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خروج تیم ملی فوتبال زنان از رنکینگ فیفا
مســئوالن  بی توجهــی 
تیم  به  فوتبال  فدراســیون 
باعث  زنــان  فوتبــال  ملی 
خروج ایــن تیم از رنکینگ 

جهانی فیفا شده است.
ایســنا،  گــزارش  بــه 
جهانــی  فدراســیون 
رنکینگ   )FIFA(فوتبــال
تیم های ملی زنان را اعالم کرد که بر اســاس آن تیم ایران هیچ جایگاهی 
ندارد و از رنکینگ خارج شــده است. این اتفاق چند سال پیش هم افتاده 
بود که به دنبال آن تیم ملی تشــکیل و به یک تورنمنت اعزام شــد تا به 
رنکینگ برگردد. موضوعی که نشــان دهنده اهمیت کم بخش زنان برای 

مسئوالن فدراسیون است!
۲۰ ماه تعطیلی تیم ملی زنان

 ۲۰ فروردیــن ماه ۱۳۹۸ بــود که تیم ملی زنان بزرگســال ایران در 
آخرین مسابقه خود از مرحله دوم انتخابی المپیک شکست خورد و حذف 
شــد. پس از آن اردوهــا، برنامه ها، فعالیت ها و هــر آن چیزی که به تیم 
بزرگســاالن مربوط بود، تعطیل شــد. اکنون بیش از ۲۰ ماه از آن تاریخ 
می گذرد و هیچ اقدام قابل مشاهده ای در راستای پیشرفت و بهبود شرایط 

صورت نگرفته است.
۲۰ ماه زمان بســیار زیادی محســوب می شــود و هیچ توجیهی برای 
توقف فعالیت تیم ملی در این مدت قابل قبول نیســت. باید گفت میزان 
اهمیت فدراســیون فوتبال به بخش زنان بســیار کمتر از حد تصور است. 
اگــر چیزی غیر از این بود حداقل در این مدت و با علم به اینکه قهرمانی 
آســیا پیش روست، برنامه ای تدارک دیده می شــد، یا وضعیت کادر فنی 
مشــخص می شد تا با رصد بازیکنان تیم های لیگ، بهترین ها را شناسایی 
 کند اما هیچ کاری صورت نگرفت و مســئوالن بیش از پیش زنان را البه 
الی دغدغه هــای فوتبال مردان نادیده گرفتنــد تا دوباره از رنکینگ فیفا 

خارج شوند.
حرکت به قهقرا با صوفی زاده

هرچند بارها ثابت شــده که پســت نایب رئیســی بانــوان در برخی 
فدراســیون ها، تشــریفاتی و بعضا بی فایده اســت اما نمی توان نقش لیال 
صوفــی زاده را در وضعیت کنونی تیم ملی نادیــده گرفت. چنین فردی 
ایده آل فدراســیون هایی اســت که نیروهای بله قربانگو می خواهند. او که 
مدیر بخش زنان اســت برای بهبود جایــگاه آنها چه کرده؟ چرا امروز که 
باید جوابگوی مردم باشــد و در مورد شرایط تیم های ملی توضیح بدهد، 
ســکوت کرده؟ چرا فوتبال زنان باید به جایی برســد که از رنکینگ فیفا 
خارج شود؟ صوفی زاده دقیقا برای چه کاری میز و صندلی مدیریت فوتبال 

زنان را اشغال کرده است؟
همین که امروز شــاهد خــروج تیم ملی از رنکینگ و نابه ســامانی و 
بالتکلیفی تیم ملی فوتســال زنان هســتیم، به لطف مدیری است که به 
جای محکم ایستادن و دفاع جانانه از زنان، صرفا به عضو نمایشی جلسات 
هیات رئیسه تبدیل شده است. او حتی بعد از آنکه دو پیشکسوت استقالل 
و پرســپولیس به فوتبال زنان توهیــن و بی احترامی کردند، کوچک ترین 
واکنشــی نشان نداد تا حداقل زنان فوتبالیست نایب رئیس خود را همراه 

