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شکست شیوخ اماراتی روی سکوها

قـــــــحطالتـــــماشاگر

فوتبال اروپا

پاریسنژرمن به دنبال جذب راجا ناینگوالن

راجا ناینگوالن ،هافبک پاریسنژرمن در مدار این باشگاه قرار گرفته است.

شرایطناینگوالندراینتربههیچوجهخوبنیستوبهنظرمیرسداوآیندهای
در این تیم نداشته باشد .پس از مصدومیتهای متعددی که در این فصل

گریبانگیرش شـــد ،اخیرا به خاطر بیانضباطی از سوی باشگاه اخراج شد و
پخشنوارصوتیاوکهدرآنازپشیمانیاشازانتقالبهاینترصحبتمیکرد،

را به ورزشگاه هزاع بنزاید کشاند اما به محض ورود رئال مادرید

جنجالهایفراوانیبرایستارهبلژیکیبهوجودآوردهاست.اوبهدنبالجدایی

نوید استاد رحیمی

تماشاگر داشت و رکورد زد و این رکورد در مسابقه فینال و در

در حالی که جدایی ربیو به مقصد بارسلونا قطعی است و السانا دیارا نیز در

در حالی که نیمه نخست اولین ماه آخرین فصل سال 1397

رسید.بیشکاگررئالدراینرقابتهاحضورنداشتمیانگین

ملتهای آسیا به میزبانی کشور امارات افتتاح شد و این تیم

دقیقازمیانگین19هزارنفربه13هزارنفرکاهشپیدامیکرد.

داستان فرق کرد .جدال رئال و کاشیما در نیمهنهایی 30هزار

روزنامهنگار

جدال العین و رئال10 ،هزار نفر افزایش داشت و به  40هزار نفر
حاضراندراستادیومبهطرزقابلتوجهیکممیشد؛یعنیبهطور

را پشت سر گذاشتهایم که هفدهمین دوره رقابتهای جام
در نخستین دیدار به مصاف بحرین رفت .حاال چند روز سپری

شده و پرونده دور اول مرحله گروهی بسته شده و نتایج عجیبی

شکست عجیب آسیا

جام ملتهای آسیا در مقایسه با جام ملتها در قارههای دیگر

هم رقم خورده است.

هم از لحاظ تماشاگر در وضعیت اضطراری قرار دارد .مسابقات
یورو  2016با میانگین 47هزار نفر به کار خود پایان داد .در

کچلی در  8ورزشگاه

همانقدرکهنمایشدورازانتظاروناامیدکنندهبرخیازتیمهای

مسابقات کوپا آمریکا که در سال  2016در آمریکا برگزار شد

چشمها را به خود خیره کرد؛ استقبال ضعیف صورت گرفته

آفریقا در سال 2017که به میزبانی گابون به انجام رسید معدل

بزرگ باعث تعجب شد و پیشرفت تیمهای نهچندان باسابقه

توسط هواداران و صندلیهای خالی استادیومها بهشدت توی

ذوق میزند .اتفاقی که انتظار رخ دادنش را داشتیم اما نه در

متوسط 46هزار نفر به ثبت رسید و مسابقات جامملتهای

که در تاریخ  63ساله بینظیر است .اولین دوره سال

ایران در رده سوم پرتماشاگرها

اما میانگین تماشاگران  22هزار نفر بود .حتی  23سال

حضور 33هزار نفر رکورد بیشترین حضور را در ورزشگاه بنزاید

این حد که در بازی افتتاحیه ،یک وزشگاه  50هزار نفری نتواند

 1956در هنگکنگ با حضور چهار تیم به انجام رسید

را خالی ببینند و بعضی مسابقات در حضور قریب به 1000نفر

پیش که مسابقات برای اولین بار در امارات میزبانی شد هم

پر شود یا ورزشگاههای نقلی و کوچک هم بیش از دوسوم خود
برگزار شود .اما این اتفاق تا به اینجا رخ داده است .مهمترین

فستیوالفوتبالیقارهکهنبایکفاجعهرویسکوهامواجهشده

وامکاناتسختافزاریونرمافزاری5ستاره،تبلیغاتهمهجانبه

وبلیتهایتقریباارزانقیمتهمنتوانستهکاریکندتاجمعیت

بیشتری به سمت ورزشگاهها سرازیر شوند .کمجمعیت بودن
کشورامارات،بهسطحودرجهحساسیتباالنرسیدنمسابقات،
کیفیت پایین برخی از رقابتها و عدم وجود ستارههای بزرگ
میتواند دالیل اقناع کنندهای برای عدم استقبال فوقالعاده از

جام ملتها باشد اما بازهم این حجم از کچلی روی سکوهای8

ورزشگاه میزبان توجیه نشدنی است.

