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تیم ملی هندبال بانوان ایران با شکست سوریه به جمع 
چهار تیم برتر آسیا ومسابقات قهرمانی جهان راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی مردم ساالری، تیم ملی هندبال 
بانوان ایران در آخرین بازی مرحله گروهی در هجدهمین 
دوره رقابت های هندبال قهرمانی آســیا به میزبانی کشور 
اردن به مصاف تیم ملی ســوریه رفت.شــیر دختران ایران 
پیش از این دیدار مقابل تیم ژاپن نایب قهرمان آسیا تن به 
شکست داده بودند  و در مصاف با تیم های فلسطین، کویت 

و اردن میزبان به پیروزی رسیدند.
دختــران ایرانی در پنجمین دیدار و در نبود کادرفنی و 
در حضور رئیس فدراسیون هندبال علیرضا پاکدل که عصر 
دیروز بعد از شــنیدن اتفاقاتی که برای بانوان رخ داد راهی 
اردن شــد، مقابل ســوریه با نتیجه قاطع ۳۸ بر ۱۹ پیروز 

میدان شدند. 
تیم  ملی هندبال کشورمان با این پیروزی عالوه بر صدور 
ویزا اسپانیا صعود خود را به جمع چهار تیم پایانی مسابقات 
راه یافــت و در مرحله بعدی بایــد به مصاف تیم ملی کره 

جنوبی صدر نشین  گروه A برود. 
رقابت های هندبال قهرمانی آســیا با شرکت ۱۱ تیم از 
۲۴ شهریور لغایت ســوم مهرماه به میزبانی اردن در حال 
برگزاری اســت. پنج تیم برتر این مســابقات جواز حضور 
در رقابت هــای هندبال قهرمانی جهان در ســال ۲۰۲۲ به 

میزبانی کشور اسپانیا را به دست خواهند آورد.
با انتشــار پیامی صــورت گرفت؛تبریک دکتر 
سجادی در پی تاریخ سازی بانوان هندبالیست ایران

وزیر ورزش و جوانان تاریخ سازی تیم ملی هندبال بانوان 
و راهیابی به رقابت های جهانی را تبریک گفت.

متن پیام تشکر دکتر سید حمید سجادی پس از راهیابی 
تیــم ملی هندبال بانوان به جمع چهار تیم برتر رقابت های 
قهرمانی آسیا و جواز حضور در رقابت های جهانی به شرح 

زیر است:
افتخار آفرینی تیــم ملی هندبال بانوان که منجر به راه 
یابی ملی پوشــان کشورمان به جمع چهار تیم برتر آسیا و 

کسب جواز حضور در رقابت های جهانی شد را ارج نهاده و 
مایه سرافرازی ملت بزرگ ایران اسالمی مي دانم.

جواز حضور در رقابت های جهانی توسط تیم ملی هندبال 
بانوان که برای نخســتین بار در رشــته های تیمی و توپی، 
بدست آمد نه تنها یک تاریخ سازی باشکوه و باعظمت است 
بلکه بانوان ایران زمین با حفظ حجاب اسالمی و ارزش های 
ملی در میدانی بزرگ یک پیروزی فاخر در جهان اســالم 
را کســب کردند که قابل ستایش است.این فتح عزتمندانه 
و پیروزی مفتخرانه را به تک تک ملی پوشان، کادر فنی و 
سرپرستی، خانواده قهرمانان و ملت شریف و ورزش دوست 

ایران اسالمی تبریک و شاد باش مي گویم.
امیدوارم این عزت و سربلندی که برای ورزش بانوان به 
ارمغان آمده همواره پایدار و با افتخارات باشکوه تر استمرار 

یابد.

ملی پوشان هندبال بانوان پس از جهانی شدن 
چه گفتند؟

شــیما زارع، کاپیتان تیم ملی هندبال کشورمان پس از 
کســب پیروزی برابر ســوریه و راهیابی به جمع چهار تیم 
برتر رقابت های قهرمانی هندبال زنان اســیا و جواز حضور 
در رقابت های جهانــی گفت: این افتخار که برای اولین بار 
در تاریــخ ورزش توپی بانوان رقم خورده اســت را به رهبر 
انقالب، خانواده شــهدا و شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیم 

مي کنیم.
وی افزود: بانوان ما امروز نشان دادند مي توانند با حجاب 

اسالمی افتخارآفرینی کند. حجاب ما سالح ماست. 
زارع در پایان گفت: از فدراسیون هندبال که همه جانبه 
برای اعزام تیم تالش کردند و از دکتر سجادی، وزیر ورزش 

بخاطر حمایتشان برای اعزام تیم تشکر مي کنم.

