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اردن مقابل اســترالیا، گروه ورزشــی- البته شکست 

تکلیف تیم های صعود کننده را تا حد 
زیادی مشــخص کرده بود اما شــاید 
کمتر کسی تصور می کرد که ازبکستان 
نتواند از عربســتان صعود کرده امتیاز 
بگیرد اما ایــن اتفاق رخ داد و ازبک ها 
با ســه گل بــازی را واگذار کردند و از 
دور رقابت هــا کنار رفتند. پیش از این 
صعــود کره جنوبی، اســترالیا، ژاپن و 
سوریه به مرحله بعدی قطعی شده بود 
و روز سه شنبه ۸ تیم صعود کرده دیگر 
هم مشخص شد: ایران، عراق، 
عمان، ویتنــام، امارات، چین، 

عربستان و لبنان.
تیــم ملی ایران با کســب 
پیروزی ۱-۰ برابر عراق ۱۸ امتیازی 
شد و به عنوان سرگروه به مرحله بعدی 
صعود کــرد. امارات نیــز در دیداری 
حساس، تماشایی و بسیار نزدیک، با 
حســاب ۳-۲ از سد ویتنام گذشت 
و مثل ایران صدرنشینی را در هفته 

آخر تصاحب کرد.
عالوه بــر ایــران و امارات، 

ژاپن، کره جنوبی، اســترالیا، عربستان 
و ســوریه هم به عنوان تیم صدرنشین 
راهی مرحله بعدی شدند.  ژاپن از هفته 
قبل ســرگروهی را قطعی کرده بود و 
کره جنوبی هم با پیــروزی برابر لبنان 

صدرنشین شد. 
را  ازبکســتان  عربســتان ۰-۳ 
شکســت داد و استرالیا هم از سد اردن 
گذشت. نکته جالب اینکه سوریه تنها 
صدرنشینی اســت که بازی هفته آخر 

خود را واگذار کرد.
عمان با برانکو ایوانکوویچ پس از 
یک دوره غیبت دوباره به مرحله نهایی 

مقدماتی جام جهانی صعود کرد. 
عراق، ویتنام و چین دیگر تیم هایی 
هستند که به عنوان برترین تیم دوم راهی 
مرحله بعدی شــدند اما شاید داستان 
لبنان متفاوت از بقیه باشد.لبنان دو هفته 
متوالــی به کره جنوبی و ترکمنســتان 
باخت اما با کناره گیری کره شــمالی، 
با ۱۰ امتیــاز در جدول تیم های دوم به 

شکلی باورنکردنی صعود کرد. 

در راه ایــن صعود عالوه بر کناره 
گیری کره شــمالی، میزبانــی قطر از 
جام جهانی هم اهمیــت دارد چرا که 
باوجود صدرنشینی این تیم به مرحله 
بعدی نرفت و ســهمیه اش به یک تیم 
دوم دیگر رسید.تاجیکستان هم امتیاز با 
لبنــان به خاطر تفاضل گل کمتر از این 
مرحله حذف شد و نتوانست شگفتی 
سازی اش را ادامه دهد.بازی های مرحله 
نهایی در دو گروه شــش تیمی برگزار 
می شود که دو تیم نخست به جام جهانی 

می روند و تیم های ســوم دو پلی آف را 
خواهند داشت و در نهایت امکان کسب 
یک سهمیه دیگر را هم برای آسیا دارند.
دور نهایــی مرحله مقدماتی جام 
جهانی روز ســوم تیر ماه قرعه کشــی 
خواهد شــد و تیم هــا حریفان خود را 

خواهند شناخت.
همچنین قرعه کشی براساس سید 
بنــدی ای خواهد بود که طبق رنکینگ 
فیفا انجام شــده و بنابراین ایران و ژاپن 
در سید یک خواهند بود و باهم رودررو 

نخواهند شــد.  در سید دوم استرالیا و 
کره جنوبی حضور دارند، در ســید سه 
عربستان و عراق، در سید چهارم امارات 
و چین، در سید پنج سوریه و عمان و در 
سید ششم ویتنام و لبنان قرار می گیرند.

شــاید قرعه ایده آل بــرای تیم 
ملی ایران رویارویی با اســترالیا، عراق، 
امارات، ســوریه و لبنان باشــد و البته 
احتمال قرارگیــری در گروهی همراه 
با کره، عربســتان، چین، عمان و ویتنام 

شگفتی ساز هم وجود دارد.

سیدبندی مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا پس از صعود 12 تیم مشخص شد.

