
غول کش!
شگفتی؛ ایران و لهســتان هر دو در بازی اول از 
هفته ســوم لیگ ملت های والیبال شگفتی ساز 
شدند؛ ایرانی ها با پیروزی  و لهستانی ها با شکست! 
نه خوش بین ترین ایرانــی انتظار پیروزی از تیم 
ملی در بازی با لهستان را داشت و نه بدبین ترین 

لهستانی پیش بینی باخت تیمش را می کرد.
این نخستین بار نیست که والیبال ایران لهستان 
را شکست می  دهد. در 25بازی قبلی 2تیم، ایران 
در 9بازی برنده بوده. اما پیروزی دهم در شرایط 
خاص تری به دست آمد. تفاوت ایران و لهستان در 
تعداد مدال هایی است که لهستان از بازی های 
المپیک، قهرمانی جهان و از همین لیگ ملت ها 
دارد. تفاوت در تعداد بازیکنانی است که لهستان 
در لیگ های معتبر جهان دارد، در تعداد بازیکنان 
نامی و... با درنظر گرفتن این تفاوت هاســت که 
پیروزی های ایران در مقابل این تیم همیشه برای 
طرفداران والیبال خوشــایندتر از پیروزی های 
دیگر اســت ولی این پیروزی به 2دلیل اهمیت 
بیشتری دارد. بازی سه شنبه در سالن گدانسک 
لهستان برگزار شد، ســالنی پر از تماشاگر. دوم 
اینکه تیم ایران با تغییراتی که داشــت، شروع 
خوبی در لیگ امسال نداشت. هر چند تیم ملی 
قبل از بازی با لهستان از 8بازی 4بازی را برده و در 
شروع هفته دوم صدرنشین آن هفته یعنی آمریکا 
را شکست داده بود، با این حال تیم قابل اعتمادی 
نبود. شکست مقابل ژاپن و بازی های نه  چندان 
دلچسب هفته اول و شکست های یکی  در میان 
در هفته دوم، این ذهنیت را ایجاد کرده بود که 
تیم در هفته ســوم کار سختی دارد، به خصوص 
در بازی اول با لهســتان که بعد از فرانسه، تیم 
دوم جدول بود. اما سه شنبه شب بازیکنان همه 
را غافلگیر کردند. بازی با شکست ایران در ست 
اول شروع شــد. تا نیمه های ست دوم امیدی به 
پیروزی تیم نبود ولی از همان شــروع می شــد 
گفت که بازیکنان با پختگی بیشــتری به زمین 
آمده اند. سرویس ها بهتر از بازی های قبل شد، 
سرعتی زن ها بازی  بهتری به نمایش گذاشتند 
و »دریافت« که نقطه ضعف همیشگی بود، نقطه 
قوت تیم شــد. در این بازی می شد به تک تک 
بازیکنان نمره قبولــی داد، از میالد عبادی پور 
کاپیتان گرفته تــا محمدرضا حضرت پور لیبرو. 
چه اصلی ها و چــه تعویضی ها در مقابل نام های 
بزرگ لهســتان درخشــیدند. حتی فنی ها به 
کادر فنی ایران هم نمره بیشــتری از کادر فنی 
لهســتان دادند. بهروز عطایی و دستیارانش هر 
چند با نقدهایــی همراه بودنــد به خصوص در 
ست دوم و زمانی که لهستان 7امتیاز جلو افتاد 
و انتظار بیشــتری از مربیان می رفت ولی با این 
حال عملکرد آنها بیشتر مورد تأیید بود تا گربیچ. 
صحبت های گربیچ بعد از باخت تیمش هم خیلی 
حرفه ای به نظر نمی رسید: »گاهی اوقات تیمی 
که در جدول از حریف پایین تر است و شاید این 
امکان را نداشته باشد که به مرحله نهایی صعود 
کند، با تمام رویاهای خود بازی می کند و این رؤیا 
انگیزه فوق العاده ای بــه بازیکنان می دهد.« این 
حرف های او شاید به واقعیت نزدیک باشد اما برای 
مربی تیم بازنده بیشتر شبیه توجیه است. گربیچ 
در این بازی ترکیبش را تغییر داده بود، ترکیبی 
که جواب نداد و او را مجبور به اعتراف کرد: »این 
مسابقه درس والیبالی به من داد که باید بازیکنان 
را بهتر بشناسم. وقتی حریف خوب بازی می کند 
ما هم باید به خوب بازی کردن ادامه دهیم.« این 
نخستین بازی تیم ملی لهســتان با مربیگری 

