویژه اینکه سرمربی قرمزها مشکالت ریز و درشتی برای این
بازی دارد.
مهدی طارمی محروم است و فرشاد احمد زاده مصدوم .از
طرفی بعید است که برانکو بخواهد در این بازی از ملی پوشانی
مثل سیدجالل حسینی و وحید امیری که در بازی با روسیه به

حمید سوریان فعال قصدی برای بازگشت به کشتی ندارد
پس از اعالم بازگشت امید نوروزی به دنیای کشتی ،اخباری مبنی بر بازگشت
حمید سوریان به کشتی در فضای مجازی شنیده شده است.
به گزارش تسنیم ،از روز سه شنبه و پس از اعالم بازگشت امید نوروزی به دنیای کشتی،
اخباری مبنی بر بازگشت حمید سوریان به کشتی در فضای مجازی شنیده شده است ،اما
پیگیریهای خبرنگار ورزشی تسنیم حاکی از آن است که وی فعال قصدی برای بازگشت
به دنیای کشتی ندارد.
حمید سوریان که پس از المپیک ریو ،دیگر در کشتی حضور نداشته ،همچنان قصد
استراحت دارد و فعال تصمیمی برای آینده خود در زمینه کشتی ندارد.
سه شنبه امید نوروزی خبر داد که میخواهد به دنیای کشتی برگردد .خبرهایی نیز
مبنی بر حضور قاسم رضایی برای مسابقات جهانی  2018به گوش میرسد که باید صبر
کرد و دید که این اخبار به سرانجام میرسد یا خیر.

فیفا فدراسیون فوتبال پاکستان را تعلیق میکند
فیفا قصد دارد که فدراسیون فوتبال پاکستان را تعلیق کند .دلیل این مساله
استقالل نداشتن این فدراسیون بوده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از  ،AFCفیفا به دلیل استقالل نداشتن فدراسیون فوتبال
پاکستان قصد دارد این فدراسیون را محروم کند.
طبق قوانین فیفا ،فدراسیونها باید خودشان به صورت مستقل کارهای خود را مدیریت
کنند و تمامی واحدهای وابسته به آنها تحت نظر فدراسیون باشند.
هر زمانی که فدراسیون فوتبال پاکستان ثابت کند که تمامی واحدهای وابسته به آن
زیر نظر فدراسیون هستند و فدراسیون به صورت مستقل مدیریت را بر عهده دارد تعلیق
برداشته میشود.
تعدادی از بخشهای مربوط به فدراسیون فوتبال پاکستان تحت نظر یک اداره دولتی
هستند .

میدان رفتند استفاده کند.
برانکو باید در غیاب این نفرات به فکر برد باشد .شجاع خلیل
زاده و محسن مسلمان هم مقداری آسیب دیده اند.
از طرفی پرسپولیسیها در فکر بازی با الهالل هم هستند و
باید دید آن بازی روی عملکرد پرسپولیس در لیگ تاثیر منفی
می گذارد یا خیر.
تا اینجای کار حضور پرسپولیس در بازی های فشرده لیگ و
آسیا به ضرر این تیم تمام شده است.
بازی امروز پرسپولیس و استقالل خوزستان تقابل دو قهرمان
اخیر لیگ برتر است.
در یدار دیگری که امروز برگزار می شود تیم رده چهارمی
پیکان میزبان تیم قعر نشین گسترش فوالد تبریز است که بعد
از اخراج مربی کروات خود فیروز کریمی را روی نیمکت خود
می بیند.

سایر مسابقات این هفته فردا برگزار می شود که در
حساس ترین این دیدارها تیم استقالل با وینفر شفر مربی
آلمانی خود میزبان فوالد خوزستان است .بعد از استعفای
علیرضا منصوریان و انتخاب شفر  67ساله به عنوان سرمربی
جدید آبی پوشان پایتخت ،هوادران امیدوار هستند تا روند
صعودی این تیم از این هفته شروع شود.
در بازی های دیگر روز جمعه سپاهان بحران زده با شاگردان
اکبر میثاقیان در اصفهان مالقات می کنند و تیم سایپا در تهران
به مصاف سپیدرود رشت می رود.
در ادامه رقابت های این هفته تراکتورسازی از تیم صدرنشین
و شگفتی سازی پارس جنوبی جم پذیرایی می کند و دو تیم
صنعت نفت آبادان از تیم بالتکلیف نفت تهران پذیرایی می کند.
پدیده و ذوب آهن اصفهان هم در مشهد با هم به رقابت
می پردازند.