میانگین حاضران در ورزشگاهها با این دوره غیرقابل قیاس

بود و تقریبا دو برابر به ثبت رسید.
چینِ رکورددار

حــال باهــم نگاهــی بــه میانگیــن تماشــاگران مســابقات

جــام ملتهــا در قــرن جدیــد میاندازیــم .در ســال

 2000و در لبنــان میانگیــن  10هــزار نفــر بــه ثبــت رســید.
چهــار ســال بعــد چینیهــا رکــورد 29هــزار نفــر را برجــای
گذاشــتند .در ســال  2007و در حالــی کــه بـرای اولیــن بار

چهــار کشــور میزبــان مســابقات بودنــد میانگیــن 22هــزار
نفــر ثبــت شــد .حتــی قطــر هــم توانســت میانگیــن 12هزار

امارات در رویای  2رقمی شدن

تا به اینجا و بعد از انجام  12بازی از این دوره از رقابتها،
میانگین حضور تماشاگران کمتر از هشت هزار نفر بوده

19هزار تماشاگر را بر جای گذاشت تا مشخص شود آسیا فارغ

نفــر را بــر جــای بگــذارد و دوره قبــل بــا میزبانــی اســترالیا

متوســط 22هــزار نفــر بــه بــار نشســت امــا حــاال تــا دورقمی

شــدن فاصلــه زیــادی باقــی اســت.

دیدار افتتاحیه جام تا به اینجا و احتماال تا فرا رسیدن فینال ،با

اسپورت سیتی به ثبت رسانده است .بعد از این مسابقه جدال

سوریه و فلسطین با حضور  8471نفر دومین بازی پرجمعیت

از بحث کیفیت و نحوه برگزاری ،در تعداد تماشاگر هم نسبت
به همتایان خود عقب است.
دالرهای نفتی کم آورد

وقتی رئال روی سکوها معجزه میکند

وفراهمکردنبهترینامکاناتمضایقهنداشتندولیبهرغمهمه

خاندانهایمتمولاماراتیازهیچهزینهایبرایسرمایهگذاری

اماراتیها در آخرین روزهای سال 2018میزبان مسابقات جام

این دالرهای نفتی ،بازهم در جذب تماشاگر و عالقهمند کردن

برگزار شد و نهایتا رئال مادرید موفق شد برای چهارمین بار جام

هم توسط عالقهمندان تیمهایی که درگیر مسابقه مربوطه

جای گذاشتند تا مشخص شود ستارههای بزرگ فوتبال اروپا و
جهان میتوانند تا حدی اماراتیها را از خانه بیرون بکشانند.

بازی افتتاحیه بین العین و ولینگتون نیوزیلند تنها 15هزار نفر

مردمناکامماندند.همینتعدادتماشاگرانحاضردرورزشگاهها
بودند اشغال شد.نهایتا باید امیدوار ماند تا در ادامه رقابتها
و رسیدن بازیهای حساستر و مراحل حذفی چه مقدار به

استقبالکنندگان اضافه میشود و البته با بازی ضعیف امارات

این نگرانی به وجود آمده که حذف زودهنگام میزبان ،استقبال

ضعیف کنونی را با یک افت بیشتر مواجه کند.

سکهجام ملتهای آسیا ضرب شد

سوپرشوتارسالنمراد،جدیدترینشگفتیجام!

چتری :به عبور از مسی فکر میکنم

بانک مرکزی امارات برای گرم کردن تنور رقابتهای جام ملتهای آسیا اقدام به

ارســان مرادآمانــوف بــا شــوتی اســتثنایی دروازه تیــم ژاپــن را بــاز کــرد و

سونیل چتری ،مهاجم تیم ملی هند با دو گلی که برابر تایلند به ثمر رساند

به مناســـبت برگزاری جام ملتهای آسیا دست به اقدام جالبی زده است .آنها با

کــه بازوبنــد کاپیتانــی ایــن تیــم را هــم بــر بــازو دارد ،در بیس ـتونهمین بــازی

