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نتیجه رای پرونده لئوناردو پادوانی در دادگاه حکمیت ورزش به تعویق افتاد .به گزارش سایت باشگاه استقالل،
با اعالم حامد افضلی ،معاون بینالملل این باشگاه ،رای دادگاه حکمیت ورزش ( )CASدرباره پرونده پادوانی
بار دیگر به تعویق افتاد .با اعالم جدید  ،CASرای این پرونده  ۱۷مرداد سال جاری صادر میشود.

ورزشی

اخبار

خارج شدن نام کاراتهکاهای ایران
از لیست بازیهای جهانی آمریکا

پس از خودداری آمریکا از صدور ویزا برای  ۵ملیپوش
کاراته مردان و زنان ایران ،نام ملیپوشان ایران از لیست
شرکتکنندگان در بازیهای جهانی آمریکا حذف شد.
به گزارش ایسنا ،رقابتهای «ورلدگیمز» از بامداد امروز
به میزبانی بیرمنگام آمریکا آغاز ش��ده اما این کشور از
دادن وی��زا به  ۵ملیپ��وش کاراته ایران برای حضور در
این رقابتها خودداری کرد .بهمن عس��گری در ،-۷۵
ذبیحاهلل پورش��یب در  -۸۴و س��جاد گنجزاده در +۸۴
کیلوگرم مردان و سارا بهمنیار در وزن  -۵۵کیلوگرم و
حمیده عباسعلی در  +۶۸کیلوگرم زنان ۵ ،نماینده ایران
در بازیهای جهانی آمریکا بودند که به دلیل عدم صدور
وی��زا ،حضور در این رقابتها را از دس��ت دادند .آمریکا
همچنین از دادن ویزا به سیدحسن طباطبایی ،رئیس
فدراسیون کاراته و سیدشهرام هروی ،سرمربی تیمملی
کاراته هم خودداری کرد .پس از این اتفاق ،فدراس��یون
جهانی کاراته اسامی ملیپوشان کاراته ایران را از میان
نفرات شرکتکننده در این مسابقات که موفق به کسب
سهمیه شده بودند حذف کرد تا کاراته ایران رسما غایب
بزرگ این رقابتها باشد .رقابتها ورلد گیمز در  ۳۶رشته
ورزشی در بیرمنگام آمریکا برگزار میشود.

پیروزی شیرین تیم ملی والیبال ایران مقابل لهستان در خاک آن کشور

حماسه نسل نو

تی��م مل��ی والیبال ایران که با ترکیب��ی جدید در لیگ
ملتهای س��ال  ۲۰۲۲شرکت کرده است ،هر چند نوسان
زیادی در طول  ۳هفته این مسابقات داشته اما در  ۲هفته
موفق به شکس��ت دادن صدرنشین ش��ده است .شاگردان
بهروز عطایی که ترکیبی از جوانان و چند باتجربه هستند،
در شرایطی گام در فصل جدید لیگ ملتها گذاشتند که
پیشبینی میش��د این تیم نتواند همانند دوره قبل ظاهر
ش��ود .تغییراتی که در ترکیب تیم ملی شکل گرفته بود و
اینکه برخی بازیکنان تأثیرگذار و ستارههای تیم به علت باال
رفتن سن از تیم ملی کنار گذاشته شده بودند ،این نگرانی
را ایجاد کرد که تیم ملی با کس��ب نتایجی ضعیف به کار
خود در این دوره از مسابقات پایان دهد .هر چند شروع تیم
ملی این ذهنیت و پیشبینی را تقویت کرد اما پیروزی برابر
تیمهای آمریکا و لهستان که صدرنشینان لیگ ملتها بودند،
معادالت را برای شاگردان بهروز عطایی تغییر داد .تیم ملی
ایران در شرایطی در هفته دوم برابر آمریکا به میدان رفت
که این تیم صدرنشین بود اما ملیپوشان کشورمان موفق
شدند با اقتدار حریف خود را شکست دهند .در شروع هفته
سوم هم که به میزبانی لهستان در حال برگزاری است ،تیم
ملی ایران در نخس��تین دیدار خود به مصاف میزبان رفت.
لهس��تان در شرایطی برابر شاگردان عطایی قرار گرفت که
س��الن بزرگ و تماشایی شهر گدانسک مملو از تماشاگران
حامی این تیم بود .ملیپوش��ان ایران هر چند ست اول را
واگذار کردند اما در ادامه توانستند با نمایشی قابل تحسین
صدرنش��ین مسابقات تا هفته سوم را شکست دهند تا این
دومین صدرنشینی باشد که به دست جوانان ایران مغلوب
میشود .هر چند تیم ملی ایران برای صعود به جمع  ۸تیم
برتر لیگ ملتهای  ۲۰۲۲کار سختی دارد اما پیروزی برابر
لهستان این امیدواری را ایجاد کرد که شاگردان عطایی به
مرحله بعد صعود کنند.

