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گذر و نظر

خبرنگاری؛ از خبر تا خطر...

عماد وکیلی  -روزنامه نگار

برگی از تاریخ

کشتار در کنسولگری
روز  ۱۷مرداد  ۰۸( ۱۳۷۷اوت  )۱۹۹۸در کنسولگری ایران
در مزار شریف به دنبال اشغال شهر توسط نیروهای طالبان
رخ داد .در ابتدا مرگ هشت دیپلمات گزارش شد .مدتی
بعد مرگ دو دیپلمات و یک روزنامهنگار دیگر نیز تایید شد.
این کشتار توسط نیروهای سپاه صحابه ،یک گروه سنی
پاکستانی مرتبط با سرویس اطالعات و امنیت پاکستان
انجام شد.
قبل از این واقعه ،ایران از نیروهای مقاومت افغانستان به
رهبری برهانالدین ربانی و به فرماندهی احمدشاه مسعود
در افغانستان حمایت میکرد و مزارشریف تبدیل به مرکز
نیروهای مقاومت افغان شده بود .بعد از اشغال شهر توسط
طالبان ،صدها ازبک ،تاجیک و هزاره کشته شدند .هزارهها
که یک قوم شیعه و فارسیزبان در افغانستان هستند عمدتا
به دلیل گرایشهای شیعی در پی جستجوهای خانه به خانه
به قتل رسیدند.
در پی اشغال شهر توسط طالبان ،به مقر کنسولگری ایران در
مزار شریف حمله شد و دیپلماتها ناپدید شدند .بعدا گزارش
شد که دیپلماتها کشتهشدهاند .هرچند طالبان اعالم کرد که
این کشتار توسط نیروهای خودسر انجامشده است .همچنین
گزارششده است که عدهای از کارمندان کنسولگری
به گروگان گرفته شدند که بعدا آزاد شدند .محمدحسین
جعفریان و امیر فرشاد ابراهیمی ازجمله کارمندان رایزنی خانه
فرهنگ ایران در مزار شریف بودند که در لحظه حمله به مقر
کنسولگری در بیرون از ساختمان کنسولگری بودند که پس
از حمله ،مخفیانه به ایران بازگشتند .بنابر مرکز اسناد انقالب
اسالمی ،اهلل مدد شاهسوند عضو سرکنسولگری جمهوری
اسالمی ایران در مزار شریف ،تنها شاهد حادثه است که از
این واقعه نجات یافت.
بعد از واقعه کشتار ،انتظار میرفت ایران با بهکارگیری
نیروهای نظامی به افغانستان حمله کند .حدود  ۲۷۰هزار
نیروی نظامی ایرانی در مرز افغانستان مستقر شدند .با دخالت
سازمان ملل گروگانهای ایرانی آزاد شدند و حمله منتفی
شد .در فوریه سال بعد ( )۱۹۹۹مذاکرههایی بین ایران و
طالبان صورت گرفت که کمکی به بهبود روابط نکرد.
مقام معظم رهبری دربارهی این واقعه فرمودند :کشتار وسیع
مردم غیرنظامی و به شهادت رسانیدن جوانان پاک و مؤمن
ایرانی که در مشاغل سیاسی و خبری به انجاموظیفه مشغول
بودند در نوع خود فاجعهای بینظیر بود که باید دولتها
و ملتهای مسلمان را به حرکت جدی در برابر این قوم
متعصب و وحشی و بیگانه از تعالیم نورانی اسالم و بیخبر از
قوانین عمومی جهان برمیانگیخت.
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به مناسبت گرامیداشت 17مرداد روز خبرنگار