مریم یوسفی، ملی پوش هندبال کشورمان پس از صعود 
به رقابت های قهرمانی جهان، اظهار داشت: ما اولین رشته 
توپی بودیم که توانســتیم با حجاب اسالمی در مسابقات 
رســمی حضور پیدا کرده و ســهمیه مســابقات جهانی را 

بگیریم.
 همچنیــن آرزو کیانی آرا، دیگر ملی پوش کشــورمان 
هم گفت: ما تاریخ هندبال ایران را ورق زدیم و توانســتیم 
با اتحاد و همدلی موفقیت بزرگی را به دســت بیاوریم. در 
این مســیر افراد زیادی رحمت کشــیدند که در راس آنها 
فدراســیون هندبال بود. ضمن اینکه کادر فنی و بازیکنان 
هم از جان و دل مایه گذاشتند تا غیرتمندانه جهانی شویم.

فاطمه خلیلی، دروازه بان ملی پوش کشــورمان هم با 
تبریک این افتخارآفرینی بزرگ به جامعه هندبال و مردم، 
عنوان کرد: از فدراسیون هندبال و همچنین وزارت ورزش 
و جوانان که حامی ما بودند به صورت ویژه تشکر مي کنم. 
این موفقیت حاصل کاری تیمی بود و آن را به همه خانواده 
هندبال تبریــک مي گویم. مینا وطن پرســت، ملی پوش 
هندبال بانوان کشــورمان هم گفت: متاسفانه شرایط کرونا 
باعث شــد که ما در دو بازی اخیر کادر فنی را در کنارمان 
نداشته باشیم اما با این حال توانستیم دست به کاری بزرگ 
زده و جهانی شویم.  شقایق باپیری، نخستین لژیونر هندبال 
بانوان کشورمان خاطرنشــان کرد: خوشبختانه هیچ چیز 
باعث نشد که ما از هدفمان دور شویم. ما از ابتدا یک هدف 
داشــتیم که توانســتیم با اتحاد، همدلی و تالش به هدف 
مان برســیم. زینب بذرافکن، دروازه بان ملی پوش هندبال 
بانوان گفت: ما توانستیم اولین تیم ملی در رشته های توپی 
باشــیم که به مســابقات جهانی اعزام مي شود و این گونه 
تاریخ ساز شــدیم. امیدوارم حمایت ها ادامه داشته باشد تا 

در رقابت های جهانی هم شاهد درخشش تیم ملی باشیم.
الزم به ذکر اســت تیم ملــی هندبال بانــوان امروز با 
پیروزی برابر سوریه عالوه بر حضور در جمع چهار تیم برتر 
رقابت های هندبال قهرمانی آسیا، جواز حضور در رقابت های 

جهانی هندبال بانوان را کسب کرد.

زنان هندبالیست ایران به جمع 4 تیم برتر آسیا راه یافت

صعود دختران هندبال به مسابقات جهانی اسپانیا
»الناز رکابی« به مدال برنز سنگنوردی 

قهرمانی جهان رسید
نماینده ایران به مدال برنز 
مســابقات  »کمباین«  بخش 
جهان  قهرمانی  ســنگنوردی 
دســت یافت. به گزارش ایرنا، 
مسابقات سنگنوردی قهرمانی 
جهان شــامگاه سه شــنبه در 
مســکو به پایان رســید و در 
آخرین شــب مسابقات، »الناز 
رکابی« از ایران به مدال برنز بخش کمباین دست یافت. رکابی با ۴۲ امتیاز در رده 
ســوم این بخش قرار گرفت. جسیکا پیلز از اتریش با ۲۰ و میا کرمپل از اسلوونی 
با ۳۶ امتیاز مدال های طال و نقره این ماده را به دست آوردند. این نخستین مدال 
سنگنوردی زنان ایران در تاریخ مسابقات قهرمانی جهان بود. »محیا دارابیان« دیگر 

نماینده سنگنوردی ایران هم در این بخش در رده نهم قرار گرفت.

