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زمان بازگشت ابراهیمی به تمرینات هفته آینده مشخص میشود
هافبک ملیپوش استقالل در انتظار تایید پزشکان است تا تمرینات خودش را آغاز کند .به گزارش تسنیم ،امید ابراهیمی در بازی رفت استقالل و ذوبآهن از ناحیه استخوان روی پا با مصدومیت
نسبتا شدیدی مواجه شد .او که بازی برگشت را از دست داد در انتظار تایید پزشکان است تا تمریناتش را شروع کند .قرار است هفته آینده دوباره از پای ابراهیمی عکس گرفته شود تا پزشکان
مشخص کنند او چه زمانی می تواند تمریناتش را شروع کند .بهبود مصدومیت ابراهیمی پیشرفت داشته و او مشکلی برای همراهی تیم ملی در جام جهانی  2018نخواهد داشت.

دربیهای آسیایی چگونه است؟

سانتر از همه جا
لیست  ۱۹نفره خاتم اردکان اعالم شد

حضور شهرام محمودی ،عادل غالمی و حمزه زرینی

احتمال سه نبرد در  21روز

نگاهی به عملکرد سرخابیها
در فصل ۹۶-۹۷

در والیبال باشگاههای آسیا

لیست  ۱۹نفره تیم والیبال خاتم اردکان برای حضور در جام باشگاههای آسیا
اعالم شد.
ب ه گزارشایسنا ،لیست  ۱۹نفره تیم والیبال خاتم اردکان که نماینده ایران در جام
باشگاههای آسیا خواهد بود ،پس از تایید رییس فدراسیون والیبال اعالم شد که در این
لیست نام بازیکنان سابق ملیپوش دیده میشود .در این خصوص عباسعلی میرحسینی
با اعالم این بازیکنان ،اظهار کرد :تالش کردیم تا نفراتی را معرفی کنیم که در تیمهای
ملی «الف» و «ب» نباشند و کسی هم بعدا ادعایی درباره این بازیکنان نداشته باشند.
او تاکید کرد :با بازیکنانی که به عنوان یار کمکی به تیماضافه میشوند ،قرارداد پایه
می بندیم و پس از قهرمانی نیز پاداش خواهند گرفت ،اما با بازیکنان اصلی تیم خاتم به
صورت کامل تسویه حساب کرده و در صورت قرار گرفتن بر روی سکو پاداش دالری
خواهند گرفت.
اسامی  ۱۹بازیکن تیم خاتم اردکان برای حضور در جام باشگاههای آسیا به شرح زیر
است:
پاسور :امیر حسینی  ،مهدی مهدوی و رشید یوسفی
پشت خط زن :شهرام محمودی ،علی جاللی و جواد حسین آبادی
دریافت قدرتی :فرهاد نظری افشار ،حمزه زرینی  ،حسین امیری ،حسین والیی ،
امیرحسین طالبیان و علی قاضی
سرعتی زن :عادل غالمی ،بهمن جهان دیده ،محمد رضی پور و حسن صنوبری
لیبرو :مجتبی یوسفی ،ناصر رحیمی و یوسف قاضی

مشخص شدن زمان اعالم رأی پرونده
محرومیت نقل و انتقاالتی پرسپولیس
دادگاه  CASبه زودی رأی نهایی در خصوص پرونده محرومیت باشگاه
پرسپولیس از نقل و انتقاالت تابستانی را اعالم خواهد کرد.
به گزارش تسنیم ،باشگاه پرسپولیس به دنبال تجدید نظرخواهی پرونده مربوط به
محرومیتش از پنجره نقل و انتقاالتی تابستانی در دادگاه  CASمنتظر رأی نهایی این
دادگاه است که به زودی اعالم خواهد شد .طبق بررسیهای صورت گرفته رأی این
پرونده بین تاریخهای  5تا  10خردادماه اعالم میشود و پرسپولیسیها امید زیادی
دارند که محرومیت آنها لغو شده و بتوانند در نقل و انتقاالت تابستانی شرکت کنند.