با خود ببینند.
وزارت ورزش به فوتبال زنان ورود کند

 فدراســیون فوتبال، مدیران این فدراســیون و نایب رئیس زنان نشان 
داده اند که اهمیتی به وضعیت فوتبال و فوتســال زنان نمی دهند. وضعیت 
تیم فوتســال در آســتانه جام ملت های آســیا، خروج تیم ملی فوتبال از 
رنکینگ فیفا، عدم پرداخت پاداش قهرمانی تیم فوتســال در آســیا تنها 
گوشه ای از شاهکار مدیریتی این مسئوالن بر فوتبال و فوتسال زنان است. 
وزارت ورزش و به خصوص معاونت توسعه ورزش زنان  به عنوان متولی و 

مدیران اصلی ورزش باید به شرایط فوتبال زنان ورود کنند.
مهیــن فرهادی زاد)معاون وزیر ورزش( باید تلفن خود را زمین بگذارد 
و کاری عملی انجام بدهد. او چه نتیجه ای از تماس های مکرر با مسئوالن 
فدراسیون برای پرداخت پاداش تیم ملی فوتسال زنان گرفته؟ پس اکنون 

وقت اقدامی فراتر و جدی تر است.
زنــان به عنوان نیمی از نیروی انســانی کشــور در عرصه های مختلف 
پابه پای مردان تالش می کنند و نادیده گرفتن آنها روند رشــد و توســعه 
در تمامی زمینه ها را دچار مشکل می کند. ورزش از این موضوع مستثنی 
نیســت؛ زنان ورزشــکار با وجود محدودیت های فراوانی که هر روزه با آن 
دســت و پنجه نرم می کنند، دســت از تالش برنداشته اند و چشم انتظار 

حمایت کسانی هستند که عناوین مدیر و مسئول را یدک می کشند.

سهم پررنگ خارجی ها در هت تریک های لیگ برتر
از ۷ هت تریک اخیر در لیگ برتر، شش 
هت تریک را بازیکنــان خارجی لیگ برتر 

انجام داده اند.
به گزارش ایســنا، لیگ برتر ایران یکی 
از کــم گل تریــن لیگ های آسیاســت و 
کمتر پیش می آید بازیکنی بتواند در لیگ 
هت تریک کند. این بار  ولی گادوین منشــا  مهاجم نیجریه ای گل گهر توانست 
در دیدار برابر شهرخودرو هت تریک کند و با ۹ گل زده در ۷ دیدار خودش را به 

عنوان یکی از بهترین بازیکنان فصل جاری لیگ برتر مطرح کند. 
در چند فصل اخیر بازیکنان خارجی سهم پررنگی در هت تریک تیم هایشان 
در لیگ برتر داشتند. در واقع از هفت هت تریک اخیر در لیگ برتر، شش تای آنها 
به وسیله بازیکنان خارجی ثبت شده و تنها علی علیپور، مهاجم سابق پرسپولیس 

توانست فصل قبل در دیدار برابر شاهین بوشهر هت تریک کند. 
۷ هت تریک اخیر لیگ برتر 

گادوین منشا )گل گهر( برابر شهرخودرو- نتیجه نهایی ۱-۳ 
علی علیپور )پرسپولیس( برابر شاهین- نتیجه نهایی ۰-۵ 

شیخ دیاباته )استقالل( برابر تراکتور- نتیجه نهایی ۲-۴ 
کی روش استنلی )سپاهان( برابر شاهین- نتیجه نهایی ۰-۵ 

آنتونی استوکس )تراکتور( برابر استقالل خوزستان- نتیجه نهایی ۰-۶ 
لی اروین )تراکتور( برابر ذوب آهن- نتیجه نهایی ۱-۴ 

جاناتان بالوتلی )صنعت نفت( برابر فوالد - نتیجه نهایی ۴ - ۱ 
در دو فصل اخیر لیگ برتر در هر فصل ســه هت تریک ثبت شده و در فصل 

جاری تاکنون یک بار این اتفاق رخ داده است.