سهمیه ایران در لیگ برتر آسیا بیشتر می شود
لیــگ برتر فوتبــال ایران 
رده بنــدی  جدیدتریــن  در 
کنفدراســیون آســیا در رده 
چهارمیــن بهترین لیگ های 
فوتبال قاره کهن قرار گرفت. 
کنفدراســیون فوتبال آســیا 
جدیدترین رده بندی لیگ های 
فوتبال قاره آسیا را اعالم کرد 
که بر اساس آن لیگ برتر ایران با ۸۳.۳۱۷ امتیاز از قطر گذشت و در رده چهارم 
قرار گرفت. لیگ های ژاپن، کره جنوبی و عربســتان همچنان بهترین لیگ های 
آسیا محسوب می شوند. چهار لیگ برتر آسیا، در لیگ قهرمانان آسیا ۱+۳ سهمیه 
به دســت می آورند. لیگ ایران که پیش از این در رده پنجم قاره قرار داشــت،  
تاکنون ۲+۲ سهمیه می گرفت و در صورتی که این جایگاه باقی بماند، تیم های 
ایرانی از سال ۲۰۱۳ سهمیه مستقیم بیشتری در آسیا خواهند داشت. در سهمیه 
۱+۳، ســه تیم به صورت مستقیم به لیگ قهرمانان می رسند و یک تیم باید در 
پلی آف شــرکت کند. در سهمیه ۲+۲ هم ۲ تیم سهمیه مستقیم می گیرند و ۲ 
تیم باید در پلی آف شرکت کنند. عملکرد خوب تیم های ایرانی در سال های اخیر 
و به خصوص صعود پرسپولیس به ۲ فینال و یک نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، 

باعث افزایش امتیاز لیگ برتر ایران شده است.

تیم بانوان سایپا حریفان آسیایی خود را شناخت
اسامی  آسیا  والیبال  کنفدراســیون 
هفت تیم شــرکت کننده در رقابت های 
قهرمانی باشگاه های زنان آسیا را اعالم 
کرد و تیم سایپا نماینده ایران در گروه 
B با تیم های سوپریم چانبری )تایلند(، 
آلتای )قزاقستان( و ریبیسکو فیلیپینز 
)فیلیپیــن( هم گروه اســت. به گزارش 
روابــط عمومــی فدراســیون والیبال، 
رقابت های والیبال قهرمانی باشگاه های 
زنان آسیا با حضور هفت تیم در دو گروه مقدماتی از نهم مهرماه به میزبانی شهر 
ناخون راتچاسیما تایلند آغاز می شــود و به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت. 
قرعه کشــی این مسابقات ۱۲ مردادماه انجام شده بود و تیم سایپا قهرمان لیگ 
برتر بانــوان به عنوان نماینده ایران در گروه B مســابقات با تیم های تایلند ۱، 
قزاقســتان ۱ و فیلیپین ۱ هم گروه شده بود تا تیم های تایلند ۲، قزاقستان ۲ و 
فیلیپین ۲ نیز در گروه A مسابقات قرار گیرند. اما کنفدراسیون والیبال آسیا شب 
گذشــته )سه شنبه شب( اسامی تیم های حاضر در این رقابت ها را اعالم کرد. به 
این ترتیب رقابت های گروه A با حضور سه تیم ناخون راتچاسیما )تایلند(، ژتیزو 
)قزاقســتان( و چاکو موچو )فیلیپین( برگزار می شــود. در گروه A نیز تیم های 
سوپریم چانبری )تایلند(، آلتای )قزاقستان(، ریبیسکو فیلیپینز )فیلیپین(، سایپا 
)ایران( قرار دارند. به دلیل شــیوع کرونا و انصراف بعضی تیم ها، در این دوره از 
رقابت های باشگاه های زنان آسیا کشــورهای تایلند، قزاقستان و فیلیپین با دو 
نماینده حاضر خواهند شد. گروه بندی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های زنان 

آسیا به این شرح است:
گروه A: ناخون راتچاسیما )تایلند(، ژتیزو )قزاقستان( و چاکو موچو )فیلیپین(
گروه B: ســوپریم چانبری )تایلند(، آلتای )قزاقســتان(، ریبیسکو فیلیپینز 

)فیلیپین(، سایپا )ایران(
برنامه دیدارهای نماینده ایران )سایپا( در مرحله گروهی به قرار زیر است:

