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ورزش مدارس دارای قدمت بسیار طوالنی درست به اندازه قدمت تاریخ ورزش ایران زمین 
بوده و اکثر بزرگان ورزش ایران زمین از مسابقات آموزشگاهی به جامعه ورزش معرفی 

شدند.
و  دلسوز  ورزش  معلم  یک  دارای   50 دهه  اوایل  در  کازرون  کورش  راهنمایی  مدرسه 
زحمتکش بود بنام مرحوم محمدجعفر آیین پرست که حق بسیار بزرگی بر گردن ورزش 
مثال زدنی  با عشق وعالقه  والیبال داشت. مرحوم آیین پرست  کازرون بخصوص هندبال و 
و اخالق منحصربه فرد تمامی دانش آموزان خود را به سمت ورزش سوق می داد. یکی از 

چهرهای ماندگار ورزش کازرون که ازجمله شاگردان آن مرحوم بود:
 صدراله حبیبی متولد 1338 کازرون

توجه  مورد  مدرسه کورش  به  ورود  آغازین  روزهای  همان  از  حبیبی  صدراله 
مرحوم آیین پرست قرار گرفت و خیلی زود به ستاره تیم هندبال و والیبال این 
مدرسه تبدیل شد و با شروع دوران دبیرستان صدراله حبیبی به عنوان یکی از 

پدیده های ورزش کازرون به همگان معرفی شد.
صدراله حبیبی شیفته حرکات و تکنیک منحصربه فرد مرحوم هوشنگ نظربین 
ستاره بی بدیل هندبال فارس و کازرون گشته و این خود به تنهایی باعث شد که 
به سمت هندبال کشیده شود و با الگوبرداری از حرکات آن مرحوم و همچنین 
قدرت بدنی بی نظیر و وجود اساتیدی مانند علی اصغر توکلی و مرحوم آیین پرست 

هندبال کازرون را در سطح کشور بعنوان یک قطب مطرح نمایند.
آقا صدراله بارها با تیم کازرون به مقام قهرمانی در استان نائل و به مسابقات 
کشوری اعزام شد و در آنجا نیز با درخشش نام کازرون را پرآوازه تر از قبل 

کرد.
همچون  استادی  و  ماهیانه  حمید  دادن  قرار  الگو  با  نیز  والیبال  رشته  در  وی 

علی اکبر جمشیدی افتخارات زیادی برای ورزش کازرون کسب نمود.
صدراله حبیبی عالوه بر هندبال و والیبال در فوتبال نیز از بهترین ها بود. در سال 
1356 با تیم جوانان کازرون به مقام قهرمانی در فارس رسید و در رده باشگاهی 
نیز با تیم پرسپولیس در سا ل 56 بعد از تیم تاج به نایب قهرمانی و در سال 1357 

با پرسپولیس به مقام قهرمانی باشگاه های کازرون رسید.
صدراله حبیبی در رشته تنیس روی میز در مسابقات آموزشگاهی نیز از قهرمانان 
افتخارات  بر  دیگری  زرین  برگ  قهرمانی  مقام  کسب  با  و  بود  فارس  مطرح 

بیشمار خود افزود.
فارس  ورزش  گرانبهای  گوهر  این  وجود  از  نیز  شنا  جذاب  و  زیبا  ورزش 
بی نصیب نماند و با کسب مقام نایب قهرمانی آموزشگاه ها فارس نام خود را در 
تاریخ ورزش کازرون برای همیشه جاویدان ساخت. کسب افتخارات بیشمار و 
افتخارات اخالق عالی و کم نظیر صدراله حبیبی زبانزد همه  این  از همه  مهم تر 

اهالی ورزش فارس بوده و خواهد بود.
او از تمامی اساتید و مربیان خود در تمامی رشته های )فوتبال: اصغر رهسپار/ علی توکلی/ 
حسن شکرریز/ عبدالصاحب نیکویی والیبال: استاد علی اکبر جمشیدی /مرحوم کرامت فضل 
الهی هندبال: استاد توکلی / مرحوم آیین پرست تنیس روی میز و شنا: استاد گروش( به نیکی 

یاد کرده و خود را به آنها مدیون می داند.
این چهره ماندگار ورزش کازرون با کمال تأسف در بستری بیماریست از تمامی دوستان، 

یاران و پیشکسوتان عزیز التماس دعا برای بهبودی هرچه سریعتر صدراله حبیبی داریم.

معرفی بزرگان ورزش کازرون
این شماره؛صدراله حبیبی 

                                                                                                       ورزشی                                                                      کارشناس ورزشی: محمدرضا پوالدی

به  پا  کازرون  در  تیمی   ۶۰ سال  اواخر 
یک  از  بیش  که  گذاشت  وجود  عرصه 
کازرون  فوتبال  خبرهای  صدر  در  دهه 
بود. تیمی با نام اولیه پیام انقالب سپس 
به سپا ۶ و بعدتر به تیم فجر معروف شد.

