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آنچه تلویزیون نمی خواست نشان دهد

بازار هنوز داغ است

تیــم ملی فوتبال ســاحلی ایران در رقابت هــای قهرمانی بین قــاره ای عنوان 
نخســت را کسب کرد. این تیم که پیش از شــروع جام هم یکی از مدعیان اصلی 
کســب قهرمانی بود، موفق شــد بدون اینکه کوچک ترین شکستی متحمل شود، 
جام قهرمانی را باالی ســر ببرد. ملی پوشان ایران ابتدا سه بازی در مرحله گروهی 
انجام دادند و بعد از کســب ســه برد و زدن ۱۶ گل به مرحله نیمه نهایی رسیدند، 
تیم اول گروه نخســت شــدند و با امارات میزبان در مرحله پای فینال بازی کردند. 
مشــخص بود که شــاگردان علی نادری قرار نیست با تمام توان برابر امارات بازی 
کننــد. آنها در همان بازی نیمه نهایی حواسشــان به بازی فینــال بود؛ جایی که از 
قبل می دانستند قرار است با برزیل پرافتخار روبه رو شوند. این طور شد که تیم ملی 
در یک بازی راحت با نتیجه ۵ بر ۲ از ســد میزبان عبور کرد و راهی فینال شــد. در 
فینال هم که فرصت جالبی دســت داد تا انتقام سال ۲۰۱۶ را از برزیلی ها بگیرند. 
تیــم ملی که پیش از این در کنار همین تیم برزیل با ســه عنوان قهرمانی، پشــت 
سر روســیه که چهار عنوان قهرمانی داشت، در رده دوم قرار گرفته بود، از همان 
ابتدای بازی با انگیزه نشــان داد و سرانجام توانســت رقیب اهل آمریکای جنوبی 
را با نتیجه ۲ بر یک شکســت دهد و جام را باالی ســر ببرد. این طور شــد که ایران 
حاال باالتر از برزیل و هم ردیف با روســیه، پرافتخارترین تیم فوتبال ساحلی دنیا در 

رقابت های بین قاره ای است.
با این حال، نه این قهرمانی بلکه رفتاری که بازیکنان تیم ملی فوتبال ســاحلی 
در این رقابت ها داشــتند حســابی مورد توجه قرار گرفت. آنها که از همان بازی 
نخســت برای مردم به میدان رفتند و جام را هم به همان ها اهدا کردند. تمامی 
بازیکنان ایرانی بعد از کســب جام گفتند که این کاپ متعلق به مردم ایران است. 
البته که این موضوع با حواشــی زیادی هم همراه بود. حاشیه هایی که نهایتا کار 
تلویزیون را سخت و دشوارتر کرد. بازیکنان تیم ملی ایران در این دوره از رقابت ها 
هر بار که گلی زدند، خوشحالی نکردند. آنها در بازی نخست با مچ بند مشکی به 
میدان رفتند و حتی کاپیتان تیم، وقتی گل نخست را زد، همان دستی را که رویش 
مچ بند مشــکی بســته بود، به هوا بلند کرد تا شــادی معناداری را نشان داد. آن 
خوشــحالی خاص یکی از اولین تصاویری بود که شامل سانسور شد. این موضوع 
در بازی های بعدی و حتی در فینال هم ادامه داشــت و کار بســیار سخت تر شده 
بود. اگرچه مچ بند مشــکی از دست بازیکنان تیم ملی ساحلی ایران در بازی های 