۹ مهر: سوپریم چانبری )تایلند( – سایپا )ایران(
۱۰ مهر: سایپا )ایران( – آلتای )قزاقستان(

۱۱ مهر: سایپا )ایران( – ریبیسکو فیلیپینز )فیلیپین(

دختربچه هشت ساله ای که رکورد 
مسی و نیمار را شکست

به  فلــورس  فلیســیتاس 
جــوان تریــن بازیکــن زن 
تاریخ فوتبال تبدیل شــد که 
نایکــی قــرارداد حرفه ای  با 
فوتبالی،  گزارش  به  مي بندد. 
آرژانتینی در  فوتبالیست  این 
سن هشت ســالگی با نایکی 
قرارداد بست آن هم در حالی 
که مسی و نیمار در ۱۳ و ۱۴ سالگی با این شرکت قرارداد بسته بودند. البته کوان 
باسیله پسربچه هشت ساله برزیلی نیز اخیرا با نایکی قرارداد بسته بود اما رکورد 
فلیســیتاس در فوتبال زنان کامال منحصربفرد است. فلیسیتاس پس از امضای 
قرارداد ســه ساله با نایکی گفت:« زیباست که برای من عنوان »فوتبالیست« را 
انتخاب کنند. از همه افرادی که از من حمایت کردند تا به رویایم برســم، تشکر 
مي کنم.« البته برخی از این تصمیم انتقاد کرده اند و اعتقاد دارند که فلیسیتاس 
برای امضای قرارداد هنوز خیلی جوان است. در هر صورت این کودک هشت ساله 
توانســت در ثبت این رکورد از مسی و نیمار که اسطوره هایش هستند، سبقت 
بگیرد. مســی اخیرا ویدیویی روحیه بخش را در صفحه اینستاگرامش برای این 
دختربچه منتشــر کرده بود. فلیسیتاس هم به سبک بازی مسی و هم به سبک 
بازی نیمار به شدت عالقمند است و از سویی کاشته زدن را دوست دارد و وقتی 

گل مي زند به سبک کریستیانو رونالدو خوشحالی مي کند.

درخشش قائدی بالی جان ستاره برزیلی
هــواداران االهلــی امارات 
بعــد از درخشــش مهــدی 
قایدی هشــتگی را به عنوان 
پایان همکاری بــا ادواردو به 
پایان  انداختند و خواستار  راه 
این ستاره برزیلی  با  همکاری 
شــدند.  بــه نقــل از الرویه، 
کارلــوس ادواردو در الهــالل 
عربستان یک فوق ستاره بود. این مدافع هافبک برزیلی در 5 فصلی که در الهالل 
بازی کرد عملکرد بســیار خوبی داشــت تا جایی که هم در کارهای دفاعی بسیار 
خوب بود و هم خیلی خوب گل مي زد. ادواردو با الهالل جام ها و افتخارات زیادی 
به دســت آورد که مهم ترین آنها قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا بود. این بازیکن 
برزیلی بعد از درخشــش در الهالل راهی االهلی شد اما او در فصل جاری نمایش 
ناامید کننده ای داشــته است. الرویه در ادامه گزارش خود نوشت: هواداران االهلی 
از عملکرد ادواردو راضی نیســتند. آنها از سران باشگاه خواسته اند که به همکاری 
با این بازیکن برزیلی پایان دهند و بازیکنی مانند قایدی را جذب کنند که انگیزه 
زیادی برای درخشــش دارد. درخشش قایدی در االهلی فشار را بر ادواردو بیشتر 
کرده است و هواداران از سران باشگاه خواسته اند که این بازیکن را از فهرست خارج 
و جای او را با ستاره ای مثل قایدی و یا عزیز جانیف ازبک پر کنند. مهدی قایدی 
در دیدار اخیر االهلی برابر الشارجه درخشید. او به عنوان بازیکن تعویضی در نیمه 
دوم وارد میدان شد و توانست دو گل به ثمر رساند و روی یک گل هم تاثیر گذارد 

تا االهلی پیروزی شیرین و ارزشمندی را کسب کند.