روزی روزگاری روی خط خبر

هفدهم مردادماه سال  1377بود که نمیدانم برای بار چندم
در تاریخ ،خبرنگاری به کام مرگ فرستاده شد .در شرایطی
که تقریبا سقوط مزار شریف قطعی به نظر میرسید ،محمود
صارمی به «مزار» اعزام میشود تا در کنار دیپلماتهای ایرانی
در کنسولگری ایران به شهادت برسد.
از همه این اتفاق ،تنها مهر روز خبرنگار بر این تاریخ خورده
شد تا سالها رنجی که خبرنگاران بردهاند ،بهصورت مخفف
و مختصر ،ضمیمه برگهای تقویم شود .انگار این ویژگی ما
ایرانیهاست که با هر روزی که به ناممان میشود گویی همه
مشکالتمان را فراموش میکنیم؛ روز خبرنگار میآید و همه
خبرنگارها به هم تبریک میگویند و یادشان میرود که این
روز یادآور دردی است به نام «دیده نشدن خبرنگار» و فارغ از
وضعیت اعتباری و معیشتی و صنفی و آینده خود و همکارانشان،
سرخوشانه به وعدههای دور مسئولین ،دل میبندند .روز خبرنگار
هم درست مثل روز کارگر و روز دانشجو و سایر روزهای تقویم
که خوب بلدیم چگونه صرفا با پیامهای تبریکمان به یک روز
فان تبدیلش کنیم.
درواقع ما خیلی خوب بلدیم خودمان را به خواب بزنیم .در
این روز مینشینم و با آبوتاب از اراده پوالدین خبرنگار برای
رسیدن حقیقت به گوش مردم میگوییم و با جدیت مینویسم
که خبرنگار ،رسالت اندیشه و قلم را از یاد نخواهد برد و با تمام
کملطفیهایی که در حقش میشود ،یکلحظه از رسیدن به
هدفش که یافتن حقیقت است غافل نمیشود .همه این حرفها
قبول اما خوب است ما خبرنگارانی که همیشه جوالدوزی در
دست گرفتهایم و هرکسی گذرش به ما میافتد بینصیبش
نمیگذاریم ،سوزنی هم به خود بزنیم .همه آن چیزی که از
صداقت خبرنگار میگوییم صحیح ،اما همه اهل مطبوعه و
رسانه خوب میدانند کسانی هم هستند که نام خبرنگار به دوش
میکشند
اما از آن مانیفست نانوشته آرمانیای که هرسال در روز خبرنگار
از آن یاد میکنیم بویی نبردهاند .اخبار کذب و جعل و بزرگنمایی
و تخریب و توهین و افترا و زد و بند و رانت خبری و اطالعاتی
و دهها عادت ناپسند رسانهای دیگر ،حاصل ارتزاق انگلگونه
خبرنگارانی است که آنها نیز مدعی این عرصه هستند .حال
اگر با طرز تفکر گول زنندهای ،خودم را هم مورد شماتت قرار
بدهم که این چه حرفی است که میزنم و این ظن ،توهینی
است به ردای خبرنگاری ،باز نمیتوانم عموم خبرنگاران امروزی
را بستایم در سختکوشی و حقیقتیابی و به فکر مردم بودن.
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آرش وکیلی  -روزنامه نگار

خبرنگاری در واقع گردآوری ،تجزیه و تحلیل،
تأیید و ارائه اخبار مربوط به حوادث جاری ،روندها و
مسائل مرتبط با مردم است ،در طول سالیان طوالنی
باب شده است افرادی را که به این حرفه اشتغال
دارند خبرنگار میگویند .امروزه با گسترش امکانات
ارتباطی و شبکههای اجتماعی روزنامهنگاری و در
مقیاسی بزرگتر خبرنگاری در دنیای وسیع ارتباطات،
علیرغم تاثیرگذاری ویژهاش رو به اضمحالل گذارده
است .در عوض این روزها پدیدهای به نام شهروند-
خبرنگار که محصول دنیای مدرن و افزایش دسترسی
به اینترنت است وارد عرصهی عمومی شده و نتیجهی
مهم این پدیده ،تسهیل گردش آزاد اطالعات و به
تبع آن ،شفافیت در عملکرد مسئولین در حوزههای
مختلف است.

