6

ورزشی

وطن امروز شماره 2735

اخبار
تراکتور نقل و انتقاالت را توفانی آغاز کرد

رشید مظاهری و محمدرضا خانزاده
قرمزپوش شدند

رشید مظاهری ،دروازهبان فصل گذشته تیم
ذوبآهن اصفهان به تراکتورسازی پیوست.
به گزارش سایت تراکتورسازی ،باشگاه فوتبال
تراکتورس��ازی تبریز از  4خرید ت��ازه خود برای
فصل آتی رونمایی کرد .بر اساس اعالم غالمرضا
صادقی��ان ،مدیرعامل این باش��گاه ،در راس��تای
آما دهسازی تیم برای حضور قدرتمند در فصل آتی
این باشگاه با  4بازیکن قرارداد امضا کرده است:
 -1رش��ید مظاهری ،دروازهبان فصل گذشته
تیم ذوبآهن اصفهان
 -2محمدرضاخانزاده ،مدافع میانی تیم االهلی
قطر
 -3سعید مهری ،هافبک تیم ماشینسازی
 -4مهدی تیک��دری ،مهاجم فصل قبل تیم
مس کرمان
این بازیکنان بهعنوان نخس��تین خریدهای
باش��گاه تراکتورس��ازی در فصل نقلوانتقاالت با
قرارداد  4ساله به جمع سرخپوشان ملحق شدند.

رقابت  2االهلی بر سر برانکو

 2تیم االهلی مصر و االهلی عربس��تان در
تالش برای جذب سرمربی کروات پرسپولیس
هس��تند .به گزارش ایسنا ،برانکو ایوانکوویچ با
توجه به موفقیتهای زیادی که با پرسپولیس
به دست آورده مشتریان زیادی پیدا کرده است.
برانکو با پرسپولیس یک فصل دیگر قرارداد
دارد اما مشکالت مالی شاید باعث جدایی این
مربی از سرخپوشان شود.
س��ایت الس��بق به نقل از س��ایت «بوابه
الفجر» مصر نوشت برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی
پرس��پولیس گزینه اصلی جایگزینی الرسته،
س��رمربی آرژانتینی االهلی مصر اس��ت .این
س��ایت در ادامه نوش��ت تأخیر قرمزپوش��ان
مص��ری باع��ث ش��ده االهلی عربس��تان هم
مشتری برانکو شود و این دو تیم بر سر جذب
سرمربی کروات رقابت دارند.
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بالتکلیفی درباره وضعیت سرمربی آتی آبیها ادامه دارد

استقالل و حال عجیب آن

زهره فالح زاده :کابوسهای هر ساله باعث سرگیجه
هواداران استقالل تهران شده و تکرار خاطرات تلخ
ابتدای هر فصل تیمشان ،آنها را باز هم از رسیدن به
جامی که  ۶س��ال است رنگ آن را ندیدهاند ،ناامید
کرده اس��ت .از زمانی که اس��تقالل وینفرد شفر را
کنار گذاشت و مجیدی س��رمربی موقت شد ،قرار
بود مربی جدید و خارجی بزودی به هواداران معرفی
شود اما بیپولی باش��گاه ،درخواستهای عجیب و
به بنبست رسیدن با برخی گزینهها ،انتخاب مربی
جدید را به تأخیر انداخت.
در این بین «آندرآ اس��تراماچونی» پس از چک
و چانهزدنهای بسیار و قبول خواستههای عجیب
او در واپسین لحظات توسط استقاللیها قرار است
پس از مذاکره نهایی در اس��تانبول ترکیه یا تهران
به عنوان س��رمربی جدید آبیه��ا آن هم برای یک
سال(سال دوم پس از توافق) معرفی شود؛ مربیای
ک��ه البته کارنامه موفقی نداش��ته و تنها دلیلی که
باعث میش��ود ه��واداران به او روی خوش نش��ان
دهند ،سابقه مربیگری در اینترمیالن ایتالیاست.
اما جدا از اینکه تا اس��تراماچونی جوان بیاید و
تمرینات شروع ش��ود که این یعنی از دست دادن
زم��ان ،تمدید قرارداد با بازیکنان فصل گذش��ته و
خرید بازیکنان جدید هم به کندی در جریان است
که البته همه اینها برمیگردد به بیپولی باشگاه که
هن��وز هیچکس نمیداند چ��را در ابتدای هر فصل
اس��تقالل مش��کل بیپولی دارد و چک اسپانسر یا