اخبار کوتاه

در دولت دوازدهم، شــش بار مدیرعامل باشگاه فوتبال 
استقالل و شــش بار مدیرعامل باشگاه فوتبال پرسپولیس 
تغییر کرده  است، تغییراتی که حکایت عدم از ثبات جدی در 
حوزه مدیریتی این دو باشگاه از سوی وزارت ورزش و جوانان 

در یک دوره زمانی چهارساله دارد!
به گزارش ایســنا، یکی از ایرادهایی که اهالی فوتبال و 
به  خصوص هواداران ۲ باشگاه پرطرفدار تهرانی به مدیریت 
مجموعه هــای خــود وارد می کنند، این اســت که دقت و 
وســواس کافی در رابطه با انتخــاب اعضای هیات مدیره و 
مدیران عامل دو باشــگاه از سوی وزارت ورزش و جوانان به 

خرج داده نمی شود.
ثبات یکی از مهم ترین و اصلی ترین شاخص های توسعه 
و حرفه ای شــدن در باشگاه های دنیا است، مسئله ای که به 
هیــچ وجه در فوتبال ایران و حتی در پر طرفدارترین آن ها 
یعنی پرسپولیس و استقالل مورد توجه قرار نمی گیرد و به 
نــدرت پیش می آید که یکــی از این دو حتی به مدت یک 
فصل کار خود را با یک مدیرعامل و ثبات در اعضای هیئت 

مدیره به پایان برساند.
وزارت ورزش و جوانــان در دولــت دوازدهم کار خود را 
از ۲۹ مردادماه ۱۳۹۶ با کســب رای اعتماد مجلس شورای 
اسالمی به مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان آغاز کرد 
و سوم شهریور سال ۱۴۰۰ با کسب رای اعتماد نمایندگان 
مجلس به ســیدحمید ســجادی هزاوه به صورت رسمی 

فعالیتش پایان یافت.

در طول این مدت اما برای مجموعه باشــگاه اســتقالل 
شش و برای مجموعه باشگاه پرسپولیس نیز شش مدیرعامل 
انتخاب شــد که جمعا حاکــی از انتخاب ۱۲ مدیرعامل در 
طول دوره چهار ســاله فعالیــت وزارت ورزش و جوانان در 

دولت دوازدهم است:
استقالل

سیدرضا افتخاری: ۱۷ مرداد ۹5 تا ۲۷ تیر ۹۷
امیرحسین فتحی: ۲۷ تیر ۹۷ تا۱۹ آذر ۹۸

اسماعیل خلیل زاده: ۲۱ آذر ۹۸ تا ۶ اسفند ۹۸
علی فتح اهلل زاده: ۷ اسفند ۹۸ تا ۱ فروردین ۹۹

احمد سعادتمند: ۱۰ فروردین ۹۹ تا ۹ مهر ۱۳۹۹
احمد مددی: ۱۰ مهر ۹۹ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

پرسپولیس
علی اکبر طاهری: ۲۷ خرداد  ۱۳۹۴ تا ۱۳ آبان ۱۳۹۶
حمیدرضا گرشاسبی: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۷

ایرج عرب: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ تا 5 شهریور ۱۳۹۸
محمدحسن انصاری فرد: 5 شهریور ۱۳۹۸ تا ۲۰ اسفند 

۱۳۹۸
مهدی رسول پناه: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ تا ۸ آبان ۱۳۹۹
جعفر سمیعی: ۸ آبان ۱۳۹۹ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
نیاز به ثبات مدیریتی در دولت سیزدهم

پس از نظر مثبت سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین 
رییس جمهور ایران مبنی بر واگذاری دو باشگاه استقالل و 
پرســپولیس به بخش خصوصی پیش از برگزاری انتخابات 

ریاســت جمهوری، در دیــدار با جمعی از ورزشــکاران و 
پیشکســوتان رشته های ورزشی که می توان آن را به عنوان 
خط مشــی دولت در این رابطه تلقی کرد، اواسط شهریور 
سال جاری حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد 
که واگذاری این دو باشــگاه به بخش خصوصی نهایتا تا ۶۰ 

روز آینده کلید می خورد.
بــا وجود وعده و وعیدهای پر شــمار مبنی بر واگذاری 
دو باشــگاه استقالل و پرســپولیس به بخش خصوصی در 
نهایت امــا دولت دوازدهم به پایان رســید و این اتفاق رخ 
نداد و اکنــون باید منتظر ماند و دید سرنوشــت واگذاری 
ســرخابی های پایتخت بــا روی کار آمدن دولت جدید چه 

خواهد شد.

