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منهای فوتبال

بازدید نوه امام از موزه ورزش

سیدحسن خمینی نوه رهبر کبیر انقالب روز
گذشتهباحضوردرساختمانکمیتهملیالمپیکاز
موزهورزشدیدنکرد.درایندیدارکهپیشکسوتان
ورزشهم حضور داشتند ،وزیر ورزش دیر رسیداما
با اصرار مجری برنامه برای دقایقی پشــت تریبون
ایســتاد و از مدیریت آرمانی ورزش صحبت کرد.
فرهاد مجیدی هم به عنوان چهره ویژه این مراسم
شناختهشد.کسیکهبعدازمعرفیشدنشبهعنوان
سرمربی تیم فوتبال امید این واکنش کمیته ملی
المپیکرابهخوددیدکهانتخابشبدونهماهنگی
باآنهابودهوهیچچیزقطعینیست.

آدرنالین 7

حسيني با قلبهاي آبي و قرمز اينستاگرامي وارد حاشيه جديدي شده است

ماجراهاي دروازهبان جوان

درستدرروزيكهخبرتوافقمهديرحمتيباپديدهرسانهايشدوسروصدايفراوانيبهراهانداخت،انتشار
عكسحسينيدرجمعپرسپوليسيهايتيممليشوكيجديبههواداراناستقاللواردكرد.دروازهبانجوانآبيها
كهقلبآبيراازشناسنامهاينستاگرامشحذفكرده،حاالباعكسيكهعليعليپورتنهابرايدقايقيروياستوري
اينستاگرامشگذاشتوخيليزودبمبوقلبقرمزراازرويحسينيبرداشت،واردحاشيهايجديدشدهوهيچبعيد
نيستهمينداستانمقدماتتمديدقراردادرحمتيبااستقاللراهمواركند!البتهمروريبرزندگيفوتباليحسيني
درچندفصلاخيرنشانميدهداوهنوزبهاندازهکافیبرایجنگیدندرمسیراهدافبزرگشپختهنشدهونميتوانداز
كفرصتايدهآلبرايحسيني
فرصتهااستفادهكند.بدونشكنهاييشدنانتقالرحمتيبهپديده،ميتوانستي 
باشدامااتفاقاتديروزشرايطرابهنفعكاپيتانتغييرداد!

آغاز دیدارهای خانگی والیبال

سومینهفتهلیگملتهایوالیبالازجمعهبه
میزبانیارومیهبرگزار میشود.هفتهایکهمیزبان
دیرتر از مهمانانش به مســابقات رسید .تیمهای
لهستان،روسیهوکانادا،حریفانایراندراینمرحله
ازمسابقاتبامداددیروزازطریقفرودگاهتبریزوارد
س به ارومیه رفتند.
ایران شدند و از آنجا هم با اتوبو 
این در حالی است که تیم ملی والیبال ایران ساعت
 ۲۰:۳۰دیشبازتهرانبهارومیهپروازکرد.

 17شمشیرباز روی پیست آسیا

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا که نتایج
آن در امتیاز المپیکی شمشیربازان تاثیرگذار است
از امروز به میزبانی توکیوی ژاپن در هر سه اسلحه
ســابر ،فلوره و اپه مردان و بانوان آغاز میشود و۱۷
شمشیرباز ایران در این رقابتها حضور دارند .این
رقابتهادرکنارمسابقاتقهرمانیجهاننسبتبه
دیگررویدادهایتعیینشدهبرایگزینشیالمپیک
از ضریب امتیاز باالتری برخوردار است و از همین
حیثاهمیتبیشتریهمدارد.دراسلحهسابرمردان
مجتبی عابدینی ،علی پاکدامن ،محمد رهبری و
محمد فتوحی و در سابر بانوان کیانا باقرزاده ،نجمه
سازنچیان،فائزهرفیعیوپریماهبرزگرحضوردارند.
در اسلحه فلوره در تیم مردان هادی رضوینیا و در
تیمبانوانالههقهرمانی،هانیهخوشخواهیوسروناز
مرتضویراهیژاپنشدهاند.دراسلحهاپهنیزمحمد
اسماعیلی و محمدعلی کیهانی ترکیب تیم مردان
و مهساسادات پوررحمتی ،سکینه نوری و پریماه
ماهرخ تیم بانوان را تشــکیل میدهند .در سه روز
نخستاینرقابتهادیدارهایانفرادیو درسهروز
دومدیدارهایتیمیبرگزارمیشود.

