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اخبار کوتاه

با پرورش استعدادها آینده تیمهای ملی تامین میشود

سرمربی تیم ملی فوتبال
نونهاالن گفت :با اهمیت دادن
به اســتعدادهای ناب ایران،
میتوان شــاهد موفقیتهای
بیــش از پیش فوتبــال پایه
بود .به گزارش گروه ورزشــی
مردمســاالری ،وحید امیری،
ســرمربی تیم ملــی فوتبال
نونهاالن پس از کســب عنوان قهرمانی در تورنمنت کافا تاجیکســتان گفت :از
عملکرد شــاگردانم راضی هســتم .این قهرمانی حق بازیکنانم بود .همانطور که
میدانید این بازیکنان رده ســنی زیر  15هستند و میتوانند نسل تاثیرگذاری
برای فوتبال ایران باشند .استعدادهای ناب در کشورمان وجود دارد که سیستم و
ساختاری باید تعریف شود تا استعدادها در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند .وی
ادامه داد :حرف مستقیم من در ارتباط با باشگاهها است که به پرورش استعدادها
بپردازند .بازیکنانی که در باشگاهها هستند باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند و
مربیان کاربلد این نخبگان را پرورش دهند .معتقدم باشگاه در ارتباط با استخدام
مربیان کار بلد تاثیرگذار اســت .باید از مربیانی اســتفاده کند که تجربه داشته
باشند نه اینکه با این استعدادها تجربه کسب کنند .اگر سیستم تربیت استعدادها
در باشگاه روی اصول انجام شود به شما میگویم که میتوان  5تیم ملی در این
رده داشته باشیم که موفق خواهند شد .وی در پایان گفت :این قهرمانی حاصل
زحمات مســئولین فدراســیون مخصوصا عزیزی خادم و ماجدی است و کسب
عنوان قهرمانی را به ملت عزیزم تبریک میگویم.

قلیزاده بهترین بازیکن جام کافا

پس از خاتمه مسابقات کافا
تاجیکستان اسماعیل قلی زاده
به عنوان بهتریــن بازیکن این
مسابقات انتخاب شد .به گزارش
سایت رسمی فدراسیون فوتبال،
پس از پایــان مســابقات کافا
تاجیکستان ،اسماعیل قلی زاده
بازیکن تیم زیر  ۱۵ســال ایران
به عنوان ارزشمندترین و بهترین بازیکن این مسابقات انتخاب شد و لوح یادبودی را از
مسئوالن برگزاری مسابقات دریافت کرد.

بهترین گلزن رئال مادرید
به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد

کریم بنزمــا مهاجم رئال
مادریــد و تیم ملی فرانســه
به علت مشــارکت در اخاذی
از هم تیمی ســابقش ماتیو
والبوئنا به یک ســال حبس
تعلیقــی و پرداخت  75هزار
یورو جریمه محکوم شــد .به
گزارش فوتبالی ،قاضی پرونده
اخاذی از والبوئنا اعالم کرد که بنزما در این پرونده محکوم شــده است و بدین
ترتیب مهاجم رئال مادرید در فاصله ساعاتی تا بازی مقابل شریف مولداوی با خبر
ناخوشایندی مواجه شــد .البته بنزما به زندان نمیرود چرا که حکم حبس وی
تعلیقی است اما با این وجود این پرونده باعث شد تا سابقه قضایی منفی برای وی
ثبت شود .پرونده اخاذی از والبوئنا به سال  2015برمیگردد .گروهی از مجرمان
فیلمی را از روابط شــخصی والبوئنا از تلفن همراههافبک سابق تیم ملی فرانسه
میربایند و به این بازیکن اعالم میکنند که برای پخش نشدن این فیلم باید 150
هزار یورو به آنها پرداخته شود .یکی از این مجرمان به نام کریم زنعطی ،دوست
دوران کودکی بنزما بوده است و از مهاجم رئال مادرید میخواهد که مداخله کند
و از والبوئنــا بخواهد که برای حفظ آبروی خود این مبلغ را بپردازد .بنزما نیز به
همین خاطر به مشارکت در اخاذی متهم شد و حتی یک شب را در بازداشتگاه
سپری کرد .حاال پس از شش سال حکم نهایی پرونده اعالم شده است و بنزما به
یک سال حبس تعلیقی و  75هزار یورو جریمه محکوم شده است .البته وکالی
مهاجم رئال مادرید اعالم کرده اند که خواســتار نجدیدنظر خواهند شــد و در
دادگاه تجدیدنظر به دنبال برائت مهاجم رئال مادرید خواهند بود.

