
ورزشی

سرویس ورزشی-
تیم فوتبال پرســپولیس با برتری برابر ذوب آهن 
اصفهان این شانس را دارد که یک هفته زودتر عنوان 
قهرمانی نیم فصــل اول لیگ برتر را به خود اختصاص 

دهد.
هفتــه چهاردهم لیگ برتر فوتبال روزهای پنج شــنبه و 
جمعه این هفته برگزار می شود. امروز )پنج شنبه( چهار دیدار 
در چهار شهر تهران، تبریز، اصفهان و اهواز برگزار می شود که 
در مهم ترین دیدارها استقالل در ورزشگاه شهر قدس، مهمان 
پیکان است. شــاگردان مجید جاللی در تیم پیکان که در دو 
هفته گذشــته نتوانستند در حد انتظار ظاهر شوند و تنها یک 
امتیاز کســب کردند این هفته به دنبال این هستند که مقابل 
اســتقالل دوباره اوج گرفته جایگاه خودشــان را در رده سوم 

جدول رده بندی حفظ کنند.
استقالل در این دیدار وریا غفوری را که در بازی گذشته 
مصــدوم بود در اختیار دارد و همچنین احتمال حضور پژمان 
منتظری در لیست ۱۸ نفره اســتقالل برای این دیدار وجود 
دارد. پیــکان اما در ایــن دیدار امیرحســین صادقی، مدافع 
بــا تجربه خودش را در اختیار ندارد. این در حالی اســت که 

استقاللی ها بدون محروم پا به این دیدار می گذارند.
در حال حاضر پیکان با ۲۴ امتیاز در رده سوم قرار گرفته 
و استقالل با پیروزی هفته گذشته مقابل گسترش فوالد با ۱۶ 
امتیاز در رده نهم جای گرفته است. پیکان می تواند با پیروزی 
در ایــن دیدار به رده دوم هم صعود کند اما آن ها می دانند که 
در صورتی که توفیقی در این دیدار کسب نکنند فوالد و پدیده 
در رده های چهارم و پنجم در یک قدمی رســیدن به این تیم 
قرار دارند. استقالل هم می تواند با پیروزی در این دیدار به رده 

هفتم صعود کند.
سپاهان – استقالل خوزستان

شاید این دیدار به جهت جایگاه دو تیم در جدول رده بندی 
اهمیت زیادی نداشته باشد اما بازگشت عبداهلل ویسی سرمربی 
فصل گذشته ســپاهان پس از یک فصل ناامید کننده در این 

تیم، جذابیت های خاص خودش را دارد.
استقالل خوزستان هفته گذشــته توانست دست به کار 

بزرگــی بزند و پیکانی را که هشــت هفته شکســت نخورده 
بود مغلوب کند. رییســی امیدوار است در بازگشت دوباره به 
ورزشــگاه نقش جهان، دست پر از مقابل سپاهان خارج شود. 
 سپاهان هفته گذشــته در ادامه نتایج سینوسی اش با نتیجه 
۳ بر ۲ مغلوب صنعت نفت آبادان شد اما به هر حال این بازی 
در خانه شــان برگزار می شــود و امید زیادی برای پیروزی در 

این دیدار دارند.
عبداهلل ویســی در این دیدار علی زنبقی مدافع چپش را 
به خاطــر محرومیت در اختیار نــدارد و در آن طرف میدان 
سپاهان محرومی ندارد اما رسول نویدکیا هافبک طراحش را 
بــه خاطر مصدومیت در این دیدار در اختیــار ندارد. تا پایان 
هفته سیزدهم سپاهان با ۱۴ امتیاز در رده یازدهم قرار گرفته 
و استقالل خوزستان با ۱۳ امتیاز در رده سیزدهم جای گرفته 
اســت. این دیدار از آن جهت که دو تیم در جدول رده بندی 
نزدیک هــم قرار گرفته اند اهمیت زیــادی دارد و هر کدام با 

پیروزی در این دیدار می توانند تا رده هشتم صعود کنند.

اما روز جمعه نیز ۴ بازی برگزار می شود که در مهمترین 
بازی تیم پرســپولیس در ورزشــگاه آزادی میزبان ذوب آهن 
اصفهان است.  پرسپولیس در ۶ بازی اخیرش فقط دو مساوی 
داشــته و اکنون هم با ۲7 امتیاز و یــک بازی کمتر در صدر 
جدول لیگ قرار دارد. شــاگردان برانکو می خواهند از عنوان 
قهرمانی خود در این فصل نیز دفاع کنند البته سرخپوشــان 

شانس دارند روز جمعه نصف قهرمانی خود را جشن بگیرند.
 پرسپولیس با ۶ گل خورده قوی ترین خط دفاع لیگ را تا 
هفته سیزدهم در اختیار دارد. ذوب آهن اما در 7 بازی آخرش 
فقط یک پیروزی داشــته اســت. اکنون این مسابقه فرصتی 
ایده آل است تا سبزپوشــان اصفهانی شروعی دوباره در لیگ 
داشته باشد. شاگردان قلعه نویی ۱9 گل زده دارند و از خطوط 
حمله زهردار لیگ هستند. تقابل قلعه نویی و برانکو دو مربی 

اسبق تیم ملی فوتبال ایران دیدنی است. 
هــر دو مربی هم نگاهی احترام آمیــز به یکدیگر دارند و 
باید دید در رقابــت تاکتیکی این دو مربی و بازیکنان دو تیم 

کدام برنده می شوند. پرسپولیس در صورت پیروزی مقتدرانه 
به صدرنشینی خود ادامه خواهد داد و شاید قهرمان نیم فصل 
هم شــود. ذوب آهن هم برای صعود یک پله ای در جدول در 
این بازی تالش می کند. این بازی می تواند جذاب ترین مسابقه 

لیگ شود. 
برنامه کامل دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر به شرح 

زیر است:
پنجشنبه 1396/9/9

* گسترش فوالد تبریز ............................ سایپا )ساعت ۱۴:۱5(
* پیکان ......................................................... استقالل )ساعت ۱5(
* سپاهان اصفهان ............. استقالل خوزستان )ساعت ۱5:۱5(
* فوالد خوزستان ..................... سپیدرود رشت )ساعت ۱5:۳0(

