استراحت  4روزه الهالل

شنبه  10مهر 1۴۰۰
وطنامروز      شماره 3317

الهالل پیش از دیدار با پرس��پولیس در لیگ قهرمانان آس��یا یک بازی دوس��تانه انجام میدهد .لئونارد ژاردیم ،س��رمربی الهالل بعد از تس��اوی
یک-ی��ک مقاب��ل الح��زم به بازیکنانش  4روز اس��تراحت داد .قرار ش��د اله�لال پیش از دیدار با پرس��پولیس در مرحله یکچه��ارم نهایی لیگ
قهرمان��ان آس��یا ب��ا تیم التعاون یک ب��ازی تدارکاتی انجام ده��د .دیدار ش��اگردان گلمحمدی با اله�لال  24مهر در ریاض برگزار خواهد ش��د.

ورزشی

اخبار

آغاز مسابقات جهانی کشتی آزاد در نروژ و ثانیهشماری برای تقابل مجدد یزدانی و تیلور

طارمی جایزه پوشکاش را میخواهد

مهاجم ایرانی تیم پورتو از رویای خود پرده برداشت .به
گزارش ایسنا ،تا همین چند سال پیش هیچ ایرانیای تصور
نمیکرد فوتبالیستهای ایرانی بتوانند در چنین سطحی از
رقابتهای اروپایی حضور پیدا کنند .نسل طالیی فوتبال
ایران این روزها در رقابتهای مختلف اروپایی میدرخشند
و جایی برای خود دست و پا کردهاند .در روزهای گذشته
گ قهرمانان اروپا ،لیگ اروپا و لیگ
بازیکنان ایرانی در لی 
کنفرانس اروپا پا به توپ ش��دند و مقابل تیمهای مطرح
اروپای��ی قرار گرفتند .اوج درخش��ش ایرانیها در مقابل
لیورپول و ش��اگردان یورگن کلوب رقم خ��ورد .پورتو با
وجود شکست سنگین مقابل لیورپول اما با فرصتطلبی
مهدی طارمی ،بازیکن ایرانیاش دروازه آلیسون بکر را باز
کرد .مهدی طارمی پیش از گلزنی مقابل لیورپول در لیگ
پرتغال توانست مقابل ژیل ویسنته گلی استثنایی به ثمر
برساند .او در دقیقه  ۸توپ را از مدافع تیم میزبان ربود و
با دید خوب ،از میانه میدان شوتی غیرقابل پیشبینی را
روانه دروازه حریف کرد و این توپ به زیبایی وارد دروازه
ژیل ویسنته شد .گلی که در کنار آن قیچیبرگردان مشهور
به چلسی میتواند جزو زیباترین گلهای فصل دنیا لقب
بگیرد و ش��انس کسب جایزه پوش��کاش را داشته باشد.
طارمی در رابطه با اینکه چقدر امیدوار اس��ت در مراسم
بهترینهای فیفا حضور داش��ته باشد و جایزه پوشکاش
را کس��ب کند،گفت :چند سال است به این موضوع فکر
میکنم که یک روز در مراسمی که جایزههایی به بازیکنان
تعلق میگیرد ،حضور داشته باشم .نمیدانم کدام جایزه اما
شاید گلی که زدم کاندیدای جایزه گل پوشکاش شود .با
محبتی که مردم همیشه نسبت به من داشتهاند امیدوارم
گلم رای بیاورد و در مراسم حضور داشته باشم .او همچنین
در اینباره عنوان کرد :مطمئنم اگر امسال موفق نشوم ،در
آینده به نحوی دیگر در مراس��م بهترینهای دنیا حضور
خواهم داش��ت .همین که با حضورم در این مراسم مردم
ایران خوشحال شوند برایم ارزشمند خواهد بود .ارزش آن
جایزه چیزی نیست که به آن فکر کنم ولی اسم ایران و
مردم برایم جذابتر است.

