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خبر كوتاه
صداوسیما بر چه مداری مدیریت
میشود؟

۹۰هفته از توقف ناگهانی پخش
پربینندهترین برنامه صداوسیما گذشت .از نود
حرف میزنیم؛ برنامهای که عادل فردوسیپور
تنها سه شب پیش از تعطیلی آن ،جایزه بهترین
تهیهکننده صداوسیما را از رییس سازمان گرفت
و در نطقی کوتاه از جفایی که آن روزها تجربه
میکرد -از پشت صحنه ساخت برنامه  ۲۰۱۸تا
پشتپرده فشارهای روی نود -حرف زد .عادل
به عنوان بهترین مجری و تهیهکننده سال ،۹۷
از اجرای نود به عنوان پربینندهترین برنامه
صداوسیما کنار گذاشته شد تا یکی از بهترین
برندهای تاریخ صداوسیما به محاق برود .از آن
روز هیچ دلیلی برای این این تعطیلی بیان نشد.
در تمام این مدت ،دوشنبه هر هفته جای خالی
نود در کنداکتور صداوسیما توی ذوق میزد
و جای خالی عادل در فوتبال ایران احساس
میشد .پس از این سکوت طوالنی علی فروغی
روز پنجشنبه در گفتوگویی اینترنتی باالخره از
استداللش برای کنار گذاشتن عادل حرف زد؛ از
اینکه عادل بر «مدار» او نمیچرخید و با روش
کا ِر عادل ،صداوسیما از هم «میپاشید» .این
استدالل ابهامات و سواالت زیادی ایجاد کرده
که امیدواریم مدیر جوان شبکه سه بیشتر به
آنها فکر کند و پاسخی برای آنها داشته باشد.
 -۱چطور مجری و تهیهکنندهای که به
ادعای آقای فروغی در حال فروپاشی صداوسیما
بوده ،در اسفند  ۹۷چند روز پیش از تعطیلی
نود جایزه بهترین تهیهکننده را از رییس سازمان
صداوسیما گرفته؟ چطور امکان دارد فردوسیپور
که از مرداد  ۷۸تا اسفند  ۹۷به صورت هفتگی
برنامه نود را روی آنتن میبُرد ،در آن ۲۰سال
نه تنها برای صداوسیما تهدیدی نساخت ،بلکه
همیشه از بهترینها بود ،باالترین آرای مردمی را
گرفت و نگرانیای برای مدیران شبکه و سازمان
صداوسیما ایجاد نکرد؟ آیا این شائبه پیش
نمیآید که مشکل آقای فروغی با عادل کامال
شخصی بوده؟ چرا با مدیران گذشته به مشکل
نخورده؟ آیا بعد از دوران مدیریت آقای فروغی،
این مشکل بین مدیر بعدی شبکه سه و عادل
هم پیش میآید؟
 -۲چگونه امکان دارد عادل که به ادعای
آقای فروغی اینقدر برای صداوسیما خطرناک
بوده ،از اجرای نود کنار گذاشته میشود اما
هنوز در صداوسیما برنامه فوتبال  ۱۲۰را تهیه
میکند؟ چطور عادل در نود اجازه تهیهکنندگی
ندارد ولی در فوتبال  ۱۲۰با چراغ سبز آقای
فروغی برای فصل جدید برنامه میسازد؟ چگونه
میشود که عادل با وجود تهیهکنندگی در شبکه
ورزش که زیرمجموعه شبکه سه است ،در دو
سال گذشته اجازه کار در شبکه سه را نداشته؟
چه تفاوتی بین شبکه ورزش و شبکه سه وجود
دارد؟
 -۳آقای فروغی خبر می دهد که سال
 ۹۹با ترفیع عادل موافقت کرده .مجریای که
مهمترین جایزه جشنواره صداوسیما را دریافت
و سال  ۹۹ترفیع گرفته ،چگونه هنوز در شبکه
سه ممنوعالتصویر است؟ چه میشود که ساترا به
عادل اجازه اجرای برنامه اینترنتی را نمیدهد؟
مجموعه این تناقضها عجیب نیست؟
 -۴نگرانی آقای فروغی از فروپاشی سازمان
صداوسیما به خاطر عادل ،از آن ادعاهای
باورنکردنی است .چطور میشود سازمانی با این
بودجه کالن ،با بیش از  ۱۰۰شبکه تلویزیونی و
رادیویی و حدود  ۴۸هزار پرسنل ،به خاطر یک
مجری از هم بپاشد؟ کاش اقای فروغی بیشتر
توضیح بدهد که کدام کار عادل دقیقا مصداق
خروج از پست دروازهبانی است؟
 -۵بودجه صداوسیما برای سال آینده ۲۶۱۹
میلیارد تومان است .شبکه سه به عنوان یکی از
پرهزینهترین شبکههای صداوسیما بر مدار آقای
فروغی میچرخد اما آیا عملکرد او در این دوران
موفق بوده؟ «برنده باش» با اجرای محمدرضا
گلزار با حکم مراجع تقلید ،مسابقه بختآزمایی و
قمار شناخته و تعطیل شد« .عصر جدید» احسان
علیخانی نیمه کاره رها شد« ،فوتبال برتر» هم که
به موفقیت نرسید و انگار محمدحسین میثاقی هم
به خاطر خروج از مدار ،دو شب از اجرای هفتگی
برنامه را از دست داده .همین چند روز پیش هم
پروژه سریالسازی با جواد رضویان و سیامک
انصاری به خاطر ناکامی نیمه کاره متوقف شد.
در دورانی که پروژههای عظیم شبکه سه یکی
پس از دیگری به مشکل میخورند ،گویا همچنان
بزرگترین پروژه آقای فروغی تداوم حذف عادل
است؛ پروژهای که هنوز استدالل منطقیای
برای آن وجود ندارد و به جز آقای فروغی ،همه
طیفهای سیاسی از ارزشی و اصولگرا تا اصالح
طلب و تمامی بینندگان صداوسیما و تماشاگران
فوتبال با آن مخالف هستند.
 -۶چه کسی جواب این سوالها را میداند؟
C
ابهام در برگزاری بازی هفته ششم؛