تیرهای خطار رفته کمانداران

مســابقات جهانی و کسب ســهمیه المپیک
تیراندازی با کمان هلند برای ورزشکاران ایرانی با
نتایجضعیفوبدونکسبسهمیهالمپیکبهپایان
رسید تا تنها امید ملیپوشان برای کسب سهمیه
مسابقاتقهرمانیآسیادرتایلندباشد.بعدازسهم
صفر درصدی کمانداران ایران در کســب سهمیه
المپیک در بازیهای آسیایی ،حضور در مسابقات
کاپ جهانی چین و عملکــرد بانوان ریکرو همه به
ویژه رییس فدراسیون را امیدوار کرد تا تیم ریکرو
برای نخستین بار بتواند جواز حضور در المپیک را
کسبکندامانتیجهضعیفزهرانعمتیدرهلند،آب
پاکیرارویدستهمهریختوباحذفتیمریکرو،
ملیپوشــان ایران در بخش انفرادی نیز نتیجهای
کسبنکردندوپروندهایرانبدونسهمیهالمپیک
بسته شد .تا جایی که شعبانیبهار ضمن انتقاد از
عملکرد ضعیف نعمتی گفته دیگر چشمش برای
المپیکی شدن تیراندازی با کمان آب نمیخورد!
آخرین فرصت المپیکی شدن رقابتهای جهانی
برلین است که ژوئن سال 2020برگزار خواهد شد
اماباتوجهبهنتایجریکروایرانوسهمیههایمحدود
ایندومسابقه،ایرانکارسختیپیشرودارد.

کریم باقری سفیر هاکی شد

طی حکمی از ســوی بهرام قدیمی رییس
فدراســیون هاکی ،کریم باقری اسطوره باشگاه
پرســپولیس و تیم ملی فوتبال ایران به سمت
«مشاور عالی در امر توسعه و سفیر فدراسیون در
فرآیند ثبت هاکی به نام ایران در سازمان جهانی
یونسکو»شد.باقریضمناستقبالازطرحرایگان
استعدادیابی هاکی با شعار «هاکی برای همه»،
گفت«:امیداستبانگاهویژهبهرامقدیمی،شاهد
تحول شگرف در شناسایی ،جذب ،نگهداری و
پرورش مستعدان این رشــته و توسعه و ترویج
هاکیدرسراسرکشورباشیم».

آریا طاری

بازگشت
در بازگشــت از ملوان به استقالل،
همه میدانستند که سیدحسین تنها
برای نیمکت خریداری شــده و خود او
نیز در اولین روزهای بعد از بازگشــت،
انتظار دیگری نداشــت .حسینی قرار
بود تنها در مواقعی که رحمتی مصدوم

یا محروم شــده ،درون دروازه تیم قرار
بگیرد .اواسط لیگ شانزدهم اما رابطه
علیرضامنصوریانوسیدمهدیرحمتی
شکرآب شــد .علیمنصور در اصفهان،
ناگهان رحمتی را بــه نیمکت دوخت
و حســینی با نمایش درخشان مقابل
سپاهان ،تبدیل به گلر اول باشگاه شد.
این روند برای چند هفته ادامه داشــت
اما اولین اشتباه جدی سیدحسین ،با

آشتی منصوریانورحمتیهمراه شدو
سنگربانجوان،دوبارهتاپایانفصلروی
نیمکتاستقاللقرارگرفت.
حمايتشفر
اســتقالل لیگ هفدهم را با حضور
ســیدمهدی رحمتی روی خط دروازه
آغاز کرد اما وقتی اوضاع بحرانی شــد،
رحمتی اولیــن بازیکنی بــود که در
لیست ســیاه منصوریان قرار گرفت.

