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بازدید نوه امام از موزه ورزش

سیدحسن خمینی نوه رهبر کبیر انقالب روز 
گذشته با حضور در ساختمان کمیته ملی المپیک از 
موزه ورزش دیدن کرد. در این دیدار که پیشکسوتان 
ورزش هم حضور داشتند، وزیر ورزش دیر رسید اما 
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 
شناخته شد. کسی که بعد از معرفی شدنش به عنوان 
سرمربی تیم فوتبال امید این واکنش کمیته ملی 
المپیک را به خود دید که انتخابش بدون هماهنگی 

با آنها بوده و هیچ چیز قطعی نیست.
    

آغاز دیدارهای خانگی والیبال
سومین هفته لیگ ملت های والیبال از جمعه به 
میزبانی ارومیه برگزار می شود. هفته ای که میزبان 
دیرتر از مهمانانش به مســابقات رسید. تیم های 
لهستان، روسیه و کانادا، حریفان ایران در این مرحله 
از مسابقات بامداد دیروز از طریق فرودگاه تبریز وارد 
ایران شدند و از آنجا هم با اتوبوس  به ارومیه رفتند. 
این در حالی است که تیم ملی والیبال ایران ساعت 

۲۰:۳۰ دیشب از تهران به ارومیه پرواز کرد.
    

17 شمشیرباز 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 می شود و ۱۷ 
شمشیرباز ایران در این رقابت ها حضور دارند. این 
رقابت ها در کنار مسابقات قهرمانی جهان نسبت به 
دیگر رویدادهای تعیین شده برای گزینشی المپیک 
از ضریب امتیاز باالتری برخوردار است و از همین 
حیث اهمیت بیشتری هم دارد. در اسلحه سابر مردان 
مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و 
محمد فتوحی و در سابر بانوان کیانا باقرزاده، نجمه 
سازنچیان، فائزه رفیعی و پریماه برزگر حضور دارند. 
در اسلحه فلوره در  تیم مردان هادی رضوی نیا و در 
تیم بانوان الهه قهرمانی، هانیه خوشخواهی و سروناز 
مرتضوی راهی ژاپن شده اند. در اسلحه اپه نیز محمد 
اسماعیلی و محمدعلی کیهانی ترکیب تیم مردان 
و مهساسادات پوررحمتی، سکینه نوری و پریماه 
ماهرخ تیم بانوان را تشــکیل می دهند. در سه روز 
نخست این رقابت ها دیدارهای انفرادی و  در سه روز 

دوم دیدارهای تیمی برگزار می شود.
    

تیرهای خطار رفته کمانداران
مســابقات جهانی و کسب ســهمیه المپیک 
تیراندازی با کمان هلند برای ورزشکاران ایرانی با 
نتایج ضعیف و بدون کسب سهمیه المپیک به پایان 
رسید تا تنها امید ملی پوشان برای کسب سهمیه 
مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند باشد. بعد از سهم 
صفر درصدی کمانداران ایران در کســب سهمیه 
المپیک در بازی های 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 
کسب کند اما نتیجه ضعیف زهرا نعمتی در هلند، آب 
پاکی را روی دست همه ریخت و با حذف تیم ریکرو، 
ملی پوشــان ایران در بخش انفرادی نیز نتیجه ای 
کسب نکردند و پرونده ایران بدون سهمیه المپیک 
بسته شد. تا جایی که شعبانی بهار ضمن انتقاد از 
عملکرد ضعیف نعمتی گفته دیگر چشمش برای 
المپیکی شدن تیراندازی با کمان آب نمی خورد! 
آخرین فرصت المپیکی شدن رقابت های جهانی 
برلین است که ژوئن سال ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد 
اما با توجه به نتایج ریکرو ایران و سهمیه های محدود 

این دو مسابقه، ایران کار سختی پیش رو دارد.
    