تست کرونای  ۶ذوب آهنی دیگر
مثبت شد

با مثبت شدن تست کرونای  ۶عضو دیگر تیم
فوتبال ذوب آهن ،اردوی این تیم قبل از بازی با
شهرخودرو تعطیل شد .تیم فوتبال ذوب آهن طبق
برنامه باید فردا یکشنبه در چارچوب هفته ششم
لیگ برتر در اصفهان به مصاف تیم شهرخودرو
برود .تا روز گذشته تست کرونای پنج بازیکن
ذوب آهن مثبت شده بود و چند نفر هم به کرونا
مشکوک بودند که امروز پاسخ تست  ۶ذوبی دیگر
مثبت شد.اعضای تیم ذوب آهن که برای بازی با
شهرخودرو در هتل اردو زده بودند ،با مثبت شدن
تست  ۱۱عضو این اردو را ترک کردند و طبق قانون
در بازی فردا مقابل شهرخودرو حاضر نخواهند شد.
این در حالی است که تیم شهرخودرو به گفته مالک
این باشگاه ظهر امروز راهی اصفهان شده و آماده
بازی با ذوب آهن است .نشست خبری رحمان
رضایی سرمربی ذوب آهن هم قرار بود ساعت ۱۸
در اصفهان برگزار شود که رضایی به دلیل مجاورت
با بازیکنان و دیگر اعضای کرونایی این تیم قید
حضور در نشست خبری را هم زد.

ورزش

پشت پرده لغو بازی نساجی-پرسپولیس

طبق برنامه اعالم شده قرار بود از سوی
سازمان لیگ فوتبال ،دیدار دو تیم نساجی مازندران
و پرسپولیس روز یکشنبه  ۱۶آذرماه از ساعت ۱۵
در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شود .با
این وجود باشگاه پرسپولیس از چهارشنبه گذشته
از ُطرق مختلف مشغول رایزنی شد که بتواند با
توجه به در پیش بودن بازی حساس فینال آسیا
بازی رفت با نساجی مازندران در تهران و دیدار
برگشت در قائمشهر برگزار شود .در همین راستا
گزارشی تهیه کردیم که خواندن آن خالی از لطف
نیست.

آسیا محور اصلی بحثهای مطرح شده در این
نشست بود و در جریان آن ،نیازهای تیم و کادر
فنی بررسی شد .برنامهریزی برای زمان سفر تیم،
نحوه اسکان ،برگزاری تمرینات و موارد مرتبط با
سفر تیم به قطر از مسائل مطرح شده در جلسه بود.
ظاهرا ً مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از
حضور در این جلسه برای پیگیری امور مربوط
به سفر تیم در جلسهای با مسئوالن وزارت ورزش
شرکت کرد .اما شاید مهمترین بحث در این نشست
جمعبندی در خصوص به تعویق افتادن بازی با
نساجی مازندران در صورت مخالفت باشگاه شمالی
با پیشنهاد برگزاری بازی رفت در استادیوم آزادی
تهران بود.

