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چه كسى واليبال گنبد را به اين روز انداخته است؟

ميكائيل تاجر در گفتگو با صحرا: 
انشاهللا دوباره با هم باشيم و واليبال گنبد را به روزهاى طالييش باز گردانيم

   ورزش   ورزش    

هفته پنجم زير گروه واليبال كشور:
بندری ها با شايستگی صعود کردند

فراغى تركمن 3       انرژى جويبار2
* طاهر جانى  

زير  مقدماتى  دور  هاى  رقابت  پايان  به  مانده  هفته  يك  فاصله  در 
گروه واليبال كشور  تيم فراغى تركمن با كسب 13 امتياز به تنهايى در 
صدر گروه چهارم اين مسابقات قرار گرفت تا بازى آخر تيم برابر نكاء 
نگه  زنده  براى  نكاء  تيم  اينحال  با  كند.  پيدا  تشريفاتى  جنبه  مازندران 
به كسب  مبرمى  نياز  گروه  دوم  تيم  عنوان  به  شانس صعودش  داشتن 
امتيازات كامل آن بازى در سالن بندرتركمن دارد كه به نظر نمى رسد  

كار راحتى داشته باشد.
 تيم فراغى تركمن در ادامه سريال بردهايش توانست انرژى جويبار 
بندرى ها  . طى ديدار مذكور  نمايد  را در خانه جويبارى ها خاموش 
نسبت به ديدارهاى قبلى خود با 2 تغيير وارد ميدان شدند. بهمن قلى 
از  كه  نيازى  عبدالهادى  و  ديدگى  آسيب  بدليل  تيم  ثابت  بازيكن  پور 
كسالت داشت از تركيب بيرون ماندند و به جاى آن دو عبدالمنان قره 
جه و متين تكاور به بازى گرفته شدند. در گيم نخست بازيكنان فراغى 
از  استفاده  با  توانستند  توپ و ميدان را كامال دراختيار خود داشتند و 
اسپك هاى قدرتى حريف را در سوى مقابل ميخكوب نمايند. در گيم 
دوم ااتفاقات تا حدودى به نفع انرژى جويبار تمام شد و جميل پشمكى 
يار گنبدى آن تيم اكثر ضرباتش را در پشت خط  يك سوم به امتياز 
تبديل كند. اين در حالى بود كه داور مسابقه هم تسلط چندان خوبى به 
بازى و زمين مسابقه نداشت و با اشتباهات و سختگيرى هاى بى موقع 
در روند امتياز گيرى جويبارى ها اثر گذار بود. ست دوم پس از كش 
و قوس زياد با 2 پوئن اختالف براى ميزبان رقم خورد . در ابتداى گيم 
سوم يزدان ستا مربى فراغى تركمن دست به تعويض زد و رضا محبى 
راد  ميدان كرد. سرويس هاى محبى  كلته روانه  كامبيز  به جاى  را  راد 
معموال در تمام بازى هايش امتياز آور بوده است. وى پس از ورود به 
ميدان با ارائه بازى خوب و هماهنگ كمك كرد جاى خالى بهمن قلى 
پور وعبدالهادى نيازى كمتر احساس شود در اين ست اسپك هاى مهار 

نشدنى عاشور محمد حنفى بيش از پيش به چشم آمد و بعالوه متين 
تا  به نمايش گذاشت  تكاور در پست خود عملكرد جالب توجهى را 
بندرى ها ست سوم را از جويبارى ها بگيرند . در گيم چهارم هنوز اميد 
براى تيم ميزبان باقى بود چرا كه آنها در بازى آخرشان مقابل تيم نيكان 
على آباد صف آرايى مى كنند و با گرفتن امتياز از بندرى ها مى توانستند 
با خيال آسوده ترى به گلستان سفر بكنند . دو تيم در گيم چهارم، بازى 
نزديكى را به اجرا گذاشتند ليكن تيم ميزبان زودتر به امتياز 25 رسيد و 
كار به ست پنجم كشيد. استرس و فشار ناشى از ترس از باخت در گيم 
نهايى توان بازيكنان جويبار را درطول آن گيم به تحليل برد و آنها كه در 
گيم هاى قبلى تمام تالششان را بكار بسته بودند با نااميدى ست حساس 
سرنوشت  و  گرفته  قرار  نكاء  تيم  كنار  امتياز   5 با  تا  كردند  واگذار  را 

