
نوزدهمين دوره مسابقات 
دنيا حيدري
      گزارش

واليبال قهرماني جهان 
در حالي از امشب براي 
کشورمان با برگزاري بازي با پورتوريکو آغاز مي شود که 
تيم ملي ايران براي نخستين بار به کسب مدال و رفتن  

روي سکوي اين رقابت ها مي انديشد.
 مدعيان

مسابقات قهرمانی جهان امسال  با حضور 24 تيم برگزار 
مي شود و براي نخستين بار دو کشور)ايتاليا و بلغارستان( 
ميزباني آن را به عهده گرفتند و بازي هاي آن در 9 شهر 
رم، فلورانس، باري، آگاس��ا، تورين و بولونيا در ايتاليا و 

صوفيه، روس و وارنا در بلغارستان انجام مي شود. 
رقابت هاي امسال در چهار گروه شش تيمي برگزار مي شود 
که از هر گروه چهار تيم به مرحله بعد صعود خواهند کرد 
که در اين بين رقابت مدعيان بدون شک ديدني تر خواهد 
بود. روسيه به عنوان قهرمان ليگ ملت هاي واليبال 2018 
که با شکست فرانس��ه به مدال طال دست يافت، يکي از 
مدعيان امسال واليبال قهرماني مردان جهان است. عالوه 
بر روسيه، مي توان از فرانسه، لهستان، ايتاليا و برزيل به 

عنوان مدعيان اين جام نام برد.
  جوان گرايي و آزمون کوالکوويچ

تيم ملي ايران اما در حالي با چهار پيروزي مقتدرانه برابر 
چين، قزاقستان، قطر و کره جنوبي به عنوان صدرنشين 
جواز حضور در مسابقات قهرماني جهان را کسب کرد که 
پيش از اين پنج مرتبه ديگر در س��ال هاي هاي 1970، 
1998، 2006، 2010 و 2014 نيز موفق به حضور در اين 

رقابت ها شده بود و اين رقابت ها را به ترتيب با مقام هاي 
بيست و يکمي، نوزدهمي، بيست ويکمي، نوزدهمي و 
ششمي به پايان برده بود.تيم ملي واليبال ايران در حالي 
شش��مين حضور خود در رقابت ه��اي قهرماني مردان 
جهان را تجربه خواهد کرد که بهترين عنوان به دست 
آمده اين تيم در سال 2014 با کواچ و رتبه ششمي بود 

و حاال اگرچه بسياري به کسب مدال و رفتن روي سکو 
مي انديشند اما کمترين انتظار از اين تيم، تکرار ششمي 
است که چهار سال قبل با کواچ به دست آمد. با اين وجود 
اما نبايد فراموش کرد که تيم ملي با تغييرات قابل توجهي 
قرار است راهي اين مسابقات شود؛ تغييراتي که استارت 
آن با استفاده از نفراتي چون مجتبي شريفي، حضرت پور، 

سامان کاظمي، اميرحس��ين تخته و... از تيم هاي ملي 
جوان��ان و نوجوانان در ليگ ملت هاي جهان زده ش��د. 
نفراتي که کوالکوويچ با استفاده از آنها در کنار باتجربه ها، 
زمينه تغييراتي گسترده را ايجاد کرد که اگرچه مي تواند 
کار او را در نتيجه گيري اندکي سخت کند اما در طوالني 

