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   سعيد احمديان
واليبال اين روزها با برگزاري مس�ابقات ليگ ملت ها دوباره هيجان را به 
خانه ها آورده اس�ت و موفقيت هاي اين رشته در س�ال هاي اخير آنقدر 
چشمگير بوده كه همزماني جام جهاني فوتبال و ليگ ملت هاي واليبال 
هم سبب نشده تا واليباليست هاي كشورمان ديده نشوند. هرچند در سه 
هفته گذشته از ليگ جهاني، واليبال كشورمان عملكرد نسبتاً متوسطي 
داشته اما درخشش بازيكنان نوجوان و جوان در تركيب تيم ملي در بازي 
مقابل غول هاي واليبال دنيا، اميدواري هاي زيادي را نس�بت به پشتوانه 
قوي واليبال براي جايگزيني اين بازيكنان با نسل طاليي فعلي به وجود 
آورده است. مرتضي ش�ريفي، محمدرضا حضرت پور، سامان كاظمي و 
اميرحس�ين توخته چهره هاي جواني بودند كه پ�س از موفقيت در تيم 
ملي نوجوانان و كسب عنوان قهرماني جهان در اين رده، حاال به تركيب 
بزرگساالن در ليگ ملت ها اضافه شده اند تا با كسب تجربه ادامه دهنده 
راه س�تاره هاي امروز واليبال باش�ند. احمد ضيايي، رئيس فدراس�يون 
واليب�ال درباره عملك�رد واليب�ال در ليگ ملت ها، عملكرد درخش�ان 
جوانان و افق برنامه هاي واليبال براي المپي�ك توكيو صحبت كرده ايم. 

    
آقاي دكتر، ليگ ملت ها به هفته چهارم رسيده است؛ به عنوان 
رئيس فدراسيون واليبال، عملكرد تيم ملي در اين مسابقات 

راضي كننده بود؟
به اس��تثناي بازي با ژاپن كه تيم ملي عملكرد قابل قبولي نداش��ت و همه 
به آن اذعان داش��تند، بقيه نتايج همان چيزي بود كه قابل پيش بيني بود. 
ژاپني ها مقابل تيم كشورمان بهترين بازي شان را در ليگ ملت ها انجام دادند 
و اگر از آن بازي بگذريم، بقيه بازي بچه ها در سه هفته اي كه از ليگ ملت ها 
مي گذرد، قابل قبول بوده و ما هم با همين پيش فرض جلو رفتيم كه با يك 
تركيب جوان تر در ليگ ملت ها حضور داشته باشيم. البته مصدوميت برخي 
بازيكنان شاخص تيم هم در نتايجي كه كسب ش��ده، تأثيرگذار بوده است. 
متأسفانه آقاي محمدجواد معنوي نژاد در اولين روزهايي كه بعد از بازگشت 
از ايتاليا با تيم ملي تمرين مي كرد، آس��يب ديد و به طور كامل از دور خارج 
ش��د. اين اتفاق يك ضربه جدي به تيم زد. بعضي از بچه ها هم اولين تجربه 
حضورشان در جمع بزرگس��االن بود و تجربه چنين مسابقاتي را نداشتند. 
البته حضور بازيكنان و چهره هاي جوان كاماًل حساب شده بود و ما به دنبال 
اين بوديم كه ملي پوشان جوان فرصت بازي پيدا كنند و خودشان را با تيم به 
مرور هماهنگ كنند. در مجموع افق تنظيم شده براي تيم ملي در برنامه هاي 
فدراسيون براي حضور موفق در المپيك 2020 توكيو است و اميدواريم تا آن 
موقع بچه ها به پختگي الزم برسند تا در ژاپن آنطور كه شايسته است بتوانيم 

به هدف گذاري مان برسيم. 
به بازي با ژاپن اشاره كرديد كه به نظر مي رسد ضعيف ترين بازی 
در ليگ ملت هاي 2018 تا امروز بوده است؛ شكستي كه كمتر 
كسي انتظار آن را داشت و آن را پيش بيني مي كرد كه به ژاپني 