نیمکتنشینی مرد شماره یک ،این بار
جدیتر از همیشــه به نظر میرسید و
سرمربی آبیها تا آخرین روز حضور در
باشگاه،حاضربهاستفادهازرحمتینشد.
شفر کمی قبل از دربی پایتخت ،روی
نیمکت استقالل نشست و توصیههای
زیادی برای استفاده از رحمتی باتجربه
در ایــن مســابقه بزرگ شــنید اما به
خواسته برخی از پیشکسوتان باشگاه

تن نداد و حاضر نشد حسینی را تغییر
بدهد .سیدحســین ،از حمایت کامل
شفر برخوردار بود و آنقدر آماده به نظر
میرسیدکههیچکسازفیکسشدنش
در حضور رحمتی تعجــب نمیکرد.
سیدمهدینیزتنهادردیدارهایحذفی
برایآبیهابهمیدانمیرفت.
تاريخسازي
درنیمفصلدوملیگهفدهم،اوضاع
کامال بر وفق مراد سیدحسین حسینی
بود .او با واکنشهای تماشــاییاش به
چهرهمحبوبسکوهایآبیتبدیلشد
و توانســت به لطف همین درخشش،
رکورد دقایق متوالــی گل نخوردن در
تاریخ لیگ را به نــام خودش ثبت کند.
حسینی در اســتودیوی برنامه  90نیز
حضورپیداکردوباصحبتازردپیشنهاد
پرسپولیسدرزمانمدیریترویانیان،به
محبوبیتبیشتریدرمیاناستقاللیها
رســید .در آن بازه زمانی ،حتی از لزوم
فیکسشدناودروندروازهتیمملینیز
صحبتمیشداماقرارنبوداینآرامش،
تا همیشه پابرجا بماند .در تیم بزرگ و
پرهیاهویاستقالل،سیدحسینبایدهر
قدم را با دقت برمیداشت .او در نهایت،
نتوانســت این جایگاه را برای خودش
حفظکند.
حاشيههايبزرگ
دو حاشیه بزرگ برای سیدحسین،
بین او و دروازه اســتقالل فاصله ایجاد
کرد .او به محض محروم شدن از دربی
پایتخت به خاطر اشتباه فرشید باقری،
مستقیما به ســراغ این بازیکن رفت و
شبیه ورزشکاران رشته ورزشی بوکس
درقفس،بههافبکتیمشحملهورشد.
هضم چنین اتفاقی هم برای هواداران
باشــگاه و هم برای اعضای کادر فنی،
بسیار سخت به نظر میرسید .حسینی
یک بار هم بعد از نیمکتنشین شدن،
از دنبال کردن بازیکنان اســتقالل در
صفحه اینســتاگرامش دست کشید و
همین اتفاق ،حاشــیه پررنگ دیگری

حسینیدراستودیوی
برنامه 90با صحبت از
رد پیشنهاد پرسپولیس
در زمان مدیریت رویانیان،
به محبوبیت بیشتری در
میان استقاللیها رسید.
در آن بازه زمانی ،حتی
از لزوم فیکس شدن او
درون دروازه تیم ملی
نیز صحبت میشد اما
قرار نبود این آرامش ،تا
همیشه پابرجا بماند