مدت بدون شک نتيجه اي شگرف خواهد داشت.
  گروه نه چندان سخت ايران

تيم ملي ايران در اي��ن دوره از رقابت ها در گروه D بايد 
با بلغارستان، لهس��تان، کوبا، فنالند و پورتوريکو ديدار 
کند. گروهي که صعود از آن براي شاگردان کوالکوويچ 
بي شک دردسري در پي نخواهد داشت. بلغارستان، تيم 
چهاردهم جهان، يکي از دو ميزبان اين دوره از رقابت هاي 
قهرماني جهان است که جزو قدرت هاي جهان واليبال 
به حس��اب مي آيد. بلغارها س��ال 1970 نايب قهرمان 
رقابت ه��اي جهاني ش��دند و چهار عنوان س��ومي اين 
مسابقات را نيز در کارنامه دارند اما هرگز موفق به کسب 
قهرماني اين بازي ها نشدند و اميدوار هستند تا امسال با 
توجه به ميزباني بازي هاي واليبال قهرماني مردان جهان، 
براي نخستين بار صاحب طالي اين بازي ها بشوند. در 
اين رقابت ها هدايت اين تيم را پالمن کنستانتينوف به 
عهده دارد؛ مربي که اميدوار اس��ت با در اختيار داشتن 
بازيکناني چون نيکوالي نيکولوف، تسوتان سوکولوف، 
ويکتور يوسيفوف و پانچف بتواند طلسم ناکامي بلغارها 

در قهرماني را بشکند. 
لهس��تان، تيم س��وم رنکينگ جهاني، يکي از مدعيان 
مسابقات جهاني اس��ت که بعد از ناکامي در رقابت هاي 

قهرماني اروپا که خود ميزبان آن بود، به دنبال قدرت نمايي 
در جهان اس��ت. لهس��تان که طي س��ال هاي گذشته 
ديدارهايش با اي��ران از جذاب ترين و پرحاش��يه ترين 
رقابت هاي واليبال بوده، تجربه قهرماني در س��ال هاي 
1974 و 2014 را دارد و در اين دوره به دنبال هت تريک 

قهرماني است. 
کوبا اما با رنکينگ ش��انزدهم جهان، يک��ي از تيم هاي 
قدرتي و قدرت ه��اي برتر امريکاي ش��مالي اس��ت با 
14قهرماني، 4نايب قهرماني و 3 مقام سومي در قاره خود 
که بعد از پورتوريکو، به عنوان تيم دوم گروه خود از مرحله 
انتخابي اين مسابقات صعود کرد. اين تيم که آنخل لوپز، 
گوتييرز و اوسوريا از جمله بازيکنان شاخص آن هستند، 
با دو نايب قهرماني و دو عنوان سومي رقابت هاي قهرماني 

جهان، حرف هاي زيادي براي گفتن دارد.
فنالند، تيم هجدهم رنکينگ جهاني، ناش��ناخته ترين 
تيم اين گروه است که هفت دوره حضور در اين رقابت ها 
را تجربه کرده و بهترين جايگاهي که بدان دست يافته، 
نهمي س��ال 2014 بوده و با توجه به اينکه چهار تيم از 
هر گروه به مرحله بعد راه خواهند يافت، شانس��ي براي 

صعود ندارد. 
پورتوريکو ضعيف ترين تيم گروه Dاز لحاظ رنکينگ فيفا 
است که پنجمين حضور خود در اين رقابت ها را تجربه 
مي کند و  بهترين جايگاهش در اين رقابت ها دوازدهمي 
است که سال 2006کسب کرد. اين تيم در دور انتخابي 
باالتر از کوبا قرار گرفت و با دو برد و يک باخت صدرنشين 

شد و به اين رقابت ها راه يافت. 

رقابت ه�اي واليب�ال 
سعيد احمديان

      گفت وگو
قهرمان�ي جه�ان در 
حالي آغاز شده است 
که تيم ملي واليبال کش�ورمان پ�س از قهرماني در 
بازي هاي آسيايي، در اين رقابت ها حضور پيدا مي کند؛ 
مسابقاتي که سطح برگزاري آن با بازي هاي جاکارتا از 
زمين تا آسمان تفاوت دارد و ش�اگردان کوالکوويچ 
آزمون سختي را پيش رو خواهند داشت. در گفت وگو 
با رضا مومني مقدم، کارش�ناس واليبال، به بررس�ي 
حضور تيم کش�ورمان در اين رقابت ها پرداخته ايم.