فصل برای پرسپولیس و استقالل به بهترین شکل
ممکن به پایان رسید.
سرخابی ها از فصل  ۹۶-۹۷شان باید راضی باشند.
پرسپولیس قهرمانی را تکرار کرد و در آسیا هم مجددا در
جمع هشت تیم برتر قاره قرار گرفت.
استقالل هم باید از فصل خود راضی باشد ،سوم شدن در
لیگ پس از شروع ضعیف ،قهرمانی در جام حذفی و حضور
در هشت تیم برتر آسیا.
عملکرد دو تیم کمی به هم شباهت داشت؛ یک جام بردند
و در آسیا هم در یک چهارم نهایی حاضرند.
پرسپولیس در این فصل  ۴۶بازی کردو استقالل .۴۳
بردها و گل زده پرسپولیس بیشتر بود ،باختهایش یکی
کمتر بود.
در آن سو استقالل کمتر از پرسپولیس گل خورد.
پرسپولیس در هر بازی  ۱،۶۳گل زد و استقالل ۱،۵۱
پرسپولیس در هر بازی  ۰،۷۲گل خورد و استقالل ۰،۶۵
پرسپولیس  ۶۰درصد بازیهایش را برد و استقالل ۵۶
درصد.
با پایان مرحله یک هشتم نهایی چهره  ۴تیم برتر غرب
آسیا مشخص و ایران پس از  ۷سال صاحب  ۲نماینده در
دور یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد.
به گزارش وبسایت نود ،با حذف نمایندگان عربستان ،امارات
وازبکستان در مرحله یک چهارم نهایی دو قطبی ایران و قطر
به وجود آمده است و تیمهای پرسپولیس و استقالل از ایران و
الدحیل و السد از قطر  ۴تیم برترمنطقه غرب آسیا رادر این فصل
تشکیل می دهند .این نخستین بار در تاریخ لیگ قهرمانان است
که استقالل و پرسپولیس به طور همزمان موفق به حضور در این
مرحله شدهاند و اکنون منتظر قرعه کشی این مرحله هستند.
در قرعهکشی این مرحله  ۳حالت میتواند اتفاق بیفتد که
یکی از این  ۳حالت ،تقابل دو نماینده ایران و دو نماینده قطر
با هم است .هرچند در این شرایط یکی از دو تیم ایرانی حذف
خواهد شد ولی برای نخستین بار در تاریخ لیگ قهرمانان ،فوتبال
ایران ۲دوره پیاپی دارای نماینده در مرحله نیمه نهایی لیگ
قهرمانان خواهد بود و تکلیف نماینده ایران در مرحله نیمه نهایی
در دربی پایتخت مشخص میشود.با این وضعیت ،فصلی که با
دربی سوپرجام آغاز میشود به فاصله کمی با دربی آسیایی همراه

خواهد بود و میتواند یکی از جذابترین فصول فوتبال ایران لقب
گیرد.
امکان نتیجه تساوی در دربی های لیگ بعضا از جذابیت این
دیدار کاسته است ولی هم دربی سوپرجام و هم دربی آسیایی
قطعا باید برنده داشته باشد .دربی به خودی خود حساسترین
بازی باشگاهی ایران است .حال برگزاری این بازی در معتبرترین
رقابت باشگاهی قاره کهن در شرایطی که تیم پیروز به جمع ۴
تیم برتر آسیا راه پیدا کند میتواند حساسترین جدال تاریخ دو
تیم را شکل دهد.
البته اگر قرعه رای به جنگ سرخابی ها در مرحله یکچهارم
نهای ندهد ،پرسپولیس و استقالل برحسب قرعه باید به مصاف
یکی از دو تیم الدحیل و السد بروند .هم استقالل و هم پرسپولیس
در تنها حضور خود در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به
سالمت از این مرحله عبور کردند و در صورت تکرار این موفقیت
در اتفاقی بینظیر یک نیمهنهایی تمام ایرانی برگزار خواهد شد و
این بار دربی پایتخت چهره فینالیست آسیا را مشخص خواهد
کرد.
با این اوصاف به احتمال  ۵۰درصد در این فصل از لیگ قهرمانان

پاداش فدراسیون کشتی به گرایی ،یزدانی و محبی

سعید عبدولی یک سال محروم شد

شفر و خارجی های استقالل ممنوع الخروج شدند
سرمربی تیم فوتبال استقالل و بازیکنان خارجی این تیم فعال ممنوع الخروج
هستند.
به گزارش خبرآنالین ،تیم فوتبال استقالل موفق شد با عبور از سد ذوب آهن به
جمع  8تیم برتر فوتبال آسیا راه پیدا کند اما سرمربی و کادر فنی و بازیکنان خارجی
استقالل به دلیل مشکل مالیاتی موقتا ممنوع الخروج هستند.
در این بین باشگاه استقالل در تالش است با تهیه مبالغی از مالیات بازیکنان خارجی
مثل تیام ،جباروف ،بویان و همچنین شفر و دستیارانش مجوز خروج از کشور آنها را
دریافت کند .قرار است طی یکی دو روز آینده مشکل مالیاتی این نفرات حل شود تا
این نفرات به کشورهای شان سفر کنند.