این اتفاق اگرچه میمون و مبارک است اما از سویی
باعث شده تا خبرنگاری حرفهای در ایران رو به
ورطهی نابودی گذارد .خبرنگاری که تا پیش ازین
نماد شجاعت و جسارت بود و برای کسب اخبار روز
به هر سوراخ ماری سرک میکشید ،در اتاق کار پشت
لپتاپش مینشیند و ایدههای شهروند خبرنگاران را در

قالب خبر تنظیم مینماید
و به خورد خبرگزاری
مربوط ه میدهد یا در
کانال تلگرامیاش منتشر
میکند! همین میشود که
حرفهای تلگرامی بیشتر
از خبرگزاریهای رسمی
مشتری دارند!
موضوع تنها به از دست
رفتن کارکرد اصلی
خبرنگاری (به ویژه از نوع مطبوعاتی) نیست .مسئله
این است که آیا ما به عنوان شهروند ،به اخبار و
اطالعات مستقل که امکان مشارکت در حاکمیت
را فراهم میسازد ،دسترسی داریم؟ آیا موجهای
جریانساز در فضای مجازی منطبق با واقعیتهای
جامعهی بیرون هستند؟ آیا با تحلیلهای سطحی بر
هیاهوهای دست چندم خبری میتوان انتظار داشت
جامعه به بلوغی که مورد نیاز یک کشور درحال
توسعه است برسد؟ آیا وقت آن نرسیده که خبرنگاران
بازپیش قراوالن عرصهی خطر باشند نه دنبالهروان
فضای مجازی؟
هر نسل از روزنامه نگاران دست کم تا هنگامیکه
به دوران فترت برسد ،دچار این وهم است که با
چالشهای ناشناختهای در این حرفه روبرو بوده
است که نسل پیشین به هیچ روی آن چالشها را
تجربه نکردهاست .از نظر کسانی که گذشته را نماد
گندیدگی و عقبماندگی برشمرده و تنها آینده را
در خور برنامهریزی دقیق و ارزشمند میدانند ،تاریخ
در مجموع مطلب چندانی برای فراگیری ندارد.
روزنامهنگاران دیروز ،به ویژه آنان که بیش از شصت
سال پیش کار کردهاند و پرکار هم بودهاند ،این
حرفه را چنان دشوار نمییافتند؛ نه چون هموندان
امروزیشان مجبورند با رقیبان خود در رسانههای
دیگر هماوردی کنند بلکه از آن مهمتر ،امروزه

در عصر فناوری
اطالعات رقیبی
قدرتمند و بیتعهد
به نام شبکههای
اجتماعی عنان اخبار
را در دست گرفته
است و مطبوعات
و مکتوبات را در
رقابتی نابرابر قلع و
قمع میکند.
در این بین ،تمرکز بر اخالق حرفهای و متعهدانه
وجه تمایز رسانههای مکتوب از رسانههای مجازی
است .اخالق در این حوزه را میتوان به طور خالصه
در چارچوب موارد ذیل بیان کرد :بررسی دقیق هر
مطلبی که به عنوان واقعیت عنوان میشود؛ جستجو
و نقل تمامی تعبیرات ممکن از یک موضوع؛ گزارش
منصفانه و دور از جبهه گیری و به تصویر کشیدن
جوانب مختلف یک موضوع بدون طرفداری از یکی؛
انجام تحقیق و ارائه گزارش با رعایت توازن میان واقع
نگری و شکگرایی .قضاوت دقیق در هنگام تنظیم
و گزارش اطالعات .دقت در محرمانه نگاه داشتن
منابع ،رد کردن هرگونه هدیه یا لطف از طرف مورد
گزارش ،و حتی جلوگیری از هرگونه تحت تأثیر واقع
شدن؛ جلوگیری از تهیه گزارش یا شرکت در تحقیق
و نگارش در مورد موضوعی که خود خبرنگار نسبت
به آن نفع شخصی و یا تعصبی دارد که کنار گذاشتن
آن برایش امکان بذیر نیست.
آری همهی اینها سبب شده است که در صد
سال گذشته اعتمادی جهانی بین مردم و خبرنگاران
مستقل ایجاد گردد و اینک ما رسالتی بزرگ برای
جلب این اعتماد و حفظ این خوشنامی بر دوش
داریم.
خبرنگار ،بیش از همه ،به شهروندان وفادار
است .تعهد در قبال شهروندان ،مقولهای فراتر از