تاریخ فوتبال بوشهر
در آستانه فروش!

شهرداری بوشهر باشگاه شاهین را برای فروش به مزایده
گذاشت .به گزارش ایسنا ،شهرداری بوشهر پس از ناکامی
در تیمداری و سقوط شاهین به دسته دوم فوتبال ایران،
تصمیم گرفت این باشگاه را برای فروش به مزایده بگذارد
تا امتیاز این باشگاه را واگذار کند .شهرداری بوشهر پس
از افول شاهین ،مالکیت باشگاه را بر عهده گرفت و حتی
تیم توانست با نام «شاهین شهرداری بوشهر» دوباره به
لیگ برتر بازگردد اما رسیدگی نکردن به این تیم و تامین
نکردن منابع مالی از سوی شهرداری ،سبب شد بالهای
شاهین کنده شود و این تیم ابتدا به لیگ یک و در این
فصل به لیگ دسته دوم فوتبال ایران سقوط کند .اولویت
مزایده برای یکی از قدیمیترین تیمهای فوتبال ایران و
استان بوشهر ،خریداران بوشهری هستند و اگر خریداری
پیدا نشود ،امکان انتقال امتیاز به خارج از استان وجود دارد.
از این باشگاه قدیمی به عنوان «تاریخ فوتبال بوشهر» نام
برده میشود و رسیدگی نکردن مسؤوالن استانی به آن
باعث شده شاهین حتی به مرز انحالل هم برسد.

ژان کارلوس :با پول استقالل میتوانم
 ۲سال دیگر بازنشسته شوم!

بازیک��ن برزیلی که گفته میش��د مذاکراتی برای
حضور در تیم اس��تقالل ایران داشته است ،مدعی شد
مبلغ ق��راردادش به اندازهای باالس��ت که میتواند ۲
س��ال دیگر قید بازی کردن را بزن��د! به گزارش مهر،
با تکذیب پیش��نهاد رسمی باش��گاه استقالل ایران به
باشگاه نائوچیکوی برزیل برای به خدمت گرفتن «ژان
کارلوس» ،حاال این بازیکن حداقل یک مس��ابقه دیگر
در تیم نائوچیکو ماندنی شد .کارلوس به گمان جدایی
از نائوچیکو و پیوستن به استقالل ،بعد از آخرین بازی
ای��ن تیم در مصاحب��های از هواداران باش��گاه برزیلی
خداحافظ��ی ک��رد و حتی لحظاتی اش��ک ریخت .با
این حال ،پروس��ه انتقال این بازیکن به اس��تقالل بعد
از تکذیب مدیران باش��گاه ایرانی ،پیچیدهتر ش��د ،آن
هم در حالی که مدیر برنامه کارلوس تأیید کرد با یک
ایجنت ایرانی برای انتقال این بازیکن به اس��تقالل در
حال مذاکره بوده است! اما ماجرا به اینجا ختم نمیشود.
نائوچیکو در ادامه رقابتهای دسته  Bبرزیل ،روز شنبه
هفته آینده در دیداری حساس و سخت به مصاف گرمیو
میرود .روبرتو فرناندز ،سرمربی نائوچیکو با بیان اینکه
ژان کارلوس در این مس��ابقه هم ب��رای تیمش بازی
خواهد کرد ،توضیحاتی درباره تأثیر پیشنهاد استقالل
روی بازیکن تیمش هم داد و مکالماتش با این بازیکن را
فاش کرد .فرناندز با بیان اینکه بحث حضور در استقالل،
کارلوس را تحت تأثیر قرار داده است ،گفت :با این حال
او بازیکنی فوقالعاده حرفهای اس��ت .او یک مرد بالغ
است .اگر پیشنهادی برسد ،مشکالت او را حل میکند و
به تیم نائوچیکو هم کمک خواهد کرد .سرمربی باشگاه
برزیلی درباره قرارداد کارلوس توضیحاتی داد و گفت:
ژان  ۳۰ساله است .او حقوق خوبی در نائوچیکو میگیرد
و شاید باالترین دریافتی را داشته باشد اما دستمزدی
که او در سری  Aیا تیمهای خارجی میگیرد ،بسیار
باالتر است .او به مکالماتش با کارلوس درباره احتمال
انتقال به فوتبال ایران و استقالل هم اشاره کرد و گفت:
ژان بدون توجه به چیزهایی که اتفاق میافتد به کارش
ادامه میدهد .او انس��ان است و این چیزها به این فرد
آسیب میزند .ما حتی با هم صحبت کردیم .حرف ژان
این بود« :پروفسور؛ من  ۳۰ساله هستم و در  ۳۲سالگی
میتوانم با پولی که میگیرم آنجا بازنشسته شوم» .من
گفتم «پسرم مرا در آغوش بگیر» تا او را آرام کنم.

