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هدفجهانيدختروزنهبردار

پریســا جهانفکریان جزو اولین وزنه برداران 
ایرانی بود که برای نخســتین بــار به نمایندگی 
از وزنه برداری بانوان کشــورمان در مســابقات 
بین المللی شرکت کرد. با این حال او در ترکیب تیم 
ملي وزنه برداري براي قهرماني آسیا حضور ندارد. 
جهانفکریان در این باره گفت:»در اردوی مرحله 
سوم تیم ملی وزنه برداری بانوان برای شرکت در 
مسابقات قهرمانی آســیا به تازگی ازدواج کرده و 
متاهل بودم ولی با این شرایط در تمرینات حضور 
داشــتم. دلیل اصلی عدم حضورم در تمرینات 
اردوی آخر و قبل از اعزام، به خاطر آسیب دیدگی 
از ناحیه زانو بود. از این رو پزشکم تاکید کرد باید 
استراحت کنم و به فیزیوتراپی بپردازم. هم اکنون 
نیز در روزهای آخر فیزیوتراپی  هســتم، به مرور 
هم تمریناتم را آغاز خواهم کــرد و مجددا برای 

مسابقات بعدی آماده می شوم.« 
ملی پــوش 78 کیلوگــرم وزنه بــرداری 
کشورمان با اشاره به اینکه تازه اول راه هستم، 
عنوان کرد:»متولد سال 1374 هستم و تازه به 
دوران اوجم نزدیک می شوم. حداقل شش، هفت 
سال به صورت حرفه ای تمرین می کنم، چرا باید 
برای رســیدن به هدفم در وزنه برداری، به این 
زودی از وزنه برداری خداحافظی کنم؟ ســعی 
دارم در ماه هــای آینــده پرقدرت تر تمرینات 
خــود را ادامه دهــم و به مرور بــه رکوردهای 
جهان دســت پیدا کنم. وزنه برداری رشته پر 
آسیبی است. در این چند ســال، 100 آسیب 
را پشت ســر گذاشــتم. هم اکنون می خواهم 
نتیجه مدنظر و دلخواهم را بگیرم. به هیچ وجه، 
وزنه برداری را کنار نخواهم گذاشت. « وی ادامه 
داد:»رکوردهایــی که اخیرا به ثبت رســاندم، 
رکوردهــای 10 نفــر اول جهان اســت. برای 
رسیدن به این وزنه ها چند سال است تمرینات 
مداوم و مســتمری دارم. تمام فکر و ذکرم این 
است تا چند سال دیگر در بین سه وزنه بردار برتر 
جهان قرار بگیرم و به مدال جهانی دســت پیدا 
کنم. رسیدن به مدال جهانی آنچنان سخت و 

پیچیده  نیست.« 
    

حضورتيراندازاندرقهرمانياروپا
الهام هاشمی ســرمربی تیم ملی تفنگ در 
خصــوص اردوهای تیــم ملی گفــت:»اردوی 
تیم ملی تفنگ از 1۵ فروردین شــروع شده و ۶ 
ملی پوش به این اردو دعوت شــده اند. اردوها تا 
اواخر خرداد با همین تعداد ادامه خواهد داشت و 
بعد از این تاریخ تمرینات با چهار تیرانداز اعزامی 
به المپیک ادامه خواهد داشــت. ان شاءا... از این 
اردو به تدریج در تفنگ بــادی تیراندازان برای 
رسیدن به رکوردهای واقعی شان آماده می شوند 
اما در رشته ســه وضعیت برای رسیدن به سطح 
آمادگی قابل قبول نیاز به تامین فشنگ یا اعزام 
به اردوهای برون مــرزی دارند تا بتوانند تمرین 
با فشنگ داشته باشند.« وي افزود:»فدراسیون 
جهانی پیشــنهاد داد که ما به صورت مهمان در 
مسابقات قهرمانی اروپا شــرکت کنیم که این 
فرصت بسیار خوبی اســت. همچنین با توجه به 
نبود فشنگ ورزشی مناسب در کشور قرار بر این 
شــد که قبل از قهرمانی اروپا، اردوهای تمرینی 
و احتماال مســابقات دوســتانه ای در دو کشور 
همسایه میزبان قهرمانی اروپا یعنی صربستان و 
مجارستان داشته باشیم.  جام جهانی باکو نیز از 
اول تیرماه آغاز می شود که ان شاءا... افراد اعزامی 