بعدی محو شــد، ولی ژســت های پس از گل زنی آنها تغییری نکرد. مهم ترین و 
خبرســازترین اتفاق ممکن را در فینال، ســعید پیرامون رقــم زد؛ جایی که وقتی 
با یک شــوت زیبا دروازه برزیل را فروریخت، شــادی معناداری در حمایت از زنان 
ایرانی انجام داد. اتفاقی که باعث شد تلویزیون خیلی سریع آن تصویر را سانسور 
کند. از این مورد گذشــته، مراسم اهدای جام قهرمانی هم دوباره دغدغه ای برای 
تلویزیــون شــد. این تصاویر که به صورت زنده پخش می شــد بــا یک غافلگیری 
تکراری بــرای اهالی تلویزیون مواجه شــد. پیش تــر در فینال ســوپرجام ایران، 
زمانی که اســتقالل قهرمان شد، بازیکنان این تیم نه تنها خوشحالی نکردند بلکه 
با ژســت های مغمومی، ناراحتی شان را نشــان دادند. اقدامی که با دستپاچگی 
مجریان صداوسیما روبه رو شد. مشابه با این اتفاق برای تیم ملی فوتبال ساحلی 
ایران در دوبی هم رقم خورد. آنها هم زمانی که جام قهرمانی را باالی سر بردند، 
خوشحالی نکردند. این موضوع هم برای چند ثانیه ای مشمول سانسور شد. اینها 
بخشــی از اتفاقاتی بود که تلویزیون در رقابت های فوتبال ساحلی نمی خواست 

به تصویر بکشد. 
پیش تــر دغدغه آنها سانســور اتفاقاتی بود که روی ســکو در حین پخش یک 
بازی ورزشــی رخ می دهد ولی حاال شــرایط به گونه ای شده که خط قرمزهایشان 
بیشــتر شــده و برای پخش تصاویر باید وســواس بیشــتری به خرج دهند؛ کاری 
که تلویزیــون با بازیکنان تیم ملی یا چهره های مطرحی مانند بازیکنان اســتقالل 
می کند، مشــخص نیست تا چه زمانی دوام داشته باشد ولی آنچه بیش از گذشته 
روشن شده این اســت که محدودیت ها بیشتر شده و آنها عالوه بر سکو، حاال باید 

مراقب رفتار چهره های مطرح ورزشی در زمین مسابقه هم باشند!
در کنار چنین موضوعی به نظر می رســد حضور تیم ملی فوتبال ســاحلی در 
امارات حواشــی دیگری هم داشــته است. آن طورکه روز گذشــته روزنامه دولتی 
ایران نوشــته در حاشــیه همیــن بازی ها، بیرون از ورزشــگاه، عده ای شــروع به 
شعاردادن کرده اند. موردی که باعث شده روزنامه ایران در یک یادداشت به شدت 
به چنین موضوعی حمله کند. در مطلبی که ایران نوشته چنین آمده است: «پس 
از مســابقه فوتبال ساحلی ایران و امارات در چهاردهم آبان، برخی از تماشاگرانی 
که در ورزشــگاه فوتبال ساحلی شهر دوبی حضور داشــتند، در بیرون از ورزشگاه 
تجمع کردند و شــعار های ساختارشکنانه علیه نظام جمهوری اسالمی سر دادند. 

نکته قابل توجه آنکه هرگونه اقدام سیاســی در کشــور امارات با محدودیت های 
جــدی روبه رو اســت، با این حال پلیس این کشــور هیچ اقدامی علیه شــعار های 
ساختارشــکنانه ایــن افراد انجام نــداد. این اقدام دولت امارات طبیعتا با حســن 
همســایگی تطابق ندارد و در صورت عدم برخورد مناســب، این کشور باید تبعات 
این اقدام ضد ایرانی خود را پذیرا باشــد؛ وگرنه تبعات این اقدام خصمانه به زودی 

دامن این کشور را خواهد گرفت». 
چنین انتقادی باعث شــده فدراســیون فوتبال ایران هم بیانیــه ای صادر کند. 
کمیته فوتبال ساحلی فوتبال ایران در بیانیه اش نوشت: «قهرمانی تیم ملی فوتبال 
ســاحلی جمهوری اسالمی ایران را به محضر رهبر معظم انقالب، خانواده شهدا 
و ملت شریف ایران تبریک می گوییم. این دستاورد حاصل تالش جمعی باشگاه ها 
و تیم ملی و در رأس آن مجموعه فدراســیون فوتبال بوده اســت و باعث شــده 
بار دیگر توانمندی نخبگان ورزش ایران در عرصه بین المللی به نمایش گذاشــته 
شــود. اگرچه برخی از بی خردان و فرصت طلبان قصد داشتند با حضور در اطراف 
استادیوم محل برگزاری مسابقه، این موفقیت ها را کم رنگ جلوه دهند و تمرکز تیم 
ملی را بر هم بزنند که خوشــبختانه موفق نشدند». با این حال بخش بحث برانگیز 
این بیانیه مربوط به جایی اســت که ظاهرا برای بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی 