برای او به وجود آورد .یــک دروازهبان
برای پیشرفت ،بیشــتر از هر چیزی به
آرامشوتمرکزنیازداردامادررفتارهای
سیدحسین ،خبری از آرامش و تمرکز
نبود.سقوطاو،ازهمیننقطهآغازشد.
رقابتآخر
خط خوردن از فهرست نهایی تیم
ملی به دلیل «نیمکتنشــینی» در
استقالل ،سیدحســین را برای ترک
باشگاه مصمم کرد اما او در نهایت از این
تصمیم منصرف شد و امیدوار بود که
فصل جدید را به عنوان دروازهبان اول
تیم شفر آغاز کند .چنین اتفاقی اما رخ
نداد تا حسینی ،آتش زیر خاکستر تیم
وینفرد شفر باشد .او برای مدتی سکوت
کرد اما سرانجام پس از نیمکتنشینی
در مسجدســلیمان ،از تمایلش برای
جدایی در نیمفصل خبــر داد تا پس
از بازگشت از اردوي تيم ملي به مهره
فيكساستقاللدربازيباسايپاتبديل
شــود! با اين وجود او بازهم نتوانست
دروازهبان اول اســتقالل باقي بماند و
با تصميم شــفر به نيمكت پيچ شد تا
اينكه پس از اتفاقات دربي برگشــت و
آن پنالتي معروف ،رحمتي به داليل
غيرفنيبهنيمكتتبعيدشدوحسيني
تا آخرين روز فصل فيكس شد.

سوژه روز
نگاهي به حواشي سالهاي اخير رحمتي

باتجربه پرحاشيه
آريا رهنورد

پس از مروري بر حواشي دروازهبان جوان
آبيها ،بد نيســت نگاهي هم به اتفاقات مهم
زندگي فوتبالي دروازهبان باتجربه اســتقالل
در سالهاي اخير داشته باشــيم .دروازهباني
كه با پديده به توافق رسيده اما هنوز قراردادي
با اين تيم مشهدي امضا نكرده است .رحمتي
كه پيش از اين يكبار اســتقالل را به مقصد
ســپاهان و يك بار هم به مقصــد پيكان ترك
كرده ،در آستانه ســومين جدايياش از جمع
آبيپوشــان پايتخت قرار گرفته و بايد ديد در
روزهاي آينده بازوبند كاپيتاني تيم محبوبش
را ميبندد يا خير.

خداحافظيپردردسر
بهمنمــاه  1391بود كه مهــدي رحمتي
تصميم گرفــت به طــور موقــت از تيم ملي
خداحافظي كند اما ايــن خداحافظي موقت به
جدايي طوالني مدت او از تيم ملي تبديل شد.
كارلوسكيروشبرخالفخيليازمربيانايراني
كههمهجورهنازبازيكنراميخرند،خيليراحت
ف و حديثي روي نام رحمتي قلم
و بدون هيچ حر 
قرمز كشيد و ديگر او را به تيم ملي دعوت نكرد.
البته رحمتي پس از اين بارها از كيروش و مردم
به خاطر تصميم اشتباهش عذخواهي كرد اما با
اين وجود هيچوقت به تيم ملي دعوت نشــد تا
شــانس حضور در يك جام جهاني را به راحتي
از دست بدهد.

دعواباژنرال
در روزهايي كه رحمتي از تيم ملي دور مانده
بود و با دشمنانش دستوپنجه نرم ميكرد ،امير
قلعهنويي از معدود افرادي بود كه پشت او ايستاد
نبار
وهمهجورهازاوحمايتكرد.رحمتيكهاولي 
با نظر قلعهنويي به استقالل آمد و پس از آن با او به
سپاهانرفت،روزهايخوبيرابااينمربيسپري
كرد و در ليگ دوازدهم با ژنرال به قهرماني ليگ
برتررسيدامادراواسطليگسيزدهمبااوبهمشكل
خوردوواردجنگيتمامعيارباسرمربيآبيهاشد.
البتهاينپايانماجرانبودچراكهرحمتيدرپايان
ليگ سيزدهم در فهرســت مازاد قلعهنويي قرار
گرفت و مجبور به ترك استقالل شد .تيم بعدي
او در ليگ پيكان بود ،تيمي كه به عقيده خيليها
با نظر او بسته شــد و در نهايت به ليگ دسته اول
سقوطكردتاناكاميهايرحمتيدرفوتبالايران
ادامهداشتهباشد.
بازگشتتلخ
تنها چند روز پس از بركنــاري قلعهنويي از