بگیرد .او در آخرین مصاحبهاش که با روزنامه «البیان» امارات انجام داده است

ضرب سکههایی با طرحهایی از جام ملتهای آسیا کردهاند .بانک مرکزی امارات
تغییر دادن پشت سکه یک درهمی به نماد جام ملتهای آسیا سعی کردند تا تب

این مســـابقات را هرچه بیشتر داغتر کنند .بانک مرکزی امارات عالوهبر این کار

اقدام به ضرب ســـکه  50درهمی جدید نیز کردهاند که منقش به نمادهای جام

هجدهم است که این روزها در امارات در حال پیگیری است .بنا به اخبار دریافتی
از امارات ،شنیده شده مردم این کشور استقبال چندانی از برگزاری این جام انجام
ندادهاند و این اقدامات صرفا برای تهییج اماراتیها برای حضور هرچه بیشـــتر و

بهتر در ورزشـــگاههایی است که هزینه بسیار زیادی برای ساختن هر کدامشان

صرف شده است.

ترکمنســتان را بــا یــک گل جلــو انداخــت .مهاجــم  28ســاله تیــم ترکمنســتان

مل ـیاش بــه زیبایــی هــر چــه تمامتــر دهمیــن گلــش بــرای ترکمنســتان را بــه

گلهــای جــام بــه ثبــت برســد .آمانــوف کــه کاپیتــان ضعیفتریــن تیــم گــروه

رو دارم فکر میکنم نه به این مسائل ». ...سونیل چتری 15سال قبل اولین بار

عبور از لیونل مسی در جدول بهترین گلزنان ملی جهان گفت« :این مسائل برای
اینها تنها چند عدد و رقم هستند .من به وظایف دشواری که با تیم ملی پیش
در دیدار برابر پاکستان لباس تیم ملی هند را برتن کرد و تا اکنون نیز در این تیم

ملی یکی از مهرههای اصلی است.

امسال دانشگاه آزاد اسالمی برای نخستین بار در رشته اسکواش بانوان تیمداری
کـرده و قـرار اسـت از ابتـدای بهمنمـاه ایـن تیـم در مسـابقات لیـگ شـرکت کند.

بـا سـحر فوالدونـد ،سـرمربی تیـم اسـکواش بانوان دانشـگاه آزاد اسلامی صحبت
کردیـم تـا کمـی بیشـتر در مـورد این تیم تازهتاسـیس اطالعاتی به دسـت بیاوریم.
کمی در مورد تیم اسکواش بانوان دانشگاه آزاد اسالمی صحبت کنید.

میآیـد .تیمهـای بـزرگ انگلیسـی بارهـا خواهان جـذب او شـدهاند ولی او
کـه پیـش از ایـن واکنـش مثبتی نشـان نـداده بود حاال بـرای انتقال به لیگ

برتـر چـراغ سـبز نشـان داد .او گفـت« :نمیتوانـم خیلـی راجع بـه انتقال به
چلسـی(برای جانشـینی کورتوا) صحبت کنم ولی در این تابسـتان ترجیح
اتلتیکـو ایـن کارهـا را انجـام میدهنـد .من تصمیـم گرفتم بمانم زیـرا پروژه
اتلتیکو بود .ولی در آینده هر چیزی ممکن است .در فوتبال ،هر روز اوضاع

عوض میشـود ،بنابراین غیرمنطقی اسـت که بگوییم بازیکنی حتما برای
سـالها در یک باشـگاه میماند زیرا اینطور نیسـت .نقلوانتقاالت در ماه
ژانویه(تابسـتان) اسـت و اوضـاع خیلـی عـوض میشـود .لیگ برتـر جذاب
است .برای من لیگ جذابی است و گاهی دوست دارم در آن شرکت داشته

باشـم .خودم را در این لیگ میبینم ولی نمیدانم چه زمانی ،شـاید سـال

بعد ،شـاید دو سـال بعد ،شـاید پنج یا 10سـال بعد».

منهای فوتبال

اعالمجدول زمانبندی مسابقات لیگ تیراندازی

سازمانلیگفدراسیونتیراندازی،برنامهزمانبندینیمفصلدومرقابتهای
لیگ برتر و دسته یک کشور را اعالم کرد.

دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ تیراندازی از اواخر دیماه ســـال  97در

سالن  80خط مجموعه ورزشی آزادی آغاز خواهد شد.