ایران خط و نشان کشیده شده است. 
همــان بازیکنانی که افتخار تازه ای برای فدراســیون فوتبــال ایران به ارمغان 
آورده اند. در ادامه این بیانیه به طور غیرمســتقیم بازیکنــان خطاب قرار گرفته اند 
و نوشته شده اســت: «بدیهی است براســاس مقررات جمهوری اسالمی ایران و 
منشــور اخالقی المپیک و قوانین فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، مبنی بر رعایت 
اصــول حاکم بر ورزش فوتبــال و پرهیز از هرگونه رفتار های سیاســی در میادین 
ورزشــی، با اشــخاصی که در این خصوص اخالق حرفه ای و ورزشــی را رعایت 
ننموده اند، وفق مقررات رســیدگی خواهد شــد. اعتقاد راسخ داریم کمیته فوتبال 
ســاحلی در راه رشــد و توســعه پایدار فوتبال، در جهت ادامــه افتخار آفرینی در 
عرصه های بین المللی، مطابق با نقشــه راه کشــورمان از هیچ تالش و کوششــی 
فروگذار نخواهیم کرد و مؤکدا اعالم می داریم متعهد هســتیم مطابق منافع ملی 
کشورمان طی مســیر نماییم». چنین موضوعی قطعا می تواند سرآغاز انتقادهای 

جدیدی از فدراسیون فوتبال ایران شود.

رقابت هــای لیگ برتر فوتبال ایران پس از هفته یازدهم 
معلق شــده تا بعــد از بازی های تیم ملی ایــران در جام 
جهانــی دوباره از ســر گرفته شــود. پرســپولیس، یکی از 
جدی ترین مدعیان قهرمانی در این دوره، فعال صدرنشــین 
لیگ برتر است ولی از آنجا که ترافیک صدر جدول فشرده 
اســت، نمی توان از حاال این تیم یا هر تیم دیگری را دارای 
بیشترین بخت برای کسب عنوان قهرمانی دانست. در کنار 
ایــن موضوع، بازی های ایران در جام جهانی هم هســت. 
فعال بازی های لیگ به حاشیه رانده شده و تمرکز روی اردو 
و بازی تیم ملی برای جام جهانی اســت. چنین موضوعی 
البته به این معنی نیســت که تیم های لیگ بی کار نشسته 
و می نشــینند. آنها به خوبی می دانند بعــد از جام جهانی 
کارشان برای تداوم لیگ برتر حسابی سخت و دشوار است. 
به همین دلیل اســت که از همین حاال می شود منتظر بازار 
داغ نیم فصل لیگ برتر ایران مانــد. معادالت در بازار نقل 
و انتقاالت همیشــه بر پایه چند اصل اســتوار بوده است؛ 
اول اینکه تیم تقویت شــود. بســیاری از تیم های حاضر در 
لیــگ برتر بعد از ۱۱ هفته به خوبی به نقاط ضعفشــان پی 
بــرده و حاال نیک می دانند بــرای تقویت این نقاط چاره ای 
به غیر از خریدن بازیکــن ندارند. دومین اصلی که در بازار 
رعایت می شود، فروش بازیکن برای کسب درآمد است. در 
این مورد، با توجه به ســبک قراردادهایی که در ایران بسته 
می شــود، نمی توان چندان دلخوش بود که باشــگاه های 
لیگ برتر از فروش بازیکــن به یکدیگر پول کالنی به جیب 
بزنند. نه اینکه اصال امکانش نباشــد. مثال باشگاه تراکتور 