احتمال تغییر دوباره در هیأتمدیره
استقالل

بروز بعضی ناهماهنگیها باعث شده است هیاتمدیره
باشگاه استقالل احتماال در روزهای آینده باز هم دستخوش
تغییر ش��ود و یک عضو هیاتمدیره از این باشگاه برود.
در حال��ی که هنوز یک هفته هم از معرفی هیاتمدیره
جدید باشگاه استقالل نمیگذرد ،این احتمال وجود دارد
در روزهای آینده تغییری در ترکیب هیاتمدیره جدید
ایجاد شده و یکی از اعضای هیاتمدیره جای خود را به فرد
جدیدی بدهد .گفته میشود به دلیل بعضی ناهماهنگیها
در شرایط فعلی این امکان وجود دارد که این عضو خیلی
زود از هیاتمدیره جدید آبیهای پایتخت جدا شود .پس
از نارضایتیهای فراوان هواداران و پیشکسوتان استقالل
و همچنین درگیریهای مقطعی سرمربی آبیپوشان با
احمد مددی و تیم مدیریت قبلی او ،سرانجام  ۲هفته قبل،
مددی از سمت خود استعفا کرد و روز شنبه گذشته نیز
از سوی وزارت ورزش و جوانان مصطفی آجورلو به همراه
مهدی افضلی ،مجتبی نوراللهی ،محمد مومنی و پرویز
مظلومی به عنوان اعضای جدید هیاتمدیره این باشگاه
معرفی شدند .مصطفی آجورلو در همان نخستین شب
حضورش در باش��گاه استقالل دست به تغییراتی زد و با
تصمیماتی که گرفت ،توانست آرامش نسبی را به باشگاه
استقالل و هواداران این تیم بازگرداند.

پنجمی ایران در تنیس روی میز
قهرمانی آسیا

ملیپوشان تنیس روی میز ایران با غلبه بر سنگاپور
عنوان پنجم مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آوردند.
ملیپوشان تنیس روی میز ایران برای کسب عنوان پنجم
آسیا به مصاف سنگاپور رفتند و توانستند با نتیجه ۳بر صفر
تیم ۳۱رنکینگ جهانی را از پیش رو بردارند .ترکیب نوشاد
عالمیان ،نیما عالمیان و امیرحسین هدایی با  ۳برد پیاپی
مقابل شائو هان ،پانگ و تن لوکاس از کشور سنگاپور برای
نخستینبار ایران را به رتب ه پنجم آسیا رساندند.

عضویتبهدادسلیمیدرهیأترئیسه
ورزشهای زورخانهایاستانالبرز!

قهرمان جهان و المپیک در رشته وزنهبرداری به عضویت
هیاترئیسه هیات ورزشهای زورخانهای استان البرز درآمد.
بهداد سلیمی ،دارنده مدالهای طالی جهان و المپیک در
رشته وزنهبرداری ،روز جمعه با حضور در زورخانه عیاران کرج
از نزدیک شاهد رقابتهای مهارتهای فردی قهرمانی جوانان
کشور بود .در حاشیه این رقابتها بهداد سلیمی حکم خود
را به عنوان عضو هیاترئیسه هیات ورزشهای زورخانهای
و کشتی پهلوانی استان البرز از دست سیدحسن سبزواری
(نایبرئیس فدراس��یون ورزشهای زورخانهای و کش��تی
پهلوانی) دریافت کرد.