«آلبی سلسته» با شکست اکوادور به جام جهانی صعود کرد

«ژرمنها» تقریبا افتضاح!
شکست سنگین تیم ملی نوجوانان آلمان برابر ایران در صدر اخبار رسانههای
آلمانی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا ،تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود در رقابت های
جام جهانی نوجوانان در هند ،موفق شد با  ۴گل برابر آلمان به برتری برسد.
آلمانی ها که انتظار این باخت را برابر ایران نداشتند ،با تعجب از قدرت ملی پوشان ایرانی
یاد کردند و این شکست در صدر اخبار ورزشی رسانه های آلمانی بود.
اشپیگل
روزنامه اشپیگل درباره این دیدار نوشت :فوتبال آلمان در این دیدار کامال تسلیم ایران
بود و هیچ شانسی برای برتری نداشت .حریف بسیار خوب عمل کرد و از همان ابتدای
بازی نیز بر بازی مسلط بود .این یک افتضاح بزرگ برای فوتبال آلمان بود که با این نتیجه
در دومین دیدار خود در جام جهانی نوجوانان مغلوب ایران شود.
ریور اسپورت
سایت ریوراسپورت آلمان نیز درباره این دیدار نوشت :در حالی که تیم ملی آلمان به
دنبال قطعی کردن صعود خود به مرحله بعد جام جهانی نوجوانان هند بود ،این ایران بود
که توانست با نتیجه  ۴بر صفر آلمان را شکست دهد و صعود خود را به دور دوم این رقابت
ها قطعی کند .شکستی که از یاد هواداران آلمان نخواهد رفت.
ولت
سایت ولت نیز با دردناک خواندن این شکست برابر ایران نوشت :شکست  ۴بر صفر برابر
ایران دردناک است .ممکن است روی روحیه بازیکنان جوان فوتبال آلمان تاثیر بگذارد ولی
کادرفنی تیم ملی آلمان باید این دیدار را فراموش کنند و به فکر بازی بعدی خود در این
رقابت ها باشند تا آلمان بتواند به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی جام جهانی شود.
کیکر
شب تیره فوتبال آلمان در گوا تیتر این روزنامه آلمانی بود که اشاره به شکست تاریخی
 4بر صفر آلمان برابر ایران داشت.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در سومین دیدار خود در مرحله گروهی باید برابر تیم
ملی نوجوانان کاستاریکا برود.

برانکو دو ملیپوش تیمش را
از لیست خط زد

اعتراف مسی پس از صعود به جام جهانی
تیم ملی آرژانتین موفق شد به لطف هتتریک لیونل مسی ،با نتیجه  ۱-۳در
زمین اکوادور به پیروزی دست یافته و راهی جام جهانی شود.
به گزارش وب سایت رسمی برنامه نود ،در حالیکه کار آرژانتین در مرحله مقدماتی
جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی با چند تساوی بسیار سخت شده بود ،این تیم در
آخرین بازی خود برای صعود به یک پیروزی نیاز داشت که لیونل مسی آن را به ارمغان
آورد تا جام جهانی بدون آرژانتین و مسی نماند.
شاگردان خورخه سمپائولی که پیش از این دیدار تیم ششم جدول بودند ،خیلی زود
دروازه خود را در دقیقه یک باز شده دیدند تا هواداران آرژانتین نگران تر شوند؛ روماریو
ایبارا روی اشتباه دفاع آلبی سلسته این گل را به ثمر رساند .اما خیلی طول نکشید که
درخشش مسی آغاز شد؛ اعجوبه آرژانتینی در دقیقه ' ۱۱روی همکاری با دی ماریا ،در
موقعیت تک به تک دروازه را باز کرد .گل دوم در دقیقه ' ۱۸باز هم توسط مسی به ثمر
رسید و شوت محکم این بازیکن به زیر طاق دروازه راه یافت.
در نیمه دوم ،در حالیکه اکوادور ناتوان به نظر می رسید ،مسی در دقیقه ' ۶۲پا به
توپ شد و با ضربه چیپ زیبا در شرایط نامتعادل ،دروازه میزبان را برای سومین بار باز
کرد تا خیال هواداران را از بابت صعود راحت کند .به این ترتیب آرژانتین با کسب ۲۸