صعودش به اما و اگر بازى هاى آخر كشيده شود.
پس از پايان بازى عبدالرحيم تراج مديرعامل تيم فراغى ضمن اظهار 
خوشنودى از عملكرد بازيكنان گفت : چنانكه مى دانيد چندى پيش خبر 
شكل گيرى تيم فراغى تركمن را از طريق جرايد به اطالع عالقمندان 
واليبال رسانديم و با بكارگيرى بازيكنان باتجربه و تنى چند از جوانان 
ديرينه  آرزوى  تا  فرستاديم  مسابقات  به  و  بسته  را  قبولى  قابل  تيم 
عالقمندان به ورزش واليبال در مجموعه شهرستان تركمن برآورده شود. 
ما، در كليه بازى ها با هدف برد پا به ميدان گذاشتيم و خوشبختانه بچه 
ها با همكارى هم و بازى هاى در خور توجه توانستند حريفان را در 
بازى هاى رفت وبرگشت متوقف سازند . با اينحال نقاط  ضعفى هم 
وجود دارد كه مى بايست با كار بيشتر برطرف كنيم و براى مرحله دوم 
كه قرار است به ميزبانى گنبد برگزار شود آمادگى الزم را داشته باشيم. 
وى در خصوص بازى نيمه تمام با على آباد نيز گفت: شايد كمتر 
كسى پيش بينى مى كرد كه  بازى با على آباد نيمه تمام بماند در آن 
ديدار بازيكن على آباد چندين باربه نحوه قضاوت اعتراض كردند كه 
باعث شد داور مسابقه بازى را نيمه تمام اعالم كند. بنظر بنده آن بازى 
مى توانست با كمترين حاشيه به پايان برسد  البته ما 3 امتياز كامل را 

گرفتيم و مشكلى در اين خصوص نداشتيم .
مديرعامل فراغى در خاتمه افزود: ما، در مرحله بعدى بازى هاى 
حساسى را با حريفان داريم و بايد بتوانيم سهميه ليگ يك را بدست 
بياوريم .عملى شدن اين خواست مهم مى تواند ورزش در بندرتركمن 
را متحول كرده و زمينه هاى رشد و شكوفايى عالقه مندان به واليبال را 
فراهم سازد. تيم فراغى در شهر گنبد تنها نخواهد بود و مطمئنا تشويق 
اداره  اين مرحله  تا  را پشت سرخود خواهد ديد.  واليبال  مندان  عالقه 
كه  داشت  ما  با  خوبى  بسيار  همكارى  بندرتركمن  جوانان  و  ورزش 
كنيم  را جبران  ليگ يك زحمات دوستان  با گرفتن سهميه  الزم است 
و همچنين مهندس فرزاد با حمايت هايش سهم بسزايى را در تشكيل 
اين تيم ايفا كرد . ما همه سعى خودمان را مى كنيم تا تالش هاى انجام 

شده را به ثمر برسانيم.   

گزارش
بازسازی قديمی ترين پيست اسبدوانی 

کشور پشت خاکريز وعده ها
يك دوره ديگر از كورس سواركارى گلستان به خط پايان رسيد 
و بازسازى قديمى ترين مجموعه اسبدوانى كشور به غم وعده هاى 

مكرر به ايستگاه آخر نرسيد.
سواركارى  مجموعه  بازسازى  كار  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
گنبدكاووس بعد از 40 سال از اوايل سالجارى آغاز شده بود و قرار بود 
تا آبانماه به پايان رسد ولى به دليل ناتمام ماندن اين طرح، كورس پاييزه 
امسال براى اولين بار و برخالف سالهاى ديگر نيز در اين مجموعه برگزار 

نشد و چابكسواران در پيست خراب آق قال به رقابت پرداختند.
 پيست اسبدوانى گنبدكاووس با 150 هكتار وسعت از اوايل سال 
1350 احداث شد و 40 هكتار آن محوطه و بقيه مزارع كشاورزى است.