تیمملی والیبال ایران در پنجمین بازی خود در
لیگ ملتهای  ۲۰۱۹مقاب��ل آرژانتین به پیروزی
رس��ید .تیمملی والیبال ایران در دومین بازی خود
از هفته دوم لیگ ملتهای  2019دیروز در ش��هر
توکیو به مصاف آرژانتین رفت و موفق شد این تیم
را با نتیجه  3بر یک شکس��ت دهد .س��رمربی اهل
مونتهنگرو تیمملی ایران برای ش��روع این بازی هم
بدون کمترین ریسک ممکن از سعید معروف ،امیر
غفور ،میالد عبادیپور ،پوریا فیاضی ،محمد موسوی،
علی ش��فیعی و محمدرض��ا حضرتپ��ور (لیبرو)
استفاده کرد .بازیکنان ایران بویژه در دفاع روی تور
درخشش خارقالعادهای در ست نخست داشتند و

تیم میتواند روزهای بیکار خود را به روزهای پرکار
مبدل کند؟

■■هیأت مدیره باشگاه توافق با استراماچونی را
تأیید نکرد!

طلب این تیم به حس��اب باشگاه واریز نمیشود تا
شرایط بد اول فصل آبیها هر سال تکرار نشود؟
ی که هنوز تکلیف بازیکنانی را
باید دید استقالل 
که قراردادشان با استقالل به پایان رسیده مشخص
نکرده و به طور رسمی بازیکنی را به خدمت نگرفته
اس��ت ،ش��رایطش در روزهای آینده چگونه پیش
میرود؟
با توجه به مش��کل مالیای که استقالل دارد و
آنچه از گوشه و کنار شنیده میشود ،بازیکنانی که
وارد مذاکره با اس��تقالل ش��دهاند چندان بازیکنان
بزرگی نیس��تند و خرید بازیکن��ان خارجی هم از

این پس قرار اس��ت با وس��واس انجام شود .در این
شرایط پرسش این است :آیا این استقالل میتواند
به موفقیتی در فصل آینده برسد؟
البته لیگ ایران در فصل گذشته نتوانست ستاره
یا پدیدهای را به فوتبال ما معرفی کند و ملیپوشان
ه��م با تیمهای خارجی و ایرانی خود قرارداد دارند،
بنابراین استقالل برای خرید بازیکن بزرگ و جدید
دستش در پوست گردو ماندهاست.
به هرحال شرایط اس��تقالل این روزها چندان
خوب نیس��ت و باید دید با پولی که قرار اس��ت به
استقالل برسد ،که البته چندان هم زیاد نیست ،این

والیبال آرژانتین هم حریف ایران نشد

نخستین پیروزی در توکیو

بازی کماش��تباه آنها باعث شد نتیجه این ست25 ،
بر  19به س��ود ایران ش��ود .در س��ت دوم بر قدرت
حمالت تیم آرژانتین به طرز محسوسی افزوده شد
و بازیکنان ایران که ش��اید با توجه به شکست  3بر
صفر روز گذشته آرژانتین مقابل ژاپن ،این حریف را
دستکم گرفته بودند ،در این ست  20بر  25باختند.
در ست س��وم بازیکنان ایران با تمرکز بیشتری به
کار خود ادامه دادند و توانس��تند جریان بازی را در
دست بگیرند تا در نهایت  25بر  22برنده شوند .ست

چهارم با برتری ایران آغاز شد ولی این آرژانتین بود
که توانست در ادامه ،تیم برتر زمین باشد اما امتیازات
حس��اس بازی در پایان این ست ،نصیب شاگردان
کوالکوویچ ش��د تا در نهایت  34بر  32و  3بر یک
برنده بازی باشند .ایران پس از شکست برابر برزیل،
نخستین برد خود را در توکیو جشن گرفت.
تیمملی ایران در بازی سوم و آخر خود از هفته
دوم لیگ ملتها از ساعت  14:10امروز یکشنبه در
توکیو به مصاف ژاپن میرود.

