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حاجى قربان طريك ـ مسابقات ليگ 
ملى  تيم  قهرمانى  با  امسال  واليبال  جهانى 
واليبال  ملى  تيم  و  رسيد  پايان  به  فرانسه 
ايران در دور اول اين مسابقات حذف شد. 
انتقادهاى  واليبال   ملى  تيم  از حذف  بعد 
ولى  گرفت  صورت  كواچ  عملكرد  به 
ملى  تيم  سرمربى  از  واليبال  فدراسيون 
حمايت كرد. سئوال مهمى كه امروزه مطرح 
مى شود مقايسه عملكرد سرمربى سابق تيم 
كواچ  اسلوبادان  با  واالسكو  خوليو  ملى 
سرمربى حال تيم ملى است. مهمترين عامل 
ملى  تيم  در  واالسكو  خوليو  تيم  موفقيت 

ايران درك بسيار باالى او از واليبال بود والسكو نه 
تنها به اصول و تاكتيك هاى واليبال مسلط بود بلكه 
نگاه ويژه اى به عملكرد ذهن بازيكنان داشت. او 
متخصص پااليش ذهنى بازيكنان و يك روانشناس 
به تمام معنا بود. طرز ايستادن والسكو در كنار زمين 
بازيكنان  با  خود  نگاه  با  فقط  و  بود  عادى  بسيار 
صحبت مى كرد والسكو قادر بود از كنار نيمكت 
استرس بازيكنان داخل زمين را گاها كنترل كند. او 
با  بااليى  بسيار  عاطفى  رابطه  كه  بود  بزرگى  مربى 
و  قدرت  باال  هاى  فاكتور  تمامى  داشت.  بازيكنان 
داد و در آخر  را نشان مى  صالبت آن مرد بزرگ 
نداشت.  مفهومى  ساالرى  بازيكن  والسكو  تيم  در 

جمهور  رئيس  درخواست  به  والسكو  متاسفانه 
تا اسلوبادان كواچ  باز گشت  به آرژانتين  كشورش 
جايگزين والسكو شود. اولين گام كواچ در انتخاب 
كمك مربيان تيم بود وى برخالف والسكو كه يكى 
از بزرگترين تئوريسن هاى واليبال يعنى سيچلو را 
در تيم خود آورده بود كادر فنى خود را با مربيان 
اين  بست  واليبال  دنياى  در  نشان  و  نام  بى  تقريبا 
شد.  واليبال  اهالى  تعجب  موجب  كواچ  عملكرد 
كواچ نيز همچون والسكو تمرينات نسبتا خوبى به 
مربى  همچون  نتوانسته  او  ولى  دهد  مى  بازيكنان 
سابق تيم ملى در توانايى ذهنى بازيكنان كار كند. 
در كناز زمين كواچ كمى مضطرب ديده مى شود و 

آن صالبت والسكو را دركوچ نمى بينيم و 
البته در صحنه اى كواچ با اشاره پاسور تيم 
بازيكن داخل ميدان را تعويض كرد  كه اين 
حركت از نگاه كارشناسان واليبال ايران باز 
انتخاب  انتقاد شديد قرار گرفت. در  مورد 
بازيكن نيز كواچ دست به عصا حركت مى 
كند و آن قدرت ريسك پذيرى والسكو را 
داشتن  نگه  در  پافشارى  و  اصرار   . ندارد 
ليبروى دوم تيم يعنى عليزاده چه توجيهى 
دارد بازيكنى كه در ميادين جهانى آزمايش 
داده  نشان  پايين  بسيار  با عملكرد  را  خود 
پيراهن  هم  باز  كه  دارد  لزومى  چه  است 
تيم ملى را بپوشد. چرا ظريف كه عملكرد 
بسيار بااليى برخوردار است بعد از رفع مصدوميت 
باز نگشت. كواچ چرا اين همه اصرار  به تيم ملى 
از  امير غفور كه به خاطر آسيب ديدگى  تا  داشت 
شرايط بدنى خوبى برخوردار نبود را به ليگ جهانى 
ببرد و ميكائيل تاجر بازيكن آماده را در دقايق پايانى 
از ليست خارج كند كدام مربى بازيكن مصدوم را 
جايگزين بازيكن آماده مى كند و در نهايت در تيم 
اسلوبادان كواچ احساس مى شود كه نوعى بازيكن 
ساالرى وجود دارد كه اميدواريم اينگونه نباشد . تا 

واليبال ايران به سمت سقوط گام برندارد

خوليو والسكو يا اسلوبادان كواچ

با نهايت تألم و تأثر درگذشت فرهيخته بزرگوار و معلم دلسوز حاج قادير گوكالنى را به خانواده محترم و 
مردم كالله از صميم قلب تسليت گفته و براى آنمرحوم علو درجات الهى را مسئلت داريم.
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