    
واليبال اي�ران اين روزها يک�ي از مهم ترين 
رقابت هاي�ش را پي�ش رو دارد؛ رقابت هاي 
قهرماني جهان. آق�اي مومني مقدم! اوضاع 

شاگردان کوالکوويچ اميدوارکننده است؟
در ليگ ملت ها خوب نتيجه نگرفتيم ام��ا در بازي هاي 
آس��يايي قهرمان ش��ديم و خيلي خ��وب بوديم. محمد 
موسوي دوباره به روزهاي اوج برگشته، امير غفور بعد از 
پشت سر گذاشتن مصدوميت خيلي خوب کار مي کند، 
سعيد معروف يک ليدر تمام عيار است، جوانان تيم مانند 
ش��ريفي، حضرت پور، صابر کاظمي و مي��الد عبادي پور 
خيلي خوب کار کردند، جواد معنوي نژاد در حال برگشت 
به روزه��اي خوب اس��ت و مطمئناً خيلي بهت��ر از ليگ 
ملت ها در قهرماني جهان نتيجه خواهيم گرفت. مسابقات 
قهرماني جه��ان پس از المپيک، معتبرترين مس��ابقات 
واليبال دنياس��ت که هر چهار سال برگزار مي شود و تيم 
کشورمان در دوره گذشته توانست با قرار گرفتن در رده 
ششم، بهترين نتيجه در ادواري که در اين رقابت ها شرکت 
کرده بود، بگيرد. امس��ال هم با توجه گروه بندي و اينکه 
تنها دو تيم از يک گروه سقوط مي کنند، تيم کشورمان 
قطعاً مي تواند يکي از تيم هاي صعودکننده باشد و راهي 

مرحله دوم شود. 
اما به نظر مي رسد حضور برنامه ريزي نشده 
در بازي هاي آس�يايي، يک تيم خسته را به 
اين رقابت ها فرس�تاده اس�ت، نگران کننده 

نيست؟
قطعاً، مسئله مهمي که تيم ملي واليبال را مي تواند در اين 
مسابقات تحت تاثير قرار دهد، خستگي و مسافرت هاي پي 
در پي بازيکنان است. تيم ابتدا در خرداد و تيرماه در ليگ 
ملت ها شرکت کرد، بعد به اندونزي رفت تا در بازي هاي 

آسيايي ش��رکت کند و پس از آن هم با استراحتي کوتاه 
بچه ها براي شرکت در يک تورنمنت به اسلووني رفتند و در 
ادامه هم براي شرکت در قهرماني جهان راهي بلغارستان 
شدند. چنين برنامه فشرده اي نياز داشت که بچه ها يک 
ريکاوري روحي و رواني داشته باشند اما با توجه به فشرده 
بودن برنامه تيم ملي، اين فرصت کافي را نه بازيکنان و نه 
کادر فني براي ريکاوري پيدا نکردند و اين مي تواند تيم را 

دچار مشکل کند و به تيم لطمه بزند. 
خوب يا بد چنين برنامه اي به واليبال تحميل 
شد، راهکار براي به حداقل رساندن اثرات اين 
خستگي ها و جبران نداشتن ريکاوري کافي 

چه چيزي است؟

البته اگر بخواهيم از بعد حرفه اي به اين ماجرا نگاه کنيم 
يک بازيکني که ملي پوش است بايد اين شرايط را درک  و 
تالش کند در همه تورنمنت ها و مسابقات بهترين عملکرد 
را داشته باشد. با اين وجود با کادر فني، با مديريت و تقسيم 
انرژي بازيکنان و اينکه در هر بازي با يک سيستم و نفرات 
خاص به ميدان بروند، مي توانند تأثيرات اين خستگي را 
کمتر کنند. چنين شرايطي اوج هنرنمايي کادر فني در 
چيدمان تيم است که تيم ملي با چه ارنجي مسابقات را 
شروع کند و با چه ترکيبي مسابقات را به پايان برساند و از 
تمام نيروها و پتانسيل تيم به نحو احسن استفاده کنند. 
چنين تدبيري خيل��ي مي تواند به نتيجه گيري تيم ملي 
کمک کند که در مرحله اول جزو چهار تيم صعودکننده 
باشد و در مرحله بعد هم تيم بتواند با اين تفکرات راهي 
مرحله نهايي شود که اين هدف با توجه به پتانسيلي که 