جمعه 1396/9/10
* پرسپولیس ............................ ذوب آهن اصفهان )ساعت ۱5(
* نفت تهران ................................. پارس جنوبی جم )ساعت ۱5(
* مشکی  پوشان خراسان ........... پدیده خراسان )ساعت ۱5:۴5(
* صنعت نفت آبادان ......... تراکتورسازی تبریز )ساعت ۱۶:۴5(

حرکتجالبسرمربیجدیدمیالندراولینکنفرانسخبریاش
جنارو گتوســو پس از اولین کنفرانس خبری اش به عنوان ســرمربی جدید تیم 
فوتبــال میالن، یاد و خاطره دوران بازیگری اش را زنده کرد. کنفرانس خبری معارفه 
جنارو گتوســو به عنوان سرمربی جدید میالن با یک حاشیه جالبی همراه بود.دراین 
مراســم سرمربی سابق تیم جوانان باشگاه میالن که دوشنبه شب جانشین وینچنزو 
مونتالی اخراجی شد، گپی صمیمی و طنزآلود با خبرنگاران داشت و گفت: من االن 
خونسردم اما این خونسردی ام خیلی دوام نخواهد داشت. مسئولیتی که قبول کرده ام 
بسیار سخت است.یکی از ایرادهایی که به مونتال گرفته می شد، نداشتن یک ترکیب 
و سیستم بازی مشخص بود. او تیمش را در ۲۳ بازی با ۲۳ ترکیب متفاوت به میدان 
فرستاد. گتوسو در این باره هم اظهارنظری طنزآلود کرد و گفت: من می خواهم رکورد 
او را هم بشکنم و تیمم را با ۲۴ - ۲5 ترکیب به میدان بفرستم. سیلویو برلوسکونی 
)مالک ســابق میالن( به من زنــگ زد و با هم گپی صمیمانه داشــتیم. من خیلی 
خوشحال بودم. مالک فعلی باشگاه هم با من تماس گرفت و من به زودی با او مالقات 
خواهم کرد. جالب ترین اتفاق نشســت خبری گتوسو اما زمانی بود که خبرنگار یکی 
از شبکه  های ایتالیا از سرمربی جدید روسونری خواست که جمله ای را به زبان چینی 
تکرار کند و او هم این کار را انجام داد غافل از اینکه معنای آن جمله »زنده باد اینتر« 
است. او زمانی که از معنای جمله مطلع شد به آرامی و به شوخی یک سیلی به صورت 

خبرنگاری که از او خواست این جمله را به زبان بیاورد نواخت.
اتهامرشوهپرداخت۱۵میلیوندالربهقطر

رئیس پیشــین فدراســیون فوتبال کلمبیا، اظهار کرد که به او گفته شده قطر 
۱5 میلیون دالر برای رشــوه دادن به کشــورهای آمریکای جنوبی برای رای دادن 
میزبانی قطر در جام جهانی ۲0۲۲ کنار گذاشــته بوده اســت.لوییس بگویا، رئیس 
 پیشــین فدراسیون فوتبال کلمبیا و عضو پیشــین کمیته  اجرایی فیفا در دادگاهی 
در نیویورک اعالم کرد که بحث هایی درباره رشــوه دادن قطر بین او و دو مســئول 
دیگر اهل آمریکای جنوبی در ســال ۲0۱0 وجود داشته است. بگویا که پیش از این 
به دلیل فســاد مالی جریمه شده بود، اعالم کرد که فرد پر نفوذی از سوی تلویزیون 
قطر و یک تاجر آرژانتینی به نام ماریانو جینکیز در رابطه با رشــوه قطر با او صحبت 
کرده اند.ســه نفری که از هیئت اجرایی فیفا به میزبانی قطر رای داده اند، دریافت هر 
گونه رشوه ای را رد کرده اند.پیش از این نیز در دادگاه های مربوط به رشوه دادن قطر، 
بورزاکو یکی از اعضای پیشــین یک کمپانی مارکتینگ ورزشی اعالم کرد که خولیو 
گروندونا، عضو آرژانتینی کمیته  اجرایی فیفا حداقل یک میلیون دالر رشوه برای رای 
دادن به میزبانی قطر دریافت کرده است.قرار است که دادگاه های مربوط به میزبانی 

قطر تا شش هفته  ادامه  پیدا کنند.
ونگر:چکتا۴۰سالگیمیتواندبازیکند

پتر چک، دروازه بان آرســنال این روزها در شــرایط خیلی خوبی به سر می برد 
و حاال مورد تمجید ونگر قرار گرفته اســت و این مربی معتقد است که دروازه بان او 
می تواند مانند ادوین فان درســار تا ۴0 سالگی به خوبی دروازه بانی کند.آرسن ونگر 
گفت : به نظرم پتر چک دارد ســال به ســال بهتر می شود و از نظر من او می تواند به 
خوبی تا ۴0 سالگی هم دروازه بانی کند. چک، دروازه بانی است که خیلی به آمادگی 
خود اهمیت می دهد و در حال  حاضر از نظر بدنی از شــرایط بسیار خوبی برخوردار 
است و این به سود ما است. خوشحال هستیم که چنین دروازه بان خوبی را در اختیار 
داریم. او از بازی های ملی خداحافظی کرده است و اکنون زمان زیادی را با ما سپری 
می کند. چک، دروازه بان بسیار حرفه ای است و کارنامه درخشانی دارد. من فان درسار 
را به خوبی در منچســتریونایتد به یاد می آورم و به نظرم چک هم می تواند به مانند 

فان درسار تا ۴0 سالگی همین شرایط را حفظ کند.
کاناوارو:بوفونبهترینگزینهبرایریاستفدراسیوناست

ستاره پیشین تیم   ملی فوتبال ایتالیا جیان لویجی بوفون را بهترین گزینه برای 
ریاست فدراسیون فوتبال ایتالیا می داند.تیم   ملی فوتبال ایتالیا نتوانست جواز حضور 
در جام جهانی ۲0۱۸ روســیه را به دست آورد. این ناکامی بزرگ باعث شد تا از یک 
طرف ســرمربی تیم برکنار شــود و از طرف دیگر هم رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا 
استعفا دهد.کاناوارو ستاره پیشین تیم   ملی فوتبال ایتالیا، گفت : این یک ناکامی بزرگ 
برای ما بود. باید تغییراتی به وجود آید. بوفون بهترین گزینه برای ریاست فدراسیون 

است. او و پیرلو می توانند در این پست موفق شوند.