مسابقات جهانی کش��تی آزاد  2021از امروز با رقابتها
در  10وزن در اس��لو آغاز میشود و تا  13مهر ادامه خواهد
داشت .سال  2016بعد از آنکه بازیهای المپیک در  6وزن
المپیکی در ریودوژانیرو انجام شد ،اتحادیه جهانی مسابقات
جهان��ی را در  ۲وزن غیرالمپیکی برگ��زار کرد اما این بار با
توجه به اینکه س��ال گذشته جهانی برگزار نشد ،رقابتهای
جهان��ی پس از المپیک در  10وزن برگزار میش��ود .عالوه
بر آنکه کادر فنی کش��تی آزاد ب��ه کل تغییر کرده و پژمان
درس��تکار نخستین س��رمربیگریاش را در تی م ملی تجربه
میکند ،تیمملی ایران هم خیلی جوان شده است .از  ۶نفر
اعزام��ی به المپیک ،فقط  ۲نفر در ترکیب اعزامی به جهانی
هس��تند؛ حسن یزدانی و امیرحسین زارع که حضورشان در
اسلو پاداش مدالشان در توکیو است.
بدونشک خیلی از اهالی کشتی امروز منتظر یک دیدار
حس��اس هس��تند .هنوز جامعه کشتی باخت عجیب حسن
یزدان��ی مقابل تیلور در المپی��ک  2020توکیو را باور ندارد.
حاال به فاصله  2ماه این فرصت به وجود آمده که این  ۲در
دیدار نهایی مقابل هم قرار بگیرند .حاال وقت انتقام اس��ت و
بدون هیچ حرف و حدیتی همه ایران منتظر هستند تا بهترین
کشتیگیر س��الهای اخیر کشورمان ،سرانجام به نخستین
پیروزیاش برابر تیلور آمریکایی دس��ت پی��دا کند .در این
گزارش س��عی میکنیم نگاهی جامع به همه کشتیگیران
کشورمان بیندازیم.
علیرضا س��رلک در  57کیلوگ��رم ،رحمان عموزاد در 61
کیلوگرم ،امیرمحمد یزدانی در  65کیلوگرم ،عرفان الهی در
 70کیلوگرم ،یونس امامی در  74کیلوگرم ،محمد نخودی در
 79کیلوگرم ،حسن یزدانی در  86کیلوگرم ،کامران قاسمپور
در  92کیلوگرم ،مجتبی گلیج در  97کیلوگرم و امیرحسین
زارع در  125کیلوگرم ملیپوش��ان آزادکار ایران در جهانی
نروژ را تشکیل میدهند.
در این بین س��رلک ،عموزاد ،الهی ،نخودی و قاس��مپور
نخس��تین مسابقه جهانی بزرگساالنشان را تجربه میکنند
و باید دید میتوانند در نخس��تین سال ملیپوش شدنشان
شگفتیساز شوند؟
* در وزن  57کیلوگ��رم علیرضا س��رلک ملیپوش ایران
است؛ کشتیگیری که در مسابقات قهرمانی  2021آسیا مدال
نقره بزرگس��االن را به دس��ت آورد .رضا اطری که ملیپوش
المپیکی ایران بود ،شانس��ی برای حضور در جهانی نداشت.
او در المپیک کشتیهای خوبی گرفت اما باز هم از رسیدن
به مدال بازماند .حاال علیرضا سرلک جوان ،دارنده مدال برنز
زیر  23س��ال جهان در س��ال  2019نماینده وزن اول ایران
است و میتواند با کس��ب مدال ،جایگاهی خوب برای خود
در تی م ملی مهیا کند.
* سالهاست همه به دنبال یک اتفاق ویژه از سوی رحمان
عموزاد هستند؛ کشتیگیری که لقب «بیرحم» را از اتحادیه
جهانی گرفته و فنیترین کشتیگیر نوجوان جهان شده است.
او مدال طالی س��الهای  2018و  2019نوجوانان جهان و
 2021جوانان جهان را در کارنامه دارد .هر چند هنوز خامی
زیادی در کشتی هجومی عموزاد دیده میشود اما میتواند
شگفتیآفرین شود .رحمان حاال میتواند در نخستین سال
جوانانش ،مدال بزرگس��االن را در وزن  61کیلوگرم بگیرد و
س��پس به وزن المپیکی  65کیلو برود .در آخرین مس��ابقه
جهانی بزرگساالن ،بهنام احسانپور که اکنون عضو کادر فنی
تیمملی در اسلوست ،در این وزن صاحب مدال جهانی شد.
* امیرمحم��د یزدانی تا آخرین م��اه پیش از المپیک ،از