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. باقری ضمن استقبال از طرح رایگان 
استعدادیابی هاکی با شعار »هاکی برای همه«، 
گفت:»امید است با نگاه ویژه بهرام قدیمی، شاهد 
تحول شگرف در شناسایی، جذب، نگهداری و 
پرورش مستعدان این رشــته و توسعه و ترویج 

هاکی در سراسر کشور باشیم.«

منهای فوتبال

آریا طاری

بازگشت
در بازگشــت از ملوان به استقالل، 
همه می دانستند 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 
علیرضا منصوریان و سیدمهدی رحمتی 
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 منصوریان و رحمتی همراه شد و 
سنگربان جوان، دوباره تا پایان فصل روی 

نیمکت استقالل قرار گرفت.
حمایت شفر

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. 

نیمکت نشینی مرد شماره یک، این بار 
جدی تر از همیشــه به نظر می رسید و 
سرمربی آبی ها تا آخرین روز حضور در 
باشگاه، حاضر به استفاده از رحمتی نشد. 
شفر کمی قبل از دربی پایتخت، روی 
نیمکت استقالل نشست و توصیه های 
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 
می رسید که هیچ کس از فیکس شدنش 
در حضور رحمتی تعجــب نمی کرد. 
سیدمهدی نیز تنها در دیدارهای حذفی 

برای آبی ها به میدان می رفت.
تاریخ سازي

در نیم فصل دوم لیگ هفدهم، اوضاع 
کامال بر وفق مراد سیدحسین حسینی 
بود. او با واکنش های تماشــایی اش به 
چهره محبوب سکوهای آبی تبدیل شد 
و توانســت به لطف همین درخشش، 
رکورد دقایق متوالــی گل نخوردن در 
تاریخ لیگ را به نــام خودش ثبت کند. 
حسینی در اســتودیوی برنامه 9۰ نیز 
حضور پیدا کرد و با صحبت از رد پیشنهاد 
پرسپولیس در زمان مدیریت رویانیان، به 
محبوبیت بیشتری در میان استقاللی ها 
رســید. در آن بازه زمانی، حتی از لزوم 
فیکس شدن او درون دروازه تیم ملی نیز 
صحبت می شد اما قرار نبود این آرامش، 
تا همیشه پابرجا بماند. در تیم بزرگ و 
پرهیاهوی استقالل، سیدحسین باید هر 
قدم را با دقت برمی داشت. او در نهایت، 
نتوانســت این جایگاه را برای خودش 

حفظ کند.
حاشيه هاي بزرگ

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 
در قفس، به هافبک تیمش حمله ور شد. 
هضم چنین اتفاقی هم برای هواداران 
باشــگاه و هم برای اعضای کادر فنی، 
بسیار سخت به نظر می رسید. حسینی 
یک بار هم بعد از نیمکت نشین شدن، 
از دنبال کردن بازیکنان اســتقالل در 
صفحه اینســتاگرامش دست کشید و 
همین اتفاق، حاشــیه پررنگ دیگری 

برای او به وجود آورد. یــک دروازه بان 
برای پیشرفت، بیشــتر از هر چیزی به 
آرامش و تمرکز نیاز دارد اما در رفتارهای 
سیدحسین، خبری از آرامش و تمرکز 

نبود. سقوط او، از همین نقطه آغاز شد.
رقابت آخر

خط خوردن از فهرست نهایی تیم 
ملی به دلیل »نیمکت نشــینی« 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 دروازه بان 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 نیمکت نشینی 
در مسجدســلیمان، از تمایلش برای 
جدایی در نیم فصل خبــر داد تا پس 
از بازگشت از اردوي تیم ملي به مهره 
فیکس استقالل در بازي با سایپا تبدیل 
شــود! با این وجود او بازهم نتوانست 
دروازه بان اول اســتقالل باقي بماند و 
با تصمیم شــفر به نیمکت پیچ شد تا 
اینکه پس از اتفاقات دربي برگشــت و 
آن پنالتي معروف، رحمتي به دالیل 
غیرفني به نیمکت تبعید شد و حسیني 

تا آخرین روز فصل فیکس شد.