ببازيم كه سال هاست به راحتي آن را شكست مي دهيم. 
بچه ها مقابل ژاپن با توجه به اينكه خودشان را فراتر از آسيا مي ديدند، دچار يك 
اشتباه شدند و اين تيم را دست كم گرفتند و اين كار دستشان داد. البته آن روز 
همانطور كه اشاره كردم ژاپن استثنايي ترين بازي اش را در ليگ ملت ها انجام 
داد. يك ذره بدشانسي آورديم و يك ذره هم تقصير خودمان بود كه حريف را 
خيلي جدي نگرفتيم. اگر جدي مي گرفتيم مي توانستيم اين تيم آسيايي را 3 
بر صفر شكست دهيم اما اتفاقي بود كه رخ داد و اميدواريم اشتباهاتي كه مقابل 

ژاپن داشتيم را در ادامه مسابقاتي كه پيش رو داريم، تكرار نكنيم. 
عالوه بر شكس�ت مقاب�ل ژاپن به نظر مي رس�د ك�ه تيم هاي 
آسيايي در يكي دو سال گذشته نسبت به سال هاي قبل خوب 
كار كرده اند و اين باعث شده تيم هاي مطرح آسيا فاصله شان 
را با تيم كش�ورمان كمتر كنند. اين به هر حال يك زنگ خطر 
است كه اگر نجنبيم نمي توانيم اقتداري كه در سطح قاره داريم 

را حفظ كنيم. 
نه تنها تيم هاي آسيايي، بلكه همه تيم ها با تمام قوا در حال تالش براي پيشرفت 
در واليبال دنيا هس��تند. ما اگر بخواهيم همچنان در رده تيم هاي مدعي دنيا 
بمانيم بايد تالش كنيم. در رده آس��يايي ها، كه به مراتب اين تهديد جدي تر 
است و به همين خاطر با علم به حركت صعودي ساير كشورها، در كشورمان نيز 
بايد برنامه ريزي الزم را براي حفظ فاصله اي كه در آسيا با ديگر تيم هاي ايجاد 

كرده ايم، داشته باشيم و در فدراسيون اين افق ديده شده است. 
يكي از راه هايي كه مي توانيم همچنان تيم اول آسيا باشيم و در 
جهان هم به عنوان يك تيم مدعي مطرح باشيم، جوان گرايي 
است؛ اتفاقي كه در ليگ ملت هاي امسال رخ داده و به خصوص 
در هفته سوم ديديم كه برخي بازيكنان جوان و حتي نوجوان 
براي تيم ملي بازي كردند و نمايش اميدواركننده اي داشتند. 
درباره سياس�ت فدراس�يون در اي�ن رابطه بيش�تر توضيح 

مي دهيد؟
قطعاً همين طور است، اگر مي خواهيم در المپيك 2020 حرفي براي گفتن 
داشته باشيم و به هدف هاي بزرگمان در اين رقابت ها برسيم، تيم كشورمان 
بايد آن پوست اندازي الزم را داشته باشد. تيم كشورمان االن از متوسط سن 
بااليي برخوردار است و بايستي خودمان را جمع و جور كنيم و حضور بازيكنان 

جوان مي تواند كمك خوبي براي تيم ملي بزرگساالن باشد. 
جوان گرايي در تيم ملي بزرگساالن را در مجموع چطور ارزيابي 
مي كنيد؟ آيا به هدف هايي كه فدراسيون در نظر گرفته در حال 

نزديك شدن هستيم؟
قطعاً در هم��ان چارچوب در حال حركت هس��تيم. جوان گرايي در واليبال 
يك امر اجتناب ناپذير اس��ت. بايد اين بچه هاي جوان ميدان ببينند و جايي 
هم مناسب تر و بهتر از ليگ ملت ها يا همان ليگ جهاني سابق براي محك 
زدن اين بازيكنان جوان نيست. جوانان بايد با حضور در چنين رقابت هايي 
با تجربه اندوزي، در كنار بازيكنان باتجربه پخته تر شوند تا بتوانند در مواقع 
حساس كمك حال تيم ملي بزرگساالن باشند. البته بازيكنان جوان در اولين 
بازي هايشان خوب امتحان پس دادند اما خب نمي توان انتظار داشت آنها در 
همين ابتداي راه بتوانند بدون اينكه بازي زيادي در جمع بزرگساالن داشته 