بهتریــن معامله را در این زمینه کرده اســت. آنها یکی ، دو 
فصل پیش حاضر شدند مهدی تیکدری را در ازای دریافت 
۱۱ میلیاردتومان به گل گهر سیرجان بفروشند. کسب درآمد 
عالی برای باشگاه هایی که ظاهرا بیش از آنکه درآمدزایی 
کننــد، هزینه روی دســت مدیرعامالن بعــدی می گذارند. 
فاکتور ســوم هم خلوت  کردن خطوطی است که ترافیک 
باالیی دارد. از این حیث، معموال سرمربیان به خاطر اینکه 
بازیکنان ناراضی تعدادشــان کمتر شــود، تعدادی از آنها 
را در فهرســت فروش قــرار می دهند. اصــل آخر هم که 
چندان درباره اش صحبت نشــده، عدم تقویت رقباســت. 
درباره این دو اصل آخر می توان به دو باشــگاه استقالل و 
پرسپولیس برگشت. استقالل به طور ویژه بازیکنان زیادی را 
بــه خدمت گرفته که به تعدادی از آنها که دســت بر قضا 
در زمره ســتارگان لیگ برتر هم محســوب می شوند بازی 
نمی رســند. اســتقالل در همین نیم فصل روبه رو می تواند 
هفت بازیکن را در فهرست خروج بگذارد. همین موضوع 
کافی اســت تا بازار زمستانی حســابی داغ باشد. عزیزبک 
آمانوف هافبک ازبکستانی اســتقالل که در نقل وانتقاالت 
زمســتانی فصل گذشــته با نظر فرهاد مجیدی جذب شد، 
یکی از بازیکنانی اســت که نتوانسته خود را به ریکاردو سا 
پینتو اثبات کند و ســرمربی پرتغالی آبی ها فقط پنج دقیقه 
در طول ۱۱ هفته اخیر لیگ برتر و البته مســابقه سوپرجام 
به آمانوف اعتماد کرده که نشــان می دهد ســا پینتو سبک 
بازی هافبک ازبکســتانی را نمی پســندد و همین مســئله 
سبب شده نام آمانوف در حوالی فهرست خروج استقالل 

شنیده شود. سجاد شــهباززاده مهاجم باتجربه آبی ها هم 
نتوانســته انتظارات را برآورده کنــد و با وجود اعتماد ویژه 
ریکاردو ســا پینتو بــه این مهاجم اما شــهباززاده ناکام در 
تهدید دروازه رقبا بــوده و جایگاه خود را در ترکیب اصلی 
اســتقالل رفته رفته از دســت داد و در حال حاضر هم ســا 
پینتو از او به عنوان یک مهره تعویضی اســتفاده می کند و 
گفته می شــود آبی ها در بازار زمستانه به دنبال جذب کاوه 

رضایی هستند و احتمال جدایی شهباززاده وجود دارد. 
ســیاوش یزدانی مدافع بلندقامت اســتقالل که فصل 
گذشــته جــزء ارکان اصلی قهرمانی تیمش بــود، در لیگ 
بیست ودوم شرایط عجیبی را پشت سر می گذارد و با وجود 
رفع موانع خدمت ســربازی و دریافت کارت پایان خدمت، 
هنوز نتوانســته به ترکیب استقالل برسد و حتی یک دقیقه 
بــازی هــم در کارنامه او در لیگ بیســت ودوم به  چشــم 
نمی خورد. یزدانی در ماه گذشــته بــا اظهارنظر جنجالی 
درباره سا پینتو حاشیه ساز شده بود اما با پادرمیانی مدیران 
اســتقالل، ســرمربی پرتغالی مدافع تیمش را بخشید و او 
را به تمرینات راه داد امــا هنوز خبری از حضور یزدانی در 
فهرست آبی پوشان پایتخت نیســت تا گمانه زنی ها درباره 
احتمــال جدایی او به میان بیاید. علیرضا رضایی، امیرعلی 
صادقــی، امید حامدی فر و محمدحســین زواری بازیکنان 
جوان سرشــناس اســتقالل هســتند که به جز صادقی که 
حضــور کوتاه در ترکیب اســتقالل را در لیگ بیســت ودوم 
تجربــه کــرده و در بازی هــای پیش فصــل نمایش هــای 
درخشانی از خود داشت، سایر بازیکنان نتوانسته اند اعتماد 