آالردایس از اورتون اخراج شد
باشگاه اورتون رسما اعالم کرد که سرمربی خود را برکنار کرد.
به گزارش فارس ،باشگاه اورتون انگلیس رسما اعالم کرد که سام آالردایس ،سرمربی
خود از سمتش اخراج کرد .در بیانیه باشگاه انگلیسی آمده است :با مشورت رئیس
باشگاه و هیات مدیره تصمیم بر آن شد تا آالردایس را برکنار کنیم .ما از سم به خاطر
زحماتی که در طول این چند ما کشیده تشکر می کنیم.
آالردایس در ماه نوامبر گذشته اورتون آالردایس را آورد درحالی که برای سقوط
نکردن می جنگید .سم در این مدت موفق شد اورتون را سامان دهد فصل را با رده
هشتمی به پایان برد و نتایج بدی را نگرفت ولی هواداران از سبک بازی تیمشان
راضی نبودند.

آگهي فراخوان خرید خدمات مشاوره
همراه با ارزیابی کیفی مشاوران

اداره کل نوســازی مــدارس اســتان زنجــان در نظــر
دارد بــه اســتناد آئیــن نامــه خریــد خدمــات مشــاوره
( مصوبــه شــماره  / 193542ت  42986ک مــورخ ) 1388/10/1موضــوع
بنــد هـــ مــاده  29قانــون برگــزاری مناقصــات  ،خدمــات مشــاوره فــاز
صفــر  ،یــک و دو مطالعــه  ،طراحــی و تهیــه نقشــه هــای اجرائــی
مجتمــع آموزشــی شــامل  3مقطــع ابتدائــی  ،متوســطه دوره اول
و متوســطه دوره دوم ( هرکــدام  12کالســه ) جمعــ ًا بــا زیــر بنــای
تقریبــی  8000متــر مربــع را بــا رعایــت شــاخص هــای مدیریــت
ســاختمان ســبز را از طریــق فراخــوان و انجــام ارزیابــی کیفــی بــه
مشــاورین ذیصــالح دارای گواهینامــه صالحیــت (حداقــل پایــه  3در
رشــته شهرســازی و معمــاری بــا تخصــص ســاختمانهای آموزشــی ،
ورزشــی  ،بهداشــتی و درمانــی) واگــذار نمایــد  .لــذا بموجــب ایــن
آگهــي از مشــاورین واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت
دریافــت اســناد ( شــامل اســناد ارزیابــی کیفــی ) از تاریــخ 97/2/27
الــي  97/3/1بــه واحــد امــور قراردادهــا ایــن اداره کل بــه نشــانی
زنجــان  -خیابــان خرمشــهر  -روبــروي صــدا و ســیماي مرکــز زنجــان
(شــماره تلفــن تمــاس  024-33034567:و  ) 02433034542مراجعــه
فرماینــد و یــا از طریــق مراجعــه بــه ســایت ایــن اداره کل بــه آدرس
 dres-zn.irاســناد را دریافــت نماینــد و اســناد تکمیــل شــده خــود
را تــا آخــر وقــت اداری مــورخ  97/3/8تحویــل دبیرخانــه اداره کل
نوســازی مــدارس اســتان زنجــان نماینــد ضمن ـ ًا هزینــه آگهــی بــه
عهــده مشــاور منتخــب مــی باشــد .
اداره کل نوسازی مدا رس استان زنجان
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اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان

