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جمشيد حميدي

ليگ برتر واليبال؛ تهديدها و ترغيبها...

كارستان آذريها و شكست پيشتازان

گنبد پيروز ماراتن

در گنبد تيم بحران زده صالحين ورامين ماراتن بزرگي را واگذار
كرد ،در اين بازي دو بازيكن گنبدي انگشتنما بودند ،ميكائيل تاجر
و كمال قريشي ،تاجر كه كه قيد بازي در ليگ تركيه را زده است
هفتههاست خوب ميجنگد اما كمال قريشي ساحليبازي است كه
در واليبال سالني جاپاي محكمي مييابد ،او چپدست پر استعدادي
است كه با مديريت رحمان محمديراد سرمربي تهراني خودش را
پيدا ميكند.

بازگشت سرمايهداران به صدر

تيم بانك سرمايه كه در اردكان براي يك برد  3نيمه مقابل تيم خاتم
دغدغهاي نداشت ،ميالد عباديپور و سيدموسوي مهرههاي تمام
عيار تيم سرمايه بودند« ،سيدموسوي» بر عكس آغاز فصل چندي
است كه در سرويس ،دفاع و آبشار به اوج بازگشته است ،سرمايه
داراي با كسب  3امتيازي اين بازي و شكست پيكانيها يكبار ديگر به
صدر جدول بازگشتهاند.
سرانجام در ساري جايي كه تماشاگرانش هميشه خوب هستند،
تيم عمران سه بر يك بر ميهمان خود شهرداري اراك غلبه كرد ،در
اين مسابقه كه در سالن سيدرسول حسيني برگزار شد ،سيموويچ
(پاسور) و ادريس دانشفر مردان يكهنماي تيم ميزبان بودند و در
تيم اراك هم مصطفي عباسلو در پست سرعتي خوب ظاهر شد،
عليرضا نادي كاپيتان سابق تيم ملي از ست دوم آسيبب ديد و از
زمين بيرون رفت.

ديدارهاي اين هفته

در هفتهاي كه ليگ برتر واليبال تا آستانه به هم خوردن جدول
رقابتها پيش رفت ،تهديد گنبديها مبني بر كنارهگيري از
مسابقات با رايزني تعديل شد ،مديرعامل پارسه باز هم وعده داد،
بدخلقي و كركري خواني بعضي از بازيكنان شاخص ادامه يافت تا
مشخص شود اين قافله تا به حشر لنگ است آذر آباد گانيها طوفان
به پا كردند و تيمهاي نامدار و پرستاره تهراني را از پيش رو برداشتند.
در اروميه جايي كه سرمربي تيم در دراگان تراويكاي ايتاليايي خط
و نشان كشيده تا پول نگيرد بر نميگردد ،مردان شهرداري ،سايپا
تيم سوم جدول را شكست دادند ،ديدار پاياپايي كه دو تيم پوئن
به پوئن همديگر را تعقيب ميكردند ،پرويز پزشكي با كولهباري از
تجاربهاي تك پاسور تيم اروميه باز هم هنرمندي به خرج داد و
جواد محمدنژادي و آرش كشاورزي به عنوان ياران تعويضي كوالك
كردند تا عباس برقي كه از مربيان بينالملل صاحب تجربه واليبال
ماست در نبود تراويكا دومين پيروزي را به اردوي اروميها بياورد
و موج اميدواري در ساحل چيچست پراكنده شود .در اين مسابقه
فائزي از تيم سايپاديسكاليف شود!

يك تيم عالي و يك بازي عالي!

