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براي ليگ برتر واليبال
چه بايد كرد؟

مديرعامل باشگاه پيكان
درباره مشكالتي كه در
ليگبرتر واليبال ايران
رخ داده اس��ت و اين
رويداد هم را تحتالشعاع
قرار داده است ميگويد:
با اين روند آبروي واليبال
ايران در خطر ميافتد.
محمود شيعي ميافزايد،
با جايگاهي كه واليبال
ما دارد ممكن است حاشيههايي كه به وجود آمده بازخوردهاي
منفي قضايا به خارج از كشور كشيده شود،متأسفانه عدهاي براي
مطرح شدن وارد ليگ شدهاند كه حضور آنها بدنامي واليبال را در
پي داشته است .مهندس محمود شيعي افزود :االن هيچ كاري
نميشود كرد و بايد ساخت و سوخت اما براي دورههاي آينده
بايد نشستهاي كارشناسي تشكيل شود و تيمهاي داوطلب ليگ
برتر از صافي عبور كنند و اگر حمايتي صورت ميگيرد از تيمهايي
باشد كه حداقل پشتوانه مردمي دارند ،از سوي ديگر امتياز ورود
تيمها بايد ارزشمند شود وگرنه با شركت دادن تيمهايي كه
كلي مشكل دارند هزينه رفت وآمد به شهرها به باشگاههايي
مثل پيكان ،سرمايه و كاله را تحميل ميكند ،مديرعامل
باشگاه پيكان در پايان توصيه كرد كه فدراسيون واليبال در
تصميمگيريهاي خود عجله نكند چون تغيير تصميمات
اتخاذ شده خود نيز تبعات منفي زيادي خواهد داشت.
بهمن سليماني مديرعامل باشگاه كاله آمل ميگويد :چاره
درد واليبال و اص��والً
ورزشه������اي ت���وپ و
ت��وري تشكيل اتحاديه
باشگاههاست و به دنبال
آن ت��أم��ي��ن ات��ح��ادي��ه
ميتوانند
بازيكنان
ب���ازوان توانايي ب��راي
باشند.
فدراسيونها
 70 NBAسال سابقه
فعاليت در بسكتبال
آمريكا را دارد اما پارسال دچار وقفه شد چون اتحاديه بازيكنان
جلوي اتحاديه باشگاهها ايستاد ،اين دو اتحاديه بايد به موازات
هم برنامهريزي و حق و حقوق همديگر را لحاظ كند .مديرعامل
باشگاه كاله افزود :اتحاديهها ميتوانند نقش سازندهاي در
اجراي برنامهها و پيشبرد اهداف مسابقات داشته باشند و
من بارها اعالم كردهام كه حاضر هستم ميزباني اول اتحاديه
را بر عهده بگيرم به اعتقاد من واليبال و بسكتبال ظرفيت
بيش از  8تا  10تيم را ندارند و لزومي ندارد به طور مثال به
خاطر گرفتن وروديه تعداد تيمها را اضافه كنيم ،با هشت تيم
هم ميتوانيم تعداد مسابقات را افزايش بدهيم ،از سوي ديگر
باشگاههاي شركت كننده بايد داراي اساسنامه ،ساختمان
اموال و هيأت مديره باشند نه اينكه با گرفتن يك نامه سر از ليگ
برتر درآورند ،هر تيمي كه وارد چرخه مسابقات ميشود بايد
ضمانتنامه بانكي بدهد تا وسط مسابقات قهر نكند و همه چيز
را به هم بريزد ،ضمن اينكه در زمينه باشگاه داري نيز نيازمند
قانون و مصوبه مجلس هستيم ،سالهاي سال در اين باره حرف
ميزنيم و حتي به نهاد رياستجمهوري هم نامه نوشتهايم كه
باشگاههاي خصوصي اين همه هزينه ميكنند اما خروجي و
تكليف آنها مشخص نيست ولي تاكنون نتيجه نداده است .اين
مبحث در شمارههاي آتي هم ادامه خواهد يافت.

بروتو يا هر فرد ديگري؟!

استخدام سرمربي تيم ملي
واليبال انگار وارد پروسهاي
ج��دي��د ش��د و اي���ن ب��ار
فدراسيون تصميم گرفته
است چراغ خاموش حركت
كند تا كمتر مورد نقد قرار
گيرد و قراين و شواهد حاكي
از آن است كه شانس مائورو
روبروتوي ايتاليايي از خاوير
و برو كواال كوويچ بيشتر
است ،كوالكوويچ صرب كه خبر كانديداتورياش را شنيده بود چنان
ذوق زده شد كه وعده حضور تيم ملي ايران در نيمهنهايي قهرماني
جهان داده است اما براساس اخبار در گوشي گويا «بروتو» عنقريب
راهي تهران خواهد شد ،ولي ما كه طرفدار پروپاقرص مربيان ايتاليايي
هستيم مينويسيم حاال كه آناستازي ،ديجورجي ،استويچف نشد،
هركسي كه ميخواهد باشد ،فرقي نميكند.

حسن محمدنبي ،هم رفت!