هر اتفاقی در انتظار سرخابی های پرطرفدار پایتخت باشد 
باید به این مســئله توجه جدی داشــت که با انتخاب افراد 
غلط به عنــوان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، مدیریت 
آسانســوری و تغییرات گاه و بیگاه و بی تدبیری در رابطه با 
شرایطی که عدم ثبات برای این دو باشگاه به وجود خواهد 
آورد بــه هیچ وجه پایان خوشــی نخواهد داشــت و هرگز 
اســتقالل و پرسپولیس نمی توانند در مسیر حرفه ای شدن 
و آینده ای روشن گام بردارند و انتظار می رود وزارت ورزش 
و جوانان در دولت سیزدهم از همان ابتدای امر با نگاه ثبات 
محور در حوزه مدیریتی این دو باشــگاه گام بردارد و بتوان 
نتیجه مطلوب انتخاب افراد مناســب در رای امور مدیریتی 

این دو باشگاه را به هوادارانشان هدیه داد.

شــاگردان محرم نویدکیــا محتمل تریــن گزینه برای 
قهرمانی لیگ بیســت ویکم هستند.  به گزارش ایسنا، لیگ 
بیستم را می توان یکی از جذاب ترین لیگ های ادوار مختلف 
فوتبال ایران دانســت چون دو تیم سپاهان و پرسپولیس تا 
هفته آخر برای قهرمانی جنگیدند اما این پرسپولیس بود که 
توانست از حریف خود پیش بیفتد و در نهایت با ۲ اختالف 
امتیاز به مقام قهرمانی دســت پیدا کند. سپاهانی ها با ۶5 
امتیاز نایب قهرمان شدند و کســب این تعداد امتیاز برای 
نایب قهرمان لیگ در ادوار مختلف بی ســابقه بوده اســت. 
ســپاهانی ها در لیگ چهاردهم توانستند با 5۹ امتیاز فاتح 

لیگ برتر شــوند اما در این فصــل با وجود این که ۶ امتیاز 
بیشــتر کسب کردند، نتوانستند عنوان قهرمانی را به دست 
بیاورند. سپاهان و محرم نویدکیا پس از پایان لیگ دست به 
کار شدند و شروع به تمدید قرارداد با بازیکنان خود کردند. 
البته ســپاهانی ها برخی از بازیکنــان کلیدی خود از جمله 
پیام نیازمند، محمد محبی و احسان حاج صفی را از دست 

دادند اما توانســتند جایگزین خوبی برای آن ها پیدا کنند. 
سپاهانی ها با خرید بازیکنان از جمله مسعود ریگی، شهریار 
مغانلو، فرشاد احمدزاده و کریستوفر نت نه تنها جای خالی 
بازیکنان جدا شده را پر کردند بلکه نسبت به فصل گذشته 
بازیکنان با کیفیت بیشــتری را در به خدمت گرفتند. آن ها 
دو تیم خــوب در زمین و روی نیمکت دارند و نســبت به 

فصل گذشته با تجربه تر عمل خواهند کرد. این مساله باعث 
می شــود بیشــتر از هر تیمی مدعی کسب عنوان قهرمانی 
باشند. با قرار گرفتن کریســتوفر نت درون دروازه و حضور 
مســعود ریگی در خط هافبک، محرم نویدکیا خیال راحتی 
از دو نقطه مهم ترکیب خود خواهد داشــت. سپاهانی ها در 
فصل گذشته خط آتش قدرتمندی داشتند و در این فصل 
با اضافه شدن فرشاد احمدزاده و شهریار مغانلو مسلح تر از 
لیگ بیستم وارد مسابقات خواهند شد. حضور بازیکنانی از 
جمله حسینی، خلعتبری، احمدزاده و مغانلو در خط حمله 

نویدکیا را دچار سرگیجه ای شیرین خواهد کرد.

مدیریت آسانسوری در استقالل و پرسپولیس

دولت دوازدهم و ۱۲ مدیرعامل سرخابی !

