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ــــگ جهاني گداخته ميشوند!
ليگ جهاني نداريم ،جواناني همانند جواد كريمي ،ميثم صالحي ،علي اصغر مجرد ،صابر كاظمي ،اميرحسين اسفنديار ،رحمان تقيزاده ،مرتضي
شريفي و ...داگر از گذرگاه ليگ جهاني عبور نكنند براي المپيكي شدن به دشواري خواهند خورد ،به اعتقاد ما در ليگ جهاني بايد حداقل نگاه 50
درصدي به جوانان داشته باشيم با قيد اين كه ميدانيم هفت بازيكن بايد از دوره قبلي در فهرست و اعزاميان باشند.
البته تا المپيك بعدي س��ه ليگ جهاني ديگر هم فرصت داريم ،اما واليبال ورزش��ي دير محصول اس��ت ،امروز بازيكنان حرفهاي باالي  100بازي
بينالمللي را تجربه ميكنند تا به سطح مبارزات المپيك برسند.
 ...فرانسه و ستارگانش
تيم ايران در گام اول روز جمعه چهارم مرداد ماه با تيم ملي فرانسه در خاك خروسها بازي خواهد كرد.
در اين مرحله ايران ،اس��تراليا و فرانس��ه طي  3روز بيكار ميكنند ،درباره هر يك از اهل تيمها خواهيم نوش��ت ،فرانس��ه ب��ا لورنت تيم اكثر فوق
ستارههاي خودچون اروين انگايت» كامروني االصل كه در ايتاليا بازي ميكند ،بنيامين تونيوتي(پاسور) جنيا گربينكوف(ليبرو) نيكوالس گاف،
استپان بوير(از پديدههاي فصل پيش) در فهرست ارسالي به فدراسيون جهاني كوين تيله پسر تيم ملي از غايبان مهم اين تيم است.
تيم استراليا در نبود دو ستاره معروف خود كرول و ادگارد تركيبي جوان ولي خوشقد و قواره دارد ،ژاپن هم كه سرمربي خود ناكاگائيجي را عوض
كرده است با فيليپ بلين فرانسوي بدون شيميز و چپدست معروفش كه مصدوم شده ميآيد ،بنابراين دشوارترين و قدرترين حريف دور اول تيم
ايران فرانس��ه خواهد بود .فرانسه با ميانگين سني  25س��ال معادل قدي  197سانتيمتر مقابل تيم ايران كه آوراژي معادل  24سال دارد ،آزموني
بزرگ در پيشرو خواهد داش��ت ،درب��اره كيفيت فني كار هر يك از حريفان مليپوش��ان ايراني به
هنگام خواهيم نوش��ت .منتظر هستيم تا س��رمربي تيم ملي ايران نيز اسامي را اعالم كند ،آن وقت
بهتر ميتوانيم پيشبيني و پيشداوري كنيم.
برنامه ديدارهاي مرحله اول تيم ايران
جمعه  4خردادماه :فرانسه ـ ايران ساعت  22/30به وقت ايران
شنبه پنجم خردادماه :استراليا ـ ايران ساعت 19/30دقيقه
يكشنبه ششم خردادماه :ايران ـ ژاپن ساعت  17/30دقيقه
هفته دوم ليگ جهاني از روز  12خردادماه درس خودي آرژانتين بين ايران ،ايتاليا ،كانادا و آرژانتين
خواهد بود.

درخشش بازيكن ايراني در ليگ هلند
بازيكن ايراني در ليگ واليبال هلند درخشيد ،حسين قنبري با دو متر و جهار سانتيمتر قد به مقام قهرماني
ليگ س��رزمين اللهها رسيد ،تيمي به نام ليكر خوس سومين سالي است كه در صدر ميايستد ،قنبري با اين
تيم حضور در ليگ اروپار را هم تجربه كرده است و بعد از فرزاد فرهاديان مليپوش سرشناس و سابق تيم ملي
شايد دومين ايراني است كه در اين بخش از هلند بازي ميكند.

تیم میالد قهرمان پالس لیگا

تيم واليبال اس��كرا بوهاتوف كه از حضور ميالد عباديپور ،مليپوش ايراني در ليگ واليبال لهس��تان س��ود
ميبرد در بازي دوم فينال با نتيجه  3بر يك زاكس��ا را شكس��ت داد و عنوان قهرماني پالس ليگا را از آن خود
كرد.
اس��كرا در حضور  3375تماشاگر سالن «آزوتي» شهر كوژله در س��ت نخست  15بر  25مغلوب حريف خود
ش��د اما در ادامه و در  3س��ت متوالي با نتايج  25ب��ر  25 ،20بر  21و  25بر  23ميزبان را شكس��ت داد و جام
قهرماني را باالي س��ر برد .ميالد عباديپور در هر  4ست اين ديدار از منطقه يك براي تيمش به صورت ثابت
بازي كرد و با كس��ب  17پوئن ،امتيازآورترين بازيكن تيمش بود .او بعد از «س��م درو» ستاره بلژيكي زاكسا
كه  20امتياز به دس��ت آورد ،امتيازآورترين بازيكن زمين بود ول��ي جالب اينكه با ارزشترين بازيكن ميدان
انتخاب نشد!
عباديپور قراردادش را با اس��كرا تمديد كرد ،لهس��تان تحت عنوان بون��د پالس ليگا يكي از بهتري��ن ليگهاي دنيا را
دارد و در واقع روس��يه ،ايتاليا و لهس��تان س��رآمد ليگهاي
دنيا هستند از س��وي ديگر ،در سر  Aايتاليا شاگردان لورنز و
برناردي(بازيكن قرن بيس��تم) ملقب به لولو درپروجا با غلبه
بر او به عنوان نخست دست پيدا كردند.
«دچكو» با پاسور آرژانتين پروجا به همراه ديوان زاتيسف
الكساندر آتانا سوويچ ( 17امتياز) آرون راسل آمريكايي/
س��يمونه انزاني از ديگر مردان پروجا بودند ،اين نخستين
عنوان پروجا در تاريخ  72س��اله ليگ واليبال ايتالياست،
پروجا ب��ا اين مقام از خط��ر انحالل نيز نج��ات پيدا كرد،
برن��اردي ك��ه از گزينههاي مربيگري تيم مل��ي ايران در
زمان داورزن��ي بود .اين روزها ش��ادمانترين مرد واليبال
ايتالياست ،تيم ورونا كه محمدجواد معنوينژاد را داشت
به نيمه نهايي صعود نكرد.
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