امتیاز به عنوان تیم سوم منطقه ،به صورت مستقیم راهی جام جهانی شد و لیونل مسی
هم با  ۲۰گل زده ،بهترین گلزن تاریخ بازی های مرحله مقدماتی جام جهانی در منطقه
آمریکای جنوبی شد.
اعتراف مسی پس از صعود به جام جهانی
مهاجم آرژانتینی پس از صعود به جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه درباره ترسش از صعود
نکردن به جام جهانی سخن گفت.
لیونل مسی مرد اول این بازی بود .او توانست با هتتریک در این بازی یک شب به
یاد ماندنی را برای هواداران آرژانتین رقم بزند.
ستاره آلبی سلسته پس از این بازی گفت :به هدفمان یعنی رسیدن به جام جهانی
دست یافتیم .در شرایط سختی این اتفاق افتاد چون در ارتفاع زیادی بازی کردیم و
خیلی زود دروازهمان باز شد .خوشبختانه خیلی زود توانستیم بازی را مساوی کنیم و به
بازی برگردیم .اکنون پس از این که صعودمان قطعی شده است باید به آینده نگاه کنیم.
مسی در ادامه اظهار کرد :به خاطر نتایجی که کسب کرده بودیم ،رابطه خوبی با
مردم و رسانهها نداشتیم اما از این مرحله گذر کردیم .این موضوع باعث شد بازیکنان به
هم نزدیکتر شوند و اکنون باید همه با هم اتحاد داشته باشیم تا نتیجه خوبی در جام

تیم ملی با چه تیمهایی همگروه نخواهد شد؟

حضور قطعی ایران در سید  ۳جام جهانی ۲۰۱۸

بر اساس نتایج و رتبه تیمها در رنکینگ فیفا ،تیم ملی
فوتبال ایران در سید  ۳جام جهانی روسیه قرار خواهد
گرفت و فرصت خوبی برای صعود از گروهش خواهد داشت.
به گزارش ایسنا ،رقابتهای انتخابی جام جهانی رو به پایان است
و در این بین چهره  ۲۳تیم از  ۳۲تیم حاضر به جام جهانی مشخص
شده است.
فیفا برای تعیین سیدبندی جام جهانی به قرعهکشی آتی خود
اکتفا میکند .در این بین با توجه به مشخص شدن  ۲۳تی م حاضر در
جام جهانی ،سیدبندی خیلی از تیمها مشخص شده که از این بین
تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سید  ۳قرار خواهد گرفت.
حضور در سید  ۳به چه معناست
قرار گرفتن تیم ملی فوتبال ایران در سید سه اتفاق خوبی
محسوب میشود چرا که یک تیم از سید چهار که از نظر امتیازی
در ردهبندی فیفا پایینتر از ایران است در گروه ما قرار خواهد گرفت.
با توجه به آنکه سه تیم آسیایی دیگر در سید چهار قرار میگیرند،
از بین تیمهای صربستان ،نیجریه ،مراکش و پاناما و هندوراس در
صورت صعود یک تیم حتما با ایران ه م گروه خواهد شد.
با چه تیمهایی همگروه نمیشویم
همچنین با توجه به سیدبندی تیم ملی فوتبال ایران در جام
جهانی ،ایران قطعا با تیمهای کاستاریکا ،ایسلند ،مصر هم گروه
نخواهد شد .و در صورت صعود تیم های کرواسی ،دانمارک ،تونس
و سنگال به جام جهانی نیز با این تیم ها همگروه نخواهیم شد.
سیدبندی جام جهانی روسیه
سید یک :روسیه ـ آلمان ـ برزیل ـ پرتغال ـ آرژانتین ـ بلژیک
ـ لهستان ـ فرانسه
سید دو :اسپانیا ـ پرو (در صورت صعود) ـ سوئیس (در صورت
صعود) ـ انگلیس ـ کلمبیا ـ ایتالیا (در صورت صعود) ـ مکزیک ـ
اروگوئه
سید سه :کرواسی یا دانمارک (در صورت صعود) ـ کاستاریکا
ـ ایسلند ـ تونس (در صورت صعود) ـ مصر ـ سنگال (در صورت
صعود) و ایران
سید چهار :صربستان ـ نیجریه ـ استرالیا یا هندوراس (در صورت
صعود) ـ ژاپن ـ مراکش (در صورت صعود) ـ پاناما ـ کره جنوبی ـ
عربستانسعودی