نگاهی به ترکیبی که می تواند سپاهان را قهرمان کند 

کهکشانی های نصف جهان

یک تحلیلگر ایتالیایی می گوید تیم ملی فوتســال ایران 
یکی از ترســناک ترین تیم های جام جهانی لیتوانی است و 
در صورت عبور از ازبکســتان در مرحله یک هشتم نهایی، 
می تواند حتی تا فینال پیش برود.  به گزارش خبرنگار مهر، 
مرحله گروهی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۱ فوتسال در حالی 
 F به پایان رسید که تیم ملی ایران به عنوان تیم دوم گروه
بعد از آرژانتین راهی مرحله یک هشتم نهایی شد. ایران در 
این مرحله برابر صربستان و آمریکا به پیروزی رسید و برابر 
آرژانتین شکست خورد تا در مرحله یک هشتم با ازبکستان 
دیدار کند.درباره عملکرد ایران تحلیل های گوناگونی توسط 
کارشناســان و مربیان داخلی مطرح شده است و بعضی ها 
حتی انتظار داشــتند ایران برابر صربستان و آمریکا به برد 
پرگل تری دست یابد. به هر حال ایران با دوم شدن در گروه 
خود حاال مسیر ساده تری تا رسیدن به جمع چهار تیم برتر 
جهان دارد و باید دید در ادامه چه سرنوشــتی در انتظارش 

خواهد بود.
»والریو اسکاالبرلی« تحلیلگر ایتالیایی فوتسال که با زیر 
نظر داشتن مسابقات جام جهانی لیتوانی به تولید محتوا در 
این زمینه مشغول است، یکی از کسانی است که بازی های 
تیم ملی ایران را زیر نظر داشــت و تحلیل های مختلفی در 

جریان مسابقات ارائه می داد.
والریو در گفتگو با خبرنــگار مهر، با تمجید از تیم ملی 

فوتســال ایران، ســیدمحمد ناظم الشــریعه سرمربی تیم 
کشــورمان را یکی از بهترین مربیان جهان دانســت که به 
اندازه ای که شایســته اش است، از وی تقدیر نمی شود. وی 
همچنین با اعالم یک نقطه ضعف از تیم ملی کشــورمان، 
ایران را یکی از ترســناک ترین تیم های جهان دانســت که 
توانایی صعود به فینال این دوره از مســابقات جام جهانی 

را دارد.
مشروح گفتگو با این تحلیلگر ایتالیایی در ادامه می آید:

مرحله گروهی جام جهانی فوتسال به پایان رسید. 
آیا تاکنون این مسابقات برای شما با سورپرایز همراه 

بوده است؟
والریو اسکاالبرلی: اتفاق غافلگیرکننده ای نیفتاده است. 
شــاید من از مصر به عنــوان نایب قهرمــان آفریقا انتظار 
بیشــتری داشتم. گواتماال در بازی نخست مرا غافلگیر کرد 
اما فکر می کردم در دیدار پایانی مقابل ازبکستان و همچنین 
ویتنام مقابل برزیل می توانند بهتــر بازی کنند. در نهایت 

همان چیزی که انتظار می رفت اتفاق افتاد.
آیا در این دوره از مســابقات جام جهانی نسبت 
به دوره گذشته که سال ۲۰۱۶ در کلمبیا برگزار شد، 

تفاوت خاصی دیده می شود؟
این مسابقات به اســتثنای بازیکنانی که همچنان روح 
خیابانی فوتســال را حفظ می کنند، فیزیکی تر شده است 

اما ســرگرمی ها هم کم نبود: گل های زیادی به ثمر رسید، 
شوت های زیادی به ســمت دروازه ها زده شد و هر مسابقه 
اتفاقات هیجان انگیز زیادی داشت. شاید بزرگترین تفاوت 
در خود میزبان ها باشــد. در لیتوانی فرهنگ باالی فوتسالی 
مثل کلمبیا وجود ندارد. بنابراین سرمایه گذاری بیشتر برای 
پیشــرفت فوتســال مفید خواهد بود. استقبال از مسابقات 
فوتسال توسط تماشاگران در لیتوانی کمتر است. فیفا مجبور 
شد وضعیت را در دست بگیرد و از فدراسیون لیتوانی برای 
برگزاری مســابقات حمایت کند. مشکل اینجاست که آنها 

خیلی به ترویج فوتسال اهمیت نمی دهند.
به نظر شــما تا اینجای کار کــدام تیم ها مدعی 