حسيني با قلب هاي آبي و قرمز اینستاگرامي وارد حاشيه جدیدي شده است

ماجراهاي دروازه بان جوان

چهره به چهره

سوژه روز

درست در روزي كه خبر توافق مهدي رحمتي با پدیده رسانه اي شد و سروصداي فراواني به راه انداخت، انتشار 
عكس حسيني در جمع پرسپوليسي هاي تيم ملي شوكي جدي به هواداران استقالل وارد كرد. دروازه بان جوان آبي ها 

كه قلب آبي را از شناسنامه اینستاگرامش حذف كرده، حاال با عكسي كه علي عليپور تنها براي دقایقي روي استوري 
اینستاگرامش گذاشت و خيلي زود بمب و قلب قرمز را از روي حسيني برداشت، وارد حاشيه اي جدید شده و هيچ بعيد 
نيست همين داستان مقدمات تمدید قرارداد رحمتي با استقالل را هموار كند! البته مروري بر زندگي فوتبالي حسيني 

در چند فصل اخير نشان مي دهد او هنوز به اندازه كافی برای جنگيدن در مسير اهداف بزرگش پخته نشده و نمي تواند از 
فرصت ها استفاده كند. بدون شك نهایي شدن انتقال رحمتي به پدیده، مي توانست یك  فرصت ایده آل براي حسيني 

باشد اما اتفاقات دیروز شرایط را به نفع كاپيتان تغيير داد!

کادر فنی تیم ملی بسکتبال باالخره اسامی بسکتبالیست های 
دعوت شده به اردوی تیم ملی را اعالم کرد. اردویی که برای حضور 
در مسابقات جهانی چین برپا می شود و نفرات دعوت شده باید 
راس ساعت ۱۰ صبح شــنبه در اردو حضور داشته باشند. این 
لیست اما در حالی اعالم شــده که طبق پیش بینی ها نام حامد 
حدادی هم در آن وجود دارد. بسکتبالیســتی که با دخالت و 
ورود رضــا صالحی امیری رییس کمیته ملــی المپیک به تیم 
ملی بازگشت تا حاال آسمانخراش ها بتوانند از این بسکتبالیست 
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. 
چراکه این سنتر به دو اردوی قبلی هم دعوت شده بود که به خاطر 
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 می گذارد اما ناگهان توسط مهران شاهین طبع از فهرست 
بیرون ماند! شاهین طبع حتی زمانی که صالحی امیری مقدمات 
بازگشت حدادی را فراهم کرد، در مصاحبه ای از همه چیز اظهار 
بی اطالعی کرد و حاضر به صحبت نشد. از طرفی فدراسیون هم 
به آنچه که در اتاق صالحی امیری گفته شد عمل نکرد تا همچنان 

سواالت زیادی پیرامون حدادی و تیم ملی وجود داشته باشد.
دیگر نامی که در فهرست اعالم شده به چشم می آید صمد 
نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی است. بسکتبالیستی که او هم 
مدتی راهی آمریکا شد و بازگشتش به تیم ملی در هاله ای از ابهام 
قرار داشت. در این میان بزرگ ترین غایب این لیست، ارسالن 
کاظمی است. زمانی که بسکتبالیست های ایران به صحبت های 
مسعود قاسمی سرپرست تیم ملی که گفته بود بسکتبالیست ها 
یادشان نرود در خوابگاه گرسنه می خوابیدند، واکنش نشان دادند، 

ارسالن در لیست سیاه قرار گرفت و هیچ وقت به اردوی تیم ملی 
دعوت نشد. چند باری اعالم شد نبود ارسالن در اردوها به خاطر 
مصدومیت و مباحث فنی است اما آنچه از شواهد برمی آید، نشان 
می دهد که مسائل غیرفنی باعث دور ماندن ارسالن از تیم ملی 

شده است. به نظر می رسد کاظمی با این وضعیت جام 
جهانی ۲۰۱9 را 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 هیچ کس 
دقیقا به آن پی نبرده، بخشیده 
شود. حاال ارسالن تنها ماند و باید 
از تلویزیون بازی های تیم ملی را 
تماشا کند. روزبه ارغوان، محمد 