حدیث دشت عشق

به یاد دانشجوي شهید »مجتبي علي نژاد«
آنجا كه عشق خيمه َزنَد، جاِي عقل نيست

شــهید »مجتبي علي نژاد« در سال ۱۳۳۶ در یکي 
از روســتاهاي سبزوار متولد شــد. به علت نبود مدرسه 
ابتدایي، در روستاهاي همجوار به تحصیل پرداخت، براي 
تحصیالت تکمیلي به سبزوار رفت و از هنرستان در رشته 
مکانیک فارغ التحصیل شد. مصادف با جریانات انقالب از 
خدمت ســربازي فرار کرد و رهبري افراد روســتاي خود 
را براي پیروي از فرامین امــام به عهده گرفت تا انقالب 

پیروز شــد و به عضویت سپاه درآمد. شخصیتي شــاخص و مکتبي داشت. در سال 
۱۳5۸ در رشــته تأسیسات حرارت مرکزي در دانشگاه شهید رجایي تهران پذیرفته 
شــد. ازدواج کرد و با اینکه امکانات مالي پدرشان بهترین موقعیت ها را برایش ایجاد 
مي کرد نمونه کاملي از ساده زیستي را در زندگي به نمایش گذاشت. خیلي اهل حالل 
و حرام بود. یکي از دوستان ایشان نقل مي کند: »او موتوري داشت که با آن کارهاي 
سپاه را انجام مي داد و کامال مواظب بود تا وقتي در باک موتور بنزین سپاه هست کار 
شــخصي به هیچ وجه با آن انجام ندهد. شب تا صبح در سپاه مي ماند و کار مي کرد. 
صبح از غذاي سپاه چیزي نمي خورد تا به منزل برگردد. تا این حد رعایت مي کرد.« 
با شروع جنگ تحمیلي به جبهه شتافت. در جبهه کردستان و جنوب رشادت هایي از 
خود به نمایش گذاشت تا اینکه در تاریخ ۱۳۶۱/۲/۱۸ در جبهه خرمشهر هدف گلوله 
مستقیم دشمن قرار گرفت و به آرزویش که دیدار محبوب بود نائل آمد. همرزمان و 

خانواده می گویند: این بیت را زیاد از او شنیده بودیم:
»آنجا که عشــق خیمه َزنَد، جاِي عقل نیســت 

ِوالیتــي« انــدر  پاِدَشــه  دو  بُــَود  غوغــا   

عمر خربین مرد سال قاره کهن شد

فدراسیون ایران و حسن زاده در جمع برترین های آسیا

با وجود بالتکلیفی چند فدراســیون برای برگزاری انتخابات، همچنان زمان برگزاری مجمع انتخاب ریاست 
چند فدراسیون نامشخص است.

با اعالم معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، زمان برگزاری انتخابات شش فدراسیون اعالم شد و قرار است انتخابات 
فدراسیون نابینایان و کم بینایان چهاردهم آذر، فدراسیون کوهنوردی بیستم آذر، فدراسیون نجات غریق ۴ دی، فدراسیون 
کبدی ۲5 آذر، فدراســیون ســه گانه بیســت و هفتم آذر و کشتی بیست و هشــتم آذر ماه برگزار شود. با این حال تکلیف 
رشــته هایی نظیر والیبال، شــنا، بوکس و بسکتبال که باید در حدود ۸ ماه دیگر در بازی های آسیایی ۲0۱۸ جاکارتا شرکت 

کنند، مشخص نیست.
ســه فدراســیون بدنسازی، شنا و تکواندو نیز از دیگر فدراسیون هایی هســتند که مهلت ریاست چهار ساله روسای آنها 
به اتمام رســیده و منتظر اعالم زمان برگزاری انتخابات هســتند. مشخص نیست که آیا حکم سرپرستی برای مسئوالن این 
فدراسیون ها صادر شده یا خیر و اینکه این افراد هفته ها بعد از اتمام مهلت ریاست همچنان به عنوان رئیس نامه های رسمی 

را امضا می کنند، تخلف اداری محسوب نمی شود؟ 
بالتکلیفی برخی از فدراسیون های ورزشی در شرایطی است که مسعود سلطانی فر روز ۲9 دی ماه 95 در جمع رؤسای 
فدراسیون های ورزشی، تعیین سرپرست تا برگزاری انتخابات مجدد رؤسای فدراسیون ها را امری هزینه زا و مشکل آفرین برای 
ورزش و مدیریت فدراسیون های ورزشی دانست و گفت: در اساسنامه هم چنین چیزی نداریم و بهتر است با رعایت قانون و 
پیش بینی زمان بندی اتمام دوره ریاست قبلی  ثبت نام ها صورت گیرد و بعد از تأیید نامزدها و تا زمان برگزاری انتخابات جدید، 
رئیس  فدراســیون همچنان عهده دار مدیریت امور فدراسیون باشد. تصور من این است در همان روزی که رئیس  فدراسیون 

قبلی زمان مدیریتش به پایان می رسد انتخابات جدید برگزار شود.
به اعتقاد برخی کارشناســان با توجه به نقش آفرینی روسای فدراســیون های ورزشی در انتخابات کمیته ملی المپیک، 
تعلل وزارت ورزش و جوانان در اعالم زمان انتخابات چند تن از روسای فدراسیون های تاثیرگذار، شائبه های زیادی را در این 

خصوص ایجاد خواهد کرد.
حال باید منتظر اعالم زمان برگزاری انتخابات فدراسیون های تکواندو، والیبال، بسکتبال، شنا، بوکس و بدنسازی ماند و 

دید سرانجام چه زمانی تکلیف مهم ترین رشته های ورزشی ایران مشخص خواهد شد؟

چرا انتخابات فدراسيون های مهم ورزشی برگزار نمی شود؟!