نگاه

رمزپیروزیشگفتانهمامقابللهستان

ادامه از صفحه اول

ایتالیا تیم خود را بعد از المپیک تغییر داد و قطعا والیبال
خوبی را به نمایش میگذارد اما اگر تحت فشار قرار بگیرد،
کم میآورد چون تک و توک ستاره دارد و مثل قبل نیست
که  ۶بازیکنش تاپ دنیا باشند .البته بازیکنان خوبی دارد
اما در سالهای اخیر کمتر بازی کردهاند ،بنابراین ممکن
اس��ت تحت فشار دچار اشتباه شوند .اگر خوب سرویس
بزنیم ،با صبر و حوصله بازی کنیم و تاکتیکهایمان را
اجرا کنیم ،موفق میشویم.
هر چند سهشنبهشب یکی از تیمهای خوب جهان را
بردیم و باید خوشحال باشیم اما این بازی برای همان شب
بود و شادی آن هم باید همان زمان تمام شود .تیمملی
ما  ۳بازی دیگر دارد و نیاز است با آرامش امتیازات خوب
را جمع و به جمع  ۸تیم برتر صعود کند.
*مربی و کارشناس والیبال /کاپیتان اسبق تیم ملی

قزاقستان مغلوب دختران والیبال ایران شد

تیم ملی والیبال جوانان دختر ایران به نخستین پیروزی خود در رقابتهای
قهرمانی آسیا دست پیدا کرد .تیم ملی والیبال جوانان دختر ایران در دومین
دیدار خود از رقابتهای قهرمانی آسیا مقابل قزاقستان میزبان به میدان رفت و
پیروز شد .والیبالیستهای ایران در این دیدار با حساب  ۳بر صفر ( ۲۵بر ,۲۰
 ۲۵بر  ۱۹و  ۲۵بر  )۲۱حریف خود را شکست دادند .تیم ایران در نخستین
مسابقه ،روز دوشنبه مقابل تایلند شکست خورد و در سومین و آخرین دیدار خود از دور گروهی شنبه ۱۸ ،تیر به
مصاف کرهجنوبی میرود .در پایان دور گروهی  2تیم برتر هر گروه به مرحله دوم مسابقات صعود میکنند .در پایان
این دیدار رویا فرخی قدرتیزن تیمملی ایران با کسب  ۲۰پوئن ،امتیازآورترین بازیکن زمین شد .همچنین ریحانه
فاضلی با  ۱۲امتیاز و مبینا غفاریان با  ۷امتیاز دیگر بازیکنان امتیازآور ایران در این بازی بودند .در تیم قزاقستان نیز
میلیو کوا با  ۱۲امتیاز بهترین بازیکن بود.

■■خون اسفندیار به جوش آمده بود!

دریافتکننده قدرتی والیبال ایران مقابل لهستان یک بار
دیگر تواناییهای ش��گرف خود را به اثبات رساند .حدود ۳
سال پیش بود که تیم ملی جوانان والیبال ایران موفق شد
در رقابتهای قهرمانی جهان باالتر از همه قدرتها عنوان
قهرمانی را از آن خود کند .تیمی که حاال چند س��تاره آن
در ترکیب تیم ملی بزرگس��االن حضور دارند و یکی از این
والیبالیس��تها امیرحس��ین اسفندیار اس��ت .اسفندیار در
همان مس��ابقات قهرمانی جوانان جهان موفق ش��د عنوان
ارزشمندترین بازیکن رقابتها را آن خود کند و نشان دهد