سرمربی تیم ملی فوتسال:

لیست اعالم شده از سوی ما نبوده است

سرمربی تیم ملی فوتسال
در خصوص انتشــار اســامی
نفرات دعوت شــده به اردوی
ایتالیا اظهار داشت :این لیست
از ســوی ما نبوده اســت .به
گزارش ایرنا ،لیست تیم ملی
فوتســال جهــت اردوی این
تیم در ایتالیا در روز برگزاری
دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر اعالم شد و برخی مربیان به این اقدام اعتراض
داشتند اما «سید محمد ناظمالشریعه» سرمربی تیم ملی فوتسال در این خصوص
و در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت :هرگونه لیست رسمی تنها از سایت فدراسیون
فوتبال انتشار پیدا میکند و من نیز نمیدانم چه کسی این اسامی را انتشار داده
است .وی افزود :در این لیست؛ سینا پرکاس حضور دارد اما آیا این دروازهبان که
پایش شکســته را ما دعوت میکنیم؟ پس معلوم میشود این لیست از سوی ما
نبوده است و مربیان باید به کسانی معترض باشند که این اسامی را انتشار دادند.
سرمربی تیم ملی فوتســال گفت :این لیست برای اردوی قبلی بوده و تغییراتی
دارد .به زمان خودش لیســت تیم ملی اعالم میشود .اسامی مدنظر ما به کشور
ایتالیا فرستاده شده اســت .تیم ملی فوتسال ایران  ۲۸آذر ماه اردوی تدارکاتی
خود را در ایتالیا برپا میکند و در این اردو به مصاف تیم ملی ایتالیا خواهد رفت.

سپاهان به صدر جدول رفت ،هوادار ترمز آلومینیوم را کشید
هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور
با پیروزی تیمهای سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز و توقف
آلومینیوم اراک آغاز شد.
هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور
به صورت همزمان از ساعت  15عصر روز چهارشنبه با انجام
چهار دیدار آغاز شد .نتایج این دیدارها به شرح زیر است:
هوادار ترمز آلومینیوم را کشید؛ عنایتی
مسیر را برای مدعیان باز کرد
تهران -ایرنا -تیم فوتبال هوادار تهران در هفته ششــم
رقابتهای لیگ برتر میهمان خود و صدرنشین لیگ یعنی
آلومینیوم اراک را متوقف کرد.
بــه گزارش ایرنا ،تیمهای فوتبال هــوادار و آلومینیوم از
ساعت  ۱۵روز(چهارشنبه) در ورزشگاه انقالب کرج و بدون
حضور تماشــاگران به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با
تساوی صفر بر صفر همراه شد.
قضــاوت ایــن دیدار را بیــژن حیدری به همــراه علی
میرزابیگی و حمیدرضا افشون برعهده داشت.
اراکیها کــه با هدایت «رســول خطیبی» نمایشهای
خوبی از خود به نمایش گذاشته و تا پیش از این دیدار با ۱۱
امتیاز و تفضل گل بهتر نسبت به استقالل صدرنشین لیگ
بودنــد ،برای حفظ روند خوب خود ،بــازی را از همان ابتدا
هجومی آغاز کردند.
در ســوی مقابل ،هوادار که با هدایــت «رضا عنایتی»
نخستین فصل حضور در لیگ برتر را تجربه میکند ،شرایط
خوبی نداشته و پیش از این دیدار با تنها سه امتیاز ،یک پله
باالتر از پدیده قعرنشین در رتبه پانزدهم جدول قرار داشت.
نخستین حمله جدی آلومینیوم با شوت روی پا و دیدنی
محمــد علینژاد رقم خورد که با واکنش خوب بشــاگردی
راهی کرنر کرد.
محمود قاید رحمتی در دقیقــه  ۱۸روی تی ِر یک روی
ارسال کرنر میالد فخرالدینی تاثیر گذاشت و توپ در آستانه
ورود به دروازه هوادار ،باردیگر با واکنش بشاگردی راهی به
دروازه نبرد.
علیرضا نقی زاده در دقیقه  ۳۲در سمت راست محوطه
جریمه هوادار صاحب توپ شــد و بشــاگردی ضربه وی را
با زاویهبندی مناســب ،مهار کرد؛ نیمه نخست این دیدار با
تساوی بدون گل به پایان رسید.
در نیمه دوم باز هم این آلومینیوم بود که توپ و میدان
را در اختیار داشــت و در دقیقه  ۵۹محمد امین اســدی با