گروه ورزشی-  تیم ملی والیبال 
ایــران که از فرصت حضــور در لیگ 
ملت هــا در جهت آماده ســازی برای 
حضــور در المپیک اســتفاده می کند، 
شکست هایی را متحمل شده که دالیل 

مختلفی در آن دخیل بوده اند.
لیگ ملت ها در اولویت آخر

رقابت هــای لیــگ ملت ها نیز 
همان مســابقات لیگ جهانی است که 
از ســال ۲۰۱۸ با فرمت جدید برگزار 
شــد. رقابتی فشرده و فرسایشی که در 
واقع میدانی برای دیدارهای تدارکاتی 
خوب است. تیم ملی والیبال ایران پیش 
از آغاز مسابقات لیگ ملت ها در جایگاه 
هشتم رنکینگ جهانی قرار داشت و در 
حال حاضر نیز رنکینگ به روزرسانی 
می شود و در پایان مسابقات می توان به 

 آن  رجوع کرد.
غفلت فدراسیون نشینان

در واقع لیگ ملت ها محلی برای 
آماده ســازی بازیکنان و تیم ها به ویژه 
تیم ملی والیبال ایران است. در دو سال 
گذشــته تیم ملی به حال خود رها شد 
و حتی پس از فســخ قــرارداد با ایگور 
کوالکوویچ تکلیف ســرمربی تیم ملی 
مشــخص نبود. در روزهایی که رقیبان 
در حال برگزاری دیدارهای تدارکاتی 
بودند هنوز تکلیف ســرمربی تیم ملی 
مشــخص نبود. علی رغم فشــارهای 
رســانه ای و نقد کارشناســان مبنی بر 
اهمیــت در پیــش بــودن المپیک اما 
فدراسیون نشینان در کمال خونسردی 
روزها را از دســت دادند تا تیم ملی در 

آســتانه دو ماه به لیگ ملت ها تکلیف 
سرمربی خود را بداند.

تفکرات »الکنو« برای حضور 
در المپیک

والدیمیــر الکنــو ســرمربی نام 
آشــنای والیبال که طال و برنز المپیک 
را در کارنامــه دارد با هدف حضور در 
چهارمین المپیــک متوالی هدایت تیم 
ملی را پذیرفت. برخالف ادعای رئیس 
فدراســیون که مدعی شــد الکنو قول 
کسب سکوی المپیک داده است اما او 
ادعــای داورزنی را رد کرد و گفت قول 

کسب سکو کار افراد شارالتان است!
الکنو در نخستین نشست خبری 
در ایران، اعالم کرد: یکی از نقاط قوت 
ایران ســرعت بازیکنان است. ضعف 
تیم ملی هم فیزیک بازیکنان اســت که 
نه لهســتان هستیم نه روسیه و نه حتی 
آمریکا. با این حال این شــانس را داریم 
که در روز مسابقه شرایط مطلوبی داشته 
باشــیم و با بهترین کیفیت وارد زمین 
شویم. در برابر سرویس های قدرتمند 
بازیکنان برخی تیم ها هم ضعف داریم 
که باید این ضعف را هم برطرف کنیم. 
در دریافت ها مشــکل داریم که این هم 
یکی از ضعف های بزرگ تیم ملی ایران 
اســت. باید بتوانیم ایــن ضعف را هم 

برطرف کنیم.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در 
مورد حضور با ترکیب جوان و با تجربه 
در لیگ ملت ها گفت: خوشــحالم که 
فدراسیون تصمیم گرفت که بازی های 
المپیک برای ما هدف نهایی باشــد و 

از لیگ ملت ها بــه عنوان رویداد آماده 
سازی کنیم. در لیگ ملت ها این فرصت 
را بــه جوانان خواهیم داد تا حضور در 
بازی های بزرگ را تجربه کنند. امیدوارم 
با این روند بتوانیم بازیکنان بزرگی در 
آینده به جامعه والیبال ایران معرفی کنیم.
ترکیــب مد نظر ســرمربی 

تحت فشار
الکنــو تا پیش از بــازی با آلمان 
ترکیب های متفاوتی را راهی زمین کرد 
و پــس از آن اصــرار بر حضور برخی 
بازیکنــان صدای منتقدان و مردم را در 
آورد. ظاهراً الکنو به ترکیب اصلی خود 
رسیده است و در صدد است تا بازیکنان 
مورد نظر برای حضور در المپیک را در 
شرایط ســخت محک زند چرا که هر 
بازی و هر ست در المپیک جدال با مرگ 
اســت و بازیکنان باید از نظر روحی، 
جسمی و روانی در باالترین سطح خود 
باشند تا تیم نتیجه کسب کند. المپیک 
دیگر محلی برای آزمون و خطا نیست 
و سرمربی تیم ملی طبق صحبت هایش 
در نشست خبری تمام سعی را خواهد 
کرد تا تیم ملی والیبال ایران در المپیک به 