به وقت انتقام

بیشترین شانس برای ملیپوش شدن برخوردار بود اما درست
در جایی که به نظر میرسید به دوبنده المپیکی کشتی آزاد
نزدیک شده است ،با اشتباه در مبارزه انتخابی دروناردویی،
دوبنده را به مرتضی قیاسی واگذار کرد .امیرمحمد برخالف
سرلک و عموزاد که نخستین جهانی بزرگساالنشان را تجربه
میکنن��د ،تجربه حضور در جهانی  2019را دارد و در عین
جوانی ،کمتجربه هم نیست .او مدال نقره امیدهای جهان در
س��ال  2019و نقره نوجوانان آس��یا را هم در کارنامه دارد و
امسال سهمیه وزن  65کیلوگرم المپیک را هم در قزاقستان
گرفت اما خودش به توکیو نرسید.
* مدال طالی جوانان جهان در س��ال  2021این شانس
را برای عرفان الهی ایجاد کرد که بتواند در مسابقه انتخابی
دروناردویی شرکت کرده و در نهایت برای نخستینبار صاحب
دوبنده تیمملی بزرگساالن شود .الهی مدال نقره نوجوانان آسیا
و جهان در سال  2019را هم در کارنامه دارد .الهی در وزنی
ملیپوش شده که در آخرین مسابقه جهانی یونس امامی در
این وزن به مدال برنز جهان رسیده است.
* تا پیش از مس��ابقات زیلکوفسکی لهس��تان اگر از هر
کشتیدوستی میخواستی ترکیب تی م ملی آزاد در المپیک
را پیشبین��ی کند ،اغلب یونس امامی را ملیپوش وزن 74
کیلوگرم میدانس��تند اما یونس که تا تورنمنت لهس��تان از
شانس زیادی برای رسیدن به دوبنده تیمملی برخوردار بود،
میدان را به مصطفی حسینخانی باتجربه واگذار کرد .امامی
در لهستان از دور رقابتها حذف شد و مصطفی حسینخانی
برنده او را براحتی شکس��ت داد و م��دال طالی این وزن را
از آن خ��ود کرد .یونس امام��ی دارنده مدالهای نقره و برنز
جوان��ان و نوجوانان جهان و برنز جهانی  2019نورس��لطان
در وزن غیرالمپیک��ی  70کیلو ،ب��ا انتخابی دروناردویی به
دوبنده تیمملی در وزن  74کیلو رس��ید و بعید است بعد از
تجربهای که پیش از المپیک به دست آورد ،این بار براحتی
از موقعیتی که برای کس��ب نتیجه و اثبات خودش در وزن