یک فرار عالی خود را به محوطه جریمه رســاند اما باز هم
بشاگردی در موقعیتی تکبهتک ضربه وی را راهی کرنر کرد.
در دقیقه  ۶۳محمد جواد محمدی اولین موقعیت جدی
هوادار را با یک ضربه دیدنی از سمت راست محوطه جریمه
دروازه آلومینیوم ایجاد کرد که این ضربه با واکنش دیدنی
پورحمیدی راهی کرنر شد.
بازی تا دقایق پایانی صحنه چندان حساســی نداشــت
و در دقیقــه  ۸۹پیمان میــری در موقعیتی تک به تک با
پورحمیدی گلر آلومینیــوم ،توپ را با ضربهای عجیب او از
باالی دروازه به بیرون زد و این دیدار در نهایت با تســاوی
بدون گل خاتمه یافت.
برتی خانگی تراکتور با گلزنی سامورایی؛ پدیده
همچنان میبازد
تیــم فوتبال تراکتور تبریز با گلزنی «محمد عباسزاده»
مهاجم باتجربه خود در دیدار مقابل پدیده به برتری یک بر
صفر دست یافت
از ساعت  ۱۵روز چهارشــنبه در هفته ششم لیگ برتر
فوتبال باشگاههای ایران ،تراکتور در ورزشگاه شهیدسلیمانی
تبریز میزبان تیم بحرانزده پدیده بود و در نهایت به پیروزی
یک بر صفر رسید.

سرمربی تیم ملی هندبال:

فدراسیون نقشی در انتخاب ملیپوشان نداشت
ســرمربی اســپانیایی تیم ملی هندبال اظهار داشــت:
مطمئن باشــید فدراسیون هیچ نقشی در اعالم لیست تیم
نداشته و اگر اینگونه بود من به نشست نمیآمدم.
به گزارش ایرنا« ،مانوئل مونتایا فرناندز» روز چهارشنبه
در نشست خبری تیم ملی هندبال اظهار داشت :از صمیم
قلــب برای تیم ملــی بانوان در پیکارهــای جهانی آرزوی
موفقیت کنیم .مسابقات جهانی در کشور من انجام میشود
و این دختران را برای تالش بســیار زیادشــان تحســین
میکنم .آنها در اردن کار بســیار سختی داشتند .گروه آنها
بسیار سخت اســت و باید تاکید کنیم موفقیت اصلی آنها
کسب سهمیه برای مسابقات جهانی است .این مطلب نباید
فراموش شود چرا که کار بزرگی صورت گرفته است.
وی افزود :هدف این نشســت اعالم رسمی  ۳۵بازیکن
اعزامی تیم ملی مردان به مسابقات قهرمانی آسیا است .این
لیســت در نهایت به  ۱۸نفر میرسد .برای تهیه این لیست
 ۲هفته اول لیگ را دیدم و از هر تیم  ۴بازی دیدم و امکان
برگزاری سه اردو داشتیم به عالوه حضور در تورنمنت قطر
که توانستم بازیکنان را محک بزنم.
سرمربی تیم ملی هندبال تصریح کرد :در مورد لژیونرها،
همه بازیهای آنها در لیگهای مختلف که  ۵۲بازی بود را
دیدم .اصال نمیخواهم امکان اشتباهم را حذف کنم اما این
شیوه آنالیز میتواند نظرم را قدرتمند کند و کامال میتوانم
آمادگی آنها را از نظر فنی و جسمانی شرح دهم.
فرناندز افزود :برای تک تک بازیکنان شــاغل در ایران و
خارج از کشور ســه شرط گذاشتم .یک اینکه قلبا بخواهد
برای تیم ملی بازی کنند .دوم اینکه با تمام توان برای تیم
کشورشان به میدان بروند و شرط سوم اینکه شرایط حضور
در تیم ملی را داشته باشد.
سرمربی تیم ملی هندبال بیان کرد :وقتی لیست اعالم
میشــود یک سری ناراضی هستند« .وودی آلن» میگوید