چه آینده روش��نی در انتظارش است .ستاره جوان والیبال
ایران با پرشهای فوقالعاده و اسپکهای مهارنشدنی نگاهها
را به عنوان یک پدیده به سمت خود جلب کرد .قبل از شروع
رقابتهای المپیک توکیو بود که امیرحسین اسفندیار از فرم
خوب خود فاصله گرفت و این ناامیدی به وجود آمد که شاید
او نتواند به همان ستارهای تبدیل شود که هواداران والیبال
انتظارش را داش��تند؛ بازیکنی ک��ه در رقابتهای قهرمانی
جوان��ان جهان نام خود را به عن��وان یکی از آیندهدارترین
والیبالیس��تهای دنیا بر سر زبانها انداخت .با وجود پشت
س��ر گذاشتن یکی ،دو سال بسیار س��خت و پراسترس به
نظر میرس��د حاال اسفندیار به همان بازیکنی تبدیل شده
که همه انتظارش را داشتند .این ستاره جوان و خوشآتیه
والیبال ایران در لیگ ملتهای امس��ال یک بازیکن کلیدی
برای ما بود و تاثیر مس��تقیمی در پیروزیهای تیم داشته
است .اوج درخشش اسفندیار دیدار برابر کانادا بود؛ جایی که
او با نمایش خیرهکننده خود به پیروزی شیرین و دلچسب
ایران کمک کرد .این والیبالیست جوان حاال به پختگی کامل
رسیده است؛ فاکتور مهمی که عالوه بر مسائل فنی در اخالق
و رفتار او نیز کامال قابل مشاهده است .امیرحسین اسفندیار
در جریان پیروزی تاریخی ایران مقابل لهستان نیز عملکردی
تحسینبرانگیز داشت .او در این جدال تماشایی با  ۲۱امتیاز،
امتیازآورترین بازیکن ایران بود .اسفندیار  ۱۹امتیاز از حمله
کسب کرد و  ۲امتیاز مستقی م سرویس هم به ثبت رساند.
او همچنی��ن آمار فوقالعاده  ۵۹درصد موفقیت در حمالت
را به جا گذاشت تا یک بار دیگر نشان دهد میتوان به او به
عنوان یک ستاره کالس جهانی اتکا کرد.
ام��ا یک��ی از جذابترین لحظات در مس��ابقه توس��ط
همین امیرحس��ین اسفندیار رقم خورد؛ جایی که او پشت
خط سرویس ایس��تاد و با ضربهای هوشمندانه برای ایران
کس��ب امتیاز ک��رد .دریافتکنندههای لهس��تان در عقب
زمین جاگیری کرده بودند و اسفندیار با نگاه تیزبین خود
بخوبی این مس��اله را دید و با یک سرویس فوق فنی برای
ما کس��ب امتیاز کرد .در س��ت چهارم بود که ش��اهد این
صحنه بودیم .اسفندیار درست بعد از سرویسهای عجیب
و غریب «متئوش بینیک» س��رعتیزن لهستان این امتیاز
س��رویس را کسب کرد .بینیک با چند سرویس فوقالعاده
فاصله امتیازی با ایران را از بین برد و اسفندیار هم با این
سرویس هوشمندانه پاسخ او را داد .ستاره ایران بعد از این
کس��ب امتیاز فریاد بلندی هم سر داد تا صحنه جالبی در
سالن گدانسک رقم بخورد.
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اسماعیلنژاد سورپرایز ایران
تا مدتها میشود به عملکرد امین اسماعیلنژاد در ست
پنجم دیدار برابر لهستان نگاه کرد و لذت برد .بد نیست اگر ی 
ک
ک به قبل از لیگ ملتها بزنیم؛ جایی که گفته میشد
فلشب 
صابر کاظمی پش��ت خ��طزن بیرقیب تیم ملی حداقل در
ن اختالف نظر بینوالیبالدوستان
 VNLخواهد بود؛ حتی ای 
وجود داشت که از بین بردیا سعادت و امین اسماعیلنژاد چه
کس��ی برای نفر دوم در این پست شایستهتر است .هر طور
که بود بهروز عطایی از بین این گزینههای جذاب ،کاظمی و
اسماعیلنژاد را برای هفته اول انتخاب کرد و آنها را با خود به
برازیلیا برد .همانطور هم که انتظار میرفت این صابر کاظمی

بود که از ابتدای مسابقات جایگاه ثابتی در ترکیب شروعکننده
تیم ملی ایران داشت .قصه شگفتانگیز امین اسماعیلنژاد و
تیم ملی از اواسط هفته دوم استارت خورد؛ جایی که عملکرد
دور از انتظ��ار صابر کاظمی و البته مصدومیت جزئی او این
فرصت را به اسماعیلنژاد داد تا خودش را به ترکیب  ۶نفره
ایران تحمیل کند .امین بخوبی میدانست این یک فرصت
طالیی است و نباید به راحتی آن را از دست بدهد؛ اتفاقا این
پسر خوشقد و قامت و خوشاستیل والیبال ایران به بهترین
شکل ممکن توانست این فرصت را غنیمت بشمارد؛ تا جایی
که حاال بعد از آغاز هفته سوم لیگ ملتها ،اسماعیلنژاد تمام