حسن محمدنبي مربي سازنده و
صاحبنام بينالمللي درگذشت،
فوت ناگهاني اين مرد زحمتكش
و بدون حاشيه كه از بنيانگذاران
ورزش مينيواليبال در ايران
بود و شاگردان زيادي را تحويل
تيمهاي ملي داد بانگي ديگرا ست
كه اجازه ندهيم خادمين راستين
واليبال آنهايي كه عمر و جواني در
اين راه گذاشتهاند سالهاي آخر
عمر خود را در گوشه عزلت سپري
كنند و از ياد بروند ،متأسفانه
در سوگ اين مرد بلند همت و
كمتوقع هيچيك از مليپوشان
و مربيان شاغل در ليگ برتر
اظهار همدردي نكردهاند ،انگار جامعه واليبال ما بزرگان خود را به
كلي فراموش كردهاند .و چه دردآور است كه حسن محمدنبيها كه
بازيكن سطح اول تيم استقالل (تاج) و مربي سازندهاي بود غريبانه از
دار دنيا برود .جز تسليت واژهاي براي خانواده محترمش نداريم كه
برعكس خيليها هرگز به ازاي آن همه خدمت ادعاي طلب نكردهاند
و اي كاش افرادي باشند كه حقايق مردان راستين را در دل تاريخ
واليبال ثبت كنند.

به ياد ضزغام صادقي

پانزدهم دیماه روز تلخی برای ورزش
استان گیالن و قزوین بود .روزی که
ورزش این استان «ضرغام صادقی»
یکی از چهرههای برجسته والیبال
خود را برای همیشه از دست داد و به
سوگ نشست .ورزش ایران در طول
تاریخ خود بزرگان بسیاری را از دست
داده است ،اما چیزی که یاد مرحوم
صادقی را همچنان بعد از  30زنده نگاه
داشته است ،مرگ او در زمین والیبال و
حین تمرین بود.
ضرغام صادقی اول فروردین ماه
 1321در شهرستان رودبار به دنیا آمد.
از همان کودکی به والیبال عالقمند
شد و خیلی زود پلههای ترقی را طی
کرد .او با استعداد و فیزیک مناسبی که
داشت ،بارها در سطح استان گیالن به
عناوین برتر رسید .مرحوم صادقی بعدها برای زندگی به قزوین سفر
کرد و روزهای طالیی خود در این شهر را در قامت کاپیتان تیم قزوین
و تیم آبگینه با چندین قهرمانی در سطح این استان به ثبت رساند .او
خیلی زود به جرگه مربیان والیبال این استان پیوست و مربیگری
چند تیم مطرح وقت این استان از جمله تیم جوانان ورزشگاه شهید
عباسپور ،جوانان شهربانی و تیم والیبال کلنی قزوین را بر عهده
گرفت و جوانان بسیاری را به والیبال این استان و کشور معرفی کرد.
او سرانجام و در اتفاقی غمانگیز در غروب روز پانزدهم دیماه در
شرایطی که نحوه آبشارزنی را به شاگردانش آموزش میداد ،دچار
حمله قلبی شد و در زمین ورزش چشم از جهان هستی فرو بست
تا استان قزوین یکی از بلندقامتان ورزش خود را از دست بدهد.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

معروف تا اطالع ثانوی و تشکیل کمیته
انضباطی محروم شد

سعید معروف بازیکن تیم پیکان تا تشکیل کمیته انضباطی از حضور
در مسابقات لیگ برتر والیبال محروم شد.
بر اساس اعالم سازمان لیگ با توجه به گزارش ناظر مسابقه روز
چهارشنبه ( 22دیماه) پیکان تهران و شهرداری تبریز ،سعید معروف
کاپیتان تیم والیبال پیکان به علت رفتار غیر اخالقی؛ تا اطالع ثانوی
و تشکیل کمیته انضباطی از حضور در مسابقات لیگ برتر والیبال
مردان باشگاه های کشور محروم شد.

بهمنماه ،واليبال در برف و ركورد گينس!
نخستين دوره واليبال در برف بهمنماه ،امسال در ديزين برگزار خواهد شد ،در پي سفر نمايندگان چاكاتوي اتريش ،و فدراسيون جهاني به
تهران قرار شد رقابتهاي بينالمللي فجر با شركت 12تيم در ايران برگزار شود ،احمد سعادتمند مديرعامل باشگاه بانك سرمايه در ديدار با
محمدرضا داورزني رئيس فدراسيون واليبال برگزاري اين جشنواره را بر عهده گرفته است .وي در اينباره به دنياي ورزش گفت :تاكنون تيمهاي
لهستان ،اتريش و جمهوري چك براي حضور در ايران اعالم آمادگي كردهاند و سواي چين ،ژاپن ،كرهجنوبي و قزاقستان دو تيم از ايران نيز در
مسابقات حضور خواهند يافت سعادتمند افزود :چون مسابقات در ارتفاع3هزارمتري ديزين برگزار خواهد شد ،ركورد گينس هم كه مسابقه در
ارتفاع270متري بود نيز شكسته خواهد شد .ايران نخستين كشور آسيايي است كه واليبال روي برف را برگزار ميكند
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