نامه به سازمان لیگ؛ بازی برگشت در وطنی
برگزار شود

باشگاه پرسپولیس با ارسال نامهای به سازمان
لیگ درخواست کرده بود این مسابقه در ورزشگاه
آزادی برگزار شود و شاگردان یحیی گلمحمدی
در دور برگشت مهمان نساجی باشند .با توجه
به شرایط حساس پرسپولیس در فاصله کوتاه
باقی مانده تا فینال لیگ قهرمانان آسیا مسئوالن
این باشگاه امیدوار بودند سازمان لیگ و باشگاه
نساجی با این درخواست موافقت کنند تا با توجه به
مصنوعی بودن چمن ورزشگاه وطنی و البته شرایط
کرونایی احتمال آسیبدیدگی بازیکنان این تیم و
ابتالی آنها به کرونا کاهش پیدا کند.
جواب سازمان لیگ؛ باید رضایت باشگاه
نساجی را جلب کنید

از آنجایی که باشگاه نساجی مازندران میزبان
این دیدار حساس است بنابراین سازمان لیگ در
جواب درخواست باشگاه پرسپولیس اعالم میکند
باید رضایت تیم میزبان جلب شود .سازمان لیگ
البته مخالفتی با برگزاری دیدار رفت دو تیم در
تهران نداشت اما باید باشگاه نساجی مازندران هم
برای برگزاری بازی در تهران موافقت خود را اعالم
میکرد.
تماس مربی پرسپولیس با مالک نساجی
مازندران

حمید مطهری دستیار یحیی گلمحمدی
سابقه مربیگری در باشگاه نساجی مازندران را
همراه با مجید جاللی در کارنامه دارد .او رابطه
بسیار خوبی با رضا حدادیان مالک باشگاه نساجی
مازندران داشته و بر همین اساس اولین تماس از
سوی کمکمربی پرسپولیس برقرار میشود .رضا
حدادیان که در اوکراین به سر میبرد به مطهری

اعالم موضع رسمی مدیرعامل نساجی
مازندران

میگوید خارج از کشور است و  ۲۴ساعت به او
برای بررسی شرایط و تماس با مدیران و مربیان
نساجی فرصت بدهد .البته مالک باشگاه نساجی
احتمال موافقت با درخواست پرسپولیس برای
بازی در تهران را بسیار اندک دانست و اطالع داد
هواداران نساجی با این موضوع مخالفت خواهند
کرد.
امیری :متأسفیم! نمیتوانیم با این خواسته
موافقت کنیم

گویا مالک باشگاه نساجی با علی امیری
مدیرعامل این باشگاه مازندرانی تماس گرفته و شرح
ماوقع میکند .مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران نیز
پس از بررسی جوانب امر به اطالع دستاندرکاران
باشگاه پرسپولیس میرساند که «ببخشید! نمیتوانیم
با این خواسته موافقت کنیم».
اردوی نساجی مازندران در هتل ساالردره
ساری

مسئوالن باشگاه نساجی که تیم آنها در هفته
گذشته موفق به شکست نفت مسجد سلیمان شده
تصمیم دارند از پرسپولیس در ورزشگاه وطنی
میزبانی کرده و به همین دلیل ابتدا با درخواست
حریف این هفته خود مخالفت کردند .اعضای
کاروان نساجی بعد از بازی سهشنبه گذشته خود
برابر نفت مسجد سلیمان در مازندران مانده و در
هتل ساالردره ساری اردو زدند .این اردو که برای
تیم مازندرانی هزینههایی هم دارد برای بازی
حساس با پرسپولیس ترتیب داده شده بود.

کمال مصدوم شد ،چشم یحیی ترسید!

محل برگزاری بازی دو تیم نساجی مازندران
و پرسپولیس ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر بود
که چمن مصنوعی است .بر همین اساس تیم
پرسپولیس یک تمرین در چمن مصنوعی انجام
داد که با مصدومیت کمال کامیابینیا مواجه شد.
این مصدومیت که ظاهرا ً چند روزی هم ادامه
دارد باعث نگرانی یحیی گلمحمدی شد .سرمربی
پرسپولیس که در برخی پُستها با کمبود بازیکن
مواجه است نگران بازی اصلی در چمن مصنوعی
شهید وطنی قائمشهر شد .گلمحمدی این احتمال
را میدهد که یکی ،دو بازیکن کلیدی خود را به
دلیل بازی در چمن مصنوعی آن هم در آستانه
فینال لیگ قهرمانان آسیا از دست بدهد .بر همین
اساس او ابتدا به افشین پیروانی و سپس شکوری
و سمیعی اعالم کرد که «صالح نیست در فاصله
نزدیک به فینال لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس در
زمین چمن مصنوعی یک بازی رسمی و سنگین
انجام بدهد».
مالقات گلمحمدی و پیروانی با هیئت مدیره
پرسپولیس

هیئت مدیره باشگاه به اتفاق جعفر سمیعی،
زفرقندی و ابراهیم شکوری ،مدیرعامل و معاون
اجرایی باشگاه با حضور یحیی گلمحمدی و
افشین پیروانی تشکیل جلسه دادند .بررسی آخرین
اقدامهای انجام شده و مسائل مورد پیگیری برای
حضور هر چه بهتر سرخپوشان در لیگ قهرمانان