جمشیدی، حامد حدادی، محمد حسن زاده، حامد حسین زاده، 
مایک رستم پور، نوید رضایی فر، کیوان ریاعی، آرمان 
زنگنه، امیــر صدیقی، آرون گرامی پور، بهشــاد 
عرب زاده، سجاد مشایخی، رسول مظفری، میثم 
میرزایی، نوید نیکتاش، صمد نیکخواه بهرامی، 
سینا واحدی و بهنام یخچالی نفرات دعوت 
شده به تیم ملی هستند. اما شاید خیلی ها 
منتظر این هستند تا روز شنبه شاهد برخورد 
حدادی و شاهین طبع و البته مسعود قاسمی 
باشند. تیم ملی بسکتبال پیش از این تجربه دو بار 
حضور در جام جهانی را دارد و حاال سومین حضور خود 
در این رقابت ها را پیش رو دارد. تورنمنتی که صعود سختی 
به آن داشت و تا آخرین مسابقه قطعی نشد که ایران خود را در 
جهانی می بیند یا نه. با این وجود فدراسیون تمام قد پشت کادر 
فنی اش ایستاد و نخستین واکنشش ادامه کار با شاهین طبع 
بود. شاهین طبع که بعد از دور ماندن از قهرمانی در بازی های 
آسیایی تحت انتقاد شدیدی قرار گرفت، کار سختی در جام 

جهانی پیش رو دارد.

 آریا رهنورد

پس از مروري بر حواشي دروازه بان جوان 
آبي ها، بد نیســت نگاهي هم به اتفاقات مهم 
زندگي فوتبالي دروازه بان باتجربه اســتقالل 
در سال هاي اخیر داشته باشــیم. دروازه باني 
که با پدیده به توافق رسیده اما هنوز قراردادي 
با این تیم مشهدي امضا نکرده است. رحمتي 
که پیش از این یک  بار اســتقالل را به مقصد 
ســپاهان و یک  بار هم به مقصــد پیکان ترک 
کرده، در آستانه ســومین جدایي اش از جمع 
آبي پوشــان پایتخت قرار گرفته و باید دید در 
روزهاي آینده بازوبند کاپیتاني تیم محبوبش 

را مي بندد یا خیر.

خداحافظي پردردسر
بهمن مــاه ۱۳9۱ بود که مهــدي رحمتي 
تصمیم گرفــت به طــور موقــت از تیم ملي 
خداحافظي کند اما ایــن خداحافظي موقت به 
جدایي طوالني مدت او از تیم ملي تبدیل شد. 
کارلوس کي روش برخالف خیلي از مربیان ایراني 
که همه جوره ناز بازیکن را مي خرند، خیلي راحت 
و بدون هیچ حرف  و  حدیثي روي نام رحمتي قلم 
قرمز کشید و دیگر او را به تیم ملي دعوت نکرد. 
البته رحمتي پس از این بارها از کي روش و مردم 
به خاطر تصمیم اشتباهش عذخواهي کرد اما با 
این وجود هیچ وقت به تیم ملي دعوت نشــد تا 
شــانس حضور در یک  جام جهاني را به راحتي 

از دست بدهد.

دعوا با ژنرال
در روز هایي که رحمتي از تیم ملي دور مانده 
بود و با دشمنانش دست  و  پنجه نرم مي کرد، امیر 
قلعه نویي از معدود افرادي بود که پشت او ایستاد 
و همه جوره از او حمایت کرد. رحمتي که اولین  بار 
با نظر قلعه نویي به استقالل آمد و پس از آن با او به 
سپاهان رفت، روز هاي خوبي را با این مربي سپري 
کرد و در لیگ دوازدهم با ژنرال به قهرماني لیگ 
برتر رسید اما در اواسط لیگ سیزدهم با او به مشکل 
خورد و وارد جنگي تمام عیار با سرمربي آبي ها شد. 
البته این پایان ماجرا نبود چراکه رحمتي در پایان 
لیگ سیزدهم در فهرســت مازاد قلعه نویي قرار 
گرفت و مجبور به ترک استقالل شد. تیم بعدي 
او در لیگ پیکان بود، تیمي که به عقیده خیلي ها 
با نظر او بسته شــد و در نهایت به لیگ دسته اول 
سقوط کرد تا ناکامي هاي رحمتي در فوتبال ایران 