رحمان  اندام،  محمود  راست:  از  ایستاده 
نبی  کمان،  رنگین  حمید  مشکین، 
مالک.  عظیم  نیاکان،  کرامت  درخش، 

قنبر بادپا،، رحیم برزگر
ریحانی،  قاسم  احدی،  ابراهیم  نشسته: 
پور،  ابراهیم  صادق  صادقی،  مسعود 

عبدالصاحب مالک، صادق بشارتی

پنجره ای روبه خانه پدری

باید با پوست و گوشت و استخوان مربی 
باشی تا بفهمی چه می گویند.

با دم و بازدم شاگردانت در طول تمرینات 
گلویت  می کنی،  عرق  می کنی،  شروع 

خشک می شود.
همنشینی با قطره های باران، فریادهایی از 
صدای  تا  قلب  باالی  ضربان  دل،  اعماق 

قلبت را بشنوی.
استرس را درک می کنی و اما هیجان را 
… صدای دم و بازدم ها را … ولی باید 

برای همه مظهر اعتماد به نفس باشی.
برای شاگردانی که آسیب دیدگی دارند و 
در حین تمرین درد می کشند…و تو هم 

درد می کشی.. نگران می شوی.
است،  درگیر  هم  تو  شخصی  زندگی 
خانواده ات را مدت های طوالنی نمی بینی.. 

به نبودن هایت عادت می کنند.
مربی بودن یعنی تعهد بی قیدوشرط، یعنی 

استخوان الی زخم….
همیشه در تب و تاب و تشویش.

استخوان مربی  با پوست و گوشت و  تو 
شدی.

تو  به  که  شدی  …محکم  کردی  خلق 
تکیه کنند.

با یک سِت ورزشی مربی نخواهد  کسی 
و  بریزی  عرق  کنی،  تمرین  باید  شد، 
مایه  ورزشکار  برای  وجودت  تمام  از 

بگذاری.
برای  که  مربیان  تمامی  به  احترام  با 

سربلندی کشورشان تالش می کنند.
به احترام مربی که در تنهاییش شکست 

ولی به روی شاگردانش نیاورد....
مشکالت  بار  زیر  که  مربی  احترام  به 
از  باری  هیچکس  ولی  شکست  کمرش 

دوشش برنداشت...
به احترام مربی که همیشه مقصر بود ولی 

هیچوقت مورد تشویق قرار نگرفت...
به احترام مربی که خیلی ها را باهم رفیق 

کرد ولی خودش غریبه شد...
بهترین  همه  برای  که  مربی  احترام  به 
کارها را کرد ولی هیچکس خوبی هایش 

ندید و فقط یک بدی اش را دیدند...
به احترام مربی که خودش شکست ولی 

نگذاشت شاگردش بشکند...
ولی  باخت  تنهایی  که  مربی  احترام  به 

نگذاشت شاگردش ببازد...
به احترام مربی که همیشه اسم استادانش 
ولی  می کرد  پرچم  جا  همه  افتخار  با  را 

شاگردانش ...
به احترام مربی که بازیکنانی تربیت کرد  

تا بتوانند مربی های آینده باشند.
خیلی هایشان  که  مربی هایی  احترام  به 
متوجه نشدند چه سکوی پرتاب شان شده 
یا اینکه متوجه شدند و به روی خودشان 
هم نیاوردند…و درنهایت به پاخیزیم…

گردنمان  که  مربی هایی  همه  احترام  به 
حق دارند و فراموششان کردیم.

روز جهانی مربی گرامی باد

مربی گری شغل نیست، عشق است، 
ذوق است، ایثار و فداکاری است

اگر به عنوان شغل به آن می نگری رهایش کن

 اما اگر عشق توست بر تو مبارک باد

محمود افشار دوست با تأکید بر اینکه حضور الکنو در نیمکت تیم ملی والیبال را محتمل می داند، گفت: 
الکنو برنامه ۴ ماهه آماده سازی تیم ملی را ارائه داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیته فنی و اتاق فکر انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال، با اکثریت آرا 
والدیمیر آلکنو و دانیل کاستالنی را برای هدایت ملی پوشان در لیگ ملت های سال ۲۰۲۱ و بازی های 
المپیک توکیو انتخاب کردند. در این نشست که به ریاست محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال 
برگزار شد، برنامه های دو گزینه مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد فدراسیون، مذاکرات با این 

سرمربیان را برای توافق نهایی ادامه دهد.
پس از برگزاری جلسه سه ساعِت اتاق فکر، نام الکنو و کاستالنی دو گزینه ای که این روزها از طریق 

رسانه ها منتشر می شود یک بار دیگر از طریق فدراسیون مطرح شد.
محمود افشار دوست در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ماحصل جلسه کمیته فنی گفت: طبق گزارش 
ارائه شده از سوی رئیس فدراسیون والیبال ۲ گزینه از میان ۵ گزینه پیشنهادِی کمیته فنی نهایی شده اند. 

سه گزینه علی رغم میل باطنی خود برای همراهی تیم ملی والیبال ایران به دلیل مخالفت باشگاه هایشان 
انصراف دادند.