واليبال در اختيار دارد، دور از دسترس نيست. 
مسئوالن فدراسيون از بازي هاي آسيايي به 
عنوان يک ميدان تدارکات�ي براي قهرماني 
جهان ياد مي کردن�د اما تيم کش�ورمان در 
جاکارت�ا حريفاني پيش رو داش�ت که زنگ 

تفريح براي ما بودند!
بحث سياست هاي فدراسيون است که با توجه به اصرار 
کميته ملي المپيک، تيم اصلي به رقابت ها رفت و قهرمان 

ش��د و يک مدال طال به مجموع تعداد مدال هاي طالي 
کاروان اضافه کرد اما کيفيت حريفان��ي که تيم ملي در 
بازي هاي آس��يايي پيش رو داش��ت، خيلي پايين بود و 
نمي توان مسابقه با تيم هايي مانند پاکستان را به عنوان 
بازي هاي تدارکاتي در راستاي آماده شدن براي مسابقات 

قهرماني جهان در نظر گرفت. 
در مجموع با توج�ه به ش�رايطمان در ليگ 
ملت ها، بازي هاي آسيايي و تورنمنت اسلووني 
شرايط تيم را چطور مي بيند، چه ضعف هايي 
در تيم ديده مي ش�ود که ب�راي بهتر نتيجه 
گرفتن در مسابقات قهرماني جهان بايد براي 

برطرف کردن آن تالش شود؟
مسابقات آسيايي نه آمار و نه اتفاقات آن نبايد براي مالک 
باشد و فقط سه بازي آخر تيم ملي در تورنمنت اسلووني 
مي تواند مالک خوبي براي سنجش عيار تيم کشورمان 
باشد. در اسلووني در بازي اول مقابل امريکا، کوالکوويچ 
از يک ترکيب کاماًل جوان اس��تفاده ک��رد و در دو بازي 
مقابل اس��لووني و کانادا تقريباً از ترکيب اصلي استفاده 
ش��د. با توجه به اين رقابت ها معتقدم که تيم در حمله 
اول و آمار حمله اي دچار مشکل است، اين برمي گردد به 
دريافت اول، پاس و حمله که اين سه فاکتور در کنار هم 
مي تواند دست به دست هم دهد تا تيم يک حمله موفق 
داشته باش��د. آماري که در حمله اول و حمله کلي تيم 
در تورنمنت اسلووني داش��تيم، آماري نبود که بتوانيم 
در قهرماني جهان موفق باشيم. شايد بتوانيم با اين آمار 
تيم هايي مانند کوبا، پورتوريکو و فنالند را ببريم اما براي 
رسيدن به مراحل باالتر بايد به استاندارد آمادگي برسيم 
که نتيجه خوبي بگيريم. براي موفقيت در مراحل باالتر 
در قهرماني جه��ان بايد در حمل��ه 60 درصد موفقيت 

داش��ته باش��يم که اين فاکتور در تورنمنت اس��لووني 
زير 50 درص��د بود و در صورتي ک��ه افزايش پيدا نکند، 
مي تواند برايمان دردسرساز ش��ود و نتيجه گيري تيم را 

دچار مشکل کند. 
جوان گرايي واليبال در ليگ ملت ها و اعتماد 
کوالکووي�چ به بازيکنان ج�وان باعث چهره 
شدن ملي پوش�اني مانند ش�ريفي، توخته، 
حضرت پور و کاظمي شد، اين روند را چطور 

