
خداحافظی 
شماره 4

بهروز رسایلیتیتر یک
روزنامهنگار

هــوادارفوتبالبهطــورغریــزیعالقهدارد
بازیکنانهجومیوتکنیکیراموردستایش
قراربدهد.معموالآنهاییکهدریبلمیزنند
یاگلخــوببهثمرمیرســانندموردعالقه
افکارعمومیهســتند.اینباگحتیهنگام
توزیعجوایزفــردیهمتــویذوقمیزند.
درتمامطولتاریخفقطیکمدافعبهاســم
فابیوکاناواروتــوپطالبرده.بقیــهاوقات،
اینهافبکهاومهاجمانهســتندکهجایزه
میگیرندوبقیهبــهنوعیفدایموفقیتآنها
میشــوند.اینهاراگفتیمتایــادآوریکنیم
خیلیسختاســتیکمدافعباشیوآنقدر
خوبعملکنیکههمهشیفتهاتبشوند.این
داستانجاللحسینیاست؛سوپرمنسرخها
کهباالخرهنامهکوتاهخداحافظیاشرانوشت
وبه20ســالدورانپرافتخــارحضورشدر

زمینپایانداد.
جاللحسینیاماســزاواراینهمهنگاه،این
همهمحبتوتحسینبود.ازنظرفنیبدون
تردیداویکیازبهترینمدافعانتاریخفوتبال
ایرانبهشــمارمیآید.اینتعارفنیســت.
تفاوتکهکشــانیآمارگلهــایخوردهدر
حضوروغیابجاللبهخوبینشانمیدهد
آقایشــماره4چهمدافعارزشــمندیبوده
اســت.تنهاحضــوراوباعثشــدمیانگین
گلهایدریافتیپرســپولیسدرسالهای
عمومامنتهیبهقهرمانی،حداقل30درصد
نســبتبهگذشــتهکاهشپیداکند.کجا
میتوانبازیکنیبااینحجماثرگذاریپیدا
کرد؟کجامیشودمدافعوسطیپیداکردکه
نهتنهاخودش115بازیملیانجامداده،بلکه
عمدتازوجهایشدرآنپستراهمبهسمت
دروازههایتیمملیرهنمونکردهاســت؟
حسینیباهوشبودوآگاهیمحیطیباالیی
داشت؛اینمسئلهرادرضرباتسرهدفمند
اوکهاغلببهبازیکنانخودیمیرســید،به
وضوحمیشــددید.قابلیتهایحسینیاما
بههمینمقدارمحدودنبــود.جاللقدرت
رهبریتیمهایشراداشــت.بهکســیباج
نمیدادوتضمینکننــدهانضباطتیمیبود.
بهیادبیاوریدواکنشتندشرابهآنشوخی
دستهجمعیبازیکنانپرسپولیسدرمصاحبه
بابرنامهنــود؛جاییکهاونهیــبزد:»همه
شوخیهابایددرونتیمبماندوالزمنیستبه

رسانههادرزکند.«
بااینروحیه،عجیبنبودکهحسینیکاپیتان
کاپهاشد؛رکورددارقهرمانیدرتاریخلیگ
برترکههیچموفقیتیاورااشباعنکرد.جالل
درحالیکفشهایــشرامیآویزدکهبهگواه
بســیاریازمنتقدانهنوزمیتوانستیکی،
دوفصلدیگربهکارشادامهبدهد.او2دهه
دراوجدرخشــیدوتمامتوانبالقوهاشرابه
فعلرســاند.اینمهممیســرنمیشد،جزبا
سختکوشــی،جنگجوییودوریازحواشی.
خداحافظیبااو،وداعبایکستارهدرخشانو
تاریخسازاستکهشایدبهاینزودیهاکسی

درسطحشظهورنکند.

دار و دسته 
 پرسپولیسی ها 
مقابل استقالل

ازعجایبفوتبالایران،یکیهمایناستکه
هنوزتاریخقطعیشــروعفصلجدیدلیگ
برتررانمیدانیم،چهبرســدبهسوپرجام!با
اینهمهگفتهمیشــودلیگبیســتودوم
ازمیانههایمــردادآغازخواهدشــدویک
هفتهپیشازآنهمقراراســتســوپرجام
برگزارشود؛مسابقهایبیناستقاللبهعنوان
قهرمانلیگونســاجیکهبرندهجامحذفی
شد.طبقمعمولزمزمههاییدرمورداحتمال
لغویاتعویقاینمســابقهوجوددارد،امااگر
همهچیزســرجایخودشباقیبماند،این
دیدارمیتواندبهترینشــروعبــرایفصل
جدیدباشد.جذابیتمضاعفاینمسابقهاما
بهحضوردارودستهپرسپولیسیهادرنساجی

مربوطمیشود.
حمیدمطهریبهعنوانســرمربیجدیدتیم
مازندرانیبرگزیدهشــدهوفعالعلیشجاعی
ومحمدشریفی،2بازیکنسابقپرسپولیس
راباخودشبهنساجیبردهاست.طبیعتااین
مسئله،سوپرجامراجذابترمیکند.گروهی
ازهواداراناســتقاللدرماههایگذشــته
خیلیبهحمیدمطهریطعنهزدندوســربه
سرشگذاشــتند.بااینحالمطهریامروز
درموقعیتیقرارگرفتهکهمیتواندیکجام
راازاینتیمبگیرد.علیشجاعیهمدرجریان
پیروزیپرسپولیسدردربیتهرانباتنهاگل
عیسیآلکثیر،درآخرینثانیهبازییکتوپ
راازرویخطدروازهبیرونکشیدوالبتهبعد
ازآنچیزیحدود200مصاحبهدرموردآن
صحنهانجامداد!خالصهکهتقابلایندوتیم

حسابیدیدنیاست.

سوژه روز

   شــنبه     11 تیــر  1401     2  ذی الحجه  1443       ســال ســی ام          شـــماره  8534

نادیده گر  فته شده
کادرفنی پرسپولیس رسما به مهدی عبدی  

کم محلی می کند؛ مهاجمی که به اندازه منشا 
در جریان بازی گل زده است
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مربیان در ویتریناز رقابت ترسی ندارم
در نقل وانتقاالت تابستانی کدام مربیان 

تیم گرفتند و چه کسانی بیکار شدند؟ 
پوچتینو حاال یکی از بیکارشده هاست

 روز مانده تا 
جام جهانی

لیگ ملت های والیبال

ایران

لهستان
22:30

سه شنبه  14 تیر 1401

ایران

ایتالیا
16:30

پنج شنبه  16 تیر 1401

ایران

اسلوونی
19:30

جمعه  17 تیر 1401

صربستان

ایران
19:30

شنبه  18 تیر 1401

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

انگلیس

ایران
16:30

سنگال

هلند
13:30

دوشنبه 30 آبان 1401
جام  جهانی- افتتاحیه

برنامه بازی

پیروزی شیرین دخترانه
تیم هندبال دختران ایران در نخستین حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان به یک پیروزی رسید

کاپیتان
کاپ ها

جالل حسيني رسمًا خداحافظي اش از ميادين را اعالم کرد
 او چهره اي فراموش نشدني در تاريخ فوتبال ايران است
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با پیوستن حامدی فر به استقالل جمع جنوبی ها 
در این تیم جمع تر شد. امید از پیوستن به صالح 

و جعفر و بقیه همبازی های سابقش می گوید