علی امیری مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران
اما باالخره موضع رسمی خود را در مصاحبهای
اعالم کرد .امیری در خصوص درخواست باشگاه
پرسپولیس برای تغییر میزبانی از ورزشگاه شهید
وطنی به ورزشگاه آزادی گفت :برای نماینده ایران
در لیگ قهرمانان آسیا آرزوی موفقیت میکنم ولی
ما با درخواست تغییر محل بازی مخالفت کردیم.
امیری در خصوص اینکه باشگاه پرسپولیس برای
اجرای پروتکلها چنین درخواستی داشته گفت :ما
تا همین جای مسابقات به بهترین شیوه پروتکلها
را برای تیم خودمان و مهمانها رعایت کردیم.
من به عنوان مدیرعامل باشگاه نساجی از همین
جا اعالم میکنم حاضریم همهگونه همکاری را
برای برگزاری مسابقه با پرسپولیس با مسئوالن
انجام داده و حتی برای این مسابقه درهای VIP
استادیوم وطنی را برای جلوگیری از حضور افراد
متفرقه هم ببندیم.
باشگاه پرسپولیس :تحت هیچ شرایطی به
قائمشهر نمیرویم!

یحیی گلمحمدی به دالیلی که اشاره شد و
با توجه به در پیش بودن بازی حساس فینال لیگ
قهرمانان آسیا مخالفت خود با سفر به قائمشهر را
به اطالع اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس
تهران رساند .باشگاه هم با سرمربی خود همنوا شده
و به سازمان لیگ اعالم کرد این دیدار یا در تهران
برگزار شود یا اینکه به تعویق بیفتد چون به هیچ
عنوان برای انجام بازی رفت در روز یکشنبه به
قائمشهر سفر نخواهند کرد.

عابدزاده و فرار از پاسخ به سوال همیشگی

احمدرضا عابدزاده یکی از فراموش نشدنی بازیکنان تاریخ فوتبال
ایران به شمار میرود؛ گلری که در یکی از حساسترین مسابقات ملی
فوتبال ایران و زمانی که تیم ملی با نتیجه  2بر صفر از حریف نامدار
خود در ملبورن عقب افتاده بود ،با حرکات آکروباتیک خود ،روحیهای
مثال زدنی به همبازیانش میداد .عابدزاده سوای مسائل فنی ،رهبری
با کاریزمای باال در زمین مسابقه بود و حاال در گفتگویی با فارس،
چند روز پس از بازی هشتم آذر ،بار دیگر در مورد این بازی صحبت
کرده و اینطور آنرا توصیف میکند «:بله 23 ،سال از آن روز گذشته
ولی صدا و سیما همچنان آن مسابقه را تکرار میکند .جالب است
هرگاه مردم آن بازی را میبینند در موردش صحبت میکنند و دیدار
ایران و استرالیا از اذهان پاک نشده است .همه بازیکنانی که در آن
دیدار به میدان رفتند برای شادی دل مردم فوتبال بازی کردند و
صعود تیم ملی بعد از  20سال به جامجهانی برای همه ما لذتبخش
بود .االن جوانها و کسانی که آن مسابقه را به یاد ندارند وقتی بازی
را تماشا میکنند در موردش با بزرگترها حرف میزنند .خدا را شکر
میکنم که خاطرات خوبی برای مردم به جا گذاشتیم و پرچم ایران را
باال بردیم اما یک درخواست هم از صدا و سیما دارم .از آنها خواهش
میکنم که هر سال بازیکنان نسل  98را که در آن بازیها حضور
داشتند دور هم جمع کنند و خاطرات برای مردم زنده شود .همه
دنیا این کار را انجام میدهند و واقعا نفراتی مثل بیژن ذوالفقار نسب،
پرویز کماسی و کسانی که در آن تیم زحمت کشیدند باید در اذهان
مردم بمانند .به همین خاطر است که میگویم صدا و سیما باید این
نفرات را دور هم جمع کند ،تا آنها فراموش نشوند».
آبی و قرمز هر دو محترم هستند