باشند، باتجربه و پخته عمل كنند. 
 البته چهره هايي مثل توخته، ش�ريفي، كاظمي و حضرت پور 
نشان دادند كه واليبال ايران اين ظرفيت را دارد كه جاي نسل 

طاليي را پر كند. 
بله؛ خوشبختانه با توجه به ظرفيت بزرگ اس��تعدادهای واليبال، پشتوانه 
براي جايگزيني نسل طاليي را داريم. هميشه اين ايراد را به ما مي گرفتند 
كه با رفتن نسل طاليي واليبال بايد نگران اين رشته باشيم. اما من همواره 
مي گفتم اگر نسل نوجوان و جواني كه االن در حال بازي هستند، به تيم ملي 
بزرگساالن برسند، با توجه به اينكه آموزه هاي خوبي از بزرگ ترهايش ياد 
مي گيرند، مي توانند جاي اين ملي پوشان فعلي را با شايستگي پر كنند. در 
بازي با برزيل و روس��يه ديديد كه بچه هاي بزرگ تر تيم، بازيكنان نوجوان 
و جوان را خوب اداره مي كردند، تش��ويق مي كردند، روحيه مي دادند و اين 
خيلي عالي ب��ود. هماهنگي و تعامل بي��ن بازيكنان بزرگ ت��ر و باتجربه با 
چهره هاي كم تجربه و كوچك تر ايجاد ش��ده تا جوان��ان به راحتي از تجربه 

ارزشمند بازيكنان بزرگ استفاده كنند. 
مي شود اينطور گفت كه با توجه به اين هماهنگي، نسل طاليي 
واليبال حضور جوانان را پذيرفته و اينطور نيست كه فكر كنند 
اين بازيكنان جوان مي خواهند جايگزين آنها شوند و به چشم 

يك رقيب نگاهشان كنند!
قطعاً؛ من بيشتر از همه از بزرگ ترهاي تيم ممنونم و بعد از بازي ها هم با آنها 
تماس گرفتم و اشاره كردم اين روحيه و كمك شما به بازيكنان جوان كه با 

آغوش باز آنها را پذيرفتيد و دستش��ان را گرفتيد، 
اندازه 10 تا برد براي من ارزش داشت.  به 

 رو آمدن و كش�ف اين بازيكنان جوان 
به استعداديابي فدراسيون برمي گردد؛ 
در اين باره به نظر مي رس�د برنامه هاي 

گسترده اي داريد.
براي كشف استعدادهاي واليبال به جرئت مي توانم 
بگويم امسال براي تشكيل تيم ملي نوجوانان كسي 
نمي تواند در كش��ور ادعا كند كه در اين ميانگين 
س��ني بازيكني را مي شناس��د كه در تس��ت هاي 
فدراسيون واليبال ش��ركت نكرده باشد. از تمامي 
هيئت هاي استاني خواس��ته ايم واليباليست هايي 
را كه از اس��تعداد و فيزيك خوب��ي برخوردارند و 
عالقه مند به اين ورزش هستند-حتي در دورترين 
نقاط كشور- به فدراسيون براي تست معرفي كنند 
تا نفرات مس��تعد برگزيده ش��وند. حتي برخي از 
بازيكنان مس��تعد پس از اردويي كه براي گرفتن 
تست برگزار كرده بوديم، معرفي شدند كه با وجود 
پايان تس��ت گيري، گفتيم كه به اردوهاي تيم ها 
ملحق شوند تا محك زده شوند تا بازيكن مستعدي، 
محك نخورده نباشد. حتي بازيكناني كه در تيم هاي 
اصلي انتخاب نمي شوند و نفر سوم يا چهارم برخي 
پست ها هستند، همچنان تحت نظارت فدراسيون 
باقي مي مانند و برنامه داريم ك��ه اين بازيكنان در 
تورها و مسابقات منطقه اي با مربياني كه برايشان 
در نظر گرفته ايم، ش��ركت كنند تا اگر استعدادي 
كشف نشده و با اين تمرينات مربيان و در مسابقات 