المپیکی دارد ،بگذرد.
* محمد نخودی طبق فرآیند انتخابی تی م ملی از مدتها
قبل حضورش در وزن  79کیلوگرم جهانی نروژ را قطعی کرده
بود .او سال  2019مدال برنز بزرگساالن آسیا را یک سال بعد
از طالی نوجوانان آسیا به خود اختصاص داد .همان سال نقره
امیدهای جهان را هم به کارنامهاش اضافه کرد و چندی پیش
در اوفای روسیه به طالی جوانان جهان رسید.
ش��اید انگی��زه و جوان��ی نخ��ودی بتوان��د پایان��ی ب��ر
افتخارآفرینیه��ای «جردن باروز» آمریکایی باش��د که بعد
از شکست مقابل «کایل داک» و از دست دادن دوبنده تیم
ملی کشورش در وزن  74کیلو ،حاال به  79کیلو آمده است
که در دهمین سال ملیپوش شدنش مدال دیگری بگیرد.
* حسن یزدانی به خاطر نقره المپیک اخیرش ملیپوش
جهانی نروژ شد .آنقدر درباره مبارزه او با دیوید تیلور آمریکایی
صحبت شده است که به نظر خیلیها این مساله لوثشده
اس��ت .مصاف چهارم  ۲کشتیگیر مدعی و صاحبنام کشتی
دنیا ،در اسلو اتفاق خواهد افتاد .یزدانی در توکیو بیش از هر
زمان دیگری به انتقام از تیلور نزدیک بود اما در ثانیههای آخر
کشتی را واگذار کرد تا از رسیدن به دومین طالی المپیکش
بازبماند .بیشک همچنان هیجانانگیزترین و پرتماشاگرترین
مس��ابقه جهانی اسلو میتواند مصاف  ۲مدعی وزن  86کیلو
باشد و باید دید این بار هم این مصاف در فینال رخ خواهد
داد یا در مبارزههای مقدماتی.
* بیشک یکی از  2-3چهره کشتی آزاد ایران که میتواند
برای کشتی دنیا سورپرایز داشته باشد ،کامران قاسمپور در 92
کیلوگرم است .با آن چهرهای که شبیه روسهاست ،کشتی
ناب ایرانی را روی تش��ک اجرا میکند .کامران چند س��الی
است پشت خط حسن یزدانی مانده و با وجود شایستگیهای
زیادی که دارد ،امس��ال نخستین سال ملیپوش شدنش در
رده بزرگساالن را تجربه میکند .مصاف او با «جیدن کاکس»
آمریکای��ی میتواند معرفی  ۶دقیقهای از ظهور یک س��تاره

جدید در کشتی دنیا باشد.
* مجتبی گلیج در وزن  97کیلوگرم صاحب دوبنده تیم
ملی ش��د؛ جایی که نام او بین مدعیان اصلی المپیک نبود
ام��ا در نهایت این گلیج بود که در انتخابی درون اردویی به
دوبنده تی م ملی رسید و میخواهد دومین جهانی بزرگساالنش
را در حالی که کش��تیگیر کمتجربهای نیست ،تجربه کند.
از دل رقاب��ت علیرض��ا کریمی ،محمدحس��ین محمدیان و
علی ش��عبانی ،این محمدیان بود که راهی المپیک شد و با
توجه به اینکه عملکرد خوبی در توکیو نداش��ت ،قرار بود از
بین علیرضا کریمی ،علی شعبانی و گلیج یک نفر ملیپوش
شود که کریمی از مسابقه انصراف داد و شعبانی هم به گلیج
باخت .کشتی آخری که گلیج با «رشید سعداهللاف» مدعی
ش��ماره یک وزن  97کیلوگرم گرفت ،با اختالف  ۴امتیاز به
سود تانک روسها تمام شد .اسنایدر هم به اسلو آمده و باید
دید گلیج میتواند در حالی که  ۲کش��تیگیر در  ۲س��وی
مختلف جدول حضور دارند ،مدالی از نخس��تین جهانیاش
با خود به ایران بیاورد؟
* ای��ن روزها همه از آینده درخش��ان امیرحس��ین زارع
میگویند .کشتیگیری که در  21سالگی مدال برنز المپیک
را از آن خود کرد و حاال همه چیز برایش مهیاست که مسیر
خوبی را پیش روی خود و س��نگین وزن کش��تی آزاد ایران
قرار دهد؛ کش��تیگیری حرف گوش کن ،بدون حاشیه و با
انگیزهه��ای فراوان ،در کنار اس��تعداد و توانمندی باال .اینها
میتوان��د زارع را به یکی از بهترین س��نگینوزنهای تاریخ
کشتی ایران و چه بسا جهان تبدیل کند.
ش��اید اسلو شروع خوبی برای کش��تی آزاد کشورمان در
مس��یر المپیک  2024باشد .پوس��تاندازی در کادر فنی و
کشتیگیران تی م ملی محسوس است .در سالهای اخیر حسن
یزدانی تنها شانس طالی کشتی آزاد ایران بوده اما در همین
تیمی که به اسلو رفته است ،میشود امیدوار بود طال یا حتی
شاید طالهای دیگری هم داشته باشیم.