رمز موفقیت را نمیدانم اما رمز شکســت را میدانم .وقتی
تمام آدمها راضی باشــند به شکســت محکوم هســتیم.
بازیکنان از نظر فنی سخت است که با سیستمهای جدید
ســرمربی ،خود را تطبیق دهند اما آنها به خوبی این کار را
انجام دهنــد .میخواهیم طوری عمل کنیم که برای بازی
کردن در تیم ملی ایران ،احساس غرور کنند.
فرناندز اظهار داشــت :همیشــه این تعهد را دارم که به
بازیکن واقعیت را بگویم و سخت و دردناک است به بازیکنی
که ســخت کار کرده بگویم کنار گذاشــته شدی .اما تمام
خواهش من این است که تمرکزمان را روی بازیکنان دعوت
شده بگذاریم .احساس ترس از شکست ما را از مسیر اصلی
خارج میکند .هدف اصلی صعود به مسابقات جهانی است
و با ایمانی که نســبت به بازیکنان دارم مطمئن هستم که
آنها هدف خود را گم نمیکنند .از صمیم قلب برای سلمان
بربط که مصدوم است و عالوه بر عملی که دارد مادر خود را
از دست داده است ،از طرف تک تک افراد تیم ملی برایش
آرزوی سالمتی دارم و دوست داریم هر چه زودتر به جمع
ما برگردد .وی بیان کرد:راجع به  ۲بازیکن به نام محمدرضا
نورایی که در ریکاوری قرار دارد اما او را تحت نظر داریم و
سجاد استکی که در  ۲بازی قبل مصدوم شده ،باید ببینیم
شرایط او چگونه است.
فرناندز در خصوص اعالم لیست تیم ملی هندبال گفت:
خیلی با واژه لژیونر موافق نیســتم .در این لیســت برخی
هســتند که میتوانند در اردو شــرکت کننــد به جز پویا
نوروزینژاد که تا  ۲۷دسامبر در لیگ آلمان حضور دارد.
وی ادامــه داد :هیــچ بازیکنی مســتقیم به من نگفت
نمیخواهم بــرای ایران بازی کنم اما ســه بازیکن گفتند
کــه نمیتوانیم در ایران بازی کنیــم ۲ .بازیکن هم بودند
کــه اصال با آنها صحبتی نکردم .ســعید برخورداری که ۶
سپتامبر اولین کنفرانس را با او گذاشتم .من او را به خوبی

رئیس فیفا به ایران میآید  

رئیس فدراســیون جهانی
فوتبــال برای تماشــای بازی
ایران و عراق به ایران میآید .به
گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا
و سیما ،با اعالم حمید سجادی
وزیر ورزش و جوانان قرار است
جیانی اینفانتینو برای تماشای
بازی تیم ملــی فوتبال ایران و
عراق در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی به کشورمان سفر کند تا ضمن تماشای
این بازی جلسهای را با وزیر ورزش و فدراسیون فوتبال برگزار کند .بازی تیمهای ملی
فوتبال ایران و عراق پنجشنبه  ۷بهمن در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.