باز هم استقالل 10 نفره بازی کرد
باز هم اتفاقات اهواز تکرار شد و استقالل 

برای دقایقی ۱۰ نفره بازی کرد.
به گزارش »ورزش سه«، در دقیقه ۶۵ 
دیدار استقالل در برابر ذوب آهن، سبحان 
خاقانی وینگر آبی پوشــان دچار آســیب 
دیدگی شــد. او که نمی توانســت به بازی 
ادامه دهد، روی زمین افتاده بود و به ســمت نیمکت تیمش اشــاره کرد که او 

را تعویض کنند.
در حالیکه پیــش از مصدومیت خاقانی، کادرفنی در صــدد ورود قایدی به 
میدان بود، با مصدومیت وینگر جوان آبی پوشــان، کادرفنی منتظر ورود قایدی 

به جای خاقانی بود.
اما این تعویض پس از ۳ دقیقه انجام شد و باز هم اتفاقات دیدار با فوالد تکرار 

شد و استقاللی ها در انجام تعویض به جای بازیکن مصدوم، تعلل کردند.
در ایــن لحظه، عصبانیت محمود فکری از تاخیر در تعویض قایدی به وضوح 
مشــخص بود و ظاهرا طرف صحبت های ســرمربی اســتقالل، پرویز مظلومی 
سرپرســت آبی پوشان بوده که در دادن برگه تعویض به داور چهارم، تعلل کرده 

است.
به هر حــال باید منتظر ماند و دید واکنش فکــری و مظلومی به این اتفاق 
چیست. اتفاقی که برای دومین بار در لیگ بیستم برای استقالل رخ داده و شاید 

یکی از علل آن، ناآشنایی پرویز مظلومی با وظایف سرپرست تیم است.
 ســبحان خاقانی در دقیقه ۶۵ به نیمکت تیم اشاره می کند که او را تعویض 

کنند.

نگاه

اخبارکوتاه

هفته هفتم لیــگ برتر فوتبال با برگــزاری هفت بازی 
تقریبا پرگل به پایان رســید و زمان برگزاری دیدار معوقه 
پرســپولیس و سپاهان هم هنوز مشــخص نشده است.به 
گزارش فارس، هفته هفتم لیگ برتر فوتبال با برگزاری هفت 
بازی روزهای ۲۷ و ۲۸ آذر برگزار شد که میانگین گل های 
زده شده در این هفته نشان می دهد نسبت به هفته گذشته 

پر گل تر سپری شد. 
نکته اول: تعویق بازی پرسپولیس و سپاهان

با توجه به حضور پرســپولیس در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا از قبل سازمان لیگ اعالم کرده بود که دیدار این تیم 
در هفته هفتم مقابل ســپاهان در زمانی نامشخص برگزار 
می شــود. البته سرخپوشان دو بازی معوقه دیگر هم مقابل 
نساجی و ذوب آهن دارد که سازمان لیگ هنوز برای تاریخ 

برگزاری آنها تعیین تکلیف نکرده است.
نکته دوم: آلومینیوم اراک یک  -  صفر صنعت 

نفت آبادان، 3 امتیاز روی زمین لغزنده
شاگردان رسول خطیبی روند مطلوبی را در لیگ در پیش 
گرفته اند. این تیم درحالی که زمین مسابقه به دلیل بارش 
باران لغزنده بود توانست ۳ امتیاز را بگیرد و البته که سیروس 
پورموســوی سرمربی نفت آبادان با این منطق که میزبان از 
شگردش استفاده کرده به طور نامحسوس به شرایط زمین 
انتقاد کرد. بازیکنان اراکی این برد را به محسن ربیع خواه که 