مي بينيد؟
نقطه عطف تي��م مل��ي در رقابت هاي لي��گ ملت ها 
استفاده کوالکوويچ از جوانان بود که محک زدنشان از 
ليگ ملت ها آغاز شد و در بازي هاي آسيايي و تورنمنت 
اس��لووني ادامه پيدا کرد و بازيکنان ج��وان به خوبي 
توانستند از اين فرصت اس��تفاده کنند و نشان دادند 
که واليبال در ايران پش��توانه ق��وي و محکمي دارد و 
غير از چند چهره جواني که در تيم ملي توانس��ته اند 
توانايي هايش��ان را نش��ان دهند، جوانان ديگري هم 
داريم که مي توانند در صورتي که فرصتي به آنها داده 
ش��ود، توانايي هايش��ان را ثابت کنند و آينده واليبال 
باشند. با اين حال معتقدم تزريق جوانان بايد با فاصله 
زماني  و آرام آرام باشد و نبايد در تغييرات خيلي عجله 
کنيم. طبيعت��اً جوان گرايي هزينه هاي��ي هم دارد که 
بايد بدهيم و در برخي رقابت ه��ا نتيجه نگيريم تا اين 

بازيکنان باتجربه تر و پخته تر شوند. 
با اين حال واليبال ايران در مسابقات مختلف 
گاهي فراز و نش�يب زياد داش�تند، يک روز 
ايتاليا را مي بريم و روز بعد به ژاپن مي بازيم. 
دليل آن را در چه مي بيني�د و براي اينکه در 
مس�ابقات قهرماني جهان اين روند را شاهد 

نباشيم چه بايد کرد؟ 
اين برمي گردد به سيستم تمرينات و مسابقات برون مرزي 
که ش��رکت مي کنيم. تلفيق بازيکنان با تجربه و جوان، 
نداشتن حاش��يه، زمان تمرينات و. . . اين مسائل در يک 
موفقيت خيلي مهم است تا تيم فراز و نشيب نداشته باشد. 
مهم ترين فاکتور تفکرات کادر فني اس��ت که با توجه به 
شناختي که از تيم دارند، روند تيم را کنترل مي کنند و در 
مسير صعود قرار مي دهند. تيم ما تلفيقي از بازيکنان جوان 
و با تجربه است و جوانان تيم با توجه به اينکه تازه نفس 
هس��تند مي توانند مانند بازي هاي اخير تيم ملي کمک 

حال بازيکنان با تجربه باشند. 
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معتق�دم که تي�م در حمل�ه اول و آمار 
حمل�ه اي دچ�ار مش�کل اس�ت، اين 
برمي گردد به دريافت اول، پاس و حمله 
که اين سه فاکتور در کنار هم مي تواند 
دست به دست هم دهد تا تيم يک حمله 

موفق داشته باشد

نقطه عطف تيم مل�ي در رقابت هاي 
ليگ ملت ه�ا اس�تفاده کوالکوويچ 
از بازيکن�ان جوان بود ک�ه به خوبي 
توانستند از اين فرصت استفاده کنند 
و نشان دادند واليبال در ايران پشتوانه 

قوي و محکمي دارد

بررسي شرايط تيم ملي واليبال در گفت وگوي »جوان« با رضا مومني مقدم کارشناس واليبال

والیبالدرقهرمانیجهانبهترازلیگملتهانتیجهمیگیرد

حضور پررنگ ملي پوش��ان 
شيوا نوروزي

     نگاه
جوان در رقابت هاي قهرماني 
جهان دستاورد بزرگي براي 
واليبال ايران محسوب مي شود. رقابت هاي واليبال قهرماني 
جهان در بلغارس��تان و ايتاليا ش��روع ش��ده و بلندقامتان 
کش��ورمان هم امروز در اولين ديدار خود مقابل پورتوريکو 
محک مي خورند. انتظار مي رود کوالکوويچ در اين تورنمنت 
با مي��دان دادن به بازيکنان جوان نس��ل جدي��دي را براي 
واليبال کشورمان بسازد؛ نس��لي که با شايستگي بتواند جا 