آرمان تعریف شده دست یابد.
ترکش های ناشــی از عدم 

برنامه ریزی بر پیکره تیم ملی
اما در میاِن تالِش سرمربی تیم ملی 
و بازیکنان، برخی تاب شکســت ها را 
ندارند. در حالی که تیم ملی والیبال عدم 
برنامــه ریزی مدون و طوالنی مدت را 

می خورد ملی پوشان با تجربه و جوان 
زیر بار فشار در حال آماده سازی برای 

رویداد مهم المپیک هستند.
شکســت تیم ملی والیبال ایران 
مقابل اســترالیا تنها نتیجه عجیب روز 
دهم مسابقات لیگ ملت ها نبود. تیم ملی 
هلند که در زمان نگارش این گزارش با 
۱۶۷ امتیاز در جایگاه ۱۸ جهان قرار دارد 
با نتیجه ۳ بر ۲ تیم قدرتمند فرانســه را 
شکست داد. فرانسه ای که با ۳۰۱ امتیاز 
در رده پنجــم جهان قرار دارد. تیم ملی 
ایران در دو سال گذشته بدون برگزاری 
حتــی یک دیدار تدارکاتی گام در لیگ 
ملت ها گذاشته است و انتظارات باال از 
تیم فشار روانی زیادی به وجود آورده 
اســت. اســترالیا چیزی برای از دست 
دادن نداشــت و راحت تر مقابل ایران 

بازی کرد.
خطرات ناشی از بهم ریختگی 

تیم ملی
مرتضی شــیاری، مربی تیم ملی 
والیبال آمریکا پیش از آغاز مســابقات 
تاکید کرد انتظارات باال ممکن اســت 
حواشــی برای والیبال ایران به وجود 
اورد و گفت: حساس ترین سال والیبال 
ایران است، الکنو مربی شناخته شده و 
بزرگی در دنیای والیبال است امار بارها 
گفته ام با توجه به مدت زمان کوتاهی که 
در اختیــار الکنو بود، او نمی تواند چیز 
خاصی به بازیکنــان ایران ارائه دهد به 
ویــژه بازیکنان باتجربه که پکیج کامل 

اطالعات والیبال هستند و آن چیزی که 
الزم است آموخته اند؛ تنها کمک الکنو 
به والیبال ایران، مدیریت و برنامه ریزی 
خواهد بود که بتوانــد به والیبال ایران 
کمک کند. همچنین از نظر دیســیپلین 
البته ممکن اســت دیسیپلین روی تیم 
ایران به صورت معکوس جواب دهد 
و اگر شرایط به خوبی پیش نرود، همین 
موضوع باعــث بهم ریختگی تیم ملی 
خواهد شــد و مشکالت زیادی در تیم 

ایجاد خواهد کرد.
فدراسیون والیبال توقعات 

را باال برد
مرتضی شــیاری، مربی تیم ملی 
والیبال آمریکا بــا ابراز امیدواری برای 
تیم ملی والیبــال ایران گفت: امیدوارم 
تیم ایران در لیگ ملت ها و المپیک نتایج 
خوبی کسب کند، توقعات از ملی پوشان 
بسیار زیاد شده و این توقعات را مسئوالن 
فدراسیون والیبال ایران ایجاد کردند. ای 
کاش ایــن کار را نمی کردند. اگر نتایج 
مد نظر کسب نشود، بعد از لیگ ملت ها 
و المپیک حواشی بسیاری برای والیبال 
ایــران ایجاد خواهد شــد. با توجه به 
حضور الکنو در تیم ملی، حواشی بسیار 
بیشتر خواهد شد. امیدوارم این اتفاقات 
رخ ندهد و ایران نتایج خوبی به دست 

آورد تا حواشی پیش نیاید.
وی ادامه داد: با توجه به پتانســیل 
بــاالی والیبال ایــران در آینده تیم ملی 
می تواند به راحتی بر روی ســکوهای 