بخش مردان:

میزبان:باشگاهفرهنگیورزشینیرویزمینیارتش،زمانبرگزاری5:بهمنماه
بخش بانوان:

هیات همدان ،زمان برگزاری 27 :دیماه

میزبان :باشـــگاه فرهنگی ورزشـــی نیروی زمینی ارتـــش ،زمان برگزاری:
 28دیماه

میزبان :باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت ،زمان برگزاری 2 :اسفندماه
میزبان :هیات قم ،زمان برگزاری 3 :اسفندماه

دهیم ».ایگور کوالکوویچ که از دو سال قبل هدایت تیم ملی ایران را برعهده

گرفته بود ،بعد از کسب نتایج نهچندان جالب در مسابقات جهانی ۲۰۱۸

زمزمههاییازجداییاشرامیشنید.بااینحالتغییراتدرفدراسیونباعث

انجـام اسـت ضمـن اینکـه بـه تدریـج میخواهیـم در تمام اسـتانها دنبـال چنین

ایگور کوالکوویچ که بامداد روز گذشته برای شروع کارش در سال ۲۰۱۹وارد

پایبند باشد و او را برای ادامه کار به ایران دعوت کند.

اسلامی برنامهریـزی کردهایـم .کار مشـابه دیگـری در اسـتان گلسـتان در حـال

تهران شد ،در بدو ورود گفت« :به همه هواداران والیبال ایران سالم میکنم.

امکاناتـی باشـیم.

خیلی خوشحالم که دوباره اینجا ،در سرزمین والیبال هستم».

ویافزود«:همچنینخیلیخوشحالمکهفرصتدیداربابسیاریازدوستانم

اسکواش جزء رشتههایی است که مردم فکر میکنند الکچری است.

و همچنین همکارانم را خواهم داشـــت .امیدوارم بتوانیم مثل گذشـــته به

خـب واقعـا اینطـوری نیسـت .من از «فرهیختگان» تشـکر میکنـم که این فرصت

کارمان ادامه دهیم».

را در اختیـار مـا قـرار داد تـا در ایـن مورد کمی اطالعرسـانی کنیـم .کل بودجه یک

فصـل یـک تیـم در لیگ برتر اسـکواش در طول سـال شـاید بـه 200میلیون تومان

ورزش دانشگاه

هم نرسـد .تاسـیس یک زمین مخصوص در اندازهها و با کیفیت اسـتانداردی که

بـا برکـت اسـت چراکـه تمـام تلاش ما در فدراسـیون اسـکواش این اسـت که لیگ

میتوانـد بـا رقمـی کمتـر از نصـف قیمـت یـک بازیکن معمولـی فوتبال یـا والیبال

باعث خوشـحالی است.

بازی اللیگا 73 ،کلینشیت به ثبت رسانده که آماری استثنایی به حساب

بایـد بـه آن رسـیدگی شـود .بـرای معرفـی ایـن رشـته بـا دانشـجویان دانشـگاه آزاد

امسـال برای اولین بار اسـت که دانشـگاه آزاد اسالمی در رشته اسکواش تیمداری

را توسـعه دهیم و حضور تیمی خوشـنام و اهل ورزش مثل دانشـگاه آزاد اسلامی

خـود را بهعنـوان یکـی از بهتریـن گلرهـای جهـان معرفـی کنـد .او در 125

شد تا سرپرست جدید به قراردادی که با این مربی مونتهنگرویی امضا شده،

بشـود بازیهـای لیـگ برتـر اسـکواش را در آن انجام داد ،شـاید 50میلیون تومان

میکنـد .بـه نظـرم حضـور دانشـگاه آزاد اسلامی در این مسـابقات هیجانانگیز و

بـه اتلتیکـو پیوسـت ،عملکـرد بسـیار خوبی در این مدت داشـته و توانسـته

سرمربیتیمملیوالیبالگفت«:امیدوارمبتوانیممثلگذشتهبهکارمانادامه

ازهمینسالاولتاسیسمدعیقهرمانیهستیم
روزنامهنگار

تیمهای انگلیسـی چراغ سـبز نشـان داد .اوبالک که سـال 2014از بنفیکا

کوالکوویچ :خوشحالم که دوباره در سرزمین والیبال هستم

با سحر فوالدوند ،سرمربی تیم اسکواش دانشگاه آزاد اسالمی

هومن جعفری

یان اوبالک ،گلر اتلتیکومادرید به حضور در لیگ برتر و پیوستن به یکی از

درباره بازی فردای تیمش برابر تیم ملی امارات گفت« :بازی سختی برابر تیم ملی

بعــد از حرکــت عرضــی بــا شــوتی اســتثنایی تــوپ را روانــه دروازه شــوئیچی گوندا

فوتبــال آســیا محســوب میشــود.