خبرنگار ،خروسی است جنگی

خودخواهی حرفهای است .این تعهد ،نوعی پیمان
متعهدانه با مردم است که به مخاطب میگوید:
خوانندهی عزیز! عملکرد مسئولین زیر ذره بین قرار
دارد .نقد فیلمها با صراحت همراه است ،ارزیابی کار
رستورانها تحت تاثیر آگهیدهندگان نیست! و از
همه مهمتر اینکه پوشش خبری در راستای منافع
شخصی یا سمتگیری به نفع دوستان قرار ندارد.
این نکته که گزارشدهندگان خبر باید بتوانند بدون
هیچگونه عامل بازدارن دهای حتی مالحظات مربوط به
منافع مالک سازمان خبری ،به کندوکاو و بازگویی
حقیقت بپردازند ،پیششرط الزم نه فقط برای
گزارش دقیق ،بلکه به منظور متقاعدکننده ساختن
رویدادهاست .این موضوع ،شالوده اعتماد شهروندان
به یک خبرنگار را شکل میدهد و چنین اعتمادی از
سوی مخاطب ،بیشک منشا اعتبار آن خبرنگار (و به
تبع آن خبرگزاری) خواهد بود .خالصه این که اعتقاد
به بازگویی بیغرض و بیقضاوت حقیقت ،سرمایه
اصلی رسانههای خبری و کارکنانشان است .وفاداری
به شهروندان پایه و بنیان «استقالل روزنامه نگاری»
را استوار میسازد.
با گذشت زمان ،با افزایش مناقشه بین روزنامههای
مستقل و نهادهای دولتی ،این نقش دیدهبانی
مطبوعات بود که سبب شد دیوان عالی آمریکا بارها
و بارها بر نقش محوری مطبوعات در جامعه آمریکا
تاکید کند .با گذشت  ۲۰۰سال از انقالب آمریکا،
هوگر بلک ،قاضی دیوان عالی آمریکا در تشریح
مسئولیت نظارتی مطبوعات مینویسد :روزنامهها
تحت حمایت قرار دارند تا بتوانند مردم را از اسرار
دولتی آگاه کنند .تنها روزنامههای آزاد هستند که
میتوانند به گونهای موثر ،فریبکاریهای دولت را
افشا نمایند .همین نقش دیدهبانی بود که سبب شد
روزنامه نگاری به دژ آزادی تعبیر شود و خبرنگاران،
به عنوان سربازان این دژ استوار همچنان اعتبار آن را
حفظ نمودهاند.

فرصتی برای پرنده شدن
عماد وکیلی
روزهای گرم تابستان نیز در گذرند ،روزهای تیر
چونان شتاب تیرها گذشتند و اکنون مرداد نیز از
نیمه گذشته است .افراطیون بیشتر از همیشه قدرت
یافته اند؛ مامور افغان کنسولگری سراسیمه وارد
اتاق شد و گفت« :صدای فیر تیرها نزدیک شده
است ،بقیهی کارتان را بگذارید برای کرت دیگر،
جانتان مهمتر است باید سریعتر از اینجا بروید» .آرام
زیر لب گفتم یک نفر باید حقایق را ثبت کند .شاید

مامور افغان نمیفهمد خبرنگاری ،خطر نگاری است،
شاید نمیدانست رساندن حقیقت به گوش مردم
برای ما خبرنگاران امری واجب است ،او حتما درک
نمیکند ارادهی پوالدین یک خبرنگار را که همیشه
مورد کم لطفی قرار میگیرد اما یک لحظه از هدفش
که یافتن حقیقت است غافل نمیشود .قطعا او نیز از
رسالت اندیشه و قلم چیزی نمیداند...
دوباره مشغول تنظیم خبر شدم:
«امروز هفدهم مرداد ماه سال هزار و سیصد و

هفتاد و هفت خورشیدی ،اينجا محل كنسولگري
ايران در مزار شريف است ،من محمود صارمي
خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران هستم،
گروه طالبان چند ساعت پيش وارد مزار شريف
شدند» بعد نوشت :روز  17شهریور به مناسبت
گرامیداشت سالروز شهادت محمود صارمی روز
خبرنگار نامگذاری شده است.
بعد نوشت :فیر به معنی شلیک و کرت به معنی
نوبت میباشد.

