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جوادی نخستین 
طالیی وزنه برداری 

قربانی دعوای باشگاه ها با صداوسیما، 
فقط هواداران فوتبال هستند

اگر از ما می پرســید در اختالف رخ داده بین 
باشــگاه ها و تلویزیون چه کسی محق است، 
قطعا به سود باشــگاه ها رأی می دهیم. کامال 
بدیهی اســت که فوتبال به عنوان یک تجارت 
گران قیمت هزینه هــای باالی خاص خودش 
را دارد و این مخارج باید به نحوی تأمین شود. 
مهم ترین راه درآمد باشگاه های حرفه ای هم در 
تمام نقاط جهان، حق پخش تلویزیونی است. 
بنابراین صداوســیما همانطور که برای تولید 
فیلم و ســریال یا خرید محصوالت فرهنگی 
هزینه می کند، باید بابــت پخش فوتبال هم 
پول بدهد. این یک واقعیت آشــکار است که 
توضیحات شــلخته و غیرقابل دفــاع امثال 
محمدحســین میثاقی و محمدرضا احمدی 
هم تغییری در آن ایجاد نمی کند. با این همه، 
حتی اگر اســتدالل ما غلط باشد و حتی اگر 
صداوسیما به هر دلیلی نخواهد پول فوتبال را 
بدهد، باز این اجازه را ندارد که به ذهن و روان 
مخاطب چنگ بیندازد. آنچه در جریان پخش 
بازی استقالل و سپاهان رخ داد، دقیقا مصداق 
همین مســئله بود.میثاقــی به عنوان مجری 
فوتبال برتر و احمدی به عنوان گزارشگر بازی 

کلی توضیــح اضافه در 
باب حقانیت صداوسیما 

دادند که حتی با فــرض صحت این اظهارات، 
واقعا مالل آور و خسته کننده بود. 

مصطفی جوادی دیروز نخستین مدال طالی 
وزنه برداری ایران را در بازی های کشــورهای 
اسالمی به دســت آورد. جوادی که به همراه 
حســین ســلطانی در دســته 81کیلوگرم 
وزنه مــی زد، در یک ضرب بعــد از مهار وزنه 
163کیلوگرم نتوانســت وزنه 165کیلویی را 
باالی سر ببرد و بعد از تاشــمیروف ازبکی با 
وزنه 164کیلویی دوم شد. جوادی در دوضرب 
با وزنه 201کیلوگرمی طال گرفت و با مجموع 
364کیلوگرم صاحب مدال طالی دوم هم شد. 
سلطانی با وزنه 158کیلوگرمی در یک ضرب 
و وزنه 192کیلوگرم در دوضرب، 2مدال برنز 

گرفت ولی در مجموع چهارم شد.
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مأموریت سخت ریکاردو
شکست همیشه تبعات دارد؛ مخصوصا اگر در 

مسابقات بزرگ و حیثیتی رقم بخورد. این، 
داستان سرمربی جدید استقالل است
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قرار نیست از پیروزی سپاهان برابر استقالل 
بیش از حد ذوق زده شویم اما تیم ژوزه 
مورایس، مثل خودش  قابل احترام بود

جنگ مغلوبه شددر قامت مدعی
پارسال همه علیه مسی بودند؛ امسال 

هواداران مسی علیه توپ طال. کریم بنزما 
فاصله ای تا گرفتن این جایزه ندارد
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لیگ برتر انگلیس

پرســپولیس فصل جدید لیگ برتر را با یک 
تساوي بدون گل در فوالدشهر آغاز کرد. تیم 
یحیــي در معدود دفعاتي کــه از عمق حمله 
کرد خطرساز شــد اما در اغلب زمان بازي با 
اصرار فــراوان توپ را به کناره  هــا برد و روي 
دروازه ارســال کرد تا قاســمي و قریشي در 
خط دفاعي حریــف موفق تــر از عبدي تنها 
عمل کنند. در نهایت تیمي که اساسا مهاجم 
بلندقامتي در زمین نداشــت آن قدر به سانتر 
کردن اصرار کرد که بازي را بدون گل به پایان 
برد. پرسپولیس در اولین تعویض هاي فصلش 
مجبور بــود بازیکناني چــون محمدمهدي 
احمدي، تمیروف و محمد عمري را به زمین 
بفرستد تا کامال مشخص شود اسکواد این تیم 
الاقل در این روزها چقدر کم عمق اســت و از 
افسانه »پرسپولیس کهکشاني« فاصله دارد. در 
آن سوي میدان تیم مهدي تارتار از دقیقه53 
با اخراج نــادر محمدي، اوت انــداز لیگ برتر 
مجبور شد 40دقیقه 10نفره دفاع کند و البته 
زمان زیادي از این دقایق را با مصدومیت هاي 
مصلحتي بازیکنانش تلف کند. 2 تیم در آخرین 
هفته هاي فصل گذشته نیز در همین زمین به 
تساوي 1-1 رسیده بودند اما ذوب آهن در آن 
بازي قدرتمندتر و زهردارتر از این مســابقه 
ظاهر شــده بود. اتفاقي که البتــه طبیعي به 
نظر مي رسد چون تیم هاي ایراني معموال در 
هفته هاي ابتدایي لیــگ نمایش هاي خوبي 
ندارند و بدنســازي ابتــداي فصــل را بهانه 
قابل قبولي براي این اتفاق مي دانند. چنان که 
ویندوز پرسپولیس هم در این بازي به خوبي 
باال نیامد و هواداران این تیم در انتظار بازگشت 
عالیشاه، پورعلي گنجي، وحید امیري و البته 
رسیدن یورگن لوکادیا باقي ماندند. شاید اگر 
قرمزها مهاجم خارجي شان را به موقع خریده 
بودند در همان دقیقه22 بــازي دیروز اولین 
گل فصل شان را مي زدند. درست همان جا که 
عبدي نه کامیابي نیا را دید و نه ضربه درستي 

به سمت دروازه زد.
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ذوب آهن

پرسپولیس

پرسپوليس با تركيب جديدش 2 بار 
به تير دروازه ذوب آهن زد اما در 
حسرت اولين گل فصل ماند تا يحيي و 
تارتار مثل فصل قبل در فوالدشهر به 
تساوي برسند
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