چراغ سبز اوبالک به حضور در لیگ برتر

میزبان :تیم دانشگاه علوم انتظامی امین ،زمان برگزاری 4 :بهمنماه

این خوب است که  10سال بعد راجع به آن صحبت کنیم چراکه در حال حاضر

 6جــام ملتهــا بــه شــمار مــیرود ،یکــی از کــم نــام و نشــانترین بازیکنــان

دشواری برای جذب او نخواهد داشت.

توانست در رتبه نوزدهم بهترین گلزنان ملی جهان و باالتر از لیونل مسی قرار

ثبــت رســاند تــا خالــق یکــی از زیباتریــن گلهــای جــام ملتهــای آســیا 2019

کــرد و دروازهبــان ژاپــن نیــز از مهــار شــوت او نــاکام مانــد تــا یکــی از زیباتریــن

بود.گفتهمیشودبندفسخناینگوالن 30میلیونیورواستوپیاسجیکار

برنامه زمانبندی لیگ برتر سالحهای بادی به شرح ذیل است:

امارات داریم و قطعا شرایط نسبت به بازی اول برابر تایلند متفاوت است».او درباره

باشــد .او پــس از اینکــه تــوپ را در ســمت چــپ زمیــن کنــار خــط طولــی گرفــت،

خطمیانیدارد،درکنارلورنزوپلگرینیازجملهگزینههایپیاسجیخواهد

با ارائه یک میزبانی فوقالعاده درخور ،به آرزوی دیرینهشان

برتر جام از لحاظ تعدادتماشاگر را به خود اختصاص داده است.

انجام شده را از نزدیک تماشا کردند و میانگین 19هزار نفر را بر

است.ناینگوالنکهتواناییهایویژهایبرایبازیکردندرپستهایمختلف

خیلـی خوبـی در اینجـا دیـدم و بـه نظـرم بهتریـن راه بـردن جـام ،مانـدن در

یعنی میزبانی جامجهانی برسند و تاییدیه فیفا را کسب کنند.

قهرمانی را باالی سر ببرد152 .هزار و  675نفر ،هشت بازی

خود را موضوعی مهم و کلیدی میداند و از همین رو به دنبال جذب هافبک

اماراتیها برای گرفتن میزبانی مسابقات جام ملتها رایزنی

جام نام گرفته و پس از آن مسابقه ایران و یمن با حضور 5301

باشگاههایجهانهمبودند.رقابتهاییکهباحضورهفتتیم

این ماه از میادین خداحافظی خواهد کرد .پاریسنژرمن تقویت خط میانی

دادم بمانـم .بـا هیـچ باشـگاهی صحبـت نکـردهام ،ایجنت من و مسـئوالن

و البیهای زیادی انجام دادند و سرانجام تصاحبش کردند تا

نفردرورزشگاه43هزارنفریمحمدبنزایدعنوانسومینبازی

ازنراتزوریهاستتادرتیمیدیگرفرصتبیشتریبرایبازیکردنپیداکند.

هـم هزینـه نداشـته باشـد .یعنـی واقعـا رشـتهای اسـت کـه هـر باشـگاه حرفـهای

رقابت دانشگاه آزاد و هیرو برای صدرنشینی

در یکی از مهمترین دیدارهای هفته دهم لیگ برتر بســـکتبال بانوان روز

کل فصلـش را بـا آن ببندد.

مسابقات هم زمان زیادی نمیبرد .درست است؟

پنجشنبه دانشگاه آزاد اسالمی و هیرو به مصاف هم میروند.

هفتهدهملیگبرتربسکتبالبانوانروزپنجشنبهبابرگزاری 6دیدارپیگیری

شـما در فدراسـیون هم سـمت ریاسـت کمیته توسـعه را دارید .در این مورد

بلـه .تعـداد تیمهـای لیـگ برتر ولیگ دسـته اول زیاد نیسـت .لیگ معموال در سـه

نظر مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی جلب شد ،در فصل بعد ،تیم اسکواش مردان

میشودکهدرحساسترینبازیهفتهدانشگاهآزاداسالمیوهیروبهمصاف

بلـه ،در فدراسـیون حضـور دارم و مسـئولیت ایـن سـمت هـم بـا مـن اسـت .کار مـا

برگـزار میکنیـم کـه هزینههـای رفتوآمـد کاهـش پیـدا کنـد .تیمداری در رشـته

اسـتعدادیابی بسـیار مناسـب در سطح کشـور را داشته باشد.