با بدشانسی هفته گذشته مصدوم شد تقدیم کردند.
نکته سوم: نساجی مازندران  صفر -  یک مس 

رفسنجان؛ سایه شکست بر سر تیم مازنی
تیم نســاجی برای دومین هفته متوالی این بار در خانه 
باخت را تجربه کرد تا حسابی خون هوادارانش را به جوش 
بیاورد. در فضای مجازی مسئوالن این باشگاه از تیغ انتقادات 
نتوانســتند فرار کنند. از ســوی دیگر محمد ربیعی با این 
برد توانســت تیمش را به حاشــیه امن برساند و از کابوس 
هفته های اول لیگ فرار کند. نکته این بازی چمن نامناسب 
ورزشگاه وطنی است که ربیعی هم به آن اشاره کرد و البته او 
به سازمان لیگ هم بابت فشردگی مسابقات تیمش معترض 
شــد. در سوی دیگر هم سرمربی نساجی از اینکه داوران در 
ورزشــگاه وطنی به گونه ای داوری می کنند که تیم ها وقت 

کشی می کنند گالیه کرد!

نکته چهارم: سایپا  صفر  -  صفر 
ماشین سازی تبریز؛ اعتراض نارنجی پوشان 

به وقت کشی
این بازی برای تیم سایپا می توانست برگ برنده ای باشد تا 
اوضاع خودش را در جدول بهتر کند اما آنهها در خانه اسیر 
بازی بسته ماشین سازی شدند. تیم ماشین سازی با هدایت 
اخباری توانسته حداقل در بحث دفاعی و گل نخوردن روند 
رو به رشــدی داشته باشد اما در پایان بازی ابراهیم صادقی 
از وقت کشــی تیم ماشین سازی گالیه داشت هر چند که 
سرمربی ماشین سازی هم این توصیف را ناجوانمردانه خواند. 
نکته پنجم: گل گهرسیرجان 3 - یک شهرخودرو 

؛ احیای منشا
یکی از نکات عجیب این مســابقه اعتراض بازیکن تیم 
گل گهــر بعد از تعویضش بود که در تیم هایی که امیر قلعه 

نویی سرمربی آن است چنین اتفاقی عجیب است. همچنین 
عصبانیت های  قلعــه نویی و درگیری لفظی اش با نیمکت 
شــهرخودرو هم دز نوع خودش جالب بــود اما از همه این 
نکات مهمتر هت تریک منشا بود که هر چقدر فصل گذشته 
بی زهر نشــان داد امسال سرمربی گل گهر او را احیا کرده 
است. در سوی دیگر میدان هم مهدی رحمتی باز ناکام شد 
تا مشخص شود برای رساندن شهرخودرو به شرایط مطلوب 

حسابی کار دارد. 
نکته ششم: ذوب آهن  صفر -  صفر  استقالل ؛ باز 

هم اعتراض آبی ها به داوری ها
این مســابقه پر از نکات مختلف بود. از بخشــیده شدن 
محرومیــت رحمان رضایی ســرمربی گاندوها گرفته تا در 
ترکیب نبودن مهــدی قائدی مهاجم اســتقالل که گفته 
می شد به دلیل مصدومیت باشد اما او بعد از بازی به حالت 

طعنه گفت شاید مصدوم هستم خودم خبر ندارم! در جریان 
بازی هم محمود فکری بارها به داوری معترض شــد او بعد 
از بازی از وزیر ورزش خواســت شخصا به مسئله داوری ها 

ورود کند. 
استقاللی ها باز هم معتقد بودند که یک پنالتی برای آنها 
گرفته نشده است اما نظرات کارشناسی بعد از بازی متفاوت 
بود و همه کارشناسان به این باور نبودند. فکری که روی سه 
امتیاز این بازی حســاب کرده بود باز هم بابت یک تساوی 

