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والیبال

اسفنديار از التينا به هالك بانك
در  آسيا حضور  نوجوانان  بازيكن  بهترين  اسفنديار  اميرحسين 
باشگاه التيناي ايتاليا را  از دست داد وي كه بر سر رقابت و بين دو 
دست اندركار داخلي نقل و انتقاالت قرار گرفته بود، يك فرصت 
طاليي را از دست داد، اما يك رابط سعي در جذب اين ستاره آملي در 

هالك بانك تركيه دارد.
فان و قصه واليبال ايران

سيمون فان دورد بازيكن بلژيكي فصل پيش پيكان در گفت و گويي 
با يك رسانه لهستاني حرفهايي زد كه قابل تأمل و البته يك درد 
مشترك است، او كه در ايتاليا و لهستان هم بازي كرده است گفت: 
رابطه بازيكنان ايراني با هم خوب نيست، صميميت بين آنها وجود 
ندارد، خوب تمرين نمي كنند و فقط به فكر بازي كردن هستند، 
درست عين اختالفات طبقاتي كه در بين مردم باالشهري تهران و 
پائين شهر وجود دارد. اين برداشت يك غريبه از واليبال ماست كه 
نيشتر واقعيتي انكارناپذير زده است، بدبختانه برخي از واليبال بازان 
ما به شدت از همديگر و حتي از جامعه فاصله گرفته اند و به غريبه 

تبديل شده اند.
تفنگداران تيم ملي در اروميه 

سه تفنگدار قبلي واليبال ايران سيد موسوي، عادل غالمي و شهرام 
محمودي به شهرداري اروميه پيوستند، اروميه ها حسين امير قدرتي 
دريافت كننده و محمد وادي پاسور فصل پيش خاتم اردكان را نيز به 
خدمت گرفته اند و با داشتن، اميرحسين توخته و محمدرضا نصرت پور 
يك تيم مدعي را با مربيگري بهروز عطايي تشكيل داده اند، اما كاله با 
علي رمضاني )پاسور( مبين مظلوم، ولي عليپور و محمد فالح قرارداد 

بست تا با بازيكناني گمنام گام به عرصه رقابت ها بگذارد. 

ژاپن با  مربي آمريكايي در جاكارتا

ژاپن با تيم دوم در مسابقات واليبال بازيهاي آسيايي جاكارتا شركت 
مي كند، احمد مساجدي مربي ايراني مقيم ژاپن كه سرمربي تيم 
شهرداري ناگانوا در اين باره گفت: ژاپني ها تيم دوم را براي بازيهاي 
آسيايي درنظر گرفته اند و يك مربي آمريكايي به نام گوردون را به 
استخدام درآوردند، وي سالهاست كه در باشگاههاي ژاپن مربيگري 
مي كند ليبروي اين تيم »هماريونا« شاگرد  خود من در تيم جي كت 
بود، در مجموع تيم جوان و پرانگيزه اي است كه »فوكوستا« پاسور 

سابق تيم ملي را به عنوان بازيگردان در اختيار دارد.

جواهري در العربي 
العربي قطر با مربيگري محمدرضا تندروان دنبال يك بازيكن ايراني 
است، هدف اول ميثم صالحي، بازيكن جوان تيم كاله بود اما چون 
نتيجه نگرفت با صابر جواهري، قدرتي زن خوش پرش همداني تيم 

سايپا به توافق نسبي رسيد. 
تعريف شريفي از ورونا

نام مرتضي شريفي به طور رسمي در سايت باشگاه ورونا ايتاليا آمد 
و اين بازيكن قدرتمند ارومي به محمد جواد معنوي نژاد پيوست، 
شريفي نرفته از زيبايي هاي شهر تاريخي ورونا گفت  و گويا از شوق 
سر از پا نمي شناسد، حضور در يكي از معتبرترين ليگ هاي دنيا 

ارزش خوشحالي دارد و اميدواريم شيرچي چيست موفق باشد.

واليبال باشگاه هاي آسيا اين بار والبته براي بار دوم در كشور ميانمار برگزار مي شود، كشوري كه با تراتژي 
رو هنيگيا درگير است اما واليبال را وسيله اي براي تلطيف افكار عمومي برگزيده است، جام باشگاه هاي 
 آسيا براي ما همواره تداعي كننده هيروشيما، نكودا اسطوره پاسور جهان، شادروان غياث الدين صحنه 
كه نخستين ايراني كاسب كاپ  بهترين مدافع آسيا شد و نيز نام پيكان كه با هفت طال ركورد قهرماني 
در قاره كهن است و ستارگاني چون محمد تركاشوند، سيد موسوي، شهرام و بهنام محمودي، امير 
حسيني، فرهاد ظريف كه هركدام چهار تا پنج بار در بهترين بازيكنان جام آسيا قرار گرفته بودند، صنام، 
كاله آمل، متين ورامين و بانك سرمايه تيم هايي بودند كه هر كدام دو بار قهرمان باشگاه هاي آسيا شدند. 

و حتي جواز حضور در مسابقات باشگاه هاي جهان را هم كسب كردند.
امسال اما نوبت به يك تيم شهرستاني به نام خاتم اردكان رسيد، چون بانك سرمايه كه قهرمان ايران بود 
منحل شد، خاتم كه در ليگ برتر پارسال درخشيده و در رده دوم مسابقات جاي گرفته بود در شرايطي 
راهي ميانمار مي شود كه هنوز با بازيكنان فصل پيش خود تسويه نكرده و چند مهره كليدي همانند علي 

جاللي، محمدرضا و حسين اميري را از دست داد ولي با چند يار شاخص كمكي چون شهرام محمودي، 
عادل غالمي، مهدي مهدوي ،حمزه زرينی و ياران باقي مانده فصل قبل رشيد يوسفي، حسن صنوبر، 
بهمن جهانديده، آهنگ سفر كرده است، جام آسيا از روز هشتم مردادماه آغاز مي شود و اردكاني ها 
هشتم با قزاقستان، روز نهم با ژاپن و روز دهم با قطر پيكار خواهند كرد، براساس فرمت مورد تائيد 
كمپاني تلويزيوني اس ام ام تايلند كه حمايتگر مالي مسابقات كنفدراسيون است، تيم هاي اول تا چهارم 
دوره قبل در يك گروه بازي مي كنند و بعد از تعيين جايگاه درون گروهي از دور هم به صورت حذفي 
مقابل تيم هاي صعود كرده گروه هاي ديگر قرار مي گيرند، الريان قطر يكي از بهترين اسبك  زن هاي اروپا 
به نام نمر عبدالعزيز از هلند را كه سومين بازيكن امتياز آور ليگ سريA ايتاليا  شده را در تركيب دارد، 
اما با توجه به درپيش بودن مسابقات قهرماني جهان و بازي هاي آسيايي بعيد مي دانيم كه چين و ژاپن با 
تمام قوا در ميانمار حاضر شوند، چون اولويت چشم بادامي ها كه تيم اردكان با وضعيتي كه برشمرده ايم 

در جام آسيا توانايي تكرار افتخارات ايرانيان را دارد يا نه؟

واليبال باشگاه هاي آسيا

خاتم اردكان در راهي دشوار