نگاهها را نه تنها در ایران که در دنیا هم به خود جلب کرده
است .پسر آذری والیبال ایران در هفته اول با وجود عملکرد
نه چندان خوب تیم ملی در برزیل ،بهترین بازیکن ایران بود
اما قطعا استارت اصلی دلبری او از هفته دومزده شد؛ جایی
که امین در همه بازیهای ایران لقب امتیازآورترین بازیکن
تیم را به نام خود ثبت کرد .ش��اهکار اصلی اما در گدانسک
رقم خورد .اگر چه اسماعیلنژاد امتیازآورترین بازیکن بازی
و حتی ایران هم نبود اما چه کس��ی اس��ت که برد ایران در
س��ت پنجم را به نام این جوان  ۲۶س��اله ننویسد؟ استارت
اثر هنری امین اس��ماعیلنژاد مقابل لهستان وقتیزده شد

که ایران امتیاز  ۲را کس��ب کرد و
امین پشت خط سرویس رفت .او به
باورنکردنیترینشکلممکنازامتیاز
 ۲تا  ۱۲پشت خط سرویس ماند تا ۱۰
هزار لهستانی به استیصال کامل برسند؛ در
واقع آنها باورشان نمیشد یک بازیکن توانسته کاری کند که
روی تابلوی سالن نتیجه عجیب و غریب  12-۲مشاهده شود.
هیچکس در سالن گدانسک باورش نمیشد اسماعیلنژاد ۱۰
امتیاز پیاپی پش��ت خط سرویس ایستاده و یک تنه باخت
لهستان در ست پنجم و کل بازی را رقمزده است.

آب پاکی روی دست وریا غفوری با جذب محمد محبی

خرید جدید استقالل از پرتغال
زه�ره فالحزاده :در صورت قطعی ش��دن
گزارش
حضور محمد محبی در استقالل ،عمال باید
کار وریا غفوری را با این تیم تمام شده دانست .یکی از گزینههای
استقالل در بازار تابستانی نقل و انتقاالت ،محمد محبی ،بازیکن
بوشهری فوتبال ایران است که پس از درخشش در تیم سپاهان
راهی تیم سانتاکالرا در لیگ پرتغال شد .استقاللیها مذاکرات
مهم و مثبتی با این بازیکن و باشگاه پرتغالی داشتهاند و اگر اتفاق
خاصی رخ ندهد ،آبیپوش شدن این ملیپوش سابق بزودی اعالم
میش��ود و به احتمال زیاد در نخستین تمرین آبیپوشان هم
[ اوجوگو ]

کارمو با ا
ژدها صحبت میکند

حضور پیدا خواهد کرد .قطعی شدن حضور محبی در استقالل
را میتوان به نوعی پایان کار وریا غفوری با آبیپوشان دانست یا
به عبارتی میتوان گفت جذب محبی ،آب پاکی است که روی
دست کاپیتان آبیپوشان ریخته میشود .استقاللیها در پست
دفاع راست صالح حردانی را در اختیار دارند و در حالی که سبحان
خاقانی هم وینگر راستی است که توان بازی در پست دفاع راست
را هم برای روز مبادا دارد ،آنها رضا میرزایی را هم برای پس��ت
وینگر راس��ت از سپاهان به خدمت گرفتهاند .در صورت قطعی
شدن حضور محبی ،تعداد بازیکنان لب خط این تیم در سمت
[ آبوال ]

چلسی به م
اتئوس حمله میکند

راست به  ۴خواهد رسید .به این جمع باید کوین یامگا را هم اضافه
کرد که در تمام پستهای سمت راست به صورت کامال تخصصی
بازی میکند .استفاده از این تعداد بازیکن با توانایی بازی در سمت
راست زمین را میتوان به منزله خط پایان برای وریا غفوری در
این تیم قلمداد کرد که در این صورت غفوری پس از  ۶س��ال
حضور در جمع آبیپوشان ناچار به ترک این تیم خواهد شد .طبق
اطالعات به دست آمده از سوی خبرنگار ورزشی «وطنامروز»،
باشگاه استقالل برای رضایتنامه سال اول محمد محبی حدود
 250هزار یورو به باشگاه سانتاکالرای پرتغال پرداخت میکند.
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