گربیچ مقابل تماشاگران خودشان بود.
انتخاب ســتاره بین بازیکنان ایران سخت بود. 
امیرحسین اسفندیار، هم با دریافت های خوبی 
که داشت دل هواداران را برد، هم سرویس های 
خوبی زد و هــم اینکه بیشــتر از همه بازیکنان 
امتیاز گرفت؛ 21امتیاز. میــالد عبادی پور هم 
بهترین چهــره زمین بود. او بــا مدیریت داخل 
زمیــن، دریافت ها و ســرویس هایش حریف را 
آزار داد. امین اســماعیل نژاد که از شروع لیگ 
یکی از بهترین های تیم ایران بوده و در بیشــتر 
باز ی ها امتیازآورترین، در بازی با لهستان نمایش 
بی نظیری داشت. چه کسی تصور می کرد روزی 
در ســت پنجم بازی ایران و لهســتان، تابلوی 
امتیازات، نتیجه 12-2را به نفع ایران نشان دهد. 
در این 10امتیاز اســماعیل نژاد از خط سرویس 
تکان نخورده بود. امیرحســین توخته و مهدی 
جلوه، سرعتی زن های ایران هم بهتر از بازی های 
قبل بودند. عملکرد محمدطاهر وادی پاســور 
تیم هم قابل قبــول بــود. او در جاهایی که نیاز 
بود به بازی ســرعت داد و این هوشــمندی اش 

دلگرم  کننده بود.
آمار بازی می گوید لهســتان در همه فاکتورها 
نســبت به ایران برتری داشــت. در حمله آنها 
60امتیاز گرفتند و ایــران 56؛ آنها 12امتیاز از 
دفاع داشــتند و ایران 5امتیاز؛ همچنین امتیاز 
آنها از ســرویس 10بود و امتیاز ایران 9. اما در 
اشتباهات، لهستان بیشتر از ایران امتیاز از دست 
داد. ایران 22اشتباه داشت و لهستان 41اشتباه. 
بعضی ها پیروزی ایران را نتیجه همین اشتباهات 

لهستان می دانند.
بازی اول تمام شــد و ایران 3بازی مهم دیگر در 
پیش دارد. ایران امشــب با ایتالیــا بازی می کند 
که ظهر دیروز در صدر جدول بود. صربســتان و 
اسلوونی هم حریفان بعدی هستند؛ 3بازی سنگین 
بعد از یک پیروزی شــیرین. ایــران می تواند در 
3بازی به پیروزی برسد؟ گرفتن امتیاز از لهستان 
کاری نشــدنی بود که شــد ولی تیم برای صعود 

به امتیازات بیشتری نیاز 
دارد. 8تیم اول به مرحله 

بعد می روند و اگر ایران بتواند جایگاهش را حفظ 
کند، مهم ترین کار را انجام داده است.
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یکشنبه داغ کشتی
در مسابقات انتخابی تیم ملی، ستاره هایی 

چون یزدانی، قاسمپور و زارع  به مصاف 
حریفان مدعی می روند

سرمربی جدید نیمار را می خواهد، 
سیستم را به 3 دفاع تغییر می دهد و 

اقتصادی بازی نخواهد كرد

مهاجرت معکوسگالتیه؛ مدیر پروژه پاریس 
موج بازگشت لژیونرها به لیگ برتر، به شوق 

دیده شدن و حضور در تیم ملی. محبی 
تازه ترین نمونه برای این اتفاق است

20

تيم ملي واليبال ايران با نمايشي 
شگفت انگيز و غيرمنتظره 

لهستان را در خانه اش شکست 
داد و اميدها را براي صعود به 

مرحله بعد بيشتر کرد

این                                         را 
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