دو تیم پرسپولیس و استقالل در مرحله یک چهارم نهایی یا نیمه
نهایی به دیدار هم میروند.به هر حال باید تا  ۲خرداد صبر کرد و
دید بر اساس قرعهکشی چه سرنوشتی برای تیم های این مرحله
رقم خواهد خورد.
این امکان به وجود آمده که در فصل  ۹۷-۹۸استقالل و
پرسپولیس پنج بار مقابل هم صفآرایی کنند؛سوپرجام ،دو دربی
در آسیا و دو بار در لیگ هجدهم.
در این میان شاید سه دربی در فاصله کمی از هم باشد .این
موضوع به قرعه کشی لیگ ارتباط دارد و اینکه بازی رفت دو تیم
در لیگ هجدهم چه روزی می افتد.
حال بررسی کنیم اگر دو تیم در آسیا به هم برسند در چه
زمانی به مصاف هم خواهد رفت.
مالقات در یک چهارم نهایی
دیدارهای دور رفت مرحله یک چهارم نهایی  ۵-۶شهریور
برگزار خواهد شد و دیدار برگشت در  ۲۶-۲۷شهریور خواهد بود.
به این ترتیب اگر ایرانی ها در یک چهارم نهایی به هم بخورند،
ابتدا دو تیم در  ۲۹تیرماه در دیدار سوپرجام اولین دربی(دربی
 )۸۷را برگزار می کنند و سپس کمتر از  ۴۰روز دیگر دربی ۸۸

انجام خواهد شد .فاصله بازی رفت و برگشت دو تیم در آسیا هم
سه هفته است .اگر برنامه لیگ هجدهم طوری باشد که بازی رفت
دو تیم در آن بازه  ۲۱روزه باشد  ،دو تیم در  ۲۱روز سه بار باهم
بازی خواهند کرد که یک اتفاق بی سابقه خواهد بود.
یک حالت جذاب دیگری هم وجود دارد؛ دو تیم در یک چهارم
به هم بخورند و بازی لیگ شان هم قبل از مهرماه باشد .در این
صورت دو تیم در کمتر از دو ماه چهار بار باهم بازی خواهند کرد.
رفت و برگشت آسیا ،سوپرجام و بازی رفت لیگ.
مالقات در نیمه نهایی
استقالل و پرسپولیس اگر در یک چهارم نهایی با قرعه قطری
روبه رو شوند و صعود کنند قطعا در نیمه نهایی حریف هم خواهند
بود .بازی رفت نیمه نهایی  ۹-۱۰مهر است و بازی برگشت ۳۰
مهر -اول آبان خواهد بود .بازهم یک فاصله  ۲۱روزه بین مالقات
احتمالی سرخابیها در آسیا.
بازهم اگر برنامه لیگ هجدهم طوری باشد که بازی رفت دو
تیم در این بازه  ۲۱روزه باشد دو تیم در  ۲۱روز سه بار باهم بازی
خواهند کرد .در واقع فشردهترین حالتی که برای دربی به وجود
می آید این است که دو تیم در  ۲۱روز سه بار باهم بازی کنند.

آرای کمیته انضباطی در زمینه حواشی رقابتهای انتخابی تیمهای ملی اعالم
شد.
به گزارش ایسنا ،جلسه کمیته انضباطی برای بررسی حواشی رقابتهای انتخابی
برگزار و آرای آن اعالم شد.
آرای کمیته انضباطی به شرح زیر است:
 -۱سعید عبدولی به یک سال محرومیت ( شش ماه قطعی و شش ماه تعلیقی) به
همراه  ۲۵میلیون ریال جریمه نقدی.
 -۲کرامت عبدولی به یک سال محرومیت ( شش ماه قطعی و شش ماه تعلیقی) به
همراه  ۵۰میلیون ریال جریمه نقدی.

 -۳ارشک محبی شش ماه محرومیت قطعی.
 -۴مهدی شربی نیازی سه ماه محرومیت قطعی.
 -۵سامان عبدولی شش ماه محرومیت (سه ماه قطعی و سه ماه تعلیقی).
 -۶عادل بالی تبار مربی استان مازندران (به دلیل دریافت کارت قرمز) شش ماه
محرومیتقطعی.
 -۷گیوی مربی استان فارس شش ماه محرومیت قطعی.
ضمنا کمیته انضباطی رای خود در مورد ایمان انصاری با توجه به ضیق وقت ،پس از
بررسی در جلسه هفته آینده اعالم میکند.
آرای صادره که با توجه به حواشی ایجاد شده و بعضا سوابق پیشین نامبردگان در
کمیته انضباطی اعالم شده است ،طبق ضوابط در کمیته استیناف فدراسیون کشتی
قابل تجدید نظر خواهی است.
پاداش فدراسیون کشتی به گرایی ،یزدانی و محبی
همچنین کمیته انضباطی فدراسیون کشتی  ،آرای تشویقی خود را در مورد
کشتی گیران شرکت کننده در رقابت های انتخابی تیم های ملی اعالم کرد.
آرای تشویقی این کمیته به شرح زیر است:
 -1آقای یداهلل محبی تشویق نمادین با اعطاء  3سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر.
 -2آقای حسن یزدانی تشویق نمادین با اعطاء  2سکه بهار آزادی به همراه لوح
تقدیر.
 -3آقای محمدعلی گرایی تشویق نمادین با اعطاء یک سکه بهار آزادی به همراه لوح