مراسم معارفه سرپرست جدید فدراسیون بسکتبال بدون حضور محمود مشحون برگزار شد.
صبح دیروز )چهارشنبه( مراسم معارفه نصراهلل پریچهره، سرپرست فدراسیون بسکتبال با حضور شروین اسبقیان، 
مدیرکل امور مشترک فدراسیون ها برگزار شد. محمود مشحون، رئیس پیشین فدراسیون بسکتبال به دلیل بازنشستگی 

از سمت خود استعفا داده بود و دیروز نیز در مراسم معارفه پریچهره حضور نداشت.
صحبت های محمود مشــحون پس از کناره گیری از ریاســت فدراسیون بسکتبال به گونه ای که تصور می شد وی 
بابت برکناری اش از وزارت ورزش ناراحت نیست ولی غیبت در مراسم تودیع و معارفه حکایت از آن دارد که شاید مرد 
کهنه کار بسکتبال نسبت به برخی از رفتارهای مسئوالن وزارت ورزش گالیه دارد، خصوصا که عنوان می شود مشحون 
در محافل خصوصی نیز انتقاداتی را نسبت به یکی از معاونان وزارت ورزش که اتفاقا این روزها نقش پررنگی در ورزش 

دارد، مطرح کرده است.
اما نصراهلل پریچهره سرپرست فدراسیون بسکتبال، درباره محورهای اصلی برنامه های خود گفت: ان شاءهلل در فضای 
بســیار خوبی که با کمک همه پیشکســوتان و مشحون ایجاد خواهد شــد، بتوانیم ثبت نام را به زودی شروع کنیم و 
مجمع بسیار خوبی داشته باشیم. بررسی می کنیم اگر هیئت های ادارات کل استان ها دارای سرپرستی هستند، سریعاً 
تبدیل به ریاســت هیئت شــوند تا بتوانند در مجمع حضور پیدا کرده و رأی دهنده باشند. ان شاهلل نخواهیم گذاشت 
 برنامه ای که از قبل چیده شــده به تعویق بیفتد و مسیر بســکتبال را با درایت کافی تا برگزاری مجمع ادامه خواهیم 

داد.
وی، در پاسخ به این پرسش که در خبرها آمده نام نویسی از نامزده ها از هفته آینده آغاز خواهد شد، آیا شما این 
خبر را تأیید می کنید، بیان کرد: بله، به احتمال قوی هفته آتی نام نویســی صورت خواهد گرفت. دســتور سلطانی فر 

نیز همین است.
پریچهره، در پاســخ به این ســؤال مبنی بر اینکه ۲5 دی انتخابات کمیته ملی المپیک است و خیلی راجع به این 
موضوع صحبت می شود که انتخابات بسکتبال قبل از این تاریخ باید برگزار شود، آیا این مطلب صحت دارد، اظهار کرد: 
اگر مشکلی پیش نیاید، یقیناً همینطور خواهد شد. اینکه سرپرستی نباید زیاد طوالنی باشد، هم دستوری است که به 

بنده داده شده و هم نظر شخصی خودم است.

غيبت مشحون در مراسم تودیع ریاست فدراسيون بسکتبال

فدراســیون فوتبال ایران می تواند در صورت ادامه نقض آشکار قانون اساسنامه فیفا و اصرار بر بازی 
نکردن در ایران به دالیل سیاسی، علیه سعودی ها و اماراتی ها شکایت کند.

بعد از آنکه در هیئت اجرایی کنفدراســیون فوتبال آسیا اعالم شد که تمام دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا از فصل 
۲0۱۸ به صورت رفت و برگشــت برگزار می شــود، باز هم نمایندگان عربستانی و اماراتی بر موضع خود تاکید کردند 
و می گویند برای بازی به ایران نخواهیم رفت، این در حالی اســت که در حکم کتبی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز به 

صورت کتبی نام کشورهای قطر، عربستان و امارات دیده می شود.
در همین خصوص نعیم البکر، نائب رئیس کمیته برگزاری رقابت های لیگ عربســتان، گفت : بازی کردن در زمین 
بی طرف تصمیمی است که دو دولت عربستان و امارات گرفته اند و باید کنفدراسیون فوتبال آسیا به آن احترام بگذارد. 
او ادامه  داد: کنفدراســیون فوتبال آسیا نمی تواند کشوری را وادار به بازی کردن در کشوری دیگر کند. AFC به خوبی 
می داند که تیم های اماراتی و عربســتانی چه اعتباری در لیگ قهرمانان آسیا دارند. در چهار دوره اخیر لیگ قهرمانان 
آســیا تیمی یا از عربســتان و یا از امارات به فینال راه پیدا کرده و این به خوبی نشــان می دهد که تا چه اندازه موفق 

بوده اند. ما با چنین تصمیمی مخالف هستیم.
البته این پایان اعتراض ها نبود زیرا دیروز مدیر باشــگاه الوصل امارات هم تاکید کرد که این باشــگاه تحت هیچ 

شرایطی در لیگ قهرمانان آسیا در ایران و قطر به میدان نخواهد رفت.
در ایــن بیــن و در صورتــی کــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا برابــر نماینــدگان ســعودی کوتــاه بیاید، 
فدراســیون فوتبــال ایــران بــه هیچ وجــه نباید تن بــه بی قانونــی بدهد چرا کــه در مــاده ۳ اساســنامه فیفا 
)عالی تریــن مرجــع فوتبالــی جهان( کامال روشــن ذکر کرده کــه تبعیض در فوتبــال به هیچ وجــه جایی ندارد 
 و بــه همیــن خاطر فدراســیون فوتبال ایــران می تواند از خاطیــان این ماده اساســنامه فیفا به این نهاد شــکایت 

کند.
در ترجمه این ماده آمده اســت: هر گونه تبعیض علیه یک کشــور، شخص، گروه هایی از افراد به خاطر نژاد، رنگ 
پوســت، ملیت و طبقات اجتماعی، جنســیت، زبان، نظر سیاسی، ثروت، موقعیت فردی و گرایش جنسی ممنوع بوده 

است و از طریق تعلیق یا اخراج از فیفا برخورد می شود.

ایران می تواند از سعودی ها به فيفا شکایت كند

در  وزنه بــرداری  جهانی  فدراســیون 
گزارشــی عنوان کرد بهداد سلیمی و الشا 
یکدیگر خواهند  با  رقابت سختی  تاالخادزه 

داشت.
رقابت دسته فوق سنگین وزنه برداری قهرمانی 
جهان مورد توجه فدراســیون جهانی قرار گرفته 
اســت. سایت فدراسوین جهانی در گزارشی که در 
مورد آغاز مســابقات جهانی نوشته به رویارویی و 
رقابت دوباره تاالخادزه و سلیمی  اشاره کرده است.
این سایت نوشــته است: آناهایم آمریکا آماده 

خوش آمدگویی به جهان و نزدیک ۴00 ورزشکار است. ورزشکاران از 7۲ کشور به آناهایم خواهند رسید و قهرمانان المپیک 
ریو از جمله الشا تاالخادزه، کیانوش رستمی، سهراب مرادی سوپیتا تاناسان، شو چینگ و سوکانیا سریسورات می خواهند از 

عنوان قهرمانی خود دفاع کنند.
در بخش مردان، الشا تاالخادزه گرجستانی که می خواهد از عنوان قهرمانی سال ۲0۱5 خود در دسته فوق سنگین دفاع 
کند، رقابت سختی با بهداد سلیمی در پیش رو خواهد شد. سلیمی در تالش برای جبران نتیجه  بازی های المپیک ریو است. 