فصل بهار نيز در راه است و به دليل نيمه كاره بودن كار باسازى، 
فرصت برگزارى مسابقات اسبدوانى زمستانه نيز در قديمى ترن پيست 

سواركارى كشور از دست رفت.
پيست  بازسازى  عمليات  اجراى  روند  مسئوالن،  اعالم  طبق 
بوده و در حال حاضر حدود 50 درصد  سواركارى گنبدكاووس كند 

پيشرفت فيزيكى دارد.
روند كند بازسازى پيست سواركارى گنبدكاووس

رئيس مجموعه سواركارى گنبدكاووس در گفتگو با خبرنگار مهر با 
انتقاد از روند كند بازسازى مجموعه سابدوانى گنبدكاووس گفت: تاخير 

در تكميل روند بازسازى به دليل روند كند عمليات اجرايى است.
حكيم ايگدرى افزود: قرار بود اين مجموعه تا آبانماه با اتمام كار 
بازسازى براى برگزارى مسابقات كورس آماده سازى شود و اكنون كه 

ماه بهمن نيز رو به پايان است، اين مجموعه آماده نشده است.
وى اظهار داشت: با اين روند به مسابقات اسبدوانى زمستانه نيز در 
اين مجموعه نخواهيم رسيد و بايد ديد كه آيا با اين روند مى توانيم به 

كورس بهاره برسيم يا خير.
وى عنوان كرد: به دليل آماده نبودن پيست سواركارى گنبدكاووس 
نامناسب پيست  پاييزه را در شرايط  مجبور شديم تا مسابقات كورس 

آق قال برگزار كنيم.

پيشرفت 50 درصدى روند بازسازى
 ايگدرى گفت: تاكنون حدود نيمى از كار بازسازى پيست انجام شد 
و اكنون در مرحله لوله گذارى است و پس از آن بايد عمليات خاكريزى 

و ماسه ريزى پست انجام شود.
با  رسد  مى  بنظر  داشت:  بيان  گلستان  سواركارى  مجموعه  رئيس 
بيشترى  بازسازى مجموعه شتاب  پيست، روند  لوله گذارى  اتمام كار 

بخود گيرد.
توجيهى  طرح  گفت:  كاووس  گنبد  سواركارى  مجموعه   رئيس 
بهسازى و بازسازى مجموعه سواركارى گنبد كاووس در بهار سال 87 

تهيد شد كه خالصه اى از اقدامات مورد نياز به شرح زير است.
با  اى  ماسه  يا  و  چمنى  به  فعلى  خاكى  پيست  تبديل   ايگدرى، 
رعايت اصول زيرسازى، روشنايى و برق كشى مجموعه و ايجاد چند 
دكل پروژكتور در پيست به منظور برگزارى مسابقه در زير نور در فصل 
استطبل  احداث  و  فعلى  قديمى  و  فرسوده  هاى  استطبل  گرم، حذف 
هاى سوله اى به همراه اتاق براى مربيان و چابكسواران از جمله نيازها 

بيان كرد.
به طول  محوطه  دور  گلستان، حصاركشى  هيئت سواركارى   دبير 
به  متر، حفر چاه عميق  ارتفاع دو  به  با آجر و سيمان  متر  هفت هزار 
تعداد دو حلقه به روش روتارى به عمق 200 متر، مرمت و گسترش 
بهداشتى موردنياز،  تاسيسات قديمى، احداث سرويس هاى  ساختمان 
مرمت سيستم آبرسانى، احيا و ايجاد فضاى سبز محوطه، خريد دپار و 

ماشين آالت را ازديگر نيازمنديها برشمرد.
بر  عالوه  داشت:  بيان  گلستان  سواركارى  مسابقات  اجرايى  مدير 
اين خواستار بهسازى و بازسازى مجموعه هاى آق قال و بندرتركمن 