دیگر تحت فشار رفته است.
نکته هفتم: نفت  مسجدسلیمان یک - صفر  فوالد 

؛ رستگاری مسجد سلیمان در دقیقه 9۰
شــاید جواد نکونام فکرش را هــم نمی کرد رد زمین به 
شــدت بی کیفیت ورزشگاه شــهید محمدی شهر مسجد 
سلیمان تا دقیقه ۹۰ تحمل کند و تیمش گل نخورد اما در 
دقایق پایانی به یکباره سه امتیاز را از کف بدهد. نکونام طبق 
یک عادت غلط بعد از باخت در نشست خبری حاضر نشد تا 
در مورد این قضیه صحبت کند اما تیم نفت مسجد سلیمان 
هم نشان داد در ورزشگاه خانگی با ان چمن به شدت مشکل 

دارش می تواند یقه حریفانش را بگیرد.
نکته هشتم : تراکتور 3 -  یک پیکان؛ از قطع برق 

تا سه گل پرشورها
تیم تراکتور بعــد از برد هفته گذشــته در دربی تبریز 
مقابل پیکان با انگیزه تر از همیشه ظاهر شد و باز هم نشان 
داد برای انتخاب ســرمربی مدیریت این باشگاه حتما نباید 

تصمیمات خیلی ویژه بگیرد. 
این تیم با هدایت علی نیکبخت و مسعود شجاعی از هر 
زمان دیگری بهتر بازی می کند. البته یکی از نکات عجیب 
این بازی مربوط به کاور نداشتن زمین قبل از شروع مسابقه 
بود که باعث شــده بود به دلیل بارش سنگین برف پوشیده 

از برف شود. 
اینکه چرا تبریزی ها روی زمین های خود کاور نمی کشند 

مسئله ای است که باید به آن پاسخ دهند.
 همچنین قطع برق ورزشــگاه از دیگر عجایب این بازی 
بود. به طوری که در دقیقه ۷۰ این مسابقه قطعی برق باعث 
توقف این بازی شــد و بعد از چند دقیقه معطلی مسابقه به 

جریان افتاد. 

کاپیتان تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر که به دلیل 
مصدومیت در دور نخست اردوی آماده سازی این تیم برای 
المپیک غایب بود، از هفته آینده و بعد از ۱۰ ماه تمریناتش 

را با هم تیمی هایش پیگیری می کند.
به گزارش  مهر، مجتبی عابدینی طی ماه های گذشته 
درگیر مصدومیت کهنه و قدیمی بود که از بهمن ماه سال 
گذشــته و از ناحیه کتف راســت دچار آن شده بود. البته 
شیوع کرونا و لغو اجباری تمرینات کمک کرد تا این آسیب 
دیدگی در بازه زمانی اسفندماه سال گذشته تا اردیبهشت 
ماه امســال کمتر خود را نشــان دهد اما شروع تدریجی 
تمرینات انفرادی و درگیر شــدن ناحیه آسیب دیده باعث 
بروز درد آن شد طوری که عابدینی ملزم به پیگیری برای 

بهبودی شد.
نتیجه آزمایش »ام.آر.آی« پارگی تاندون دست عابدینی 
را نشــان داد که تجویز استراحت مطلق همراه با داروهای 
درمانی توســط پزشک معالج وی را در پی داشت؛ البته با 
این احتمال که در صورت بروز دوباره درد بعد از گذر از این 

مراحل نیاز به جراحی وجود داشته باشد.
با توجه به شرایط فعلی عابدینی و دوره یک ماهه ای که 
به دور از تمرین ســنگین داشته نه تنها جراحی او منتفی 
شــده بلکــه وی می تواند در دور جدیــد اردوی تیم ملی 