توصیههای مجاهدانه برای جانشین خذیراوی!
مهاجم سالهای نه چندان دور استقالل
معتقد است باید از مهدی قائدی مراقبت شود تا
سرنوشت خوبی داشته باشد.
به گزارش مستقل به نقل از «ورزشسه» ،بعد
از اینکه مهدی قائدی جوان در ترکیب استقالل
مقابل استقالل خوزستان قرار گرفت و عملکرد
خوبی هم داشت ،حاال همه از این مهاجم سرعتی
و ریزنقش حرف میزنند .نکته قابل توجه مقایسه
سبک بازی او با مجاهد خذیراوی است ،مهاجم
سالهای نه چندان دور استقالل است که خیلی
زود محو شد و نتوانست روزهای خوبی را در
فوتبال تجربه کند .اتفاقی که خذیراوی خودش
هم آن را قبول دارد.
مجاهد خذیراوی درباره درخشش قائدی در
ترکیب استقالل عنوان کرد :من بازی قائدی

مقابل استقالل خوزستان را دیدم و به نظرم
عملکرد خیلی خوبی داشت .او خیلی خوب

توانست توپ را به چرخش در بیاورد و برای
موفقیت تالش کند.
وی درباره قیاس قائدی با خودش تاکید کرد:
این قیاس تقریبا درست است؛ من هم در سن و
سال قائدی به استقالل پیوستم و از نظر سرعت و
فیزیک و تکنیک هم شباهت زیادی با هم داریم.
فقط امیدوارم سرنوشت قائدی مثل من نباشد.
مجاهد که همچنان دلش از خیلی افراد پر است،
ادامه داد :متاسفانه خیلیها نگذاشتند در فوتبال
پیشرفت کنم .همان افراد باعث شدند سرنوشت
من کامال تغییر کند و االن فقط حسرت روزهای
رفته را میخورم.
حاال هیچ چیزی برای من نمانده و از قائدی
میخواهم خیلی مراقب باشد تا سرنوشتش مثل
من نباشد.

خذیراوی در بخش دیگری از صحبتهایش از
علیرضا منصوریان درخواست جالبی داشت :در
رسانهها میخوانم که منصوریان خیلی حواسش
به این ستاره جوان است اما منصوریان باید
همه ارکان باشگاه را نیز با خود همراه کند.
قائدی بازیکن باشگاه استقالل است و مسئوالن
باشگاه باید همه جوره مراقبش باشند .او خیلی
زود فیکس استقالل میشود و در فوتبال ایران
میدرخشد ،به شرطی که برخی افراد بگذارند.
مهاجم سابق استقالل صحبتهایش را اینطور به
پایان برد :مهدی قائدی تازه به تهران سفر کرده؛
از او خواهش میکنم که فریب پول و شهرت و
حاشیههای داخل تهران را نخورد .کوچکترین
لغزشی برای او میتواند به قیمت تباهی فوتبالش
تمام شود .برای مهدی آرزوی موفقیت میکنم.