نيز هستيم.
تاخت چابسكواران در پيستهاى خراب

پيست هاى خراب  در  مسابقات سواركارى  انجام  مهر  به گزارش 
و نامناسب گاه موجب تلف شدن اسب و يا آسيب ديدگي چابكسوار 
مي شود. سابقه برگزاري كورسهاي اسبدواني در گلستان به سال 1353 
برمي گردد و اين رشته ورزشي به جزئي از فرهنگ و سنت اهالي منطقه 

از جمله تركمنهاي اين استان مبدل شده است .
برگزار  استان  اين   ساالنه چهار كورس در مجموعه هاي ورزشي 
مي شود و كورس اسبدواني گنبد كاووس از كورسهاي مطرح كشوري 

است كه چابكسواراني از سراسر كشور در آن رقابت مي كنند .
از بين مجموعه هاي اسبدواني استان، دو فصل مسابقات در بهار 
و پائيز در مجموعه سواركاري گنبد كاووس، يك كورس تابستانه بندر 

تركمن و يك كورس نيز در آق قال برگزار مي شود .

گزارش

بازيكنان  ترين  آماده  از  يكى  تاجر  ميكائيل 
حال حاضر ايران مى باشد. وى به همراه ابراهيم 
يلمه در تيم متين ورامين موفقيت هاى چشمگيرى 
كسب نموده است . تيم متين ورامين با حضور اين 
دو بازيكن تركمن اكنون به قهرمانى در سوپر ليگ 
واليبال ايران فكر مى كند. خبرنگار نشريه صحرا  
گفتگويى با اين بازيكن ارزشمند انجام داده است 

كه به قرار زير مى باشد: 
ضمن  تاجر  آقاى   *
خسته نباشيد امسال را با تيم 
متين ورامين بوديد ، تيم در 

چه وضعيتى قرار دارد ؟
خوانندگان  به  سالم  ضمن 
تيم  خوشبختانه  صحرا،  نشريه 
با  به شكر خدا و  متين ورامين 
زحمت هاى بازيكنان و مربيان 
ورامين  مردم  حمايت  با  و 
همچنين  و  شهر  مسئولين  و 
شركت كارسازان متين توانست 
مسابقات  آف   پلى  مرحله  به 
پلى آف  بازى هاى  كند  صعود 
روز چهارشنبه  اين هفته شروع 
سايپا  ميزبان  ما  وتيم  شود  مى 

خواهد بود..
 *فصل موفقى پشت سر گذاشتيد داليل 
فصل  اين  در  تاجر  درخشان  هاى  بازى 

چيست؟
بازى ها  از  قبل  تمرينات خيلى خوبى    ، بله 
پشت سر گذاشتم همچنين از موقعى كه به  تيم 
خيلى  تمرينات  نيز  كارخانه  آقاى  پيوستم  متين 
خوبى مى دادند. هم تيمى هايم هم از نظر فكرى 
باشگاه  طرف  از  همچنين  داشتند  خوبى  آرامش 
نظر   ، لطف خدا  به  نداشتيم  هم دغدغه  خاصى 
سرمربى تيم را هم جلب كردم تا در تركيب ثابت 

تيم جايى براى خودم پيدا كنم . 
*آقاى تاجر در حال حاضر يكى از بهترين 
پشت خط زن هاى ايران هستيد.آيا به تيم ملى 

هم فكر مى كنيد؟
بازى  ملى  تيم  در  اينكه  بازيكن  هر  آرزوى 
كند من هم از اين موضوع مستثنى نيستم و خيلى 

دوست دارم پيراهن تيم ملى را برتن كنم .
رو  وارى  كابوس  فصل  گنبد  *جواهرى 
پشت سر گذاشت . داليل اين ناكامى بزرگ 

براى واليبال گنبد چه بود ؟

متاسفانه  اين بار دومى كه جواهرى نتيجه نمى 
قبول  را  بومى  هاى  بازيكن  گنبد  مسئولين  گيرد 
ندارند ولى مردم دوست دارند كه تيم بومى باشد 
باشد   بومى  اگر  گنبد  تيم  كه  كرده  ثابت  گذشته 

