
26شماره-2241 سال چهل وهشتم- اول مرداد 1397

والیبال  جمشید حمیدی

نوزدهمين دوره مسابقات واليبال قهرماني آسياـ  اقيانوسيه از روز 30تيرماه در منامه بحرين آغاز  شد 
و تيم ايران در ميان 19تيم شركت كننده در جست وجوي قهرماني و كسب جواز مسابقات جهاني 
مصر پيكار مي كند، رقابت هاي جوانان زير20 سال آسيا، از سال1980 آغاز شد ولي ايران از دوره 
دوم سال1984 در رياض عربستان به ميدان رفت، حسين همادي، مرتضي بهرامي نيا )پاسور( امير 
حجازي نو ، جهانگير ترابپور، محمد سيف نوري، خليل آزمون، پدر سردار آزمون، حبيب كوزه لي، محمد 
معصوميان، فرزين خسروي اسكويي، توحيد جمالي، دهم شد، كادر فني آن تيم، محمد حيدرخان، 
مسعود صالحيه، جواد محتشميان تشكيل مي دادند، آغاز خود باوري جوانان ايران سال1998 در تهران 
بود كه بهنام محمودي، عليرضا نادي، محمد تركاشوند، محمد شريعتي، مهدي مهدوي و... ايران را به 
قهرماني آسيا رساندند. تا واليبيال ايران روي آنتن برود در سال هاي 2002ـ  2006ـ  2008ـ  2014 
قهرمان شويم خون دل ها خورده شد تا به جايي رسيده ايم كه امروز دست و دلمان ديگر از پيكا با چشم 
بادامي ها نمي لرزد و شايد رهسپاران به آن سوي آب ها نيلگون خليج فارس دارد پراستعدادترين تيم 
تاريخ باشند كه مسابقات نوجوانان جهان را با قهرماني پشت سرگذاشته اند، در ليگ داخلي بازي  كردند و 
اغلب آنان تجربه  بازي در ليگ ملل را دارند.امير حسين اسفندياري سرگروه آملي تيم جوانان در اين باره 
مي گويد: سه، چهارنفري كه در ليگ جهاني بازي كرده اند به دليل تجارب خوبي كه به دست آورده اند 

مي توانند كمك تيم ما باشند، يك دل كه باشيم با اين گروه قهرمان خواهيم شد.
مي دانيد كه برحسب كنفدراسيون كه فدراسيون آسيا تيم هاي اول تا چهارم دوره قبل در يك گروه و 
تيم هاي ديگر در گروه هاي ديگر بازي مي كنند، ما با چين و كره جنوبي در دور مقدماتي مصاف مي دهيم 
و بعد آماده مسابقات پياپي حذفي مي شويم و از آنجايي كه فقط دو تيم از آسيا در قاهره مصر جهاني 

خواهند شد بايد حساب كار دست ما باشد.

از نگاهي ديگر
تيم ايران با سوپراستارهاي جوان مأموريتي دشوار دارد، بازيكناني همانند اميرحسين اسفنديار 
)كامل ترين بازيكن نوجوانان جهان( اميرحسين نوخته) بهترين مدافع نوجوانان جهان( مرتضي 
شريفي بلند پروازي كه ليگ جهاني را تحت الشعاع قرار دارد. پوريا يلي كه در قطر پاس براي خودش يلي 
تواناست، تيم ما يك جوان تازه وارد هم دارد، مهران فيض با 211 سانتي متر قد يك سرعتي زن و دفاع 
وسط بسيار پراميد از خطه گيله مردان، مهدي جلوه فرزند فرشيد جلوه برادرزاده بهنام جلوه كاپيتان 

سابق تيم ملي پرش عالي و سرعتي خيلي خوب دارد.
اميرحسين صابري)پاسور دوم( اميرمحمد فالحت خواه )پاسور اول(، عرفان غالمي پور قدرتي 
بيك  محمدرضا  آمل،  از  دوم  قطرپاس  طبري  علي  بوشهر،  واليبال  ملي پوش  نخستين  زن، 
قدرتي زن قلدر و توانمند از مشهد، تيم ايران را با ميانگين قدي حدود 197 سانتي متر تشكيل 

مي دهند.
تيم زير 20سال ايران با هدايت بهروز عطايي)سرمربي( مسعود آرمات، عليرضا طلوع كيان و وحيد 
صادقي بعد از مسابقات بحرين راهي چين تايپه خواهد شد تا در آخرين دهه، مسابقه هاي جام 
كنفدراسيون آسيا شركت كننده رقابت هايي كه طي روزهاي 97ـ24 مردادماه، برگزار خواهد شد، اما 
درباره شركت دادن تيم جوانان در جام كنفدراسيون نظرات متفاوتي وجود داشته و عده اي معتقدند كه 
مي توانستيم يك تيم ديگر مثال تيم شهرداري تبريز را كه به عنوان تشويق اعزام مي كرديم ولي از نگاه ما 
در مجموع اقدام فدراسيون براي بازي كردن بيشتر جوانان جاي ترديد ندارد و مي تواند آثار مثبتي را در 

پي داشته باشد.

استارت بزرگمردان تيم ملي 
اردوي آماده سازي تيم ملي واليبال براي بازيهاي جاكارتا در تهران 
زيرنظر كوالكوويچ و همكارانش آغاز شد، سواي سعيد معروف، 
سيدموسوي، اميرغفور، فرهاد قائمي، ميالد عبادي پور، محمدجواد 
معنوي نژاد، سامان فائزي، محمد طاهر وادي فرهاد سال افزون، علي 
شفيعي، مسعود غالمي، سيامك مرندي جواناي چون ميثم صالحي، 
صابر كاظمي هم در تمرينات حضور دارند و بعد از مسابقات قهرماني 
محمدرضا  و  توخته  اميرحسين  شريفي،  مرتضي  آسيا  جوانان 
حضرت پور، هم به جمع اضافه خواهند شد، قرار بود تيم ايران در 
تورنمنت اسلووني شركت كند اما به دليل زمان اين تور ايران نيز قيد 
مسابقات اسلووني را زد، در روز و ماه هاي شلوغ و پرترافيك واليبال 
باز هم نگاهها همه به سوي بزرگمردان تيم ملي است مرداني كه بار 
توقعات مسئوالن در بازيهاي جاكارتا را بر دوش دارند و نيز انتظار 
عمومي مردم و اهالي واليبال كه بايد در كوران مسابقات قهرماني 
مردان جهان در بلغارستان برآورد شود. ايگوركوالكويچ اعالم كرد 

نام ميرزا جانپور در ليست مسابقات جهاني قرار دارد.

پرواز به آن سوي آب هاي نيلگون خليج فارس

دو مأموريت براي نسل جوان ايران