رو مي شود، از آنها هم استفاده كنيم. 
به هر حال واليبال با توجه به توفيقاتي 
كه داشته حتي در روستاها و دورترين 
نقاط كشور هم عالقه مند بيشتري از قبل 
پيدا كرده است. براي توسعه سراسري 

واليبال چه برنامه هايي داريد؟

در روستاهايي كه حتي نامشان هم در واليبال به گوش 
نرسيده اس��تعدادهايي مثال زدني كشف مي شوند 
و با توجه به اين ظرفيت ها به تمامي هيئت ها اعالم 
كرده ايم كه نگ��ران امكانات و هزينه ها نباش��ند و 
هر كمكي الزم باش��د فدراس��يون دريغ نمي كند. 
اس��تان هايي كه در ليگ برتر تيم ندارند، مي توانند 
براي حضور در سطح واليبال كشور هم از شركت در 
ليگ هاي دسته هاي پايين تر شروع كنند و فدراسيون 
حامي شان خواهد بود. مهم استارت كار است كه اگر 
زده شود، عالقه مندان هم مي آيند. با توجه به اينكه 
واليبال كشور در اس��تان ها شكل مي گيرد، توسعه 
واليبال در اس��تان ها از برنامه هاي اصلي فدراسيون 
است. اگر نگاهي به شناسنامه ملي پوشان تيم هاي 
واليبال در رده هاي مختلف سني بيندازيد، مي بينيد 
كه اين ملي پوشان از استان ها و حتي شهرها و مناطق 
دورافتاده كشور هس��تند. برخي استان ها ظرفيت 
واليبال س��الني و برخي واليبال ساحلي را دارند و با 
توجه به اين پتانسيل براي توس��عه واليبال در اين 
مناطق برنامه ري��زي كرده ايم. همچني��ن با توجه 
به توفيقاتي كه واليبال در س��ال هاي اخير داشته، 
عالقه مندي به اين رش��ته در كل ايران بيشتر شده 
و ما به دنبال اين هستيم كه از امكانات محلي كمك 
بگيريم. عالوه بر اين با ارتباطاتي كه با دولت و مجلس 
گرفته ايم به دنبال اين هستيم تا از اين ظرفيت ها براي 

توسعه واليبال استان ها استفاده كنيم. 
توس�عه زيرس�اخت ها و س�الن هاي 
ورزشي قطعًا يكي از فاكتورهايي است 
كه به توسعه واليبال در كشور مي تواند 
كمك كند. فدراسيون در اين زمينه چه 

فعاليتي را در برنامه دارد؟
توسعه زيرساخت ها در حوزه فعاليت وزارت ورزش 
و دولت در استان هاست و ما چنين تواني نداريم كه 
بتوانيم در اين موضوع فعال وارد عمل ش��ويم، اما 
اعالم آمادگي كرده ايم كه اگر اداره ورزش و جوانان 
در استان ها سالن هاي تخصصي را به ما واگذار كند، 
ما آنها را تجهيز مي كنيم. همچنين تأسيس خانه 
واليبال در تمام مراكز اس��تان ها و شهرستان ها را 
پيگيري مي كنيم تا بتوانيم با فراهم آوردن شرايط 
مناسب زمينه رشد استعدادها و عالقه مندان واليبال 

در سراسر كشور فراهم شود. 
به مسابقات ليگ ملت ها برگرديم، تيم 
ملي در پنج هفته اي كه در اين رقابت ها 

به ميدان مي رود، برنامه فشرده اي دارد 
و به گفته آق�اي كوالكوويچ قاره گردي 
مي كند. اين به نظر مي رسد در نتايج تيم 