سلیمی نماینده ایران دو مدال طال قهرمانی جهان ۲0۱0 و ۲0۱۱ و هم چنین قهرمانی المپیک لندن را دارد.
او تاکنون دو مرتبه رکورد یک ضرب جهان را شکســته اســت اما امسال تاالخادزه در ماه آوریل و در قهرمانی اروپا وزنه 

۲۱7 کیلوگرم را زد و رکورد یک ضرب جهان را از سلیمی گرفت.
بهترین رکورد دوضرب سلیمی در مسابقات بین المللی ۲55 کیلوگرم بوده است، اما اخیرا در تمرینات موفق شده ۲۶0 
کیلوگرم را بزند و او با تاال خادزه که اخیرا فیلمی از او منتشر شده که ۲۲0 کیلوگرم را در یک ضرب زده نبرد می کند. رقابت 

سختی بین آنها خواهد بود. رقابت این وزن با حضور فرناندو ریس از برزیل و مرت سیم از استونی جذاب تر می شود. 
هموطن سلیمی، سهراب مرادی هم برای مدال طال دسته 9۴ کیلوگرم خواهد آمد تا مانند المپیک ریو طال بگیرد.

رقابت سليمی و تاالخادزه زیر ذره بين فدراسيون جهانی وزنه برداری 

تالش استقالل برای رسیدن به نیمه باالی جدول

پرسپولیس یک هفته زودتر قهرمان نیم فصل می شود؟!

پنجشنبه 1396/9/9
لیگ برتر ایران 

* پیکان ................................................................. استقالل)ساعت ۱5 – شبکه سه(
* سپاهان اصفهان ............... استقالل خوزستان)ساعت ۱5:۱5 – شبکه ورزش(

لیگ برتر فوتسال
* تاسیسات دریایی .......................... ارژن شیراز )ساعت ۱7:۳0 – شبکه ورزش(

جمعه 1396/9/10
* پرسپولیس ................................... ذوب آهن اصفهان )ساعت ۱5 – شبکه سه(

برنامهپخشزندهورزشازتلویزیون

صفحه9
پنجشنبه9آذر۱۳9۶

۱۱ربیعاالول۱۴۳9-شماره۲۱۷۸۱

جدول رده بندی لیگ برتر- جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازیتیم

128312061427        1. پرسپولیس 

21374222111125. پارس جنوبی جم

313733159624. پیکان            

4136521410423. فوالد

5135622314921. پدیده
220-6135531315. سایپا

7125251414017. صنعت نفت آبادان

8133731915416. ذوب آهن          

116-91344589. استقالل             

315-10134361316. تراکتورسازی

214-11133551315. سپاهان            

1014-1213427818. گسترش فوالد

913-13133461019. استقالل خوزستان

412-14133371216. سپیدرود رشت

912-1513337918. نفت تهران

88-1613157917. مشکی پوشان خراسان

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
 اگــر به جدول رده بندی مســابقات فوتبال دســته اول باشــگاه های ایران 
)جام آزادگان( نگاهی بیندازید احتماالً اولین چیزی که به چشــم شما خواهد 
خورد، صدر جدول اســت که هفته هاست در اشــغال تیم نفت مسجدسلیمان 

قرار دارد.
 سرمربی این تیم، محمود فکری، بازیکن نام آشنای اسبق تیم استقالل و تیم 
 ملی است که بعد از بازنشستگی چند سالی را در این و آن تیم از جمله استقالل 
در نقش دستیار و کمک  مربی ظاهر شد و حاال دو، سه سالی است که در نقش 

و قامت سرمربی در دسته اول فوتبال ایران حضور پیدا می کند. 
او این روزها با تیم مسجدســلیمانی روزگار خوشی را می گذراند و امیدوار 
است در صورت ادامه این روند با صعود مجدد تیم نفت به لیگ برتر، هم هواداران 
این شــهر فوتبال خیز خوزستانی را شــاد کند و هم یک نمره خیلی مثبت در 

کارنامه خود ثبت نماید. 
چند روز پیش محمود فکری در یک مصاحبه تند و تیز از برخی زشــتی ها 
و پلشــتی ها در فوتبال ایران انتقاد کرده بود و صریحاً گفته بود »در نساجی هم 
کــه بودم، گفتم به من می گویند، فالن بازیکــن را بگیر تا داوری به نفع تیمت 
شــود.«)!( او می گوید در این فوتبال کسی سالم کار کند، کالهش پس معرکه 

است و کوبیده و بایکوت می شود و... 
نظیــر این حرف ها را ما بارها و بارها از زبان اهالی و اعضای خانواده فوتبال 
شــنیده ایم، سؤال این است که چرا مسئوالن فوتبال به این اشکاالت و شبهه ها 
پاســخ روشن نمی دهند و اگر واقعاً چنین مســائلی در فوتبال وجود دارد، چرا 

شجاعانه و با قدرت با آنها برخورد نمی شود؟! 
به راســتی چه کســانی به مربیان ما خط و ربط می دهنــد و آنان را تهدید 
می کنند که اگر فالن بازیکن را نگیری، داوری به ضررت اســت، این یک جمله 
کوتاه و کوچک حکایت از این می کند که مربی و بازیکن و داور و همه ارکان این 
فوتبال در چنگال جریانات مخرب اسیر است...! آیا واقعاً این طور است؟ آیا مسئول 

و مدیری هست که در این باره پاسخ روشن و اطمینان بخشی به مردم بدهد؟!

كالهی كه در فوتبال 
پس معركه است!