جهانی کسب کنیم.
مهاجم بارسلونا افزود :امیدوارم بتوانیم قهرمان جام جهانی شویم چون اتفاقاتی که در
جام جهانی برزیل و کوپا آمهریکا افتاد ناعادالنه بود( .آرژانتین در فینال  ۲۰۱۴مغلوب
آلمان شد و دو فینال کوپا آمهریکا را به شیلی واگذار کرد).
درست است که برای صعود به جام جهانی به سختی افتادیم اما باید از این لحظات
لذت ببریم .این موضوع باعث میشود قدرتمندتر به کار خود ادامه دهیم .اگر به جام
جهانی صعود نمیکردیم مردم آرژانتین به شدت ناراحت میشدند .با وجود این که
شرایط گروه خیلی پیچیده شده بود ما شایسته حضور در این رقابتها بودیم.
مسی در پایان اعتراف کرد و گفت :ترس صعود نکردن به جام جهانی را داشتم به
همین خاطر همه با هم تمام تالش خود را کردیم تا این اتفاق نیفتد .زمانی که اکوادور
دروازه ما را در دقیقه یک بازی باز کرد دوست داشتم بمیرم .در سرم افکار زیادی
میپیچید چون ما باید پیش از آخرین بازیمان در مرحله مقدماتی صعودمان را قطعی
میکردیم اما این اتفاق نیفتاد و به همین خاطر در بازی آخر ناچار شدیم که تنها به
صعود فکر کنیم .آرژانتین تیم بسیار بزرگی است و مردمش نمیتوانند نبودش را در جام
جهانی تحمل کنند .اکنون باید یک گروه قوی را برای جام جهانی سازماندهی کنیم.

آفساید
یک سایت آمریکایی نوشت

پنج کاندیدا از ایران در
نظرسنجی انتخاب بهترین های
والیبال جهان

اگر کشورهای دیگر صعود کنند چه اتفاقی رخ میدهد؟
اگر پرو نتواند نیوزیلند را شکست دهد کرواسی در صورت صعود
از سید سه به سید دو خواهد رفت و همینطور صربستان از سید
چهار به سید سه خواهد رفت و نیوزیلند که توانسته به عنوان نماینده
اقیانوسیه به جام جهانی راه یابد به سید چهار خواهد رفت.
درباره بازیهای پلیآف در اروپا هم اگر تیمهای سوئیس و ایتالیا
نتوانند به جام جهانی راه یابند ،کرواسی و دانمارک به سید دو
خواهند رفت.
تیمهای ایرلند شمالی و جنوبی هم میدانند که در صورت صعود
در سید سه قرار میگیرند و البته یونان در صورت صعود در سید
چهار قرار خواهد گرفت .سوئد در صورت صعود به سید سه خواهد
رفت.
آسان ترین قرعه ممکن برای ایران
اگر ایران در قرعه کشی جام جهانی خوش شانس باشد می تواند
با تیم های روسیه -پرو (در صورت صعود) و پاناما همگروه شود که
آسان ترین قرعه ممکن برای ایران است.
قرعه مرگ برای ایران کدام است
در بدترین حالت ممکن هم این شرایط است که با آلمان  -اسپانیا
و نیجریه همگروه شویم.
نکته :در قرعه کشی جام جهانی تیم های آسیایی و آفریقایی با
هم همگروه نخواهند شد و نهایت دو تیم از اروپا در یک گروه قرار
خواهند گرفت.

با اعالم یک سایت آمریکایی ،معروف،
موسوی و عبادیپور را در بخش بهترین
بازیکنان و کوالکوویچ را در بخش بهترین
مربیان نامزد بهترینهای والیبال جهان در
سال  ۲۰۱۷اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،یک سایت آمریکایی
( )VolleyWoodلیستی از نامزدهای بهترین
بازیکنان والیبال در سال  ۲۰۱۷را بر اساس
دستاوردها و موفقیتهای آنها با تیمهای ملی
و نیز جوایز انفرادی که کسب کردهاند ،منتشر
کرد.
به گزارش این سایت ،بهترینها در هر
بخش بر اساس نظرسنجی از تاریخ  ۱۱اکتبر
( ۱۹مهرماه) ،انتخاب خواهد شد .نتایج این
نظرسنجی نیز تا تاریخ  ۱۰نوامبر اعالم میشود.
همچنین هر کدام از نامزدها بایستی در
حداقل یک تورنمنت برگزار شده از سوی
فدراسیون جهانی والیبال از جمله لیگ جهانی
 ،۲۰۱۷جام قهرمانان جهان و یکی از رقابتهای
بین قارهای حضور پیدا میکردند.
در لیست اعالم شده از سوی این سایت
آمریکایی ،والیبال ایران در پنج بخش کاندید
است.
نام سعید معروف در بخش بهترین پاسور،
سیدمحمد موسوی در بخش بهترین مدافعان
وسط ،میالد عبادیپور در بخش بهترین
دریافتکنندهها و ایگور کوالکوویچ در بخش
بهترین مربیان دیده میشود .همچنین تیم ملی
ایران کاندیدای تیم الهامبخش سال  ۲۰۱۷نیز
است.