تأثير داشته است. 
سال خيلي سختي است و با توجه به مسابقاتي كه 
واليبال پيش رو دارد، برخ��ي از بچه ها مي گويند 
با اي��ن برنامه س��ال كش��نده اي اس��ت. از طرفي 
برنامه ريزي ليگ ملت ها هم خيلي در فشرده بودن 
و سخت بودن كار واليبال تأثير گذاشته است. شما 
برنامه اي را كه تيم ملي در ليگ ملت ها دارد به هر 
كسي بگوييد، به سختي آن اذعان دارد. تيم هفته 
اول به فرانسه رفت، بعد در ادامه به آرژانتين رفت، 
بعدش دوباره دنده عقب تيم به روسيه آمد و حاال 
دوباره براي بازي هاي هفته چهارم به امريكا رفته و 
بعدش هم براي هفته آخر به تهران مي آيد. با اين 
برنامه قاره گردي مي كنيم و براي هفته آخر بايد 17 
س��اعت بچه ها از امريكا تا ايران در راه باشند و بعد 
از اين 17 س��اعت تغيير زماني، 17 روز براي اينكه 
ساعت خواب و بدنشان هماهنگ باشد، زمان الزم 
دارند ام��ا بالفاصله بعد از يك��ي دو روز بچه ها بايد 
مسابقه بدهند. اين برنامه ريزي فدراسيون جهاني 

واليبال متأسفانه ظلم به بچه هاي ايران است. 
به اي�ن برنامه ريزي اعت�راض كرديد؟ 

پاسخ FIVB چه بوده؟ 
اعتراضم��ان را اع��الم كرده اي��م ام��ا گفته اند كه 
برنامه ريزي ش��ده و نمي ش��ود كاري انجام داد اما 
براي س��ال بعد قول داده اند ك��ه برنامه بازي هاي 
ايران اين فش��ردگي و سختي امس��ال را نداشته 
باش��د. البته برخي تيم ها مشكالتي كه ما داشتيم 
را نداشتند و ميزباني هايش��ان را فقط در قاره اروپا 
گشتند. در مقابل اما با برنامه اي كه تيم كشورمان 
داشت و اين سفرهاي هفتگي از اين قاره به آن قاره 
و مس��افت هاي طوالني كه طي كردن��د، چيزي از 
بازيكنانمان باقي نماند. اين يك بحث علمي است 
كه هر اندازه از كشورتان دور شويد به همان اندازه 
زمان براي تطبيق فعاليت بدني تان الزم داريد، مانند 
س��فر تيم ملي واليبال كه با اختالف ساعت بااليي 
براي بچه هاي كش��ورمان همراه بود اما آنها هرگز 
زمان الزم را براي ريكاوري و اس��تراحت نداشتند. 
در چنين شرايطي نمي توان از بچه هاي تيم انتظار 
زيادي داشت، با اين حال اما معتقدم كه عملكرد تيم 
هفته به هفته بهتر شد و بازي هايي كه هفته دوم در 

روسيه انجام داديم، به مراتب نسبت به بازي هايي 
كه در هفته دوم در آرژانتين انجام داديم بهتر بود 
و در آرژانتين هم نسبت به مسابقات هفته اول در 

فرانسه، تيم عملكرد بهتري داشت. 
اين روند پيشرفت در هفته چهارم كه از 
جمعه در امريكا آغاز مي شود هم با توجه 
به رقباي قدرتمندي كه پيش رو داريم، 

ادامه خواهد داشت؟
در هفته چهارم با امريكا، لهس��تان و صربستان به 
عنوان سه تا از غول هاي واليبال دنيا بازي داريم و 
كار ساده اي پيش روي تيم كشورمان نيست. با اين 
حال اميدوارم بچه ه��ا بتوانند نمايش خوب و قابل 