قهرمانی در جام جهانی هستند؟
هرچه جلوتر می رویم جام جهانی بیشتر غیر قابل پیش 
بینی می شــود. این همان چیزی اســت که ورزش ما برای 
محبوبیت گسترده تر نیاز دارد. جذابیت وقتی بیشتر می شود 
که قهرمانی مثل گذشــته دیگر متعلق به دو تیم برزیل و 
اسپانیا نیست. اکنون تیم های بیشتری می توانند ادعا کنند 
که مدعی قهرمانی هستند حتی اگر هیچکس هرگز چنین 
چیــزی را نگوید! آرژانتین، روســیه، پرتغــال، ایران و من 

مطمئن هستم تیم های دیگری هم خواهند بود.
صعود پنج تیم از آسیا به مرحله یک هشتم نهایی 
یکی از مواردی است که توجه بسیاری از کارشناسان 
را در آسیا و سراسر جهان به خود جلب کرده است. 

ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
تیم های AFC بســیار پیشــرفت کرده اند اما این یک 
موضوع غیر قابل باور نیســت. کنفدراسیون آسیا بیشترین 
ســرمایه گذاری را در فرصت های برابر در فوتســال ایجاد 
می کند، مشارکت در فوتســال را بیشتر می کند و بازی در 
تمام رده های سنی را ارتقا می دهد. معتقدم تایلند می تواند 
در دیدار با قزاقستان ما را غافلگیر کند. من تایلند را دست 
کم نمی گیرم. ویتنام در مرحله مالکیت توپ بسیار پیشرفت 
کرده اســت و برخی از بازیکنانش از نظر تاکتیکی به بلوغ 

رسیده اند.
در مورد ژاپن چیزهای زیادی برای گفتن وجود ندارد. این 

تیم رشــد کرده و ناامیدی سال ۲۰۱۶ را پشت سر گذاشته 
است. آنها حاال با محبوب ترین تیم مسابقات )برزیل( روبرو 
می شــوند. امیدوارم هواداران ژاپن یار ششــم آنها در زمین 
باشند. ایران به نظر من تیمی منظم و سرسخت بود که تمام 
امکانات را برای رسیدن به فینال بزرگ دارد. ببینیم تا کجا 

می توانند پیش بروند!
به تیم ایران اشــاره کردید. تحلیل شما از ایران 
چیست و کدام بازیکنان نقش موثرتری در موفقیت 

این تیم دارند؟
حقیقت را به شما مي گویم: سیدمحمد ناظم الشریعه یکی 
از بهترین مربیان جهان است اما متأسفانه آنطور که شایسته 
اش اســت از او تقدیر و تمجید نمی شــود. روشی که ناظم 
الشــریعه تیم ایران را سازماندهی کرده، اهمیت به تک تک 
بازیکنان است که ایران را به یکی از ترسناک ترین تیم های 
جهان تبدیل کرده اســت. در ایران، حسن زاده، اسماعیل 
پور، طیبی )که امیدوارم به زودی بازگردد( و صمیمی چهار 
ســتاره ای هستند که من آنها را پشتوانه یک سیستم بازی 

بسیار هجومی مي دانم و این بازیکنان را می پسندم.
آیا ایران نقطه ضعف قابــل توجهی دارد که باید 

پیش از شروع مراحل حذفی آن را برطرف کند؟
شاید نقطه ضعف واقعی ایران، بی حوصلگی و بی پروایی 
باشد. شــور و حرارت یک تیم فیزیکی و ورزشی قدرتمند 

می تواند پاشنه آشیل آنها باشد.
به عنوان ســوال پایانی؛ با تعیین مسیر تیم ها تا 
فینال فکر می کنید ایران بتواند به مرحله نیمه نهایی 

راه یابد؟
ایران در حال حاضر با ازبکستان دیدار می کند؛ تیمی که 
به طور پیوسته در حال پیشرفت است؛ هرچند از نظر امتیاز 
و تفاضل گل«بدترین« تیم از بین ۱۶ تیم صعود کننده بود. 
این یک مسابقه ســخت خواهد بود. ازبک ها بسیار باهوش 
هســتند و در مراحل انتقالی و نوع بازی می توانند مرگبار 
باشند. اما من همچنان معتقدم اگر یوزپلنگ ها )ایران( بدون 
مشــکل از این حریف عبور کنند، می توانند نه تنها در نیمه 

نهایی بلکه حتی در فینال باشند. خواهیم دید

ایران یکی از ترسناک ترین تیم های جام جهانی فوتسال است