حضورشمساییدرتیمملیقطعیشد
آقــای گل جهان برای حفظ رکورد خود، به تیم   ملی بازمی گردد تا آمار 
گل هایــش را افزایش دهد. موضوع بازگشــت وحید شمســایی به تیم ملی 
از زمانی مطرح شــد کــه فالکائوی برزیلی بعــد از خداحافظی، به تیم ملی 
دعوت شــد تا با افزایش گل های خود، به رکورد ۳9۲ گل شمسایی رسیده 
و عنوان آقای گلی را از آن خود کند. از همین رو، جلســه ای بین محمدرضا 
ســاکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال و وحید شمســایی برگزار شد تا درباره 
چگونگی حضور شمســایی در تیم ملی تصمیم گیری شــود. در پایان نیز با 
توجه به موافقت مهدی تاج و پذیرش پیشــنهادهای شمســایی، قرار شد او 
در مرحله اول در ســه بازی تدارکاتی در اوایل اسفند سال جاری در ترکیب 
تیم   ملی به میدان برود. تاریخ دقیق بازی ها در جلســه هفته آینده با حضور 
محمدرضا ساکت، محمد ناظم الشــریعه و نماینده باشگاه تاسیسات دریایی 
تهران مشخص خواهد شد. از سه تیم فیلیپین، هنگ کنگ و مالزی به عنوان 
حریفــان تدارکاتی تیم ملی ایران نام برده می شــود و الئوس به عنوان تیم 

جایگزین در نظر گرفته شده است.
حدادیفر:شایددرنیمفصلبهتیمدیگریبروم

قاسم حدادی فر یکی از باسابقه ترین بازیکنان تیم ذوب آهن در این فصل 
بدشانســی آورد و رباط صلیبی پاره کرد و در نهایت باشگاه او را از فهرستش 
خارج کرد. قاســم حدادی فر اکنون تمرینــات پا به توپ خود را آغاز کرده و 
به دنبال بازگشــت به میادین در نیم فصل دوم است. وی درخصوص آخرین 
وضعیت خود گفت: شرایطم خوب است تمام تالشم را می کنم که بتوانم در 
نیم فصل دوم در میادین حضور داشــته باشــم. اکنون تمرینات با توپ خود 
را ۱0-۱5 روزی اســت که آغاز کرده ام. حدادی فر با  اشــاره به اینکه باشگاه 
ذوب آهن نامش را از فهرســت بازیکنان این تیم خارج کرده است، افزود: بله، 
از فهرست ذوب آهن بیرون هستم و در حال حاضر هم پیشنهادی ندارم چون 
همه فکر می کنند مصدوم هســتم این در حالی است که تمرینات پا به توپ 
خود را آغاز کرده ام اگر نتوانم به ذوب آهن برگردم شاید برای تیم دیگری در 
نیم فصل دوم بازی کنم. انتخاب اول و آخر من ذوب آهن اســت اما اگر نشود 

به این تیم برگردم شاید به تیم دیگری بروم.
احتمالحضوررادوشوویچدردروندروازهپرسپولیس

این احتمال وجود دارد که ســرمربی تیم پرســپولیس رادوشوویچ را در 
بازی با ذوب آهن درون دروازه قرار دهد. تمرین دیروز تیم فوتبال پرسپولیس 
در حالی برگزار شد که این تیم باید روز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف 
ذوب آهن اصفهان برود. در تمرین دیروز اما برانکو تیم اصلی اش را مقابل تیم 
ذخیره قرار داد که نکته جالب توجه، بازی کردن رادوشوویچ دروازه بان کروات 
تیم پرســپولیس در تیم اصلی بود و به نظر می رسد برانکو قصد دارد از این 
دروازه بان در درون دروازه تیمش برای بازی با ذوب آهن اســتفاده کند.البته 
برانکو قصد داشت در بازی با پارس جنوبی هم از رادوشوویچ در ترکیب اصلی 
اســتفاده کند اما به دلیل تولد فرزند این بازیکن و ســفرش به کرواسی این 
اتفاق رخ نداد.در صورتی که برانکو در ترکیب تیمش برای بازی با ذوب آهن 
از رادوشــوویچ استفاده کند باید دید دلیل این جابه جایی فنی است یا اینکه 
به دلیل مصدومیت بیرانوند این اتفاق رخ داده اســت. هر چند که شاید این 

تصمیم به دلیل حواشی رخ داده در چند وقت اخیر باشد.
شفر:میخواهماستقاللرابهسطحاولآسیابرگردانم

سرمربی تیم فوتبال اســتقالل گفت: نمی دانم تا چه زمانی در استقالل 
حضور خواهم داشت، اما می خواهم این تیم را به رده های باالی فوتبال ایران و 
آسیا برسانم. وینفرد شفر افزود: ما می خواهیم فوتبالمان را بهتر کنیم و زمانی 
در لیگ قهرمانان آســیا شانس داریم که فوتبال بهتر و مدرن تری ارائه دهیم 
و توپ به نوعی دوست شما باشدو کارهای ترکیبی خوب و سرعتی از سمت 
چپ و راســت و بازیکنان وینگر با سرعت و بازی سازی خوبی داشته باشیم. 
پاس هــای باکیفیت خوبی به مهاجمان ســریع بدهیم. هر روز و هر روز باید 
کار کنیم. پاس دادن و پاس دادن. نکته دوم آمادگی جسمانی است. وقتی با 
آمادگی جسمانی وارد زمین می شوید با ذهنیت برنده وارد میدان می شوید.
وی تصریح کرد: در مورد بازی آخر باید بگویم از عملکرد تیم صددرصد راضی 
نیستم اما هر روز ما باید بهتر شویم. این کار مثل آن است که بخواهیم یک 
صفحه کتاب را بخوانیم و سریع به صفحه بعدی برویم. ما به زمان نیاز داریم. 
زمان پایان کارم در اســتقالل که البته نمی دانم چه زمانی اســت می خواهم 
استقالل را به رده های باالی فوتبال ایران و آسیا برگرداندم. برای من و تمام 
اعضای کادر فنی و باشگاه همه باید در کنار هم باشیم نه فقط هواداران بلکه 

تمام کادر فنی و باشگاه باید در این مسیر همگام باشند.
فغانیدرابوظبی

 ۳۶ داور وسط کاندیدای حضور در جام جهانی ۲0۱۸ روسیه در سمینار 
آموزشــی در ابوظبی گرد هم آمده و آموزش هــای الزم را می بینند.در این 
دوره آموزشــی داوران منتخب صبح ها در کالس آموزشی و تمرین با کمک 
داور ویدئویــی حضور دارند و عصرها هــم در زمین چمن به کارهای مربوط 
به داوری و همچنین هماهنگی بــا کمک داوران ویدئویی اقدام می کنند.در 
ایــن بین تعدادی از داوران هم در اتاقک های مخصوص حضور داشــته و به 
داوران در زمین در امر شبیه ســازی صحنه هــای بازی و برخورد با بازیکنان 