جهانــی و المپیک قــرار گیرد نه اینکه 
این طــور و به هر قیمتی به هر دری زده 
شــود تا ویترین را حفظ کنند؛ این کار 
درستی نیســت و هیچ جای دنیا هیچ 
تیمی این کار را انجام نمی دهد. درواقع 
آنها با برنامه ریزی، اهداف مشــخصی 
را براساس برنامه ها آماده می کنند تا به 

اهدافشان دست یابند.
شیاری اظهار داشت: خواهشم از 
داورزنی همیشه این بوده و هست که او 
به عنوان مدیر توانمند و باهوش اگر به 
دنبال حضور ایران بر روی ســکوهای 
جهانــی و المپیک اســت، باید از افراد 
متخصص بیشــتری در والیبال ایران و 
شاخه های اصلی استفاده کند تا از دانش 
و تخصص آنها برای برنامه ریزی های 
بلندمدت استفاده شــود. متأسفانه در 
حال حاضر افراد غیروالیبالی بســیاری 
در فدراســیون حضور دارنــد. آنها از 
نظر شخصیتی بسیار خوب هستند اما 
نکته مهم این است که حتی اگر از تمام 
توانایی های خود استفاده کنند، بیشتر از 
۵۰ درصــد نمی توانند به والیبال ایران 
کمک کنند. برای کسب نتایج درست 

همیشه نیاز به افراد متخصص است.
لیگ ملت ها محل آزمون و 

خطاست
کارشناس  ناصر شهنازی 
والیبال ایران نیز پس از شکست 
مقابل تیم ملی استرالیا گفت: به 
عنوان یک کارشناس و کسی 

که سال ها در والیبال حضور دارد، نظر 
الکنو را پذیرفته ام که لیگ ملت ها محل 
آزمون و خطا است و حساسیت ما باید 
برای میدان المپیک باشد. در واقع ما لیگ 
ملت ها را فدای المپیک کردیم تا پوست 
اندازی انجام شود و بازیکنان به شرایط 
ایده آل برســند. بازیکنــی مانند بردیا 
ســعادت نشان داد که در آینده می توان 
بــه او اعتماد کنیم. اجازه دهیم تیم ملی 
راهش را ادامه دهد و برای رســیدن به 
شــرایط ایده آل به ملی پوشان کمک 
کنیم. اما همه در المپیک برای نتایج تیم 

ملی حساس خواهیم بود.
وی تاکید کرد: زمانی که مربی به 
دنبال شناخت و رسیدن به ترکیب اصلی 
باشد مطمئناً آزمون و خطای زیادی روی 

بازیکن مدنظرش انجام می دهد. والیبال 
ایران مدیون بازیکنانی است که لحظات 
خوبی را برای آن رقم زده اند. بازیکنی 
که آمادگی ندارد، با بیرون گذاشتن آماده 
نمی شود و او باید در شرایط مسابقه قرار 
گیرد. الکنو در این بازی به خواسته اش 
رسیده و می خواهد بازیکنان مدنظرش 
را تحت فشار قرار دهد تا به شرایط ایده 
آل دست یابد؛ اما الکنو یک موضوع را 
در نظر نگرفته و آن احساســات مردم 
ایران است. مردم ایران روی نتایج برخی 
بازی ها مانند استرالیا حساس هستند و 
ای کاش یــک نفر ایــن موضوع را به 
الکنو یادآوری می کرد.تیم ملی والیبال 
بــدون در نظر گرفتــن نتیجه در لیگ 
ملت ها راهی مسابقات شد. برای تحقق 
هدف بزرگ در المپیک توکیو تیم ملی 
نیاز به حمایت دارد و نباید ترکش های 
حاصل از سوءمدیریت بر پیکره تیم 
ملــی فرود آید. لیگ ملت ها زمان 
مناسبی برای حمله بر تیم ملی 
نیســت و باید ملی پوشان 
برای المپیک توکیو آماده 
شوند. تیم ملی که در 
طی دو ســال گذشته 
دیــدار  یــک  حتی 
تدارکاتی نداشــته است در 
لیگ ملت ها با قدرت های والیبال جهان 
دیدار دارد فرصتی که شاید در روزهای 
عادی فدراســیون از عهده آن بر نیاید. 
مسابقات فشرده ای که روزهای بدی نیز 
برای هر تیمی به همراه خواهد داشت و 

تنها ایران مستثنی نیست.

دالیل»نوسان«تیمملیوالیبالدرلیگملتها

سیدبندی نهایی آسیا مشخص شد؛؛

شناسایی 5 حریف احتمالی 
ایران در راه جام جهانی
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