عضو کمیته فنی ادامه داد: الکنو و کاستالنی دو گزینه ای هستند که برنامه های خود را به فدراسیون ارائه 
داده اند. کاستالنی برنامه ای به نسبت تشریحی و کلی ارائه داده است و الکنو برنامه پیشنهادی خود را 
جزئی تر ارسال کرده است. الکنو حتی برنامه ۴ ماهه آماده سازی تیم ملی را ارسال کرده است و با توجه 

به اشرافی که به بازیکنان ایرانی دارد نشان داده والیبال ایران را می شناسد.
وی تأکید کرد: با توجه به رزومه الکنو و قهرمانی المپیک، حضور او را در نیمکت تیم ملی در مقایسه 
با کاستالنی محتمل تر می دانم. نکته مهم بحث مذاکرات مالی است که داورزنی و همکارانش با دو گزینه 

باید انجام دهند.
افشار دوست در پاسخ به این سؤال که آیا از مبلغ پیشنهادی گزینه ها اطالعی دارد یا خیر؟ گفت: خیر 
در جلسه صحبتی از مبلغ پیشنهادی گزینه ها نشد. ولی داورزنی اعالم کرد با توجه به عالقه مندی هر دو 
گزینه برای هدایت تیم ملی والیبال ایران خیلی مسائل مالی را مورد توجه قرار نداده اند. اما قطعًا نیاز است 

مذاکرات مالی را نیز انجام دهند.
عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال در پاسخ به این سؤال که به نظر شما آیا روند انتخاب سرمربی تیم 
ملی طوالنی نشده است؟ گفت: چرا ممکن است کمی طوالنی شده باشد. به هر حال مذاکرات به زمان 

نیاز دارد. اطالعی از جریان مذاکرات ندارم. به هر حال تا به توافق نهایی برسند زمان نیاز است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است هیچ یک از دو گزینه به توافق نهایی نرسند و درنهایت 
گزینه دیگر و یا حتی مربی ایرانی انتخاب شود؟ گفت: همچنین موضوعی در جلسه مطرح نشد. طبق 

صحبت های داورزنی از میان الکنو و کاستالنی یکی بر نیمکت تیم ملی خواهد نشست.
لحظه ای که در جلسه حضور داشت  تا  نیز گفت:  نوجوانان  تیم  انتخاب سرمربی  افشار دوست درباره 
صحبتی درباره سرمربی تیم نوجوانان انجام نشد و بعید می دانم صحبتی هم بشود. از رسانه شنیده ام گزینه 

تیم نوجوانان انتخاب شده اما خبری از گزینه ندارم.

افشاردوست:

برنامه چهار ماهه آماده سازی تیم ملی والیبال ایران از سوی »الکنو«

در  حرفه ای  مجوز  صدور  کمیته  اعضای 
صورت تخلف با جریمه 20 هزار دالری 
کنفدراسیون  اخالق  کمیته  به  احضار  و 

فوتبال آسیا مجازات می شوند.
خبرگزاری  ورزشی  خبرنگار  گزارش  به 
فارس، کنفدراسیون فوتبال آسیا از اعضای 
فدراسیون  حرفه ای  مجوز  صدور  کمیته 
فوتبال تعهدهای محکمی گرفته و از آنها 
خواسته در بررسی اسناد باشگاه ها با دقت 

و وسواس زیادی عمل کنند.
اعالم کرده  کمیته  این  اعضای  به   AFC
از  احتمالی  تخلف  بروز  صورت  در 
اسناد  ارائه  در  کمیته  این  اعضای  سوی 
حرفه ای  مجوز  صدور  جهت  غیرواقعی 
برای باشگاه ها برخورد انضباطی قاطعی با 

آنها صورت می گیرد.
در صورتی که تخلف اعضای این کمیته 
در ارائه اسناد باشگاه ها ثابت شود تمامی 

اعضا نفری 20 هزار دالر جریمه خواهند 
شد. ضمن اینکه این اعضا به کمیته اخالق 
اتخاذ  برای  نیز  فوتبال آسیا  کنفدراسیون 

تصمیم های دیگر احضار خواهند شد.
این سخت گیری ها قطعًا باعث خواهد شد 
مجوز حرفه ای  کمیته صدور  اعضای  که 
تمامی اسناد باشگاه ها جهت دریافت مجوز 
با  دیگر  و  ببرند  ذره بین  زیر  را  حرفه ای 
مماشات با باشگاه ها رفتار نخواهند کرد. 
صدور  کمیته  رئیس  بهروان  غالمرضا 
چون  مدیرانی  و  است  حرفه ای  مجوز 
نیز در این  اولیایی و سعید عباسی  کاظم 

کمیته عضویت دارند.
در گذشته برخی باشگاه ها با ارائه اسنادی 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  به  غیرواقعی 
هزار   120 جریمه ای  که  شدند  باعث 
کشورمان فوتبال  گریبان گیر   دالری 

شود.

 اسناد باشگاه های ایران
AFC زیر ذره بین

احضار و جریمه 20 هزار دالری در انتظار متخلفان