سرمربيگري استقالل ،رحمتي به جمع آبيها
برگشت تا با قهرمان كردن تيم محبوبش انتقام
ســختي از دشــمنانش بگيرد! او فصل گذشته
كاپيتان اول اســتقالل بود اما يكي از تلخترين
فصلهاي فوتبالياش را پشــت ســر گذاشت.
نرسيدن به قهرماني ليگ و حذفي و چهارتايي
شدن در دربي برگشت ،از رحمتي و تيمش يك
ناكامتمامعيارساخت.البتهاينپايانماجرانبود
چراكهاودرهفتههايپايانيفصلدوئلمستقيم
به قلعهنويي را هم باخت .مهمتر اينكه او در زمين
مسابقه با قلعهنويي هم درگير شد تا براي شروع
فصلجديدبامحروميتروبهروشود!
دعوايدوم
پس از پايان ليگ پانزدهم خيليها رحمتي
را مقصر ناكاميهاي اســتقالل مظلومي معرفي
كردند ،بازيكني كه شايعه شده بود در امور فني
تيم دخالت دارد! رحمتي پس از رسانهاي شدن
اين شايعات ســكوت كرد تا جواب منتقدانش را
در زمين مسابقه بدهد .رحمتي فصل شانزدهم

را با محروميت آغاز كرد و پس از اين بازگشــتي
نااميد كننده به تركيب استقالل داشت .دريافت
چهار گل در دوبازي شــروعي بد براي دروازهبان
اول آبيها بود ،آنهم در فصلي كه براي او جنبه
حيثيتيداشت.بااينوجودمنصورياندراينفصل
پايرحمتيايستادامادرآغازليگهفدهمشرايط
حسابيتغييركرد.جنگكاپيتانوسرمربيباعث
شد تا رحمتي تا يكقدمي اخراج پيش برود اما
كنارگذاشتنمنصوريانشرايطرابهنفعرحمتي
تغييردادوباعثبقاياودرجمعآبيپوشانشد.
حاشيهآخر
آخرين حاشيه رحمتي در استقالل به دربي
برگشــت فصل قبل برميگردد جايي كه او به
اتهامعوضكردنپنالتيزنتيمبهنيمكتتبعيد
شــد و حتي تا پايان فصل هم به تركيب اصلي
برنگشــت .در ماههاي اخير خيليها رحمتي را
عامل اصلي ناكاميهاي استقالل در چند فصل
اخيرمعرفيكردهاندوخواستارجدايياوازجمع
آبيهاشدهاند.

چهره به چهره
اسامی اردونشینان بسکتبال برای مسابقات جهانی اعالم شد

ارسالن همچنان در لیست سیاه

کادرفنیتیمملیبسکتبالباالخرهاسامیبسکتبالیستهای
دعوتشدهبهاردویتیمملیرااعالمکرد.اردوییکهبرایحضور
در مسابقات جهانی چین برپا میشود و نفرات دعوت شده باید
راس ساعت  10صبح شــنبه در اردو حضور داشته باشند .این
لیست اما در حالی اعالم شــده که طبق پیشبینیها نام حامد
حدادی هم در آن وجود دارد .بسکتبالیســتی که با دخالت و
ورود رضــا صالحیامیری رییس کمیته ملــی المپیک به تیم
ملیبازگشتتاحاالآسمانخراشهابتوانندازاینبسکتبالیست
باتجربه جهانی اســتفاده کنند .با این حال همچنان مشخص
نیست حامد حدادی مشکالتش را با فدراسیون و کادر فنی به
صورت کامل حل کرده و از شنبه در اردو حاضر می شود یا خیر.
چراکهاینسنتربهدواردویقبلیهمدعوتشدهبودکهبهخاطر
مشکالتی که وجود داشت حاضر به تمرین با تیم نشد اما اتفاق
بدتر زمانی رخ داد که بــرای اردوی آخر حدادی حضور در تیم