به المپیک به این مسابقات اعزام خواهند شد.«
    

قهرمانينابغهشطرنجبدونشکست
دوره پانزدهم و آخرین مرحله فینال قهرمانی 
کشور شطرنج در سالن مســابقات فدراسیون 
برگزار شــد و پرهام مقصودلو توانست با غلبه بر 
آرین غالمی فاتح این دوره از مســابقات شود و 
به جایگاه نخست این رقابت ها برسد. مقصودلو 
که در دور آخر رقابت ها برابر آرین غالمی با مهره 
سیاه به پیروزی رســید، 12 دور آخر رقابت ها 
را با پیروزی پشت سر گذاشــت و در مجموع با 
13 برد و دو تساوی و کســب 14 امتیاز قاطعانه 
به مقام قهرمانی رسید. همچنین پویا ایدنی که 
در این مسابقات رقیب سرسخت مقصودلو بود 
در آخرین دیدار مقابل بردیا ویســی به تساوی 
رسید و جایگاه دوم را به خود اختصاص داد. آرین 
غالمی نیز در این دوره از رقابت ها به جایگاه سوم 

دست پیدا کرد. 

منهای فوتبال

آریا طاری

شروع ماجراجویی فرهاد و تیمش 
در فصل جدید لیگ قهرمانان، بامداد 
فردا خواهد بود. آنها فصل گذشــته با 
چاشنی بدشانسی از آسیا کنار رفتند 
و حاال می خواهنــد تصویری متفاوت 
از خودشــان به همه رقبای آســیایی 
نشان بدهند. البته که همه نفرات این 
تیم هــم ترجیح می دادنــد در خانه و 
روبه روی تماشاگرهای خودی به مصاف 

حریف بروند اما حاال چــاره ای به جز 
خو گرفتن با شــرایط جدید نیســت. 
شرایطی که ممکن اســت در نهایت 
آنقدرها هم به ضرر تیم هــای ایرانی 
نباشد. برگزاری دیدارهای آسیایی به 
شکل متمرکز، حداقل از میزان سفرهای 
دور و نزدیک بــرای تیم ها کم می کند 
و سرعت به مراتب بیشــتری به لیگ 
قهرمانان می بخشد. استقالل دیدارهای 
دور گروهی را در عربســتان پشت سر 
می گذارد و بامداد فردا روبه روی تیمی 

قرار می گیرد که در حقیقت »میزبان« 
این گروه اســت. طبیعتا ســتاره های 
االهلی با آشــنایی بیشتری نسبت به 
وضعیت ورزشگاه توپ می زنند اما فعال 
اوضاع این کشور برای استقالل مطلوب 
بوده و آنها شکایتی از وضعیت میزبانی 
نداشته اند. برگ برنده استقالل در این 
تورنمنت، می تواند قــدرت هجومی 
آنها باشد. شــیخ دیاباته و قایدی، قبال 
بی رحمی شان را در نبردهای آسیایی 
نشان داده اند و ارسالن مطهری، یکی 

از هفت بازیکن ایرانی است که توانسته 
تعــداد گل هایش در لیــگ قهرمانان 
را دورقمــی کند. با داشــتن همه این 
مهره های هجومی، استقالل می تواند 
هر دفاعی را تحت فشار قرار بدهد و هر 
سنگربانی را مغلوب کند. اگر آنها کمی 
متمرکزتر دفاع کنند، شــانس بسیار 
خوبی برای صعود مقتدرانه از این گروه 

خواهند داشت.
استقالل با دو قهرمانی آسیا، به عنوان 
یکی از پرافتخارترین تیم های قاره به 