عابدزاده که در هشت مسابقه دربی با پیراهن استقالل بازی کرده

خیلی وقت بود مدیران شبکه  ۳درباره عادل
فردوسی پور و برنامه محبوب اما تعطیل شده «»۹۰
حرفی نمیزدند .در این مدت گهگاه اخباری به صورت
جسته و گریخته از تالشهای عادل برای تولید یک
برنامه برای پخش در فضای مجازی هم منتشر میشد
که ظاهرا آن هم مجوز تولید و پخش دریافت نکرد.
چند هفته پیش هم عادل در یک گفتگوی زنده
اینستاگرامی صبحتهایی درباره تشویق جوانان به
ماندن در ایران و پرهیز از مهاجرت کرد که آن هم
بازتاب گستردهای داشت .اما روز پنح شنبه یک فایل
تصویری از گفتگوی علی فروغی مدیر شبکه  ۳در
فضای مجازی پخش شد .فایلی که کمتر از دو دقیقه
بود اما در آن به نکات مهمی اشاره شده بود .فروغی در
این گفتگو سعی کرده بود به اصالح افشاگری و وجهه
عادل را خراب کند .اما تقریبا هیچ کدام از جمالت
فروغی او را به نتیجهای که میخواست نرساند و اغلب
بازتابها به همان جمله معروف عادل ختم میشد:
«اجازه بدهید که قانع نشویم!» در این گزارش به
بررسی ادعاهای فروغی در این فایل تصویری کوتاه
پرداختهایم.
فروغی چه گفت؛ اعتراف دیرهنگام
علی فروغی مدیر شبکه سه در این مصاحبه
گفت« :نمیشد اینجوری ادامه داد .نه محبوبیت
ایشان برای ما پنهان بود و نه تخصص ایشان .اما وقتی
میبینید یک دروازهبان دارد در یک خط دیگر حرکت
میکند ،باید شخص دیگر را درون دروازه بگذارید .در
مورد ایشان باید بگویم که کار داشت از مدار خارج
میشد .بقیه هم داشتند نگاه میکردند .بقیه هم
میگفتند اگر یک نفر به خاطر محبوبیتش میتواند
از مدار خارج شود و کسی هم چیزی به او نگوید پس
ما هم میتوانیم این کارها را بکنیم! و با این روش صدا
و سیما داشت از هم میپاشید .دیگر ما ناگزیر شده
بودیم از این تصمیم .راه هم برای ایشان باز است.
البته ایشان دارند مظلوم نمایی هم میکنند .در همین
یک سال اخیر؛ ایشان باالخره کارمند رسمی صدا و
سیماست؛ ما نزدیک یک میلیارد تومان از مطالبات
ایشان را دادهایم .موعد ترفیع شغلیاش رسیده بود که
به امضای خود بنده رسید .به ایشان پیشنهاد دادیم

و در  13دربی هم با پیراهن پرسپولیس به میدان رفته و در هیچ کدام
از این مسابقات بازنده نبوده ،در واکنش که طرفدار کدام تیم است ،بار
دیگر پاسخی محافظهکارانه داد و از پاسخ به آن امتناع کرد « :وقتی
بحث پرچم ایران و تیم ملی مطرح میشود ،استقالل و پرسپولیس
زیر مجموعه این پرچم قرار میگیرند .آبی و قرمز برای همه محترم
هستند و به هر حال مردم این تیمها را دوست دارند ولی همانطور
که توضیح دادم همه باید به هم کمک کنیم تا یک تیم ملی خوب
داشته باشیم ،چون استقالل و پرسپولیس هستند که شاکله تیم ملی
را تشکیل میدهند».
کسی نمیتواند برای من کری بخواند

با همین رویه  15سال تیم ملی فوتبال ایران را درون دروازه راحت
کرده بودم .االن پسرم هم همین شرایط را دارد».

عابدزاده وقتی درون دروازه قرار میگرفت ،مهاجمان حریف به
زحمت میتوانستند ،چارچوب را ببینند و خیال مدافعان راحت بود.
عابدزاده این موضوع را به تمرین و تالش مداوم نسبت می دهد و
در این مورد میگوید «:اینها بستگی به نوع تمرینات دارد؛ زمانی
که فوتبال بازی میکردم و حتی همین حاال برای خودم تمرینات
جداگانه داشتم .اگر تیم عصرها تمرین میکرد ،من یک ساعت و
نیم صبحها تمرین داشتم .زمانی که در تام اصفهان بودم این کار را
شروع کردم و وقتی به استقالل و سپس پرسپولیس رفتم این رویه
را ادامه دادم .مردم از دروازهبان استقالل و پرسپولیس انتظار زیادی
دارند و من هم این موضوع را خوب فهمیده بودم .تمرینات جداگانه
و پرفشاری انجام میدادم ،تا همیشه در سطح باالیی باشم .خوشحالم

احمدرضا عابدزاده در ادامه حرفهایش به پسرش امیر اشاره
کرده که در آخرین بازی تیم ملی برابر بوسنی به عنوان دروازهبان
شماره یک وارد زمین شد و نمایش بسیار مطمئنی داشت و این روزها
در لیگ پرتغال یکی از آمادهترین گلرهای مسابقات به شمار میرود.
دروازهبان سابق پرسپولیس و تیم ملی نمایش امیر را حاصل  15سال
کار و تالش میداند« :پسرم در پرتغال و در تیم ماریتیمو  4سال
است که بازی میکند و او هم همین شیوه را در نظر گرفته است.
چند وقت پیش وقتی با تیم ملی از اردو برگشت راهی دانمارک شد
و با یک مربی مخصوص سه روز تمرینات ویژه انجام داد .او از جیبش
هزینه کرد تا خودش موفق شود .این انتظار برای همه فوتبالیستها و
دروازهبانان به خصوص در تیمهای پر طرفدار وجود دارد».