نتايج خوبى را كسب مى كند.
آيا  است  مهم  قطعا  بومى  بازيكن  *بودن 

مربى هم بومى باشد چگونه خواهد بود؟

مربى از هر جا كه باشد بايد علم روز واليبال را 
بتواند به بازيكنانش انتقال بدهد و همچنين مربى 
برقرار  ارتباط  بازيكنانش  با  به راحتى  بايد  خوب 

كند و در نهايت مدير تيم نيز بايد قوى باشد.
*اكثر عالقمندان به واليبال در گنبد بر اين 
 ، قائمى   ، تاجر  با  گنبد  تيم  اگر  كه  باورند 
و  عيدى   ، ناظرى  دانشفر، چوگان، سخاوى، 
چند بازيكن بومى ديگر در سوپر ليگ حاضر 
مى شد، تيم روى سكو مى رفت چرا اين امر 

ميسر نمى شود؟
اين سئوال رو بايد مسئولين جواب بدهند گنبد 
شهر ماست ، خونه ماست هيچ كسى دوست ندارد 
از شهر و خانه خود دور باشد ولى اين امر خيلى 
را  بومى  بازيكنان  مسئولين  چون   . است  سخت 
قبول ندارند. به من كه 28 سال سن دارم گفتند پير 
شديد .به حميد چوگان گفتند اگر ما نگيريم هيچ 
تيمى شما را نمى گيرد. سر ادريس دانشفر كه اون 
بال رو آوردند كسى نرفت ازش حمايت كند بعد 
شما چه انتظارى از بازيكن  داريد. با اين تفكرات 
هرگز موفق نمى شويم همه تيم ها اول مى روند 
بازيكن  دنبال  بعدا   خودشان  هاى  بازيكن  دنبال 

خارجى مى روند  ،براى بازيكناى خودشان ارزش 
قائل مى شوند 

گنبد  واليبال  مشكل  و  تفكر  اين  *ريشه 
تا  كنيم  بايد چه  گيرد  مى  از كجا سرچشمه 

موفق شويم؟
يك مدير خوب راس تيم بايد باشد متاسفانه 
حاضرند  ايران  جاى  جاى  گنبدى  هاى  بازيكن 
بازى كنند ولى دوست ندارند تو 
گنبد بازى كنند امسال اكثر بازيكن 
هاى گنبدى رفتند در حالى كه در 
و  بودند  موفق  هم  تيم خودشون 
فيكس بازى كرده اند پول خوبى 
هم گرفتند . همه جا هم مى گو 
ها خودشان  گنبدى  اگر   كه  يند 
راحت  شوند  جمع  تيم  يك  در 
بود  خواهد  سكو  رو  تيمشان 
شهر  مسئولين  اينكه  مسئله  ولى 
گنبد  تيم  خواهند  نمى  استان  و 
روى سكو برود .اون موقع كه من 
آزمون  طاهر  داشتم  سال  بيست 
از  بازيكن هم  نمى گذاشت يك 
تيم گنبد به تيم ديگرى برود ولى 

االن برعكس شده است. 
سال  داريد  دوست  *آيا 

آينده تو گنبد بازى كنيد؟
بومى  بازيكنان  همه  و  شود  مهيا  شرايط  اگر 

باشند من هم مى آيم. 
كسانى  چه  گنبدى  بازيكنان  *بهترين 

هستند؟
بازيكن  بهترين  قائمى  فرهاد  و  من  كنم  فكر 

هاى حال حاضر هستيم .  
*چه صحبتى با تماشاگران گنبدى داريد؟

از همشان به خاطر حمايت هاى بى وقفه از 
كه  برسد  روزى  .انشاهللا  كنم  مى  تشكر  گنبد  تيم 
دوباره با هم باشيم و واليبال گنبد را به روزهاى 

طالئيش باز گردانيم. 
*سخن آخر؟

اميدواريم كه با تيم متين ورامين قهرمان شويم. 
بودن دو بازيكن تركمن در تيم ورامين و قهرمانى 
اين تيم مى تواند مرحمى باشد براى عالقمندان بى 
شمار واليبال در تركمن صحرا. با آرزوى موفقيت 