میشناســم چرا که با پســرم همبازی بوده و چون تا ۱۴
ســپتامبر جوابی از او نشــنیدم دوباره با او تماس گرفتم.
او بــه من گفت که تیم ملی برای من تمام شــده و چون
در زمان انتخابی المپیک از تیم ملی کنار گذاشــته شــده
بــود ،فکر میکند به ایــن تیم تعلقی نــدارد و باید برای
تیم باشگاهی خود بازی کند .ســرمربی تیم ملی هندبال
خاطرنشان کرد :ســیدعلیرضا موسوی و سعید حیدریزاد
بازیکنــان دیناموکیف ،که از همــان ابتدا هر  ۲نفر دعوت
مــا را رد کردند .هر بار در گفــت و گو با من گفتند که به
دلیل مشکالت شخصی نمیتوانند بیایند .هر  ۲نفر بازیکنان
مهمی هستند و همیشه در ادوار مختلف حضور داشتند اما
همیشه به نظرات آنها احترام میگذارم.
وی اضافه کرد :امین یوسفنژاد هم عمل جراحی داشت
اما اکنون ایران است اما توانایی حضور در تیم ملی را ندارند
و به تدیدارهای تیم ملی نمیرسد .اهللکرم استکی بازیکن
بزرگی است اما مشــکل او این است که از آخرین بازی از
اوایل اکتبر از تیم خود جدا شــده و از نظر بدنی فرم خوبی
ندارد .هم از نظر فردی و حرفهای بســیار قابل احترام است

و به او گفتم هر چه سریعتر خود را به تیم برساند و در یک
باشگاه فعالیت خودش را آغاز کند تا زمانی که از نظر بدنی
آماده شــد البته نه کمتر و نه بیشــتر ،در رابطه با تصمیم
گرفته شــود .سرمربی تیم ملی هندبال گفت :همانطور که
میدانید استکی تمرینات بدنی خود را شروع کرده و وقتی
این تالش را میبینیم ،میفهمیم که او دوســت دارد برای
ایران بازی کند.
وی افزود :برای تبدیل فهرســت  ۳۵نفــره به  ۱۸نفره
شرط ما این اســت که بازیکنی مصدوم شود یا مالحظات
فنی اعمال شــود .شایستهترین بازیکنان را انتخاب خواهم
کرد .کار سختی برای این انتخاب در پیش داریم.
فرناندز در پاســخ به این پرســش که آیا فدراسیون در
انتخاب بازیکنان نقش داشــته یا خیر؟ گفت :شــما روی
خوب من را دیدید و در این مورد خوش شــانس هستید.
هیچ فردی درخصوص این افــراد به من حرفی نزده و اگر
اینگونه بود در این نشســت صحبت نمیکردم .به جز کادر
فنی که فدراســیون برخی از مربیان ایرانی را به تیم ملی
اضافه کرده است.

نامه گالیهآمیز مدیرعامل استقالل به رئیس سازمان صداوسیما

حسن یزدانی آمد ،کامران قاسمپور مصدوم شد!

حسن یزدانی قرارداد خود
را بــرای حضــور در مرحله
نهایی لیگ برتر کشــتی آزاد
با تیم فوالدین ذوب آمل امضا
کرد .به گزارش ایسنا ،پس از
پیوستن آرتور نایفونوف رقیب
روس حســن یزدانی و دارنده
مدالهــای برنــز جهــان و
المپیک در ســال  ۲۰۲۱به تیم داروسازی ســهند ارس برای شرکت در مرحله
نهایی لیگ برتر کشتی آزاد ،حسن یزدانی دارنده مدالهای طال و نقره المپیک و
طالی جهان نیز قرارداد خود را برای حضور در تیم فوالدین ذوب آمل امضا کرد.
یزدانی قرار است در مرحله نهایی لیگ کشتی آزاد برای نماینده آمل در وزن ۸۶
کیلوگرم به میدان برود .همچنین گفته میشود کامران قاسمپور آزادکار دارنده
مدال طالی جهان که پیــش از این قرارداد خود را با تیم صنایع مازندران امضا
کرده بود ،به مسئوالن این تیم اعالم کرده دچار مصدومیت شده و نمیتواند برای
تیــم رضا یزدانی در مرحله نهایی لیگ در وزن  ۸۶کیلوگرم به میدان برود! باید
دید مصدومیت قاسمپور تا زمان مرحله نیمه نهایی رفع میشود یا خیر.