دفاعیه بی فروغ

بیاید گزارش کند اما خودش قبول نکرد .برخالف این
مظلومنماییها و در همان دورهای که بحث مهاجرت
شده بود ،ایشان به صورت دستی درخواست فوتبال
 ۱۲۰را به ما داد .در همان یک هفته ده روز! منتها
خب بلدند رسانه دارند .رسانههایشان هم به صورت
زنجیرهای به هم متصل هستند .باالخره فضای مجازی
دست ما نیست .از این طریق یک کار گستردهای
کردند ،یک ادراکی در جامعه درست کردند».
دروازهبان در یک خط دیگر؟
این بخش از صحبتهای فروغی ابهام زیادی
دارد .مشخص نیست منظور از «یک خط دیگر»
چیست .برداشتهای مختلفی میشود از این جمله
داشت .در ادبیات فوتبالی اما همه برداشتها از این
جمله منفی است .یعنی مثال دروازهبان تبانی کرده
است؟ یا بر علیه تیم خودی کار میکند؟ برداشت
بسیار بدبینانهای هم میشود داشت .برداشتی بدبینانه
که البته سیاسی است و انگار سعی دارد به ما بگوید
عادل اهداف سیاسی مغایر با اهداف شبکه سه داشته
است! فروغی در حالی این حرف را زده است که
همگان عادل را به عنوان یک مجری سالم و صادق
می شناسند که به واسطه برنامه « »۹۰به بسیاری
از ناهنجاریهای فوتبال اشاره کرد و باعث شد خیلی
از این موارد جمع شود .اما در برنامه جایگزین اصال
خبری از این دست اتفافات نیست.
پرداخت مطالبات بعد از دو سال منت دارد؟
فروغی مدعی شده که در یک سال اخیر حدود
یک میلیارد از مطالبات فردوسیپور پرداخت شده .اگر
یادتان باشد برنامه  ۹۰در اواخر سال  ۱۳۹۷تعطیل
شد .االن هم در اواخر سال  ۱۳۹۹هستیم .یعنی پس
از حدود دو سال مطالبات فردوسیپور پرداخت شده.
طبیعتا این پول دستمزد برنامههایی بوده که او از
ابتدا یا میانه سال  ۹۷تولید کرده بود .به این ترتیب
مدت تاخیر در پرداخت مطالبات عادل از دو سال هم
بیشتر میشود .و عجیب این که فروغی بابت همین
هم دارد منت میگذارد! در مورد میزان دستمزد هم
قطعا اغراق شده است .چون همه میدانند دستمزد
عادل برای این برنامه اصال زیاد نبوده .نشان به آن
نشان که وقتی اعالم شد محمد حسین میثاقی بابت

اخبار
سه راه حل نویدکیا برای جای خالی
سروش

سپاهان در هفته های سوم و چهارم رقابت
های لیگ بیستم و با پایان دوران مصدومیت
محمد محبی ،در سیستم  4-3-3از نفرات
زیر استفاده کرد :پیام نیازمند  -محمدرضا
مهدی زاده ،محمد نژاد مهدی ،امید نورافکن،
مرتضی منصوری ،محمد کریمی ،جاللالدین
علیمحمدی ،سروش رفیعی ،محمدرضا حسینی،
محمدرضا خلعتبری و سجاد شهباززاده.
نویدکیا از یک بازی قبلتر تصمیم
خود را در خط میانی نهایی کرد و با انتقال
نورافکن به پست مدافع چپ ،از کریمی به
عنوان هافبک دفاعی استفاده کرد و یک و
خط جلوتر از این بازیکن جوان نیز جالل
علی محمدی و سروش رفیعی بازی کردند
ولی حاال سروش  4کارته شده و کادر فنی
سپاهان باید فکری برای جایگزینی او داشته
باشد .چند گزینه در این زمینه مقاب نویدکیا
و کادر فنی تیم قرار دارند که در ادامه اشاره
می کنیم:
-2بازگشت کیانی به ترکیب اصلی

در صورتی که این تصمیم گرفته شود،
مانند دقایق پایانی دیدار برابر سایپا ،بار
دیگر کیانی از ابتدا وارد زمین خواهد شد
و محمد کریمی یک خط جلوتر می رود
تا در کنار جالل علی محمدی دو هافبک
تهاجمی تیم باشند .سروش رفیعی در این
صحنه که قصد داشت به شکل آکروباتیک
ضربه بزند و دروازه سایپا را باز کند ،برای
چهارمین مرتبه طی چهارمین مسابقه لیگ
بیستم با کارت زرد داور جریمه شد؛ صحنه
ای که از قاب دوربین نورویک آالوردیان
ثبت شده است.
-2بازگرداندن نورافکن به خط میانی

نورافکن از دیدار هفته دوم به پست دفاع
چپ بازگشته و شایان مصلح نیمکت نشین شده
است .در صورتی که تصمیم کادر فنی سپاهان،
پر کردن جای خالی سروش با نورافکن باشد،
این بازیکن به جالل و کریمی اضافه می شود
و شایان مصلح در پست دفاع چپ بازی خواهد
کرد.
-3استفاده از دانیال اسماعیلیفر در پست
هافبک هجومی