ادامه داشته باشد.
بازگشت تلخ

تنها چند روز پس از برکنــاري قلعه نویي از 

سرمربیگري استقالل، رحمتي به جمع آبي ها 
برگشت تا با قهرمان کردن تیم محبوبش انتقام 
ســختي از دشــمنانش بگیرد! او فصل گذشته 
کاپیتان اول اســتقالل بود اما یکي از تلخ ترین 
فصل هاي فوتبالي اش را پشــت ســر گذاشت. 
نرسیدن به قهرماني لیگ و حذفي و چهار تایي 
شدن در دربي برگشت، از رحمتي و تیمش یک  
ناکام تمام عیار ساخت. البته این پایان ماجرا نبود 
چراکه او در هفته هاي پایاني فصل دوئل مستقیم 
به قلعه نویي را هم باخت. مهم تر اینکه او در زمین 
مسابقه با قلعه نویي هم درگیر شد تا براي شروع 

فصل جدید با محرومیت روبه رو شود!
دعواي دوم

پس از پایان لیگ پانزدهم خیلي ها رحمتي 
را مقصر ناکامي هاي اســتقالل مظلومي معرفي 
کردند، بازیکني که شایعه شده بود در امور فني 
تیم دخالت دارد! رحمتي پس از رسانه اي شدن 
این شایعات ســکوت کرد تا جواب منتقدانش را 
در زمین مسابقه بدهد. رحمتي فصل شانزدهم 

را با محرومیت آغاز کرد و پس از این بازگشــتي 
ناامید کننده به ترکیب استقالل داشت. دریافت 
چهار گل در دو  بازي شــروعي بد براي دروازه بان 
اول آبي ها بود، آن  هم در فصلي که براي او جنبه 
حیثیتي داشت. با این وجود منصوریان در این فصل 
پاي رحمتي ایستاد اما در آغاز لیگ هفدهم شرایط 
حسابي تغییر کرد. جنگ کاپیتان و سرمربي باعث 
شد تا رحمتي تا یک  قدمي اخراج پیش برود اما 
کنار گذاشتن منصوریان شرایط را به نفع رحمتي 

تغییر داد و باعث بقاي او در جمع آبي پوشان شد.
حاشيه آخر

آخرین حاشیه رحمتي در استقالل به دربي 
برگشــت فصل قبل برمي گردد جایي که او به 
اتهام عوض کردن پنالتي زن تیم به نیمکت تبعید 
شــد و حتي تا پایان فصل هم به ترکیب اصلي 
برنگشــت. در ماه هاي اخیر خیلي ها رحمتي را 
عامل اصلي ناکامي هاي استقالل در چند فصل 
اخیر معرفي کرده اند و خواستار جدایي او از جمع 

آبي ها شده اند.

اسامی اردونشينان بسكتبال برای مسابقات جهانی اعالم شد

ارسالن همچنان در لیست سیاه

نگاهي به حواشي سال هاي اخير رحمتي

باتجربه پرحاشیه

حسينی در استودیوی 
 برنامه 90 با صحبت از

 رد پيشنهاد پرسپوليس 
در زمان مدیریت رویانيان، 

به محبوبيت بيشتری در 
ميان استقاللی ها رسيد. 

در آن بازه زمانی، حتی 
از لزوم فيكس شدن او 
درون دروازه تيم ملی 
نيز صحبت می شد اما 

قرار نبود این آرامش، تا 
هميشه پابرجا بماند

 شماره   264   /     پنجشنبه  23   خرداد   1398  /    9  شوال 1440  /   13  ژوئن   2019