کمک می کنند. 
تهدیدباشگاهاماراتیبهکنارهگیریازلیگقهرمانانآسیا
باشگاه الوصل امارات به دنبال رد درخواست فدراسیون فوتبال این کشور 
از ســوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر بازی با تیم های قطری و ایرانی 
در فصل آینده لیگ قهرمانان در زمین بی طرف و همچنین بازی نمایندگان 
عربســتان و ایران در کشورهای خود تهدید کرد که از رقابت ها کنار خواهد 
کشــید. محمد العامری در این رابطه به شــبکه تلویزیونی ابوظبی اسپورت 
گفت: امکان ســفر بازیکنان و هواداران تیم الوصل به کشورهای ایران و قطر 
به دلیل نبود امنیت)!( وجود ندارد. شــرایط در این کشورها برای بازی کردن 
خطرناک اســت!مدیر اجرایی باشــگاه الوصل امارات ادامه داد: ما به تصمیم 
کنفدراســیون فوتبال آســیا اعتراض خواهیم کرد و این مســئله را تا پایان 
حتــی اگر بخواهد بدترین رأی از ســوی قضات برای ما گرفته شــود دنبال 
می کنیم. تیم های اماراتی و عربستانی یک چهارم تیم های لیگ قهرمانان آسیا 
را تشــکیل می دهنــد و در صورت کنار رفتن ما ایــن رقابت ها دیگر قدرتی 
نخواهد داشت!العامری افزود: دلیل تصمیم امسال کنفدراسیون فوتبال آسیا 
چیســت که سال گذشته پذیرفت که بازی ها در زمین بی طرفی برگزار شود 
اما هم اکنون رأی دیگری را صادر می کند. آنها باید دلیل تصمیم های متضاد 

خود را توضیح دهند و بگویند که اشتباه کردند!

جدول رده بندی لیگ دسته اول - جام آزادگان
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

11511312061436. نفت  م.سلیمان

2158522215729. بادران تهران

3158251711626. نساجی مازندران

415753138526. برق جدید شیراز

515672168825. خونه به خونه

6157441612425. اکسین البرز

7157351412224. فجر سپاسی

8156361814421. مس کرمان

121-9155641314. گل گهرسیرجان

10144731614219. ملوان

11144641313018. مس رفسنجان

318-12154651316. آلومینیوم اراک

417-13154561216. ماشین سازی تبریز

14154471818016. شهرداری ماهشهر

515-15153661520. ایران جوان بوشهر

911-1615258918. شهرداری تبریز

129-17151681022. صبای قم

183-312321-1815. راه آهن    

یکشنبه 12 آذر 1396
* ملوان انزلی............................................................ شهرداری ماهشهر )ساعت-۱۴(
* گل گهرسیرجان .................................................. برق جدید شیراز )ساعت-۱۴(
*  خونه به خونه .............................................................. اکسین البرز )ساعت-۱۴(
* آلومینیوم اراک ................................................................ مس کرمان )ساعت-۱۴(
* فجر سپاسی ............................................................ نساجی مازندران )ساعت-۱۴(
* ماشین سازی تبریز ............................................................... صبای قم )ساعت-۱۴(
* راه آهن ....................................................................... شهرداری تبریز )ساعت-۱۴(
* نفت  مسجدسلیمان ................................................ بادران تهران )ساعت-۱۴/۳0(
*  ایران جوان بوشهر ............................................ مس رفسنجان )ساعت-۱۴/۳0(

برنامههفتهشانزدهممسابقاتلیگدستهاول–جامآزادگان

تیم والیبال شهرداری تبریز در هفته دهم رقابت های 
لیگ برتر نخستین شکست خود را تجربه کرد تا بانک 
سرمایه عنوان قهرمانی نیم فصل رقابت های لیگ برتر 

والیبال را بدست آورد.
تیم های والیبال شهرداری تبریز و بانک سرمایه تهران در 
چارچوب هفته دهم رقابت های لیگ برتر باشــگاه های کشور 
از ســاعت ۱7:۳0 دیروز در خانه والیبال تهران برابر هم قرار 
گرفتند که این مســابقه با نتیجه ۳ بر صفر به سود شاگردان 
مصطفی کارخانه خاتمه پیدا کرد.در این مســابقه تیم بانک 
ســرمایه در سه ســت متوالی و با امتیازهای ۲5 بر ۲۲، ۲5 
بر ۲۲ و  ۲5 بر ۲0 توانســت شهرداری تبریز را شکست دهد 
تا نخســتین شکست تبریزی ها در این دوره از مسابقات ثبت 

شــود.همچنین دیدار تیم های پیکان و شهرداری ارومیه در 
ست پنجم به دلیل اعتراض شدید دو تیم به داوری نیمه کاره 
ماند. در ســت پنجم در حالی که بازی 9 بر 7 به سود پیکان 
بــود داور توپ و امتیاز را به میزبان داد و حســاب کار 9 بر ۸ 
شــد اما در ادامه با اعتراض های ســعید معروف به رای داور 
دوم ، داور اول، اصغــر کاظمی رای خــود را تغییر داد و به جا 
اعالم کرد.این تصمیم داور اصال به مذاق ساسان خداپرست و 
بازیکنان ارومیه خوش نیامد و پس از کش و قوس های فراوان 
بازیکنان شهرداری زمین را ترک کردند.نتایج سایر مسابقات 
هفته دهم لیگ برتر به شــرح زیر است:*خاتم اردکان یک – 
سایپا ۳*شمس یک – سارویه ۳*هاوش گنبد ۳ – رعد پدافند 

کاشان یک*کاله مازندران ۳ – شهرداری ورامین صفر

عذرخواهی فدراسيون كبدی 
به خاطر اتفاقات حاشيه ای در رقابت های قهرمانی آسيا

انتشــار عکســی از مربی تیم زنان کبدی تایلند 
در رقابتهای قهرمانی آســیا که در گرگان برگزار شــد 

واکنش های منفی را به همراه داشته است.
در جریان مســابقات بانوان کبدی قهرمانی آسیا درگرکان  
که فقط تماشاگران و اعضای خانم تیم ها حق حضور در سالن 
را داشتند، یکی از مربیان مرد تایلند با ظاهری عجیب در سالن 
حاضــر بوده و با انداختن یک حوله روی ســر خود قصد فریب 
مسئوالن و دوربین ها را داشته است،موضوعی که واکنش های 
منفی را به دنبال داشــت. فدراسیون کبدی به دنبال این اتفاق 
ضمن انتشــار بیانیه ای و محکوم کردن این عمل ناشایســت 