یکی از ویژگی های خرید جدید طالیی
پوشان قدرت شوتزنی باالی او است که به
خصوص در دیدارهایی که حریف فوتبالی
بسته و تدافعی را ارائه میکند ،میتواند
راهگشا باشد .استفاده از محمد کریمی
در پست هافبک دفاعی و حضور جالل و
دانیال به عنوان دو هافبک هجومی،یکی
دیگر از گزینه های در دسترس کادر فنی
سپاهان خواهد بود .البته بسته به اینکه
محرم نویدکیا تیمش را در روز غیبت
سروش با یک هافبک تدافعی یا دو هافبک
دفاعی وارد زمین خواهد کرد نیز میتواند
گزینههای دیگری پیش روی این سرمربی
جوان و خوش فکر قرار بدهد.
شبیه سازی قطر قبل از اعزام؛

دروازهبان باروحیه تیم ملی سپس در واکنش به این سوال که آیا
کسی برای او کری میخواند ،پاسخی همراه با خنده داشت و گفت«:
برای من کسی نمیتواند ُکری بخواند.
مردم از دروازهبان استقالل و پرسپولیس انتظار دارند
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پسرم از جیبش هزینه میکند ،تا موفق شود

هر برنامه که روی آنتن میبرد چقدر میگیرد ،برق از
سر همه پرید! فروغی در بخش دیگری از این مصاحبه
به برنامه فوتبال  ۱۲۰اشاره کرده .برنامهای که همه
ساله با شروع لیگهای اروپایی تولید میشد و روی
آنتن میرفت.اما به لطف دوستان و با وجود گذشت
حدود ۱۰هفته از لیگهای اروپایی هنوز روی آنتن
نرفته .شبکه ورزش به ادعای خود فروغی در این
مصاحبه زیرمجموعه شبکه سه است .فروغی گفته
عادل برای این برنامه هم مبلغ هنگفتی میگیرد .اما
اگر به یاد بیاوریم فروغی درباره دستمزد عادل در
برنامه  ۹۰هم از همین کلمه استفاده کرده متوجه
می شویم که دستمزد عادل از برنامه فوتبال  ۱۲۰هم
اصال هنگفت نیست .تازه او برای این برنامه اسپانسر
هم میگیرد! باز هم به این نکته توجه کنید که فروغی
بابت دادن دستمزد به عادل برای برنامهای که هنوز
فصل جدیدش روی آنتن نرفته منت میگذارد!
خروج از مدار فروغی یا مدار مردم؟
یکی دیگر از بخشهای مهم حرفهای فروغی
جایی بود که گفت« :کار از مدار خارج شده بود».
اینجا هم مشخص نیست منظور فروغی کدام مدار
است؟ روش و نگرش عادل در تولید برنامه  ۹۰کامال
مشخص بود .او عالوه بر بررسی فنی مسابقات فوتبال
کارهای خیریه هم انجام میداد .مثل جمع آوری
دیه و نجات یک جوان از مجازات اعدام یا آزادسازی
زندانیان با جرائم مالی کوچک .او انتقادات زیادی هم
به مدیران ورزش کشور داشت .چیزی که بسیار به
مذاق مردم خوش میآمد .احتماال این بخش از ماجرا
بوده که خارج از مدار فروغی و صدا و سیما بوده .آن
هم درست بر خالف ادعای این مدیر .اگر یادتان باشد
اولین تقابل این مدیر با برنامه  ۹۰وقتی بود که شبکه
 ۳ناگهان در یک دوشنبه شب تصمیم گرفت به جای
پخش برنامه  ۹۰که همه آیتمهایش هم آماده بود
یکی از بازیهای تورنمنت بسیار مهم لیگ ملتهای
اروپا را پخش کند! آن هم با این توجیه که مردم
درخواست کرده بودند به جای برنامه  ۹۰آن مسابقه
را ببینند .اما همین آقای فروغی که ادعای احترام به
مخاطب داشته است در دو سال اخیر هرگز پاسخی به
مطالبه به حق مردم برای از سرگیری تولید و پخش