شمشیربازی هم حضور داشته باشد.
این شمشیرباز المپیکی گفت: همچنان از ناحیه آسیب 
دیده دســتم احســاس درد دارم اما در مجموع وضعیتم 
نسبت به گذشته بهبودی محسوسی داشته است؛ به طوری 
که مجوز بازگشت به تمرینات را گرفته ام. بنابراین در دور 
دوم اردوی تیم ملی که احتماالً از شــنبه آغاز می شــود، 

شرکت خواهم کرد.
وی ادامه داد: طی این مدت تمرین ســنگین نداشــتم 
اما بیکار هم نبودم. عالوه بر فیزیوتراپی تمرینات سبک با 
ِکش را هم دنبال می کردم. حاال هم به شــرایطی رسیده ام 
که می توانم در اردو شــرکت داشته باشم. اینکه تمریناتم 
چقدر سنگین شــود یا همزمان به فیزیوتراپی نیاز داشته 
باشم یا نه را نمی دانم. همین که جراحی منتفی شده برایم 
جای شکر دارد.عابدینی با یادآوری اینکه دوری ۱۰ ماهه ای 
که به خاطر کرونا و مصدومیت از اردو داشته است، گفت: 
حاال در شــرایطی به تمرینات باز می گردم که مدت زمان 
زیادی تا المپیک باقی نمانده اســت. باید در همین زمان 
کوتاه به صورت اورژانسی روند بهبودی خود را دنبال کنم 
تا مصدومیتم به طور کلی برطرف شود و بتوانم در شرایط 

کامل نرمال و بدون آسیب دیدگی به توکیو اعزام شوم.
وی خاطرنشــان کرد: کنار آمدن با آســیب دیدگی در 

کنار حفظ و ارتقای آمادگی راحت نیست اما با ادامه عمل 
به تجویز پزشک باید با آن کنار بیایم. در هر صورت اینکه 
بدون جراحی شرایط بازگشت به تمرینات را پیدا کرده ام، 

ایده آل است.
کاپیتان تیم ملی شمشــیربازی اسلحه ســابر با اشاره 
به تقویم فدراســیون جهانی تصریح کرد: هنوز فدراسیون 
جهانی هیچ برنامه مصوبی ارائــه نکرده اما این احتمال را 
داده که بهمن ماه و فروردین ماه مسابقات جام جهانی در 
لهستان و مجارستان برگزار شود. اگر این دو رویداد برگزار 

شود و فدراسیون ایران هم شرایط اعزام به آن را مهیا کند 
می تواند کمک بزرگی در روند آماده سازی ما ورزشکارانی 

داشته باشد که ماه هاست در رویدادی شرکت نداشته ایم.
مجتبی عابدینی که پیش از این بابت برگزاری نشــدن 
مســابقات باشگاهی و لیگ در رشــته شمشیربازی انتقاد 
کرده بود از وعده رئیس فدراســیون شمشــیربازی برای 
برگزاری لیگ ۹۹ با حضور پنج تیم اظهار بی اطالعی کرد 
و گفت: هیچ اطالعی از برنامه فدراســیون برای برگزاری 

لیگ و مسابقات داخلی ندارم.
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از احیای منشا در سیرجان تا بازگشت شور به تبریز