براى همگى شما 
* گفتگو از حاجى قربان طريك

*حاجى قربان طريك _ فصل بسيار تلخى براى 
واليبال گنبد بود. نتايج تاسف بار دل همه هوادران 
يك  ثبت  از  بعد  متاسفانه    ، آزرد  سختى  به  را  
ى  گنبد  تيم  يك  هاى  باخت  در  تاريخى  ركورد 
هيچكس نيز  مسئوليت آن را به عهده نمى گيرد. 
اگر پيروزى و بردى نصيب مى شد همه خود را 
جلو مى انداختند تا اين پيروزى را به نام خود ثبت 
مى  فرارى  همه  بيايد  كه  شكست  پاى  ولى  كنند 
ريز و  اتفاقات  داريم  نوشتار سعى  اين  در  شوند. 
درشت واليبال گنبد را در اين فصل بررسى كنيم تا 

شايد بعضى حقايق آشكار شود.
ليگ  پر شدن سهميه سوپر  هاوش آسيايى و 

واليبال شهر گنبد:
بعد از اتفاقات فصل گذشته قرار شد دو 
تيم در  فصل آتى  براى گنبد در سوپر 
جواهرى  باشگاه  كند.  نمايى  هنر  ليگ 
ليگ  سوپر  در  حضور  امتياز  كه  گنبد 
سهميه  هاوش  ولى  گرفت  خودش  را 
چندين ساله واليبال گنبد را به ارث برده 
بود. سهميه چندين ساله واليبال گنبد كه 
متاسفانه  بود  شده  حفظ  دل  و  خون  با 
از  راحتى  به  آقايان   مديريت  سوء  با  
رئيس  غفارى  و  هاوش    . رفت  دست 
ورزش و جوانان بايستى پاسخگو باشند، 
محمدى  جناب  و  هاوش  كه  چند  هر 
برايش زياد مهم نيست كه اين سهميه از 
دست برود چون ايشان به مقتضاى شغل 
خود واليبال را بصورت بيزينس مى بيند 
جايگاهى  در  امروز  غفارى  جناب  ولى 
نشسته است كه بايد پاسخ دهد كه چرا 
به  ليگ واليبال يك شهر را  امتياز سوپر 
آن  غفارى  جناب  داد.  دست  از  راحتى 
در  بود  پيروزى  نوار  در  تيم  كه  روزها 
كادر تلويزيون به راحتى ظاهر مى شدند 
و حرف هاى قشنگى مى زدند. اكنون كه 
اعتبار واليبال يك شهر ، يك استان نابود 
شد چرا حاضر نيستند پاسخگو باشند؟ 

جواهرى گنبد و ثبت ركورد تاريخى 
براى واليبال گنبد :

نفس آمدن و سرمايه گذارى جواهرى قطعا مثبت 
مشكالت  واليبال  نبود  هم  جواهرى  اگر  و  است 
حادتر از اينها را در گريبانگير خود حس مى كرد 
چرا  و  گرفت  نتيجه  اينگونه  جواهرى  چرا  ولى 
تصميماتى كه باشگاه جواهرى گرفته بود به ضرر 
تمام شد. موضوعات مهمى است كه  باشگاه  اين 
بايد مورد بررسى قرار بگيرد .تشكيالت جواهرى 

به ميدان آمد  اين تركيب  با  امسال  در سوپر ليگ 
جواهرى  آقا  حاج  فرزند  جواهرى  رضا  محمد   .
نيز  باشگاه  مربى  باشگاه،  اصلى  مدير  عنوان  به 
به  توجه  با  بود.  داشلى  قره  طاهر  امر  ابتداى  در 
در  مربيگرى  براى  الزم  مدرك  داشلى  قره  اينكه 
يكى  شد  مجبور  باشگاه  نداشت  را  ليگ  سوپر 
از  يعنى  بنشاند  نيمكت  در  را  گرگانى  مربيان  از 
استفاده  نوعى  به  گرگانى  مربى  مربيگرى  مدرك 
كرده اند تا طاهر قره داشلى بتواند مربيگرى كند.
كار به مرحله انتخاب بازيكنان رسيد . شعار حاج 
آقا  جواهرى جذب بازيكنان بومى براى ترانسفر 
بازيكنان  ليست  كه   وقتى  بود.  تيمش  بازيكنان 
اعالم شد. اسامى عجيب و غريب و گاها بى نام 