ریکاردو ســا پینتو را جلب کنند و هنوز به ترکیب آبی ها راه 
پیدا نکرده اند. بازیکنان جوانی که احتمال دارد برای کسب 
فرصت بازی بیشــتر، در نیم فصل به دنبال جدایی باشند و 
احتمال خروج نام آنها از فهرســت استقالل مطرح است. 
در کنــار گزینه هایی که برای خروج از اســتقالل از آنها یاد 
می شود، یکی، دو روز گذشته شایعات زیادی درباره مهاجم 
نیمکت نشین باشگاه پرسپولیس یعنی مهدی عبدی هم به 
گوش رسیده اســت. عنوان شده که او از نیمکت نشینی در 
این تیم خســته شده و قرار اســت در نیم فصل دوم تجربه 
جدیدی به دســت بیاورد. همین حاال از نساجی به عنوان 
مشــتری او یاد می شــود. جالب آنکه اسم سپاهان هم به 
طور غیررســمی در این میان شــنیده می شــود. مشخص 
نیســت که چنین شــایعاتی تا چه اندازه درست باشد ولی 
پرســپولیس بعید است بازیکنی به ســپاهان در نیم فصل 
بدهــد. این موضوع برگرفته از همــان اصل آخر بازار نقل 
و انتقاالت اســت. سپاهان در مســیر قهرمانی در لیگ برتر 
ایران، یکی از جدی ترین رقبای پرسپولیس است و به همین 
خاطر، حتی اگر پیشــنهادی رســمی برای دراختیارگرفتن 
مهدی عبدی داشــته باشــد، باز بعید اســت ایــن مورد با 
اســتقبال یحیی گل محمدی روبه رو شــود. ایــن موارد به 
آن دلیل عنوان می شــود کــه این بازیکن هنوز با باشــگاه 
پرسپولیس قرارداد دارد و بدون رضایت باشگاه نمی تواند 
جدا شود. البته که مهدی عبدی با توجه به سن و تجربه ای 
که دارد، می تواند یکی دیگر از گزینه های بازار داغ زمستانی 

برای نقل و انتقاالت باشد.

دیدار جذاب رئال با لیورپول و تقابل یاران طارمی با 
اینتر   ایتالیا

مرحله یک هشــتم نهایی مســابقات لیگ قهرمانان اروپا قرعه کشی شد و لیورپول و 
رئال مادرید، فینالیســت های فصل گذشــته با هم دیدار می کنند. پورتو با مهدی طارمی 
هم به مصاف اینتــر ایتالیا می رود. به گزارش مهر مرحله گروهــی لیگ قهرمانان اروپا 
در شــرایطی به پایان رســید که تیم های زیر موفق شدند به مرحله یک هشتم نهایی این 

رقابت ها راه یابند:
تیم های صدرنشین: ناپولی، بایرن مونیخ، چلسی، منچسترسیتی، پورتو، تاتنهام، رئال 

مادرید و بنفیکا
تیم هــای رده دوم: لیورپــول، اینتر، آث میــالن، دورتموند، کالب بــروژ، فرانکفورت، 

الیپزیش، پاری سن  ژرمن.
مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی از ساعت ۱۴:۳۰ دیروز برگزار شد. با توجه 
به حضور مهدی طارمی در تیم پورتو و نقش مؤثر او در صعود این تیم به مرحله حذفی، 
این مراســم و مشخص شــدن حریف بعدی پورتو برای هواداران فوتبال ایران جذابیت 
بیشتری داشت. یوفا در مراســم ابتدایی و معرفی تیم های حاضر در این مرحله، هنگام 

معرفی پورتو تصاویری از مهدی طارمی و گل زنی او را هم نشان داد.
نتیجه قرعه کشــی مرحله یک هشــتم که در غیاب تیم های بزرگی مانند یوونتوس، 