قبولي داشته باشند. 
با توجه ب�ه اينكه اواخر تابس�تان، تيم 
كشورمان در رقابت هاي قهرماني جهان 
شركت مي كند، به نظر مي رسد كه ليگ 
ملت ها مي تواند ي�ك رقابت مقدماتي 
خوب براي تيم كش�ورمان براي حضور 

قدرتمندانه در اين مسابقات باشد. 
قطعاً همينطور است، با توجه به تضمين هفت ساله 
حضور ايران در ليگ ملت ها، ما نگراني نس��بت به 
نتايجي كه امسال در اين مسابقات كسب مي كنيم 
نداريم و هدف اصلي مان مسابقات قهرماني جهان 
خواهد بود و ب��ا توجه به جوان گراي��ي واليبال، در 
قهرماني جهان هم حضور بازيكنان جوان در تركيب 
تيم كشورمان پررنگ خواهد بود و روي آنها براي 

موفقيت تيم حساب باز شده است. 
برنامه پرترافيك واليبال س�بب شده تا 
ش�ما تصميم بگيريد كه براي بازي هاي 
آسيايي كه در بين ليگ ملت ها و قهرماني 
جهان برگزار مي ش�ود، از تي�م ملي ب 
استفاده كنيد، اين باعث نخواهد شد تا 
نتوانيم از عنوان قهرماني دوره گذشته 

دفاع كنيم و مدال را از دست بدهيم؟ 
تمام سعي مان بر اين اس��ت كه اين اتفاق نيفتد و 
برنامه تيم ب براي بازي هاي آس��يايي چيده شده 
و از تمام پتانسيل واليبال كشور براي موفقيت در 
بازي هاي آسيايي جاكارتا اس��تفاده خواهيم كرد. 
پتانس��يل واليبال همين 14، 15 بازيكن تيم ملي 
بزرگساالن نيستند و با توجه به استعدادهاي زيادي 
كه در كشورمان داريم، تيمي منتخب از بازيكنان 

اميد و جوان به جاكارتا خواهد رفت. 

اما به هرحال تيم هاي آسيايي مانند ژاپن، 
كره، استراليا و چين در تالش براي نزديك 
شدن به تيم كشورمان هستند و حضور 
نداشتن تيم اصلي واليبال در جاكارتا، قطعًا 
مي تواند سبب شود اين تيم ها تهديدهاي 

جدي براي تيم ب كشورمان باشند. 
البته اين تيم ها هنوز مش��خص نيس��ت كه با تيم 
اصلي بيايند، به جز ك��ره، معتقدم كه ژاپن و چين 
نيم نگاهي به رقابت هاي جهاني هم خواهند داشت 
و از كنار آن به راحتي نمي گذرند و به همين خاطر 
ممكن است مانند تصميمي كه ما گرفته ايم با تيم 
اصلي شان به بازي هاي آسيايي نيايند. با توجه به اين 
موارد نمي شود پيش بيني كرد اما تيم ب هم با تمام 
توان به بازي هاي آسيايي خواهد رفت و براي كسب 

بهترين نتيجه تالش خواهد كرد. 
 پس از بازي هاي آس�يايي، رقابت هاي 
قهرماني جه�ان كه اواخر تابس�تان به 
ميزبان�ي ايتالي�ا و بلغارس�تان برگزار 
مي ش�ود را پيش رو داريم. ب�ا توجه به 
اينكه س�ال گذش�ته در جام قهرمانان 
قاره ها روي س�كو رفتيم و م�دال برنز 
تاريخي را گرفتي�م، انتظارها از واليبال 

در قهرماني جهان هم باالست.
در رقابت هاي جام قهرمانان قاره ها خيلي از تيم ها 
نبودند و با توجه به تيم هايي كه حضور داشتند، ما 
يك ذره حواس جمع بازي كرديم و توانستيم روي 
سكو برويم و برنز بگيريم. به همين خاطر سطح اين 

رقابت ها قابل مقايسه با آن مسابقات نيست. 
درست مي فرماييد اما منظورمان اشاره به 
ظرفيت باالي واليبال بود كه نشان داده ايم 
توان اين را داريم كه در رقابت هاي جهاني 