مسابقات لیگ قهرمانان قدم می گذارد. 
با این حال در فرمــت جدید برگزاری 
بازی  ها آنها هرگز نتوانسته اند از مرحله 
نیمه نهایی عبور کنند. با 11 بار تجربه 
صعود در شکل جدید لیگ قهرمانان، 
استقالل پس از سپاهان دومین باشگاه 
پرکار ایرانی در این رقابت ها به شــمار 

می رود. 
از سال 2003 تا امروز، آبی ها پنج بار 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان حذف 
شده اند، چهار بار در یک هشتم نهایی 
طعم حذف را چشیده اند، یک بار در یک 
چهارم نهایی از رقابت ها کنار رفته اند و 
یک بار هم توانسته اند در مرحله نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان حضور پیدا کنند. 
امیر قلعه نویی آخرین فــردی بود که 
توانست این تیم را به جمع چهار تیم برتر 
آسیا برساند. هدف بزرگی که حاال برای 
فرهاد و شاگردها هم از اهمیت زیادی 

برخوردار است. 
رســیدن به رکوردهای قلعه نویی، 
می تواند مجیدی را به یک چهره خاص 
برای استقاللی ها تبدیل کند. هنوز هم 
هیچ کس به جز ژنرال با استقالل قهرمان 
لیگ برتر نشده و در فرمت جدید لیگ 
قهرمانان، هیچ کس بــه جز این مربی 
تیم را به نیمه نهایی نبرده است. فرهاد 
اما با قهرمانی در آســیا بیگانه نیست. 
او در ســال های بازی در کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس، توانسته قهرمان 
این تورنمنت شــود و تجربه خوبی از 
حضور در این رقابت ها دارد. مجیدی هم 
به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی، 
در آســیا تجربه های خوبی به دست 
آورده امــا وزن تجربه های دوران بازی 
او، هنوز به مراتب سنگین تر از تجارب 
آسیایی دوران مربیگری اش هستند. 
او فصل گذشته تنها در دو مسابقه پلی 
آف و دو مسابقه مرحله گروهی سرمربی 
اســتقالل بود و پس از آن، جایش را به 

مجید نامجومطلق داد. حاال اما فرهاد 
دیگر حاضر به ترک صحنه نیســت و 
می خواهد تا آخرین لحظه، استقالل را 

در این ماجراجویی همراهی کند.
نکته کلیدی در مورد گروه استقالل 
قبل از مسابقه اول، این است که نمی توان 
صعود و حذف هیچ تیمی را در این گروه 
از پیش قطعی دانســت. هر چهار تیم، 
تیم هایی هستند که می توانند خودشان 
را به مرحله بعدی برســانند و هر چهار 
تیم، پتانسیل فروپاشی و حذف شدن در 
مرحله گروهی را نیز دارند. با این وجود 
به نظر می رسد الدحیل سرسخت ترین 
رقیب آبی ها خواهد بود. چراکه االهلی 
این اواخر در لیگ عربستان نتایج خوبی 
به دست نیاورده و بعید به نظر می رسد 
که در آسیا نیز یک تیم پنج ستاره باشد. 
با این حال هیچ دلیلی برای دست کم 
گرفتن این حریف وجود ندارد. چراکه 
آنها دیگر لیگ را از دســت داده اند و با 
همه وجود برای موفقیت در آسیا تالش 
خواهند کرد. کنار گذاشــتن دانشگر 
از اردوی عربستان، نشان می دهد که 
فرهاد خیلی زود حرفش را به کرســی 
نشانده و »تیم« را باالتر از همه اسم ها 
قرار داده اســت. همین دیســیپلین، 
می تواند دروازه هــای جدیدی را روی 

استقالل باز کند.

شروع غرش آبی ها در آسیا

رویای بامدادی! 