میهمان دانشگاه آزاد اسالمی است که حریفش با همین امتیاز در رده دوم

باشـیم .اتفاقا ما برای همین موضوع به دانشـگاه آزاد اسلامی پیشـنهاد تیمداری

رشـته واقعا گرانی نیسـت.

توضیح دهید.

ایـن اسـت کـه بـه توسـعه کیفیـت و کمیـت لیـگ فکر کنیـم و برایش برنامه داشـته

دوره برگـزار میشـود کـه هـر دوره تنهـا سـه روز طـول میکشـد .بازیهـا را متمرکز

اسـکواش برای باشـگاههای بزرگ ورزشـی بهشـدت از نظر اقتصادی صرفه دارد.

هـم تاسـیس شـود .بـه نظـر مـن دانشـگاه آزاد اسلامی میتواند حکم یـک پایگاه

بازیهای شما پخش مستقیم دارد؟

هم میروند .هیرو که با 17امتیاز در صدر جدول گروه خود قرار دارد در حالی
قرار دارد .جدال دو تیم برای مرحله پلیآف برای صدرنشـــینی خواهد بود.
در دیگر بازیهای این هفته در گروه دوم تیم صدرنشین نامینو به میهمانی

مـا از طریـق اینسـتاگرام بازیهـای تیمهـای خـود و مسـابقات را پخـش میکنیم.

صدرا میرود و گروه بهمن هم میهمان نارسینا خواهد بود.

اگر زمین دانشـکده علوم و تحقیقات درسـت شـود امکانش هسـت .درخواسـتش

بـرای مسـابقات خانمهـا هـم ورود آقایـان آزاد اسـت.

نفت آبادان  -دانشگاه گلستان

تیم شما چند وقت است که راه افتاده .فرصت برای کارهای زیربنایی دارید؟

اسـتفاده کنیـم .اتفاقـا جنـاب آقـای جوانمـرد هـم نظر مسـاعدی دارند.

پیشبینی شما از نتایج تیمتان چیست؟

هـم بازیکـن ملیپـوش .بـرای مسـابقات امسـال ایـن شـاکله ابتدایی تیم ماسـت.

جایـی اشـاره کردیـد کـه امـکان افزایـش تیمهـای دانشـگاه آزاد اسلامی در

اول مسـابقات از سـوم تا پنجم بهمن برگزار میشـود و بعد از آن میشـود نسـبت

بلـه ،قـرار شـد در انتهـای سـال بازبینـی عملکـرد ما صـورت بگیـرد و در صورتی که

مدعی قهرمانی هسـتیم.

دادیـم و آقـای جوانمـرد هـم بـا رویـی گشـاده از ما اسـتقبال کرد .قرار شـد امسـال
تیـم اول دانشـگاه آزاد اسلامی در ایـن رشـته تاسـیس شـود و بعـد در سـالهای
آینـده تعـداد تیمهـا گسـترش پیـدا کند.

مـا یـک تیـم  6نفـره داریـم کـه هـم بازیکـن دانشـجو دارد هـم بازیکـن محصـل و
بـرای توسـعه کار برنامههـای بلندمدتـی داریـم .ابتـدا بـا واحـد علـوم و تحقیقـات

شـروع میکنیـم کـه یـک کـورس – زمیـن مخصـوص اسـکواش – دارد و فقـط

آیا دانشگاه آزاد اسالمی هم قصد میزبانی از مسابقات را دارد؟

را هـم میدهیـم و میتوانیـم از امکانـات خوابگاهـی دانشـگاه آزاد اسلامی هـم

این رشـته هسـت؟

بازیکنـان تیـم بانـوان همـه بـا پوشـش مصـوب بـازی میکننـد و در نتیجـه حتـی

برنامه کامل بازیها به شرح ذیل است:
باژوند  -گاز تهران

دانشگاه آزاد اسالمی  -هیرو

تیـم خوبـی داریـم و دو رقیـب جـدی بـرای قهرمانـی بـرای خـود متصوریـم .مرحله

صدرا  -نامینو

به کیفیت لیگ قضاوت بهتری داشـت .یادتان باشـد از همین سـال اول تاسـیس

نارسینا  -گروه بهمن

خانه بستکبال بندرعباس  -پاز تهران