قضاوت بازی را «کمیل غالمی» با کمکهای «عســگر
محمدی» و «عباس پورحیدری» برعهده داشت.
در نیمه نخست تالش شــاگردان «سولدو» که میزبان
بودند برای گلزنی ســودی نداشــت و میهمان به خوبی از
دروازهاش محافظت کرد.
در نیمه دوم نیز تراکتور برای رســیدن به برتری تالش
زیــادی انجام داد و در دقیقه  ۸۳اشــتباه مدافعان میهمان
موجب شد تا «محمد عباسزاده» مهاجم باتجربه تراکتور که
تنها دقایقی از حضورش در میدان میگذشت ،گلزنی کرده و
میزبان را به پیروزی برساند.
تراکتور با کسب این پیروزی تحت هدایت سرمربی اهل
کرواســی و جدید خود به امتیاز هفت رســید تا به شرایط
خود در جدول سروسامان دهد .پدیده هم با قبول پنجمین
شکست فصل در امتیاز یک و قعرجدول باقی ماند.
جدال پرگل نساجی و پیکان برنده نداشت
دیــدار تیمهای نســاجی مازندران و پیــکان تهران در
چارچوب هفته ششــم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران با
تســاوی  ۲بر  ۲به اتمام رســید .تیمهای نساجی مازندران
و پیکان تهران از ســاعت  ۱۵امروز چهارشنبه در چارچوب
هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران در شهر ساری

بــه مصاف هم رفتند که در پایان تســاوی پرگل  ۲بر  ۲به
ثبت رسید.
این بازی جذاب در نیمه اول تنها یک گل داشت .کریم
اســامی در دقیقه  ۳۶توپ سرگردان در محوطه جریمه را
کنتــرل کرد و با ضربهای دقیق به تــور دروازه فرهاد مجد
کرمانشاهی چسباند تا دومین گل این فصل خود را بزند.
در  ۴۵دقیقــه دوم پیکان برای جبران گل خورده پیش
کشــید و توانســت کامبک بزند .ابراهیم صالحی ،کاپیتان
خودروسازان ،ستاره این تیم بود .او ابتدا در دقیقه  ۶۶ارسال
اسماعیل بابایی را با ضربه سری زیاد همراه کرد تا همه چیز
به تساوی کشیده شــود و  ۱۱دقیقه بعد از اشتباه علیرضا
حقیقی در خروج از دروازه و مدافعین نســاجی بهره برد و
با شــوتی محکم در دهانــه دروازه گل دوم تیم میهمان را
به ثمر رساند.
اما این پایان ماجرای این مســابقه جذاب نبود .نساجی
که دوست نداشت دومین باخت خانگی را تجربه کند موفق
شــد در دقیقه  ۸۲به وسیله حسن نجفی نتیجه را  ۲بر ۲
کند .نجفی با تیزهوشــی تــوپ را از بین مدافعین و دروازه
بان پیکان ربایید و دروازه بدون گلر را باز کرد تا این جدال
تماشایی برنده نداشته باشد.
نساجی با این تســاوی  ۶امتیازی شد و در رده یازدهم
جــای گرفت و پیکان بعد از باخــت هفته قبل با ثبت این
تساوی  ۱۱امتیازی شد و در جایگاه چهارم قرار گرفت.
سپاهان به صدرجدول رفت؛ بُرد شیرین
در دیار حافظ
هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای ایران
با برتری ارزشمند سپاهان و صعود این تیم به صدر جدول
ادامه یافت .در این بازی که امروز چهارشــنبه  ۳آذر برگزار
شــد ســپاهان اصفهان در دیداری خارج از خانه به مصاف
فجرسپاسی شــیراز رفت که این بازی در پایان با برد دو بر
صفر طالیی پوشان اصفهانی همراه بود.
در این بازی عزتاهلل پورقاز ( )۳۶و محمدرضا حســینی
( )۵۸برای نماینده اصفهان گلزنی کردند تا شاگردان نویدکیا
به یک برد ارزشمند دست یابند.
ســپاهان با این پیروزی از  ۶بــازی با  ۱۳امتیاز به صدر
جدول رفت .ســایر بازیهای هفته ششم در حال برگزاری
اســت .امید منصوری از فجرسپاســی و فرشاد احمدزاده،
محمدرضا حسینی و گئورگی ولسیانی از سپاهان هم در این
بازی کارت زرد گرفتند.