پرسپولیس از باشگاههای عربستان غرامت میگیرد

جیب پرسپولیسیها پر از پول میشود!
بعد از اتفاقاتی که بین ایران و عربستان رخ
داد ،سعودیها توانستند  AFCرا برای برگزاری
مسابقات نمایندگان دو کشور در زمین بیطرف
متقاعد کنند.
این تصمیم از همان روز اول بحثبرانگیز بود،
چرا که اصوال میزبانی از کشورهایی سلب میشود
که در آنها جنگ و ناامنی وجود داشته باشد .وقتی
امثال عراق و سوریه و افغانستان با نظر همین
کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانیهایشان را در
ایران برگزار میکنند ،چرا باید تیمهای ایرانی برای
میزبانی راهی کشوری دیگر شوند؟ این تصمیم
آنقدر خندهدار است که بیرون از آسیا نمیتوان

آن را تعریف کرد! به هر حال اما  AFCچنین
تصمیمی گرفت و از همان زمان هم ایران به دنبال
طرح شکایت در دادگاه عالی ورزش رفت؛ شکایتی
که حاال گفته میشود در حال به ثمر نشستن است
هفته گذشته دومین جلسه محرمانه بررسی پرونده
مناقشه فوتبالی ایران و عربستان در دادگاه عالی
ورزش موسوم به  CASبرگزار شد .بعد از گذشت
چند روز از این جلسه ،حاال رسانهها خبر دادهاند
که این دادگاه  AFCرا ملزم به پرداخت غرامت
به فدراسیون فوتبال ایران کرده و کنفدراسیون
فوتبال آسیا باید خسارت باشگاههای ایرانی به
خاطر میزبانی در زمین بیطرف را بپردازد .واضح

است که وقتی تیمی ناچار میشود به جای شهر و
ورزشگاه خودش در کشوری دیگر از رقبا پذیرایی
کند ،کلی هزینه اضافی مثل مخارج رفت و آمد به
کشور بیطرف ،اجاره استادیوم و زمین تمرین و
… را تحمل میکند؛ آن هم در حالی که از عواید
بلیتفروشی و تبلیغات محیطی خبری نیست .حاال
ظاهرا کنفدراسیون فوتبال آسیا ناچار شده غرامت
این داستان را به تیمهای ایرانی بپردازد در این میان
پرسپولیس هم یکی از تیمهای کشورمان است که
در زمین بیطرف با نماینده عربستان مالقات کرد.
شاگردان برانکو در پرسپولیس یک بار در مسقط
از الهالل میزبانی کردند پرسپولیس به زودی یک

آنچه میخوانید شعر طنزی است محصول
مشترک راشد انصاری و محمد جاوید به
مناسبت روز خبرنگار.
دلم خوش است که نامم خبرنگار ب ُ َود
کسی که بر سر ِ کاری ،خفن سوار ب ُ َود!
دلم خوش است به پُر طمطراقی ِ شغلم
که حاصلش دو سه تا لوح ِ افتخار ب ُ َود
میان ِ مردم و مسوول چون پُلی هستم
که پایههاش! به دوش ِ من استوار ب ُ َود
بگو چه کار کنم با اجاره منزل
بدین حقوق که ّقد ِ سه تا نهار ب ُ َود؟!
به دست ِ مؤجر ِ بَد ،بر سر ِ اجاره بها
لـت و پار ب ُ َود
حقوق بنده بی چاره ّ
چه قولها که نداده تعاونی مسکن
که خانههای قشنگی در انتظار ب ُ َود
ولی چه حیف که این خانه جز سرابی نیست
و این تعاونی در حال ِ احتضار ب ُ َود
خبرنگار ،خروسی است جنگی و نا ترس
که سر بریده جشن و عزای یار ب ُ َود!
خبرنگار ِبسیجی به جز قلم  ،کاغذ
همیشه صاحب یک ضبط و یک نوار ب ُ َود!
خبرنگار ،که سی سال شغل او این است
دوان دوان پی ِ مسوول ِ تازه کار ب ُ َود
همیشه در پی ِ سوژه به هر کجا ویالن
و کفش ِ پاره اش البته سوگوار ب ُ َود!
ز دست ِ خیل ِ طلبکار با دوی صد متر
همیشه یک تنه در حالت ِ فرار ب ُ َود!
خبرنــگار ،نــگویـد تمـلقی عــمرا
نگو که مصرع باالییام شعار ب ُ َود!
به رغم این همه اوصاف عاشق ِ کار است
اگر چه بر سر ِ راهش هزار خار ب ُ َود
و جالب این که به دست ِ «دبی ِر» محترمش
خبرنگار به صد کنترل دچار ب ُ َود
اگر چه کنترل این جا نمیشود سانسور
دبیر هم به خدا تحت ِ صد «فشار» ب ُ َود!
اشارتی گذرا کردهام به این حرفه
چرا که درد ِ دل ِ بنده بی شمار ب ُ َود
اگر چه سخت و زیان آور است شغل ِ حقیر
دوای خستگیام ،عشق ِ این دیار ب ُ َود
وبالگ خالو راشد
کوتاه ورزشی