بارسلونا و اتلتیکو مادرید برگزار شد، به این ترتیب است:
* الیپزیش - منچسترسیتی * کلوب بروژ - بنفیکا * لیورپول - رئال مادرید

* آث میالن - تاتنهام * اینتراخت فرانکفورت - ناپولی * دورتموند - چلسی
* اینتر - پورتو * بایرن مونیخ - پاری سن  ژرمن

تقابل رئال مادرید قهرمان فصل گذشته این مسابقات با لیورپول، نایب قهرمان فصل 
قبل از مســابقات جذاب این مرحله است. دیدار بایرن با پاریس هم اهمیت زیادی دارد 
و می تــوان آن را مانند دیدار رئال، به نوعی فینال زودرس دانســت. فینــال این دوره از 

مسابقات لیگ قهرمانان اروپا به میزبانی استانبول برگزار خواهد شد.

سفر تیم ملی بسکتبال استرالیا به ایران منتفی شد
تیم ملی بســکتبال اســترالیا از حضور در تهران برای پنجــره پنجم انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۳، خودداری کرد. به گزارش ایسنا، در حالی که پیش بینی می شد تا اواسط 
این هفته فدراســیون بســکتبال اســترالیا برای حضور در ایران اعالم آمادگی کرده و 
درخواســت گرفتن مجوز بدهد، چنین اتفاقی رخ نداد تا آمدن این تیم به ایران منتفی 
شــود. تیم ملی بســکتبال ایران در پنجره پنجم انتخابی جــام جهانی ۲۰۲۳، میزبان 
اســترالیا و چین بود که با این اوصاف تنها تیم ملی چین برای انجام بازی با شاگردان 
سعید ارمغانی، روز ۱۷ آبان ۱۴۰۱ وارد تهران می شود. دیدار تیم های ملی ایران و چین 
روز ۲۰ آبان به میزبانی ســالن بسکتبال آزادی برگزار می شــود و تیم ملی ایران برای 
حفظ شانس صعود خود به جام جهانی ۲۰۲۳، باید این بازی را با برد پشت سر بگذارد. 
جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال ایران، نیز درباره حضور نداشتن استرالیا در این 
پنجره به ایســنا گفت: با توجه به درخواست نکردن استرالیا برای گرفتن ویزا، به نظرم 
باید آمدن این تیم به تهران را منتفی دانست. تا االن هیچ خبر جدیدی هم وجود ندارد. 
برخی اخبار غیررســمی از این احتمال حکایت دارد که فدراســیون جهانی بسکتبال 
(FIBA)، اعالم کند که تیم ملی ایران در پنجره ششم پس از بازی با چین و ژاپن، با تیم 
ملی استرالیا در کشور ثالث بازی کند. داوری درباره این موضوع نیز گفت: چنین چیزی 

احتمال ندارد و اگر باشد هم ما قبول نمی کنیم.

حسینی: تالش می کنم در لیست نهایی کی روش باشم
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران گفت: تالش می کنم در لیست نهایی جام جهانی 
قرار بگیرم. سیدحســین حســینی، دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران، در حاشیه تمرین 
دیروز این تیم در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: شب و روز برای صعود تیم ملی 
از مرحله گروهی جام جهانی زندگی می کنیم. گروه سختی داریم؛ ولی تالش می کنیم 
مردم ایران را خوشــحال کنیم. او در پاسخ به این سؤال که چقدر امید دارد در لیست 
نهایی کارلوس کی روش برای جام جهانی قرار بگیرد؟ تأکید کرد: این به نظر کادر فنی 
برمی گردد. تالشــم را می کنم که در لیست نهایی تیم ملی باشم. دروازه بان تیم ملی 
ایران درباره میزان شــناخت از حریفان این تیم در جام جهانی تأکید کرد: در این مدت 
کــه در مینی کمپ بودیم، هم تمرین می کردیم و هم فیلم بازی حریفان را می دیدیم. 
آنالیز خوبی انجام شــده است. تمرینات خوبی پشت سر گذاشته ایم و امیدوارم موفق 
باشیم. حسینی در پایان در خصوص بازی تدارکاتی با نیکاراگوئه هم گفت: جایگاه این 
تیم مهم نیست. مهم این است که قبل از حضور در جام جهانی بازی داشته باشیم و 
چیزی را که کادر فنی می خواهد، انجام بدهیم. برنامه بازی های تیم ملی فوتبال ایران 