ونشان و غير بومى در واليبال ديده مى شد. همه 
عالقمندان  بودند  ناراضى  نوعى  به  اتفاق  اين  از 
براين باور بودند كه اين تيم ره به جايى نخواهد  
بازيكنان  همه  حذف  بود  معلوم  هم  علتش  برد. 
غيربومى.  بازيكنان  جذب  و  گذشته  فصل  بومى 
حتى اعتراض اصحاب رسانه نيز ره به جايى نبرد. 
بعد از چندين باخت متوالى مديريت و مشاورين 
دنبال  تا  كردند  جمع  را  رسانه  اصحاب  باشگاه 
راهكار باشند. و از اين ناكامى ها به نوعى نجات 

پيدا كنند. دو موضوع اساسى در اين نشست بيان 
شد. اول اينكه باشگاه جواهرى با داشتن مشاورين 
به  و  كرد  گيرى  تصميم  اينگونه  چرا  قوى  بسيار 
اين روز افتاد چرا آقايان مشاور اجازه داده اند كه 
بازيكنان غير بومى جايگزين بازيكنان بومى شوند 
؟ دومين و مهمترين سئوال مطرح شده اين بود كه 
چه كسى اين بازيكنان غير بومى را جذب نمود؟ 
در پاسخ به سئوال دوم محمد رضا جواهرى گفت 
كه طاهر قره داشلى اين بازيكنان را انتخاب كرده 
و جذب باشگاه نموده اند و بنده فقط آقاى اشكان 
اين  اگر  ام.    ايشان توصيه نموده  به  درخشان را 
قره  طاهر  آقاى  چرا  باشد  داشته  واقعيت  داستان 
است  زده  نابخشودنى  عمل  اين  به  دست  داشلى 
با بازيكنان  ؟ جناب قره داشلى شما كه 
بومى خود قهرمان دسته يك كشور شده 
و  متعصب  بازيكنان  آن  همه  چرا  ايد 
غيرتمند را به راحتى از دست داده ايد؟ 
اگر واقعا پسر حاج آقا جواهرى راست 
جنابعالى  داشلى؛  قره  آقاى  گويد،  مى 
جفا  و  ظلم  ترين  تاريخى  و  بزرگترين 
چگونه  ايد.  كرده  گنبد  واليبال  براى  را 
؟  بدهيد  را  مردم  جواب  خواهيد  مى 
در  حضور  مجوز  و  صالحيت  كه  شما 
ايد  نداشته  را  ايران  واليبال  ليگ  سوپر 
گنبد  واليبال  براى  را  حقارت  اين  چرا 
تحميل كرده ايد ؟ گناه جليل شعار چه 
كرد  گيرى  كناره  تيم  از  اينگونه  كه  بود 
و  بزرگترين  گويند  مى  همه  و  همه  ؟  
مهمترين مشكل اين تيم در نحوه بستن 
رحمان  جنابعالى  حتى  است.  بوده  تيم 
رئوفى را و چندين بازيكن مطرح بومى 
را به اين آقايان ترجيح داده ايد. آخر و 
عاقبت كارتان را خودتان ديده ايد ! البته 
داشلى  قره  جناب  كه  شويم  مى  يادآور 
نيز در چند جا گفته اند كه من اين تيم را 
نبستم و چون ايشان در آن جلسه حضور 
نداشتند و از خود در مقابل محمد رضا 
جواهرى دفاع نكرده اند.  حق دفاع از خود را براى 
ايشان محفوظ مى داريم اگر قره داشلى تيم را بسته 
است،پس بايد پاسخگوى اين سئواالت بايد باشند 
بوده  بازيكنان دخيل  انتخاب  اگر ديگران در  ولى 
و  كرده  دفاع  خود  از  بايستى  قرداشلى  آقاى  اند 

واقعيت ها را بگويند.
 بررسى و اتفاقات بعدى باشگا ه جواهرى را در 
خواهيم  ادامه  صحرا  نشريه   بعدى  هاى  شماره 

داد.
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