برنامه  ۹۰نداده است.
گزارشگر میخواهید یا کبریت بیخطر؟
فروغی در این بحث «مظلوم نمایی عادل» گفته
که به ایشان پیشنهاد گزارشگری دادیم اما نپذیرفت.
احتماال این بخش از ادعاهای فروغی بیش از بقیه
ادعاهایش پذیرفته میشود .چرا که با ویژگیهای
شخصیتی فردوسی پور میخواند .واقعیت این است
که عادل در گزارشگری بهترین بود و هست .این
را خود فروغی هم در جایی که حرف از «بهترین
دروازهبان» زده اذعان کرده .اما مساله این است
که بخش تاثیرگذار فعالیت عادل مربوط به برنامه
 ۹۰بوده است« .گزارشگری» برای هدفی که عادل
داشت عرصه مناسبی نبود و نیست .اما صدا و سیما
نشان داده دنبال گزارشگر تاثیرگذار هم نیست و فقط
«کبریت بیخطر» میخواهد .فاجعهای که در دو سال
اخیر در بخش گزارشگری صدا و سیما پیش آمده
اصال قابل کتمان نیست .مردم به وضوح از این مساله
رضایت ندارند اما کیست که پاسخگو باشد؟
افول برنامه جایگزین؛ همین را میخواستید؟
مدیران شبکه در واکنشهای اولیه به تعطیلی برنامه
 ۹۰مدعی شدند این برنامه روند خوبی ندارد و بیش از
آن که به متن فوتبال بپردازد به حاشیههای مخرب توجه
میکند .حتی محمد حسین میثاقی مجری برنامه فوتبال
برتر هم در یکی از برنامههایش با همین جمالت به عادل و
برنامه  ۹۰کنایه زد .اما حاال فوتبال برتر به بدترین وضعیت
رسیده است .کمتر بینندهای از قبل منتظر این برنامه
میماند .در ماههای اخیر هم توجه به حاشیه به اصل اساسی
برنامه تبدیل شده و کار به رو کردن فایل صوتی و تصویری
مدیران از هم کشیده شده است .حتی خود مدیران شبکه
هم از این مساله ناراضی هستند و این از تغییراتی که در
روند برنامه به وجود میآید مشخص است .در حال حاضر
برنامه کامال «دو شقَه» شده است .تا مدتی پیش هر روز
که برنامه فوتبال برتر روی آنتن میرفت میثاقی آن را اجرا
میکرد .اما با شروع لیگ بیستم فقط اجرای برنامه هفتگی
(دوشنبه شبها) به میثاقی سپرده شد و برنامه مربوط به
پخش زنده فوتبال باشگاهی را محمدرضا احمدی اجرا
میکند .حاال باید از فروغی و همکارانش پرسید بعد از دو
سال به آن هدف متعالی که مدنظرتان بود رسیدهاید؟

جزئیات قرنطینه پرسپولیس در تهران
برای فینال آسیا

باشگاه پرسپولیس شرایط اسکان اعضای
این تیم در تهران را همچون دوران حضور در
کشور قطر برای فینال لیگ قهرمانان آسیا شبیه
سازی کرده است.
باشگاه پرسپولیس پس از صعود این تیم
به فینال لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰آسیا تصمیم به
رفتن اعضای این تیم به قرنطینه کرده است تا
بتواند شرایط را شبیه به زمان اسکان این تیم در
کشور قطر برای برگزاری دیدار حساس باشگاهی
در قاره کهن کند.
از این رو بازیکنان و اعضای کادر
فنی ،پزشکی و تدارکات این تیم از روز
گذشته به قرنطینه رفتهاند تا ضمن انجام
تست کرونا به مسائل روحی و روانی آنها
رسیدگی شود.
بازیکنان پرسپولیس طبق خواسته یحیی
گل محمدی سرمربی این تیم طوری اسکان
داده شدهاند که در هر اتاق ،دو بازیکنی که قرار
است قبل از فینال لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰در قطر
هم اتاق یکدیگر شوند کنار هم باشند.
همچنین کادر فنی سرخپوشان پایتخت هر
کدام جداگانه با صحبتهای خود سعی بر ارتقای
روحیه بازیکنان این تیم دارند .صحبتهای
انگیزشی که تمرکز بازیکنان این تیم را معطوف
به دیدار فینال کرده است.
گل محمدی از شاگردان خود خواسته
است قدم اول را برای موفقیت در فینال آسیا با
کسب پیروزی مقابل ذوب آهن اصفهان بردارند
تا سرخها با اعتماد به نفس کافی راهی کشور
قطر شوند.
حساسیت سرمربی پرسپولیس باعث شده
تا اجازه ورود هیچ شخص غیر مرتبط با تیم به
هتل محل اقامت سرخها داده نشود .همچنین
حضور بازیکنان به طور دسته جمعی در یک
اتاق ممنوع شده است تا آنها در کشور قطر با
جریمه مسئوالن کمیته مسابقات لیگ قهرمانان
آسیا روبرو نشوند.
جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
به دلیل رعایت قرنطینه سرخها به هتل محل
اقامت این تیم نرفته است تا شرایط به طور
کام ً
ال مشابه با زمان حضور این تیم در کشور
قطر باشد.
مسئوالن باشگاه پرسپولیس از حراست
هتل محل اقامت خود درخواست کردهاند اجازه
حضور افراد متفرقه مقابل درب ورودی را ندهند
تا بازیکنان با هواداران و نزدیکان احتمالی خود
روبرو نشوند.
بررسی فیلم بازیهای اخیر ذوب آهن و
همچنین تماشای بازیهای مرحله یک چهارم
نهایی و نیمه نهایی لیگ قهرمانان در منطقه
شرق که در قطر جریان دارد از برنامههای کادر
فنی سرخپوشان است.