در گروه B جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به شرح زیر است:
* ایران - انگلیس؛ دوشنبه ۳۰ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰

* ایران - ولز؛ جمعه ۴ آذر؛ ساعت ۱۳:۳۰
* ایران - آمریکا؛ سه شنبه ۸ آذر؛ ساعت ۲۲:۳۰

حضور شهره موسوی در فدراسیون فوتبال قانونی است!
عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال توضیحاتی درباره دلیل حضور شهره موسوی، 
نایب رئیس بازداشــتی فدراســیون در جلسه هیئت رئیســه ارائه داد. به گزارش مهر، 
جلسه اخیر هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال در شرایطی برگزار شد که شهره موسوی ، 
نایب رئیس بانوان این فدراســیون  هم در آن حضور داشت. موسوی که از ماه ها پیش 
به دلیل پرونده های اقتصادی در بازداشــت به ســر می برد، حتی با برگزاری انتخابات 
فدراســیون فوتبال و حضور مهدی تاج جایگاه خود را از دســت نداد و در جلســات 
هیئت رئیســه غیبت می کرد. موســوی با این حال چند روز پیش در جلسه ای با حضور 
دیگر اعضای هیئت رئیســه حاضر شد که این موضوع ابهاماتی درباره غیر قانونی بودن 
جایگاه او ایجاد کرد. میرشاد ماجدی، سرپرست سابق فدراسیون فوتبال و عضو فعلی 
هیئت رئیسه در این زمینه با دفاع از عملکرد تیم های بانوان ایران در ماه های اخیر گفت: 
خانم موســوی می تواند در هیئت رئیسه فدراســیون حضور داشته باشد و این قانونی 
است. او در واکنش به پرونده های اقتصادی موسوی که منجر به بازداشت او شده بود، 
تأکید کرد: درباره پرونده ایشان حرفی ندارم و در صالحیت ما نیست  اما طبق اساسنامه 

ایشان نایب رئیس بانوان است.

مقصودی باز هم دست خالی ماند
مدال موسوی قطعی شد

رقابت های بوکس قهرمانی آســیا با صعود شــاهین موســوی بــه نیمه نهایی و 
قطعی شــدن مدال برنزش و شکست مســلم مقصودی ادامه یافت. به گزارش ایرنا، 
مســابقات قهرمانی بوکس آســیا از روز سه شــنبه ۱۰ آبان ماه در شهر «امان» پایتخت 
اردن آغاز و تا روز ۲۱ آبان ماه ادامه خواهد داشت. ایران با ۱۲ بوکسور و هدایت علیرضا 
اســتکی در این رویداد حاضر شده است. دیروز دوشــنبه دیدارهای مرحله یک چهارم 
نهایی ادامه یافت و ایران شــش نماینده در این روز داشــت. ابتدا در وزن ۷۱ کیلوگرم 
مســلم مقصودی بوکســور باتجربه ایران برابر نماینده قرقیزســتان حرفی برای گفتن 
نداشــت و خیلی زود شکست را پذیرفت و حذف شــد تا باز هم مانند مسابقات قبلی 
دســت خالی بماند. در ادامه، شاهین موسوی بوکســور وزن ۷۵ کیلوگرم کشورمان با 
مبارزه ای حساب شــده از سد بوکسور ترکمنستانی گذشت و به نیمه نهایی صعود کرد 
تا مدال برنزش را قطعی کند. با این اوصاف موسوی توانست یک بار دیگر در مسابقات 
آسیایی صاحب مدال شود. موســوی روز پنجشنبه در مرحله نیمه نهایی با حریفی از 

قزاقستان مبارزه خواهد کرد.

اخـبـار  بـرگـزیـده
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