مربی تیم تایلند در فریب دادن عوامل کنترل کننده ســالن از 
جامعه بزرگ و ورزش دوست ایران عدرخواهی و تاکید کرد که 
رفتار ناشایســت مربی تایلند را از طریق فدراســیون آسیایی و 
جهانی به جهت زیرپا گذاشتن قوانین مسابقات پیگیری خواهد 
کرد. محمدرضا مقصودلو رئیس فدراســیون کبدی هم در این 
خصوص گفت: انتشار این تصویر شیطنت یکی از عکاسان بوده 
است. بالفاصله مسئوالن خانم حفاظت سالن مسابقات که از این 
موضوع نیز اطالع پیدا کرده بودند این مربی مرد را به بیرون از 
ســالن هدایت کردند. این اتفاق نیز تنها برای چند لحظه پیش 

آمد که ما بابت آن از مردم ایران عذرخواهی کردیم.

نا تمام ماندن دیدار تيم های واليبال شهرداری اروميه و پيکان

فدراسیون فوتبال ایران جایزه بهترین فدراسیون 
و علی اصغر حسن زاده بهترین فوتسالیست آسیا را 
به خود اختصاص دادند. مهاجمی هم که نقش زیادی 
در حذف پرســپولیس داشت، بهترین بازیکن آسیا 

شد.
مراسم انتخاب و معرفی بهترین های سال فوتبال آسیا 
بعدازظهر دیروز به وقت تهران در بانکوک تایلند برگزار شد 
و فدراسیون فوتبال ایران توانست عنوان بهترین فدراسیون 
در بخش الهام بخشی و علی اصغر حسن زاده بهترین بازیکن 
فوتســال آسیا در ســال ۲0۱7 را از آن خود کند. اسامی 

برندگان عنوان بهترین های آسیا به این ترتیب است:
* جایزه رویایی در سال ۲0۱7: فدراسیون فوتبال ژاپن 
در رقابت با فدراسیون چین و سنگاپور این عنوان را از آن 

خود کرد.
* جایزه ویژه ریاســت کنفدراسیون فوتبال آسیا برای 
جاه طلبی در بخش فوتبال پایه به کشــور بوتان رســید. 
بوتانی ها در این بخش با ماکائو و فلسطین رقابت می کردند.
* در بخش توسعه: فدراسیون فوتبال ویتنام در رقابت 

با لبنان و تاجیکستان این عنوان را به دست آورد.
* در بخش الهام بخش: فدراسیون فوتبال ایران جلوتر 
از ژاپــن و کره جنوبی این عنوان را از آن خود کرد. مهدی 
تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران این جایزه را دریافت کرد. 

سورنویچیان از تایلند رقبای اصغر حسن زاده در این بخش 
بودند.

جایزه بهترین بازیکن فوتبال زنان
سامانتا ِکر از استرالیا در رقابت با سونگ هیانگ از کره 
شمالی و کوماگائی ســاکی از ژاپن جایزه بهترین بازیکن 

فوتبال زنان را از آن خود کرد. 
جایزه بهترین بازیکن فوتبال مردان

عمر خربین از ســوریه، عمر عبدالرحمــان از امارات 
و وو لی از چین ســه نامزد دریافت ایــن جایزه بودند که 
AFC این جایزه را به عمــر خربین اهدا کرد. عمر خربین 
مهاجم سوری تیم الهالل عربستان بود که توانست عنوان 
آقای گلی لیگ قهرمانان آســیا را هم با ۱0 گل از آن خود 
 کند. وی موفق شــد در این بازی ها 5 گل به پرســپولیس 

بزند.
کنفدراســیون فوتبال آســیا همچنین برای عناوین 
بهترین بازیکن جوان آسیا، بهترین بازیکن آسیایی شاغل 
در لیگ هــای قاره و بهترین بازیکن جوان دختر، به ترتیب 
لی ســئونگ وو از کره جنوبی، ســون هیون مین بازیکن 
کره ای تاتنهام و سانگ هیانگ سیم از کره شمالی را انتخاب 
کرد. طاها شریعتی بازیکن جوان ایران در رقابت با بازیکن 
کره ای نتوانســت عنوان جوانترین بازیکن سال آسیا را به 

دست بیاورد.

* در بخش توسعه: فدراسیون فوتبال سنگاپور که در 
کنار ویتنام و هنگ کنگ نامزد شــده بود، این عنوان را از 

آن خود کرد. 
* در بخش الهام بخشی: در این بخش فدراسیون ایران، 
استرالیا و چین نامزد شده بودند ولی در نهایت فدراسیون 

فوتبال چین این عنوان را به دست آورد. 
* جایزه بهترین مربی زن: گوا هنگ از چین، آســاکو 
تاکاکورا از ژاپن و لتکیا باوتیستا از فیلیپین نامزدهای این 
بخش بودند که مربی ژاپنی توانست باالتر از دو نامزد دیگر، 

این عنوان را به دست بیاورد. 
* جایزه بهترین مربی مــرد: تاکافومی هوری از ژاپن 
این عنوان را به دســت آورد. علی کفاشــیان عضو ایرانی 

کنفدراسیون آسیا این جایزه را به مربی ژاپنی اهدا کرد.
اهداء یادبود به تیم های صعودکننده به جام جهانی

بعــد از اهدای جایزه بهترین مربی مرد ســال آســیا، 
اسامی تیم های آســیایی صعود کننده به جام جهانی اعالم 
و بــه صورت مختصر درباره نحوه صعود و حضورشــان در 
جام های جهانی صحبت شــد. در ایــن بخش، گل مهدی 
طارمی به ازبکستان و شادی گل سردار آزمون برای کلیپ 
ایران در نظر گرفته شــده بود. ســپس جیانی اینفانتینو و 
شیخ سلمان روســای فیفا و کنفدراســیون فوتبال آسیا 
روی ِسن آمدند و به پنج تیم صعود کننده به جام جهانی، 
یادبودهایی اهدا شد. مهدی تاج نماینده ایران در این بخش 

بود و این یادبود را دریافت کرد.
جایزه بهترین بازیکن فوتسال مردان

علی اصغر حســن زاده از ایران برای ســومین بار این 
عنوان را به دســت آورد. توحید لطفی از ایران و جیراوات 