اتفاق روز

چهره به چهره

لیگ قهرمانان برای استقاللی ها بامداد فردا آغاز خواهد شد. شرایط خاص کشور میزبان و گرمای هوا، موجب شده که 
هواداران آبی ها ناچار باشند برای تماشای مسابقه تیم شان تا آخرین ساعات شب بیدار بمانند. با این حال قلب همه آنها 

برای استقالل خواهد تپید. تیمی که آرزوهای بزرگش را نیز با خودش به عربستان برده تا شاید بعد از سال ها، در آسیا دست 
به یک کار بزرگ بزند و یک موفقیت فراموش نشدنی را تجربه کند. درخشیدن در چنین جامی با همه مختصات ویژه اش، 

دشواری های خاصی خواهد داشت اما در این مسیر سخت و نفس گیر، هیچ دلیلی برای ترسیدن از این دشواری ها وجود ندارد.

آریا رهنورد

علی علیپور که فصل ســختی را در فوتبال پرتغال سپری 
می کند، باالخره بعد از چند هفته سکوت و به محض زدن اولین 
گلش برای باشگاه، شروع به مصاحبه های مختلف کرده و تقریبا 
در همه این مصاحبه ها هم در مورد ماجرای جدایی از پرسپولیس 
از موضع »مظلومیت« حرف زده است. این اولین بار نیست که 
چنین صحبت هایی را از یک لژیونر ایرانی می شنویم. حتی اگر 
همین حاال پای صحبت های علی کریمی هم بنشینیم، باز هم 
او ادعا خواهد کرد جدایی اش از اســتقالل با تصمیم »باشگاه« 
اتفاق افتاده است. ظاهرا فوتبالیست ها در ایران قرار نیست هرگز 

واحدی به نام »مسئولیت پذیری« را پاس کنند.
در اینکه علی علیپور برای سال ها یکی از بهترین مهره های 
پرســپولیس بود، هیچ تردیدی وجود نــدارد. او با یک قرارداد 
نه چندان ســنگین، بهترین بازی ها را برای این تیم انجام داد و 
البته گاهی هم با موقعیت خراب کردن ها و پنالتی های نه چندان 
خوبش، روی اعصاب هوادارها راه رفت. با این وجود او تالش زیادی 

به خرج داد تا پرسپولیس را به اهدافش نزدیک کند و در جریان 
هر چهار قهرمانی متوالی این تیــم در لیگ برتر هم، علیپور در 
عضویت این باشگاه قرار داشت. نحوه جدایی او از باشگاه اما اصال 
جالب به نظر نمی رسید. علی در مقطعی از پرسپولیس رفت که 
تیم به تازگی فصل را با قهرمانی در لیگ برتر به پایان رسانده بود 
و فرصت بسیار کمی برای حضور در رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا داشت. شاید این بازیکن تصور نمی کرد که تیم یحیی تا این 
اندازه درخشان نشان بدهد و در آسیا، چشم ها را خیره کند. شاید 
او تصور نمی کرد تیم برای دومین بار در سه سال گذشته، دوباره 
به دیدار نهایی مهم ترین رقابت باشگاهی در فوتبال آسیا برسد. 
به هر حال این اتفاق رخ داد و پرسپولیس با شایستگی فینالیست 
شد. درخشش قابل توجه عیسی آل کثیر که در خط حمله تیم 
جانشین علیپور شده بود، موجب شــد هوادارها خیلی زود از 
حسرت از دست دادن مهاجم قبلی شان فاصله بگیرند. حاال همه 
از عیسی و نمایش های شاهکارش حرف می زدند اما وقتی که 
آل کثیر با محرومیت سنگین روبه رو شد و پرسپولیس بدون او به 
دیدار نهایی قدم گذاشت، جای خالی علیپور دوباره به چشم آمد. 