پاي بازيکنان با تجربه بگذارد. 
رقابت هاي جهاني آوردگاهي اس��ت ک��ه غول هاي واليبال 
دنيا گرد ه��م مي آيند و ب��راي آنکه قدرت خ��ود را به رخ 
بکش��ند به هيچ تيمي رحم نمي کنند. در حضور تيم هايي 
چون لهستان، امريکا، صربس��تان، برزيل، فرانسه و ايتاليا 
رسيدن به نتيجه خوب و موفقيت در قهرماني جهان براي 
هر تيمي سخت است اما برنامه ريزي و اجراي آن مي تواند 
مسير رسيدن به هدف را هموار س��ازد. واليبال کشورمان 
چند س��الي اس��ت که خود را به قدرت هاي اول اين رشته 
نزديک کرده و بارها با غول هاي دنيا سرشاخ شده و حتي بر 
آنها غلبه کرده اس��ت. به همين خاطر است که هم توجه به 
اين رشته در کشورمان بيشتر شده، هم انتظارات باال رفته و 
هم اينکه تيم هاي مطرح جهان حساب ويژه اي روي تيم مان 
باز کرده اند. همه اين موارد کار ملي پوشان را در رقابت هاي 

جهاني دشوار مي کند. 
اين بار نيز بلندقامتان با ترکيب��ي از قديمي ها و جوان ها پا 
به رقابت ها مي گذارند تا با تلفيق تجربه، انگيزه و تعصب از 
اعتبار واليبال ايران دفاع کنند اما نکته اصلي اينجاست که 
سکاندار تيم ملي تأکيد زيادي بر جوانگرايي و پشتوانه سازي 
براي نفرات کهن��ه کار دارد. مهره هاي کلي��دي که در اين 
سال ها مسئوليت اصلي تيم را به دوش کشيده اند در آينده 
نزديک بايد جاي خود را به تازه نفس ها بدهند. کوالکوويچ 
بهتر از هر کس��ي مي داند که بايد هرچه زودتر جانش��ين 
مناسبي براي بازيکناني چون سعيد معروف پيدا کند. ورود 
نسل جديد به تيم ملي و ميدان دادن به جوانان را بايد به فال 
نيک گرفت. سرمربي تيم ملي با دعوت از جوانان تازه نفس و 
فرصت دادن به آنها ثابت کرد که براي تضمين آينده واليبال 

کشورمان برنامه ويژه اي دارد. 
تورنمنت اس��لووني و انج��ام چند دي��دار تدارکاتي محک 
خوبي بود براي تيم ملي، به ويژه که به دس��تور کوالکوويچ 
بازيکناني از جمله محمدطاهر وادي، صابر کاظمي، سامان 
فائزي، اميرحس��ين توخت��ه و محمدرض��ا حضرت پور در 
ترکيب قرار گرفتند و اين فرصت را پيدا کردند تا در مقابل 
تيم ملي امريکا به ميدان برون��د. در اين بين نبايد فراموش 
کرد که براي جوان گرايي و دورانديش��ي بايد هزينه اش را 
هم بپذيريم. بدون ش��ک ملي پوش��ان جوان براي آنکه جا 
پاي باتجربه ها بگذارند به زمان ني��از دارند و در اين صورت 
است که مي توانند پاسخ اعتماد کادر فني را بدهند. در اين 
مسير نبايد از شکست ترسيد و با صبر و حوصله اجازه داد تا 

برنامه هاي کوالکوويچ اجرا شود. 
با ش��روع بازي هاي ايران در رقابت هاي جهاني تب واليبال 
دوباره گرم مي ش��ود و با توجه به باال رفتن س��طح توقعات 
خيلي ها منتظر پيروزي هاي متوالي ملي پوش��ان هستند. 
در اين دوره نيز ش��اکله اصلي تيم ملي را بازيکنان باتجربه 
تش��کيل مي دهند ولي جوانان نيز اين فرصت را دارند تا در 
حضور بهترين هاي جهان عرض اندام کنند. بايد منتظر ماند 
و ديد ملي پوش��ان واليبال با هدايت کوالکوويچ چگونه در 

مقابل غول هاي دنيا قد علم مي کنند. 

 تلفيق تجربه و انگيزه 
براي غلبه بر غول هاي واليبال

کار دشوار واليبال ايران  در نوزدهمين دوره مسابقات قهرماني جهان
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