ترس به رنگ آبیواناری اروپایی  

مهدی مرتضویان :بارس��لونا با تحمل
گزارش
یک شکست سنگین دیگر با سرمربی
هلندی خود بار دیگر باعث ترس هوادارانش شد.
رقابته��ای هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا در حالی به
پایان رس��ید که بار دیگر س��تارههای فوتبال دنیا در آن
درخشیدند.
لیونل مسی پس از جدایی از بارسلونا برای پاریسنژرمن
گل زد تا این تیم با نتیجه  ۲بر صفر مقابل منچسترسیتی
به پیروزی برسد.
منچستریونایتد نیز با گل نجاتبخش کریستیانو رونالدو
در ثانیههای پایانی بازی با ویارئال به  ۳امتیاز حساس این
دیدار خانگی دست پیدا کرد.
اما روی دیگر حیرتزدگی هواداران فوتبال اروپا مربوط
به شکس��تهای رئالمادرید و بارسلونا بود .کهکشانیها
مقابل تیم گمنام شریف مولداوی با نتیجه  2بر یک شکست
خوردند تا بار دیگر کارلو آنچلوتی مورد انتقاد قرار بگیرد.
ش��اید تنها ش��انس این مربی برای اینکه کارنامهاش
در رئال کمتر مورد ارزیابی قرار بگیرد به باخت س��نگین

بارسلونا در مسیر غم
 3ب��ر صفر بارس��لونا مربوط
شود.
آبیواناریپوشان بار دیگر
با هدایت رونالد کومان طعم
تلخ شکست را چشیدند.
این تی��م که از کیت دوم
لباسهایش مقابل بنفیکا در
لیسبون پرتغال استفاده کرده
بود ،عملکردی بسیار ضعیف
داشت تا  3بر صفر بازنده شود.
کوم��ان که مخالفان سرس��ختی در ابت��دای فصل در
بارسلونا داشت ،پس از جدایی لئو مسی صحبتهایی را کرد
که اصال به مذاق هواداران درمانده بارس��لونا خوش نیامد.
آنها پس از جدایی فوق ستاره آرژانتینی خود نیاز به التیام
از سوی کومان داشتند اما مرد هلندی بدون کوچکترین
عاطف��های اعالم کرد« :از من جام نخواهید» .جملهای که
نه تنها هواداران بلکه کاپیتانهای بارس��لونا نظیر سرخیو
بوسکتس و جرارد پیکه نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند

و در مصاحبههای خود عنوان
کردند همیشه باید بارسلونا را
بزرگ دانست و برای این تیم
حق قهرمانی قائل شد.
البت��ه بوس��کتس پس از
شکس��ت بارسا مقابل بنفیکا
هم��ه تقصیره��ا را متوج��ه
کوم��ان نک��رد و هم��ه را به
یک اندازه در شکست مقصر

دانست.
او درباره عملکرد غیرقابل انتظار همتیمیهایش تصریح
کرد :واقعیت این اس��ت که بارسا در موقعیت بحرانی قرار
دارد .هنوز  ۴بازی دیگر از دور گروهی باقیمانده و میتوانیم
جبران کنیم .اگر  ۲بازی بعدی برابر دیناموکییف را ببریم،
شاید شرایط عوض شود .هنوز برای نتیجهگیری زود است.
بوسکتس ادامه داد :اخراج کومان سادهترین کار است.
باید بدانیم چه میخواهیم.
ب��ا این حال هواداران بش��دت از عملک��رد فنی تیم و