تقدیر - .دالیل تشویق نفرات به شرح زیر است:
 -1حضور و انجام مسابقات فینال برای کسب دو پیروزی از سه مسابقه ،از سوی
آقای حسن یزدانی ،علی رغم آسیب دیدگی دنده ،پس از یک نوبت پیروزی بر رقیب
فینالیست خود از مصادیق رفتار جوانمردانه بوده است .الزم به توضیح می داند که
حسن یزدانی علی رغم توصیه برخی ازاطرافیان ،مبنی بر عدم ادامه مسابقات و اعالم
انصراف از دور دوم مسابقه با حریف مازندارانی خود ،پیشنهاد مذکور را نپذیرفت و در
فینال دوم نیز بر روی تشک حاضر شده و مسابقه خود را ادامه داد.احترام به قانون و
احترام به حق سایر رقبا رفتار ارزشمندی بود که از جانب آقای حسن یزدانی در این
مسابقات مالحظه شد.
 -2رفتار جوانمردانه آقای یداهلل محبی در کنار تنش هایی که از سوی نزدیکان و
هواداران وی پس از انجام دو مسابقه ایشان با آقای پرویز هادی در فینال مالحظه
گردید.
مشارالیه علی رغم اینکه خود نیز به رای اعالم شده داوران معترض بود ،اما در آرام
کردن هواداران و تنش هایی که از سوی ایشان در اعتراض به آرای داوری دنبال
می گردید ،با نهایت سعه صدر رفتار بسیار ارزشمندی را در آن شرایط ملتهب انجام داد،
که نمی توان به سادگی از آن گذشت.
 -۳رفتار ارزشمند آقای محمد علی گرایی در کنترل مربی خود و جلوگیری از
اقدامات تنش زایی که پس از کشتی مشارالیه با آقای پژمان پشتام از سوی هوادارانش
در حال شکل گیری بود.

کیروش :قرار نیست جلوی اسپانیا و پرتغال برقصیم!
سرمربی تیم ملی ایران با اشاره به شرایط تیم ملی و
حریفان ایران در جام جهانی گفته است که شرایط سخت
است اما تیم ملی ایران در جام جهانی خواهید جنگید،
جنگیواقعی.
به گزارش ایسنا و به نقل از فوتبال زون هلند ،تیم ملی ایران
باید کمتر از یک ماه دیگر خودش را برای رقابت با تیم های
مراکش ،اسپانیا و پرتغال آماده کند .سایت هلندی در گزارشی
به بررسی شرایط تیم ملی ایران و اظهانظرهای کیروش در
این باره پرداخته است.
در این گزارش به نقل از کیروش آمده است :شاید این حرفی
که می خواهم بزنم باعث شود تا کسی ناراحت شود ولی برای
من اصال فرقی نمی کند .دو بازی دوستانه اخیر ما به خوبی نشان
داد که بازیکنان ما به لحاظ سرعت و نبردهای تن به تن برای

جام جهانی آماده نیستند .برای اینکه بازیکنان به مرز آمادگی
برسند ،راهحلی وجود دارد و آن هم گردهم آوردن بازیکنان در
محیطی ویژه و اجرای برنامههای تمرینی است .همین حاال باید
مشکالت را حل کنیم چون فردا برای انجام این کار دیر خواهد
بود.
در ادامه صحبت های کی روش در این گزارش آمده است :بازی
در جام حذفی ایران ،لیگ برتر ایران و حتی لیگ قهرمانان آسیا
برای رسیدن به سطح آمادگی که ما انتظار داریم برای بازیکنان
داخلی کافی نیست .هر کسی که حرفی غیر از این را بزند دروغ
میگوید .اگر ما برنامه آمادهسازی مناسبی ترتیب ندهیم ،در جام
جهانی شانسی نخواهیم داشت 50 .درصد بازیکنان تیم ملی در
ایران بازی و تمرین میکنند و اکنون این به رئیس فدراسیون
فوتبال ،وزیر ورزش ایران و مسئوالن باشگاهها بستگی دارد که