بازگشت به تمرینات بعد از 10 ماه

عابدینی: نیازی به جراحی ندارم

منشا با ۳ گلی که در بازی با شهر خودرو به ثمر رساند 
شمار گل های خود را به عدد ۹ رساند. حاال معدل گلزنی 
او در هر بازی از یک گل هم بیشــتر شــده است که این 
برای مهاجم فوق العاده است. به گزارش »ورزش سه«، با 
روندی که او در پیش گرفته بدون شک مدعی اصلی آقای 
گلی در این فصل از بازی ها اســت و شاید تعداد گل هایی 
که او بــرای تصاحب این عنــوان در فصل جاری بازی ها 
به ثمر می رســاند یک رکورد تازه در فوتبال ایران باشد. 
منشــا فصل گذشــته هم در گل گهر بازی می کرد و گل 
هم می زد اما نه به این اندازه.  بدون شــک یکی از دالیل 
طراوت و شادابی بازی منشــا و تعداد گل های زیادی که 
به ثمر می رســاند ســبک بازی گل گهر است؛ ارایه بازی 
تهاجمی و رو به جلــو در برابر همه تیم ها. گل گهر تا به 
این جای کار تنها یک مســاوی داشته؛ در ۴ بازی پیروز 
شــده و در دو بازی نتیجه را به حریفان داده اســت. این 
تیم پیش از برتری ۳-۱ در برابر شــهر خودرو به پیکان و 
صنعت نفت آبادان با نتیجه مشابه دو بر یک باخت. جالب 
اینکــه در هر دو بازی که با شکســت گل گهر همراه بود 
این تیــم حمالت متعددی را روی دروازه حریفان تدارک 

دید که اگر از موقعیت ها بهره می برد دست کم مساوی از 
زمین بیرون می آمد.  تاکتیک امیر قلعه نویی علیه فوتبال 
دفاعی اســت. او در گل گهر به خوبی نشــان داد فوتبال 
دفــاع و ضد حملــه و بازی محتاطانه را دوســت ندارد و 
البته این به خاطر هدایت تیم هایی است که در گذشته بر 
عهده داشت؛ تیم هایی که مدعی قهرمانی بودند و باید رو 
به جلو بازی می کردند. با اینکه گل گهر این خصوصیت را 
به خوبی تیم های گذشته ندارد باز هم ارایه بازی تهاجمی 
را در دســتور کار دارد. این بهترین شیوه بازی برای منشا 
است. به این دلیل که توپ های زیادی به او ختم می شود. 
 گل گهــر تا به این جای کار با ۱۲ گل زده در ۷ بازی 
عنوان بهترین خــط حمله بازی ها را در اختیار دارد. امیر 
قلعه نویی فصل گذشته در سپاهان بعد از استقالل با ۵۵ 
گل زده، پرســپولیس با ۴۶ گل زده ســومین خط حمله 
بازی ها را در اختیار داشــت. بــا ۳۹ گل زده. و این طرز 
تفکری درستی اســت. به این خاطر که اگر قرار به اتفاق 
قابــل مالحظه ای برای گل گهر با هدایت امیر قلعه نویی 
باشد؛ مثال کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا با 

ارایه فوتبال تهاجمی به دست خواهد آمد.

تاکتیک قلعه نویی و رمز گلزنی منشا

تراکتور در دومین بازی با هدایت مســعود شجاعی یک 
نتیجــه خوب در برابر پیکان به دســت آورد؛ تیمی که 
مربی اش یکــی از گزینه های حضور در راس کادر فنی 

تراکتور بود. 
به گزارش »ورزش سه«، در حالی که تراکتور در اولین 
بازی با هدایت مسعود شجاعی به سختی ماشین سازی 
را شکست داده بود اینبار خیلی راحت پیکان را با نتیجه 
۳-۱ از پیش رو برداشت؛ حاال تراکتور تیم سوم جدول 
اســت. آنهم در حالی که تنها یک امتیاز با صدرنشــین 

اختالف دارد. 
انتخاب مسعود شجاعی که خیلی ناخواسته بوده از این 
زاویه که اگر علــی رضا منصوریان نتیجه می گرفت هم 
چنان به عنوان سرمربی تیم باقی می ماند حاال به مذاق 
تراکتــور خوش آمده و دیگر مدیری از این باشــگاه در 
مورد مربی جدید صحبت نمی کند. از گزینه های دوم و 
سوم. پیش تر هوشنگ نصیرزاده معاون ورزشی باشگاه 
گفته بود ما ســه گزینه برای انتخاب سرمربی داریم که 