مدیرعامل باشگاه استقالل در نامهای سرگشاده خطاب
به ریاســت سازمان صدا و سیما از وی خواست از رویکرد
تحولی در این سازمان نسبت به ورزش حمایت کند.
به نقل ســایت باشگاه اســتقالل ،مصطفی آجورلو در
نامهای سرگشاده خطاب به پیمان جبلی ،ریاست سازمان
صدا و ســیما از وی خواست که از رویکرد تحولی در این
ســازمان نســبت به ورزش حمایت کند .آجورلو با بیان
برخی مصادیق که نشان از حمایت برخی برنامهها از وضع
موجود فوتبال دارد اظهار امیدواری کرد در دوره مدیریت
جدید سازمان شاهد حمایت صدا و سیما از روند اصالحی
در فوتبال باشیم
در بخشــی از این نامه آمده است«:پیشــینه جنابعالی
و ایدههای نوآورانه شــما ،مهمترین شــاهد در امیدواری
به موفقیت در این ســمت مهم است .با توجه به اهمیت
موضوع ورزش و به خصــوص فوتبال در جامعه به عنوان
عامل اتحاد و نشــاط و غرور الزم اســت چند نکته را به
استحضار برسانم چرا که اعتقاد دارم که با اصالح رویکرد
و نگرش در حوزه ورزش در آن سازمان امکان تعامل صدا

وســیما با مجموعه فوتبال کشور به ویژه باشگاه استقالل
فراهم میشــود؛ به نحوی که این باشگاه از ظرفیتهای
خود برای تولید ثروت در حوزه محتوا بهره ببرد.
متأســفانه آنچه در سالیان گذشــته مشاهده شده نه
گشودن راه و مسیر حمایت معنوی از محتوای درآمدزای
اســتقالل که بر عکس استفاده از همین محتوا به صورت
رایگان در برخی از مواقع علیه خود باشــگاه بوده اســت.
برای مثال در طول دو ماه گذشــته در چند نوبت ،باشگاه
اســتقالل از سوی برخی برنامهســازان و مجریان صدا و
سیما مورد هجمه قرار گرفته است.
برای نمونه میتوان به برنامهای در شــبکه پنج اشاره
کرد که در قالب اســتهزا ،اقدام به هتک حرمت و نشــر
اکاذیب و توهین نسبت به باشــگاه استقالل و کادر فنی
آن نمــود و با وجــود اعتراض این باشــگاه در این برنامه
عذرخواهی صورت نگرفت تا برنامه فوتبال برتر (دوشــنبه
یک آذر) کــه در قالبهای مختلف ایــن برنامه نیز انواع
سخنان ناروا درباره باشــگاه استقالل در موضوع تبلیغات
محیطی بیان گردید و سرانجام با تمسخر نحوه درآمدزایی