دستورات تاکتیکی مرد هلندی شاکی هستند.
کومان که امید هواداران بارس��لونا پ��س از مربیان نه
چندان مطرح به شمار میرفت ،حاال تبدیل به مهمترین
عامل ناامیدی کاتاالنها شده است.
سرمربی هلندی همه چیز را گردن بیستاره شدن تیم
میاندازد اما بارسا در تاریخچه خود فصولی بدتر از این را
ه��م تجربه کرده بود اما با مربیانی نظیر فرانک رایکارد و
لوئیس فانخال هم توانسته بود بدرخشد.
کومان که به نظر میرس��د ساعت خود را همچنان به
وقت دوران حضور س��تارهها در بارسا تنظیم کرده است،
منتظر تصمیم هیأتمدیره باش��گاه برای ادامه همکاری
است.
م��ردی ک��ه چمدانهایش را در خان��ه مجلل خود در
بارسلونا بسته تا با بیانیه اخراج هیأتمدیره ،شهر رویایی
خود در دوران بازی را ترک کند و به هلند بازگردد.
بارسا در بازیهای چند ماه اخیر خود نشان داده است
توان ارائه بازی تهاجمی را دارد اما دیدگاههای کادر فنی
این تیم بارها باعث سرافکندگی هواداران شده است.

صداوسیما و مسأله «روایت»
یادداشت

ادامه از صفحه اول

خبرگزاری صداوسیما و باشگاه
خبرنگاران جوان که در تمام استانهای کشور دفتر دارد
و در تمام ش��هرها و حتی بسیاری از روستاها فعال است،
در کنار شبکههای استانی صداوسیما زیرساخت مناسبی
اس��ت که میتواند به عنوان درگاه جمعآوری سوژه برای
بخشهای خبر و برنامههای صداوسیما ایفای نقش کند.
به معنای دیگر رویکرد کالن برای تحقق  4اولویت رهبر
انقالب ،رویکرد روایتپایه است.

نکته قابل تأمل و امیدوارکننده آن است که سابقه دکتر
جبلی نشان میدهد او در قامت معاون برونمرزی سیما به
رسانه نگاه تمدنی داشته و طبیعتا این نگاه در دوران ریاست
او نیز تسری پیدا میکند .عملکرد شبکههای برونمرزی
صداوسیما بویژه معروفترین آنها یعنی شبکه پرستیوی
نشان میدهد او رسانه را لبه مواجهه و خط مقدم درگیری
با تمدن غرب فهم کرده اس��ت ،همین نگاه تمدنی باعث
شده حتی در بزنگاههایی مانند مذاکرات اخیر هستهای در
وین نقش خود را در کمال حرفهایگری بخوبی ایفا کند.

پرستیوی بخوبی توانس��ته است خود را «صدای دیگر»
رسانههای فعال در غرب معرفی کند و همین امر موجب
ایجاد محدودیتهای گس��ترده در پخش این ش��بکه در
برخی کشورها شده است .عالوه بر این نکته مثبت دیگر
کارنامه جبلی اصالت دادن او به «روایت» به همان معنایی
که در باال به آن اش��اره شد ،است .در معاونت برونمرزی،
او از این رویکرد برای به چالش کشیدن تمدن غرب بهره
میبرد .دکتر جبلی در زمان کوتاهی که در معاونت خبر
صداوس��یما بود نیز مدل جدی��د پژوهشهای خبری را
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پایهگذاری کرد .اتصال پژوهشگران با خبرنگاران یک تیم
تهیه گزارش حرفهای را به وجود آورد که در همان مدت کم
چندماهه اتفاقات بزرگی را در حوزه خبررسانی رقم زد ،هر
چند پس از ترک معاونت خبر مدیران بعدی از این سبک
استقبال نکردند و این سبک خبری کنار گذاشته شد .با
توجه به سوابق دکتر جبلی و فهم دقیق او از مقوله خبر و
برنامهسازی و قوه ابتکاری در حوزه رسانه ،امید است رسانه
ملی در دوران جدید خود بتواند مرجعیت رسانهای را بازیابد.
* مسؤول مرکز رسانهای سدید