حضور برانکو در موسسه مادر
مهربان
سرمربی پرسپولیس که هفته گذشته با حضور
در کرج و بازدید از کودکان بی سرپرست به آنها
انگیزه داده بود ،اینبار به موسسه مادر مهربان
رفت .برانکو ایوانکوویچ امروز نیز با حضور در
موسسه مادر مهربان که اختصاص به کودکان
بی سرپرست داشت ،به همراه مترجم خود با
کودکان این موسسه دیدار کرد و لحظات جالب
توجهی را رقم زد .نکته جالب توجه اینکه اصغر
نیک سیرت ،مترجم برانکو در هفته گذشته و در
بازدید از کودکان بی سرپرست در کرج ،قطعه
زمینی به این موسسه بخشیده بود.

قهرمانی آرسنال در سوپرجام با غلبه
بر چلسی
قبل از آغاز بازی سوپرجام به یاد قربانیان
حادثه آتشسوزی گرنفیل یک دقیقه سکوت
در ورزشگاه حاکم شد و دو تیم با بازوبندهای
مشکی مقابل هم صفآرایی کردند.
این دیدار در وقتهای معمول با تساوی یک
بر یک به پایان رسید .در نهایت این دیدار در
وقتهای قانونی با تساوی به پایان رسید تا برنده
میدان در ضربات پنالتی مشخص شود .در این
ضربات آرسنال موفقتر عمل کرد و در نهایت
پیروز میدان شد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.
نکته جالب توجه اینکه پنالتیها به سبک
جدید زده شد و موراتا و کورتوا هر دو ،دو
پنالتی را پشتسر هم از دست دادند تا توپچیها
پانزدهمین کامیونیتیشیلد را بدست آوردند.

اولتیماتوم رئیس باشگاه به گرت بیل
بار دیگر هم باید در همین شهر میزبان االهلی
باشند .دست بر قضا در مورد پرسپولیس میشد
به بلیتفروشی در تیراژ باال و کسب درآمد قابل
توجه از این مسیر امیدوار بود ،اما کنفدراسیون
فوتبال آسیا این فرصت را از سرخها گرفت .حاال
اگر قرار باشد  AFCواقعا همه این خسارتها
را برای پرسپولیس جبران کند ،میتوان امیدوار
بود که به زودی پول قابل توجهی دست قرمزها
را بگیرد .شاید این غرامت که احتماال میلیاردی
هم خواهد بود ،بتواند گوشهای از پرونده ملتهب
ژوزه و دستیارانش را بگیرد و به رفع مشکل کمک
کند.

فلورنتینو پرس که از مصدومیتهای
پیدرپی گرت بیل به ستوه آمده ،او را به
گوشهای کشیده و ضمن دادن هشداری
جدی از وی خواسته تا در این مقطع چه
در باشگاه و چه خارج از باشگاه اص ً
ال با توپ
کار نکند و روند ریکاوری مصدومیت خود را
مدیریت کند .ظاهرا ً درخواست پرس از بیل،
این بازیکن ولزی را که اخیرا ً زمین فوتبال
کوچکی در ویالی مجلل خود درست کرده،
متعجب کرده است .پرس از سوی مدیران
ارشد باشگاه رئال مادرید برای فروش ستاره
تحت فشار است و حتی گفته

ولزی خود
میشود بیل در لیست فروش کهکشانیها قرار
گرفته است .منچستریونایتد از مشتریان جدی
این بازیکن است.