هم روي سكو برويم. 
صددرصد؛ من س��طح واليبال اي��ران را باالتر از اينها 
مي دانم. هميشه گفته ام كه بچه هاي ما اگر با توجه به 
استعدادشان هر آنچه بلدند را در مسابقات به نمايش 
بگذارند، مي توانيم نتيجه مناسبي در قهرماني جهان 
بگيريم، چون مي دانيم اين بچه ها چه پتانسيلي دارند. 
آقاي دكتر انتظارها هم از واليبال با توجه 
به نتايج چند س�ال اخير ب�اال رفته و با 
توجه به اين انتظ�ارات، همه از تيم ملي 
توقع برد و موفقيت هاي بيش�تر دارند؛ 

اين فشار نگرانتان نمي كند؟
باور كنيد من در خواب هم خواب واليبال مي بينم. 
نگراني مردم م��ا را تنها نمي گ��ذارد و هدفمان در 
فدراسيون اين است كه با واليبال براي دقايقي هم 
كه شده با نتايجي كه بچه ها در مسابقات مختلف 

مي گيرند، شاد شوند. 
و در نهايت هدف گذاري اصلي همانطور 
كه شما در پاس�خ به س�ؤال اول اشاره 
كرديد، المپيك 2020 اس�ت. خيلي ها 
يك مدال المپيك توكيو را براي واليبال 

كنار گذاشته اند!
قول مدال را در المپيك نداده ايم اما گفته ايم تمام 
تالش واليبال اين است كه بتواند از مرحله گروهي 
باال بيايد و جزو صعود كننده ها به مرحله دوم باشيم. 
البته طبيعي است كه نيم نگاهي هم به سكو خواهيم 
داشت، با اين حال كسب مدال براي ما با اين سابقه 
در مقايسه با غول هاي واليبال دنيا، به نوعي برداشتن 
لقمه بزرگ تري است اما ابايي نخواهيم داشت كه به 
ما بگويند غوره نشده مي خواهند مويز شوند. بديهي 
است كه اگر افق ديدمان را بلندتر نبينيم، نمي توانيم 
به اهدافي كه مدنظرمان است در واليبال دنيا برسيم 
و با توجه به اين اصل براي آينده و مس��ابقاتي كه 

پيش رو داريم برنامه ريزي كرده ايم.

گفت وگوي»جوان« با احمد ضيايي رئيس فدراسيون واليبال

والیبالایرانبهجوانانشمیبالد

جوان گراي�ي در واليب�ال ي�ك امر 
اجتناب ناپذي�ر اس�ت. باي�د اي�ن 
بچه هاي جوان ميدان ببينند و جايي 
هم مناسب تر و بهتر از ليگ ملت ها يا 
همان ليگ جهاني سابق براي محك 
زدن اي�ن بازيكنان جوان نيس�ت. 
جوان�ان بايد ب�ا حض�ور در چنين 
رقابت هايي با تجربه اندوزي، در كنار 
بازيكنان باتجربه پخته تر ش�وند تا 
بتوانند در مواقع حساس كمك حال 
تيم ملي بزرگساالن باش�ند. البته 
بازيكنان جوان در اولين بازي هايشان 
خوب امتح�ان پس دادن�د اما خب 
نمي توان انتظار داشت آنها در همين 
ابتداي راه بتوانند بدون اينكه بازي 
زيادي در جمع بزرگس�االن داشته 
باش�ند، باتجربه و پخته عمل كنند

قول م�دال را در المپي�ك نداده ايم اما 
گفته ايم تمام تالش واليبال اين است كه 
بتواند از مرحله گروهي باال بيايد و جزو 
صعود كننده ها به مرحله دوم باش�يم. 
البته طبيعي است كه نيم نگاهي هم به 
سكو خواهيم داشت، با اين حال كسب 
مدال براي ما با اين سابقه در مقايسه با 
غول هاي واليبال دنيا، به نوعي برداشتن 

لقمه بزرگ تري است