ملی را پذیرفت و اعالم کرد به خاطر کشــور اختالفات را مدتی
کنار میگذارد اما ناگهان توسط مهران شاهینطبع از فهرست
بیرونماند!شاهینطبعحتیزمانیکهصالحیامیریمقدمات
بازگشتحدادیرافراهمکرد،درمصاحبهایازهمهچیزاظهار
بیاطالعیکردوحاضربهصحبتنشد.ازطرفیفدراسیونهم
بهآنچهکهدراتاقصالحیامیریگفتهشدعملنکردتاهمچنان
سواالتزیادیپیرامونحدادیوتیمملیوجودداشتهباشد.
دیگر نامی که در فهرست اعالم شده به چشم میآید صمد
نیکخواهبهرامیکاپیتانتیمملیاست.بسکتبالیستیکهاوهم
مدتیراهیآمریکاشدوبازگشتشبهتیمملیدرهالهایازابهام
قرار داشت .در این میان بزرگترین غایب این لیست ،ارسالن
کاظمیاست.زمانیکهبسکتبالیستهایایرانبهصحبتهای
مسعودقاسمیسرپرستتیمملیکهگفتهبودبسکتبالیستها
یادشاننروددرخوابگاهگرسنهمیخوابیدند،واکنشنشاندادند،

ارسالندرلیستسیاهقرارگرفتوهیچوقتبهاردویتیمملی
دعوتنشد.چندباریاعالم شدنبودارسالندراردوهابهخاطر
مصدومیتومباحثفنیاستاماآنچهازشواهدبرمیآید،نشان
میدهد که مسائل غیرفنی باعث دور ماندن ارسالن از تیم ملی
شده است .به نظر میرسد کاظمی با این وضعیت جام
جهانی  ۲۰۱۹را از دست داده است .این در حالی
است که حامد حدادی در اردوهای قبلی هم در
اعتراض به دعوت نشــدن ارسالن در تمرینات
حاضر نشــد و حتی هشــتگ «ارسالن
تنها نیســت» را هم به راه انداخت .به
نظر می رسد مقاومت و پشتیبانی
حدادی هم باعث نشد تا ارسالن
کاظمی از ســوی کادر فنی به
خاطر اتفاقاتــی که هیچکس
دقیقا به آن پی نبرده ،بخشیده
شود.حاالارسالنتنهاماندوباید
ازتلویزیونبازیهایتیمملیرا
تماشا کند .روزبه ارغوان ،محمد

جمشیدى،حامدحدادى،محمدحسنزاده،حامدحسینزاده،
مایک رستمپور ،نوید رضایىفر ،کیوان ریاعی ،آرمان
زنگنه ،امیــر صدیقى،آرون گرامىپور ،بهشــاد
عربزاده،سجادمشایخى،رسولمظفرى،میثم
میرزایى،نویدنیکتاش،صمدنیکخواهبهرامى،
سینا واحدی و بهنام یخچالى نفرات دعوت
شده به تیم ملی هستند .اما شاید خیلیها
منتظراینهستندتاروزشنبهشاهدبرخورد
حدادیوشاهینطبعوالبتهمسعودقاسمی
باشند.تیمملیبسکتبالپیشازاینتجربهدوبار
حضور در جام جهانی را دارد و حاال سومین حضور خود
در این رقابتها را پیش رو دارد .تورنمنتی که صعود سختی
بهآنداشتوتاآخرینمسابقهقطعینشدکهایرانخودرادر
جهانیمیبیندیانه.بااینوجودفدراسیونتمامقدپشتکادر
فنیاشایستادونخستینواکنششادامهکارباشاهینطبع
بود.شاهینطبعکهبعدازدورماندنازقهرمانیدربازیهای
آسیاییتحتانتقادشدیدیقرارگرفت،کارسختیدرجام
جهانیپیشرودارد.