گزینه اول مسعود شجاعی بشمار می رود. 
مسعود شجاعی اگر چه در ذهن دوست داشت دوباره به 
اردوی تیم ملی دعوت شود و حتی بازی در جام جهانی 
۲۰۲۲ را هــم تجربه کند اما تصمیم تازه اســکوچیچ 
– ســرمربی تیم ملی مســیر فوتبالی او را تغییر داد به 
خصوص که باشگاه بعد از برکناری علیرضا منصوریان به 

او اعتماد کرد.  مســعود حاال به جای تالش برای صعود 
به جام جهانی به همراه تیم ملی باید ماموریت تازه ای 
را دنبال کند. قهرمان کــردن تراکتور در لیگ برتر که 
تا اکنون اتفاق نیافتاده اســت. رقم زدن این اتفاق برای 
مسعود شجاعی در گام نخست مربیگری افتخار بزرگی 
خواهد بود که برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد. 

به نظر می رسد در تراکتور کاپیتان سرمربی شده است 
و تمام. و چه جالب که این تصمیم را همه برتابیده اند و 
برای مسعود خوب بازی می کنند. از اشکان دژاگه گرفته 
که دوست صمیمی مســعود است تا محمد عباس زاده 

که با تالش علیرضا منصوریان دوباره احیا شد.
شجاعی سرمربی تراکتور باقی می ماند؟

تراکتور در دومین بازی با هدایت مســعود شجاعی یک 
نتیجــه خوب در برابر پیکان به دســت آورد؛ تیمی که 
مربی اش یکــی از گزینه های حضور در راس کادر فنی 

تراکتور بود. 
به گزارش »ورزش سه«، در حالی که تراکتور در اولین 
بازی با هدایت مسعود شجاعی به سختی ماشین سازی 
را شکست داده بود اینبار خیلی راحت پیکان را با نتیجه 
۳-۱ از پیش رو برداشت؛ حاال تراکتور تیم سوم جدول 
اســت. آنهم در حالی که تنها یک امتیاز با صدرنشــین 

اختالف دارد. 
انتخاب مسعود شجاعی که خیلی ناخواسته بوده از این 

زاویه که اگر علــی رضا منصوریان نتیجه می گرفت هم 
چنان به عنوان سرمربی تیم باقی می ماند حاال به مذاق 
تراکتــور خوش آمده و دیگر مدیری از این باشــگاه در 
مورد مربی جدید صحبت نمی کند. از گزینه های دوم و 
سوم. پیش تر هوشنگ نصیرزاده معاون ورزشی باشگاه 
گفته بود ما ســه گزینه برای انتخاب سرمربی داریم که 

گزینه اول مسعود شجاعی بشمار می رود. 
مسعود شجاعی اگر چه در ذهن دوست داشت دوباره به 
اردوی تیم ملی دعوت شود و حتی بازی در جام جهانی 
۲۰۲۲ را هــم تجربه کند اما تصمیم تازه اســکوچیچ 
– ســرمربی تیم ملی مســیر فوتبالی او را تغییر داد به 
خصوص که باشگاه بعد از برکناری علیرضا منصوریان به 

او اعتماد کرد.  مســعود حاال به جای تالش برای صعود 
به جام جهانی به همراه تیم ملی باید ماموریت تازه ای 

را دنبال کند.
 قهرمــان کردن تراکتور در لیگ برتر که تا اکنون اتفاق 
نیافتاده است. رقم زدن این اتفاق برای مسعود شجاعی 
در گام نخســت مربیگری افتخار بزرگی خواهد بود که 

برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد. 
به نظر می رسد در تراکتور کاپیتان سرمربی شده است 
و تمام. و چه جالب که این تصمیم را همه برتابیده اند و 
برای مسعود خوب بازی می کنند. از اشکان دژاگه گرفته 
که دوست صمیمی مســعود است تا محمد عباس زاده 

که با تالش علیرضا منصوریان دوباره احیا شد.
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