جلسه هیات مدیره باشگاه استقالل دیروز برگزار
ش��د و مدیرعامل گزارش عملکرد باشگاه را تقدیم
هیات مدیره کرد.
سایت باش��گاه استقالل در خبری پیرامون این
نشست نوشت« :جلسه هیات مدیره باشگاه استقالل
با حضور کلیه اعضا از س��اعت  ۱۰صبح برگزار شد.
در این جلسه درباره مسائل مختلف میان اعضا بحث
و تبادل نظر ص��ورت گرفت .اهم موضوعات مطرح
شده در این جلسه عبارت است از:
* تخصیص و تهیه بودجه جهت جذب سرمربی
و فعالیتهای نقل و انتقاالتی برای حضور پر قدرت
در فصل آینده
* گ��زارش مدیرعام��ل ب��ه اعضا درب��اره روند
مذاکرات با آندرآ استراماچونی ،به عنوان مربی مورد
نظر باش��گاه .همچنین در این جلسه مقرر گردید
تا اقدامات الزم برای بس��ته شدن تیمی قدرتمند و
در ش��أن نام باشگاه استقالل از سوی باشگاه انجام
گیرد».
در حالی که برخی رسانهها از قطعی شدن توافق
با استراماچونی در جلسه هیات مدیره خبر دادهاند
اما در خبری که روی خروجی باش��گاه قرار گرفته
هیچ اشارهای به این توافق نشده است.

گزارش
فدراسیون جهانی کوبیاک بیادب را نقرهداغ کرد

خواندن نامه عذرخواهی
در ارومیه!

کمیته انضباطی فدراسیون جهانی والیبال رای
نهایی خود را در پرونده ش��کایت ایران از بازیکن
لهس��تان اعالم کرد .چند روز قبل از شروع لیگ
ملتهای  ۲۰۱۹بود که میشائیل کوبیاک ،بازیکن
شناخته شده و باتجربه تیمملی لهستان اظهارات
عجیب و غریبی را علیه والیبال ایران عنوان کرد.
صحبتهای او که حتی به نحوی توهین به مردم
ایران هم بود ،با واکنش تند ایرانیها مواجه ش��د.
به نظر میرسید کوبیاک از اتفاقاتی که در فینال
جام باش��گاههای آسیا رخ داده ،ناراحت است .این
بازیکن امس��ال در ترکیب تیم پاناس��ونیک ژاپن
حضور داش��ت و در فینال برابر شهرداری ورامین
قرار گرفت که در نهایت با شکست و نایبقهرمانی
به خانه بازگشت .در پایان این مسابقه کوبیاک با
بازیکنان ایرانی مش��اجره لفظی داشت .بالفاصله
با تصمیم فدراس��یون والیبال و البته با دس��تور
داورزنی ،ایران تصمیم گرفت به جای پاسخ دادن
ب��ه اظهارات کوبیاک از او ب��ه کمیته انضباطی و
اخالق فدراس��یون جهانی ش��کایت کند .در این
می��ان فدراس��یون لهس��تان هم ک��ه از کوبیاک
ش��اکی بود ،آرایی را علیه بازیکن خود صادر کرد.
لهس��تانیها کوبیاک را به  ۶جلس��ه محرومیت
محک��وم کردند .اگر چه پیشبینی میش��د این
بازیکن در هفتههای دوم و س��وم لیگ ملتها به
میدان نرود اما دیروز ش��نبه هم کمیته انضباطی
 FIVBرای خود را پیرامون پرونده شکایت ایران
از کوبی��اک اعالم کرد .بر اس��اس این حکم ،این
بازیکن لهستانی بهواسطه نقض قوانین انضباطی
 FIVBب��ه محرومیت  ۶جلس��های از هفتههای
س��وم و چهارم لیگ ملتها محکوم ش��ده است.
فدراسیون جهانی همچنین اعالم کرد درخواست
تجدیدنظر از سوی کوبیاک و فدراسیون لهستان
هم به رسمیت شناخته نشد .اما نکته کلیدی در
حکم کمیته انضباطی  FIVBدر بخشی است که
چنین موردی عنوان شده است« :کمیته انضباطی
 FIVBبشدت توصیه کرد که فدراسیون والیبال
لهستان ،کوبیاک را وادار به نوشتن نامه عذرخواهی
کند .این نامه باید در طول بازی بین لهس��تان و
ایران در طول هفته س��وم لیگ ملتهای والیبال
خوانده شود» .با اینکه کوبیاک هفته آینده به ایران
نمیآی��د اما احتماال نامه عذرخواهی او در حضور
تماش��اگران ایرانی در ارومیه خوانده خواهد شد.