تصمیم بگیرند که رقابتهای داخلی مهمتر هستند یا جام جهانی؟
در بخش دیگری از مصاحبههای کیروش آمده است :از بازی
مقابل مراکش چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید ما به جام جهانی
برویم تا مقابل پرتغال و اسپانیا برقصیم؟ خیر ،خبری اینطور
نخواهد بود ،بلکه یک جنگ واقعی خواهد بود و ما سخت تالش
خواهیم کرد .فوتبال کشورهایی همچون پرتغال و اسپانیا50 ،40 ،
و یا  60سال جلوتر از ایران هستند .آیا میتوانیم این اختالف زیاد
را در این فرصت کم به حداقل برسانیم؟ خیر ،تنها راه این است
که خودمان را حداقل کمی آماد ه مقابله با آنها کنیم .ما نیاز به
بازیکنانی داریم که سریع و قدرتمند باشند که بتوانند در نبردهای
تن به تن پیروز باشند .مدافعان ما باید قادر باشند که دهها بار با
رونالدو به هوا بپرند ،در غیر اینصورت شانسی در مقابله با رونالدو
نخواهند داشت.

برنامه شاگردان کوالکوویچ در «کرالیفو»

توخته از سفر بازماند!

تیم ملی والیبال ایران عصر دیروز وارد شهر «کرالیفو» صربستان شد تا اردوی
هفت روزه برون مرزی خود را در این شهر آغاز کند.
به گزارش سایت فدراسیون والیبال ،مرحله مقدماتی لیگ ملت های والیبال سال

 2018مردان از چهارم خردادماه شروع می شود و تا سوم تیرماه در  20گروه پیگیری
خواهد شد .تیم ملی والیبال ایران ساعت دو و  55دقیقه بامداد رزو چهارشنبه با 14
بازیکن برای حضور در اردوی برون مرزی و برگزاری دو دیدار دوستانه و تدارکاتی با تیم
ملی صربستان ،تهران را به مقصد این کشور ترک کرد.
کاروان تیم ملی والیبال ایران ابتدا از تهران راهی فرانکفورت آلمان و پس از توقف پنج
ساعت و نیمه در فرودگاه این شهر ،راهی بلگراد پایتخت صربستان شد .ملی پوشان از
فرودگاه بلگرد نیز با اتوبوس راهی کرالیفو می شوند که  163کیلومتر با بلگراد فاصله
دارد.
فرهاد سال افزون ،سعید معروف ،سید محمد موسوی ،علی شفیعی ،سامان فائزی،
میالد عبادی پور ،فرهاد قائمی ،مجتبی میرزاجانپور ،مرتضی شریفی ،امیر غفور ،صابر
کاظمی ،میثم صالحی ،محمدرضا حضرت پور و مهدی مرندی بازیکنان اعزامی به
اردوی برون مرزی صربستان هستند .امیر حسین توخته به دلیل آماده نشدن ویزا همراه

ملی پوشان راهی صربستان نشد.
امیر خوش خبر به عنوان سرپرست ،ایگور کوالکوویچ (سرمربی) ،پیمان اکبری
(مربی) ،دراگان کوبیلسکی و سعید رضایی (مربیان) ،دانیل میشیچ (مربی بدنساز)،
سیامک افروزی (پزشک) ،نوید مشجری (آنالیزور) و علیرضا پیشیاره به عنوان ماساژور
ملی پوشان را در این اردو و لیگ ملت های والیبال همراهی می کنند.
شاگردان کوالکوویچ هفت روز در صربستان اقامت دارند و روزانه دو نوبت تمرین
در صبح و عصر خواهند داشت .تیم ایران عصر روزهای جمعه و شنبه ( 28و 29
اردیبهشت) در دو مسابقه دوستانه و تدارکاتی به مصاف صربستان می روند.
تیم ملی والیبال ایران در هفته های اول تا چهارم لیگ ملت های والیبال در کشورهای
فرانسه ،آرژانتین ،روسیه و آمریکا به میدان می رود و در هفته پنجم در تهران میزبان
تیم های کره جنوبی ،بلغارستان و آلمان خواهد بود .تیم ایران ساعت  17روز سه شنبه
یکم خردادماه بلگراد را به مقصد پاریس ترک خواهد کرد.