بازیکنی که موقعیتش را در پرسپولیس، به سختی و قدم به قدم 
ساخت. بازیکنی که از یک نیمکت نشین به گل زن غیرمنتظره 
دربی و از گل زن غیرمنتظره دربی، به یک گل زن همیشگی برای 
سرخ ها تبدیل شد اما راهی که او برای جدایی از تیم انتخاب کرد، 

سطح محبوبیت او را در بین پرسپولیسی ها کاهش داد.
»سرنوشت، چه بد نوشت!« این جمله را »شجاع خلیل زاده« 
در واکنش به برخورد قریب الوقوع با پرسپولیس در لباس الریان 
در لیگ قهرمانان آسیا در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. 
شجاع طوری این جمله را مطرح کرده که انگار نیمه شب دستانش 
را در تهران بسته اند و او را به زور در فرودگاه قطر پیاده کرده اند. 
کاش »یل مازرون« زحمت بکشــد و کمــی توضیح بدهد که 
منظورش از این »سرنوشت« چیست. اینکه با لحنی طلبکارانه به 
باشگاه بروی و خواهان افزایش چشمگیر دستمزدت در وضعیت 
اقتصادی نامطلوب فعلی باشی، اسمش هر چه باشد »سرنوشت« 
نیســت. اینکه قراردادت را با تیمی که خودت را به آن متعصب 
نشان می دهی یک طرفه »فسخ« کنی و در حالی که حتی با تیم 
بعدی ات توافق کرده ای، برای رقبای ایرانی کری بخوانی، اسمش 
سرنوشت نیست. اینکه به محض فرود در قطر و حتی قبل از اولین 
بازی برای الریان، مشغول بوسیدن لوگوی این تیم باشی، اسمش 
سرنوشت نیست. این یک توفان نبوده که بیاید و همه چیز را با 
خودش ببرد. این یک زلزله نبوده که ناگهان همه چیز را بلرزاند. 

این خود شجاع بوده که »انتخاب« کرده برای چه تیمی به میدان 
برود. این خود شجاع بود که روبه روی دوربین ها از تمدید ۶ ساله 
قرارداد گفته اما به صورت پنهانی پیگیر فسخ قرارداد بوده است. 
این خود خلیل زاده بود که تصمیم گرفت »یل« سرزمین دیگری 
باشد و فوتبالش را در سایه امنیت دالری ادامه بدهد. کاری که 
خلیل زاده انجام داده، هرگز عقل و منطــق را نقض نمی کند. 
او حق داشــته تصمیم متفاوتی برای آینده اش بگیرد اما کاش 
مهره هایی مثل او و علی علیپور، تصور اصولی تری از سطح فهم 
و شعور هواداران فوتبال داشــته باشند. کاش آنها کمی بیشتر 
روی »هوش« فوتبالی ها حساب باز کنند. داستان هایی که این 
بازیکن ها در مورد جدایی شان می سازند، بیشتر از واقعیت به درد 

سریال های نتفلیکس می خورد! 
شجاع و علیپور، از هر فرصتی استفاده می کنند تا یک جمله 
تکراری را به زبان بیاورند. »ما را نخواستند و رفتیم!« اتفاقا برعکس. 
شما را می خواستند و رفتید. کاش حداقل آنقدر شجاع باشید که 
مســئولیت این تصمیم را بپذیرید. و البته کاش از یاد نبرید که 
جای خالی تان به راحتی پر خواهد شد. همان طور که خودتان 
یک روز جای خالی ستاره هایی مثل مهدی طارمی یا محسن 
بنگر را به راحتی پر کردید. حق دارید زیر سایه بانی از دالر زندگی 
کنید و آینده را بسازید اما اصال حق ندارید در مورد گذشته، دروغ 

تحویل دیگران بدهید.

کاری کــه مهدی طارمی با دروازه چلســی 
کرد، دیوانه وار به نظر می رسید. تیمی که خیلی 
سخت گل می خورد و به ندرت تسلیم مهاجمان 
حریف می شود، این بار چاره ای بجز تسلیم  شدن 
نداشت. البته که پورتو بعد از چند نمایش خوب 
از لیگ قهرمانان حذف شده اما مهدی طارمی با 
این گل حیرت آور به تنهایی به صدر اخبار صعود 
کرده است. البته که پورتو را دیگر در ادامه لیگ 
قهرمانان نخواهیم دید اما از این گل، چیزهای 
بیشتری خواهیم شــنید. خیلی ها این گل را با 
قیچی اســتثنایی رونالدو به یوونتوس مقایسه 
می کنند. بعضی ها هــم آن را کنار گل علیرضا 
جهانبخش به چلسی قرار می دهند. بعد از علی 
دایــی و علیرضا جهانبخش، طارمی ســومین 