در تهران تيم شهرداري تبريز يك تيم عالي بود كه با كارهاي
تاكتيكياش پيكان صدرنشين ليگ برتر را متوقف كرد ،مصافي
پنج گيمه كه راليهاي دلپذيري داشت و بازي با مهرههاي مربيان
تماشايي بود اما اين مردان سهند بودند كه در ست پنجم كارستاني
به پا كردند ،بهويژه وحيد والي كه روي پاسهاي ناب هومن باقري بي
نظير بود ،در اين مسابقه سرعتيزنهاي تيم شهرداري تبريز معين
رحيمي و حسن صنوبري در آبشار و دفاع استوار بودند و محمدرضا
موذن زمين را به خوبي پوشش ميداد ،تاكتيك سرويس تبريزيها
براي از كارانداختن مرد اول حمالت پيكان يعني جواد معنوينژاد
كارساز شد و آسيبديدگي امير غفور كه راهي بيمارستان شده بود
زمينه را فراهم آورد تا جواني بهنام پوريا خود نمايي كند ،عصبانيت
سعيد معروف از دست داوران هم مزيد به علت شد تا خودروسازان
نتوانند مسلط بر اعصاب بازي كنند ،يكي از داوران خط بازي چند بار
به اشتباه پرچم زد و حميد راهجرديان نيز يك كارت زرد و قرمز را به
بازيكنان دو تيم از جمله معروف تقديم كرد! سوپراستارهاي ما بايد
بدانند كه با اين رويه هيچ تغييري در ليگ برتر به وجود نميآيد و تنها
ارزش و منزلت خودشان را زير سؤال ميبرند و چه بهتر كه بسازند و
نشان بدهند واليبال ورزش همدلي است!
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پارسهها و وعدههاي پياپي

در تهران پارسه كه بيم انحاللش شدت گرفته بود هفت نفره مقابل
كاله آمل شكست خورد ،سرمربي پارسه به گنبد رفته بود تا تيم
صالحين ورامين را مربيگري كند كه فدراسيون مانع نشستن دكتر
نفرزاده روي نيمكت ورامينيها شد اما در اين سوي داود آهنگري
سرمربي تيم پارسه شد اهللوردي مديرعامل پارسه در پايان اين بازي
مقابل دوربين خبرنگاران ايستاد و وعده تحقق تعهداتش را داد،
حيف از پارسه جوان كه خود را در جمع چهارتيم برتر جدول قرار داد،
تماشايي بازي كرد ولي بهتدريج پوريا فياضي ،رضا عابدين ،رسول
نجفي ،علي حسيني و علي نودوزپور را از دست داد ،بازيكناني كه مثل
گوشت قرباني شدهاند و هر يك به سويي رفتهاند ،ليگ حرفهاي ما با
اين اعمال غيرحرفهاي به شدت زير سؤال رفته است! پوريا فياضي
بازيكن مليپوش پارسه به همكار ما در گنبد گفت :آقايان با اين ليگ
گل كاشتهاند ،آنها حتي صورتجلسههاي خودشان را اجراء نميكنند،
به هر روي تيم كاله با پاسهاي جواد كريمي كه قبراق بود و آبشارهاي
اميرحسين اسفنديار ،آرمين رنجبر و ولي عليپور و توپگيريهاي
كم مانند ابوالفضل قليپور (ليبرو) سه گيمه برنده شد ،در تيم كاله
يك جوان خوشتكنيك گنبدي حضور دارد كه نامش اسماعيل
مسافر است ،او شايد از نظر جسماني شبيه همشهري مليپوشاش
فرهاد قائمي باشد ،اما يكپارچه جوهر و مهارت است.

چهارشنبه  29ديماه:
سايپا ـ خاتم اردكان در تهران
بانك سرمايه ـ پارسه در تهران
صالحين ورامين ـ پيكان در ورامين
عمران شهرداري ساري ـ هاوش گنبد در ساري
شهرداري تبريز ـ كاله مازندران در تبريز
شهرداري اراك ـ شهرداري اروميه در اراك
ديدارهاي شب گذشته به دليل شرايط چاپ مجله انعكاس پيدا
نكرده است

تيم برگزيده هفته هفدهم:

پرويز پزشكي معين رحيمي كمال قريشي
(شهرداري اروميه) (شهرداري تبريز) (هاوش گنبد)
ادريس دانشفر سيدموسوي وحيد والي
(عمران ساري) (بانك سرمايه) (شهرداري تبريز)
ليبرو :ابوالفضل قليپور (كاله)
در اين گزينشها هومن باقري ،محمدرضا موذن ،سيموويچ ،جواد
محمدنژادي ،آرش كشاورزي ،ميكائيل تاجر و جواد كريمي هم مد
نظر بودند.
تيم هفته :شهرداري تبريز
مربي هفته :عادل بناكار
بازيكن هفته :وحيد والي
پديده هفته :پوريا يلي ـ ابوالفضل قليپور