این باشــگاه در قالب نیش و کنایه از جانب عوامل برنامه
به پایان رسید.
از آنجا که گمان بنده بر این است که جنابعالی حتماً با
این گونه رفتارها مخالف هســتید مجموعه باشگاه ترجیح
داد در این برنامه پاسخی گفته نشود تا با تدبیر مدیریتی
بــه جای منازعــهای که به نفع فوتبال کشــور نیســت،
رویکردهــا در زمینه فوتبال در آن ســازمان تغییر یابد و
یک برنامه ورزشی به جای تمسخر فعالیتهای اقتصادی
و درآمدزایی یک باشــگاه حامی ثروتمند شدن آن باشد.
باعث تأســف است که در برخی برنامهها به جای حمایت
از فعالیتهای اقتصادی باشگاه پرطرفداری چون استقالل
با پخش رایگان محتواهایی که در مالکیت معنوی و مادی
باشگاه است به این مجموعه حمله میشود و در نهایت از
سرمایه باشگاه علیه باشگاه استفاده میگردد.
روا نیســت که در مقابل ایدههای تحول گرایانه ،برخی
برنامههای صدا و ســیما از وضع موجــود فوتبال که در
شــأن اســتعدادها و ظرفیتهای بزرگ کشــور نیســت
حمایت کنند .البتــه در این میان انصاف حکم میکند از
برنامههایی چون ورزشــگاه در شــبکه پنجم سیما که از
اصــاح روندها در فوتبال کشــور حمایت میکند هم نام
ببریــم و آرزو کنیم که این گونه برنامهها در دوران جدید
تکثیر شوند و دیگر برنامهها در جهت منافع فوتبال کشور
اصالح گردند.
در حالی که مجموعه باشگاه استقالل برای احقاق حق
باشــگاهها در سالیان گذشــته در حوزه تبلیغات محیطی
پیش قدم شــده و بحمداهلل به توفیقاتی در این خصوص
دســت یافته این برنامه ،چشم انداز این باشگاه را با طعنه
و کنایه غیر واقعی عنــوان میکند حال آنکه اتفاقات روز
جمعه نشــان داد که این خواسته واقعی و قابل دستیابی
اســت و بدون تردید با حمایت صدا و سیما منافع فوتبال
کشور به شکل بهتری تحصیل خواهد شد.
مــوارد فوق که به عنــوان نمونه ارائه شــد و پیش از
این نیز مسبوق به ســابقه بوده ،موجب تأسف ،نارضایتی
و ناراحتی هواداران فهیم باشــگاه استقالل شده که الزم
دانستم به استحضار جنابعالی برسانم.موضوع بسیار مهمی

که امیدواریم در دوران جدید به ســامان برســد مسئله
محتوای فوتبال است که بر مبنای اصول و قواعد حرفهای
اقتصاد فوتبال جزو حقوق معنوی و مادی باشگاه محسوب
میشــود و امید میرود در دوره جدیــد در اختیار خود
باشگاه باشد.
بر این اساس عالوه بر موضوع حق پخش تصاویر زنده
کــه نیازمند ریل گذاری در بخشهــای مختلف قانونی و
اجرایی اســت ،موضــوع محتوای غیر زنــده هم از جمله
حقوق باشــگاه اســتقالل است که متأســفانه در اختیار
باشــگاه نیســت که خود ظرفیت عظیمی برای ثروتمند
شدن این باشگاه به شمار میرود.
قابل ذکر اســت که در فوتبال باشگاهی جهان ،حدود
 ۷۰درصد هزینه باشــگاههای فوتبال از حق پخش تأمین
میشود و عالوه بر آن محتوای غیرزنده که اکنون توسط
صدا و ســیما به رایگان پخش میشود هم جزوی از این
حقوق اســت .در چنین شرایطی میتوان با هم اندیشی و
تعامل شرایطی ایجاد کرد که دو طرف از این محتوا بهره
ببرند و درآمدهای باشــگاه اســتقالل از این بخشها هم
محقق شود .شرایط فعلی که از ظرفیت اقتصادی و ثروت
نهان باشگاه بدون سود و منفعت استقالل یک طرفه بهره
برده میشــود حتماً نیازمند اصالح و بازنگری است تا هر
دو طرف از این ثروت بهره ببرند.
برای رســیدن به ایران قوی حتماً نیازمند جامعه قوی
هســتیم که ورزش در قوی شدن این جامعه بدون تردید
نقــش مهم و تأثیرگذاری دارد .داشــتن باشــگاه قوی و
ثروتمندی چون اســتقالل حتماً موجب باال رفتن نشاط
اجتماعی و احساس رضایت جامعه خواهد شد و ثروتمند
شــدن استقالل که بخش زیادی از آن در گروی محتوای
مربوط به این باشگاه است حتماً قدم بزرگ و مهمی در راه
رسیدن به موفقیتهای داخلی و بین المللی خواهد بود.
در پایان مجددا ً برای جنابعالــی آرزوی توفیق دارم
و اظهــار امیدواری میکنم که با مســاعدت مدیریت آن
ســازمان محترم شــاهد تغییــر رویکــرد در زمینههای
محتوایی ،فرهنگی و اقتصــادی خصوصاً در حوزه ورزش
کشور باشیم».