فوتبالیست ایرانی است که دروازه باشگاه چلسی 
را باز می کند. شاید هیچ باشگاهی در فوتبال اروپا، 
چنین آماری را برای فوتبــال ایران خلق نکرده 
باشد. عالوه بر این، طارمی دومین فوتبالیست 
ایرانی اســت که با ضربه »قیچی برگردان« به 
چلسی گل می زند. گل علیرضا جهانبخش به این 
باشگاه، بهترین گل هفته و سپس بهترین گل ماه 
فوتبال جزیره شــد و حاال انتظار می رود قیچی 
طارمی، به راحتی عنوان بهترین گل این فصل 
لیگ قهرمانان را به دست بیاورد. تا امروز، هیچ 
گلی در این تورنمنت از این تماشایی تر نبوده و 
بعید نیست پسر بوشــهری با این گل، حتی به 
فهرست نامزدهای نهایی جایزه پوشکاش هم راه 
پیدا کند. این همان فوتبالیستی است که زمانی 

ســاده ترین موقعیت های گل زنی را روی خط 
دروازه از دست می داد. این همان بازیکنی است 
که زمانی به معمولی ترین توپ ها نه می گفت و 
حاال در باالترین سطح فوتبال اروپا، چنین گل 

فوق العاده ای به ثمر می رساند.
حاال حســرت بزرگ هواداران پورتو شــاید 
ورود »دیرهنگام« طارمی به زمین باشد. همه در 
تعجب هستند که چرا کنسیسائو از همان ابتدا 
طارمی را در ترکیب 11 نفــره تیمش قرار نداد. 
چراکه مهدی می توانست در هر لحظه از مسابقه، 
سرنوشــت بازی را عوض کند. با این حال شاید 
نقشه ســرمربی جوان پورتو قابل درک به نظر 
ب رسد. او تصمیم داشت بازی  را از ریتم بیندازد 
و فشار حمله های چلسی را بگیرد و سپس، با وارد 
کردن مهدی طارمی خط دفاعی این تیم را تحت 
فشار بیشتری قرار بدهد. این نقشه اتفاقا جواب 
هم داد و نبوغ مهدی، تیم پرتغالی را به گل رساند 
اما برای بازگشت به مسابقه، دیگر کمی دیر شده 
بود. طرفداران پورتو حاال به شــدت از سرمربی 

تیم شان برای این تصمیم شاکی هستند. خود 
طارمی هم البته در این ماجرا بی تقصیر نیست. 
اگر او آن کارت قرمز بی دلیل مســابقه با یووه را 
دریافت نکرده بود، در دیدار رفت با چلســی هم 
به میدان می رفت و شاید در نهایت سرنوشت را 
به سود تیمش تغییر می داد. با این حال او مهدی 
طارمی اســت و در نهایت کار خودش را انجام 

می دهد. اولین گل فوتبالیســت های ایرانی در 
تاریخ مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان، 
بی نهایت زیبا و باشکوه بود. این گل کاری کرد 
که در شب صعود چلسی به نیمه نهایی فوتبال 
اروپا، همــه از پورتو و مهاجمــش حرف بزنند. 
 بازیکنی که برای چند ثانیه، قانون جاذبه زمین 

را نقض کرد.

بی خیال شوید رفقا

زندگیدالری،ژستریالی!

جایزه پوشکاش، برای ستاره وطنی

صعودتکنفره!

 شروع ماجراجویی فرهاد 
و تیمش در فصل جدید 
لیگ قهرمانان، بامداد 

فردا خواهد بود. آنها فصل 
گذشته با چاشنی بدشانسی 

از آسیا کنار رفتند و حاال 
می خواهند تصویری 

متفاوت از خودشان به همه 
رقبای آسیایی نشان بدهند
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