نادیدهگر فتهشده

از رقابت ترسی ندارم

مربیاندرویترین

کادرفنی پرسپولیس رسما به مهدی عبدی
کممحلی میکند؛ مهاجمی که به اندازه منشا
در جریان بازی گل زده است

با پیوستن حامدیفر به استقالل جمع جنوبیها
در این تیم جمعتر شد .امید از پیوستن به صالح
و جعفر و بقیه همبازیهای سابقش میگوید

در نقلوانتقاالت تابستانی کدام مربیان
تیم گرفتند و چه کسانی بیکار شدند؟
پوچتینو حاال یکی از بیکارشدههاست
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19

تیتر یک

روز مانده تا
جام جهانی
برنامه بازی
     عكس|فرشاد عباسي|
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تیم هندبال دختران ایران در نخستین حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان به یک پیروزی رسید
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آمریکا
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هــوادار فوتبال بهطــور غریــزی عالقه دارد
بازیکنان هجومی و تکنیکی را مورد ستایش
قرار بدهد .معموال آنهایی که دریبل میزنند
یا گل خــوب به ثمر میرســانند مورد عالقه
افکار عمومی هســتند .این باگ حتی هنگام
توزیع جوایز فــردی هم تــوی ذوق میزند.
در تمام طول تاریخ فقط یک مدافع به اســم
فابیو کاناوارو تــوپ طال برده .بقیــه اوقات،
این هافبکها و مهاجمان هســتند که جایزه
میگیرند و بقیه بــه نوعی فدای موفقیت آنها
میشــوند .اینها را گفتیم تا یــادآوری کنیم
خیلی سخت اســت یک مدافع باشی و آنقدر
خوب عمل کنی که همه شیفتهات بشوند .این
داستان جالل حسینی است؛ سوپرمن سرخها
که باالخره نامه کوتاه خداحافظیاش را نوشت
و به 20ســال دوران پرافتخــار حضورش در
زمین پایان داد.
جالل حسینی اما ســزاوار این همه نگاه ،این
همه محبت و تحسین بود .از نظر فنی بدون
تردید او یکی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال
ایران به شــمار میآید .این تعارف نیســت.
تفاوت کهکشــانی آمار گلهــای خورده در
حضور و غیاب جالل بهخوبی نشان میدهد
آقای شــماره 4چه مدافع ارزشــمندی بوده
اســت .تنها حضــور او باعث شــد میانگین
گلهای دریافتی پرســپولیس در سالهای
عموما منتهی به قهرمانی ،حداقل 30درصد
نســبت به گذشــته کاهش پیدا کند .کجا
میتوان بازیکنی با این حجم اثرگذاری پیدا
کرد؟ کجا میشود مدافع وسطی پیدا کرد که
نهتنها خودش 115بازی ملی انجام داده ،بلکه
عمدتا زوجهایش در آن پست را هم به سمت
دروازههای تیم ملی رهنمون کرده اســت؟
حسینی باهوش بود و آگاهی محیطی باالیی
داشت؛ این مسئله را در ضربات سر هدفمند
او که اغلب به بازیکنان خودی میرســید ،به
وضوح میشــد دید .قابلیتهای حسینی اما
به همین مقدار محدود نبــود .جالل قدرت
رهبری تیمهایش را داشــت .به کســی باج
نمیداد و تضمینکننــده انضباط تیمی بود.
به یاد بیاورید واکنش تندش را به آن شوخی
دستهجمعی بازیکنان پرسپولیس در مصاحبه
با برنامه نــود؛ جایی که او نهیــب زد« :همه
شوخیها باید درون تیم بماند و الزم نیست به
رسانهها درز کند».
با این روحیه ،عجیب نبود که حسینی کاپیتان
کاپها شد؛ رکورددار قهرمانی در تاریخ لیگ
برتر که هیچ موفقیتی او را اشباع نکرد .جالل
در حالی کفشهایــش را میآویزد که به گواه
بســیاری از منتقدان هنوز میتوانست یکی،
دو فصل دیگر به کارش ادامه بدهد .او 2دهه
در اوج درخشــید و تمام توان بالقوهاش را به
فعل رســاند .این مهم میســر نمیشد ،جز با
سختکوشــی ،جنگجویی و دوری از حواشی.
خداحافظی با او ،وداع با یک ستاره درخشان و
تاریخساز است که شاید به این زودیها کسی
در سطحش ظهور نکند.

سوژه روز

جالل حسيني رسمًا خداحافظياش از ميادين را اعالم کرد
او چهرهاي فراموشنشدني در تاريخ فوتبال ايران است

پیروزی شیرین دخترانه

روزنامهنگار

خداحافظی
شماره 4
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کاپیتان

بهروز رسایلی

ایران

دار و دسته
پرسپولیسیها
مقابل استقالل

از عجایب فوتبال ایران ،یکی هم این است که
هنوز تاریخ قطعی شــروع فصل جدید لیگ
برتر را نمیدانیم ،چه برســد به سوپرجام! با
این همه گفته میشــود لیگ بیســتودوم
از میانههای مــرداد آغاز خواهد شــد و یک
هفته پیش از آن هم قرار اســت ســوپرجام
برگزار شود؛ مسابقهای بین استقالل بهعنوان
قهرمان لیگ و نســاجی که برنده جام حذفی
شد .طبق معمول زمزمههایی در مورد احتمال
لغو یا تعویق این مســابقه وجود دارد ،اما اگر
همهچیز ســر جای خودش باقی بماند ،این
دیدار میتواند بهترین شــروع بــرای فصل
جدید باشد .جذابیت مضاعف این مسابقه اما
به حضور دار و دسته پرسپولیسیها در نساجی
مربوط میشود.
حمید مطهری بهعنوان ســرمربی جدید تیم
مازندرانی برگزیده شــده و فعال علی شجاعی
و محمد شریفی2 ،بازیکن سابق پرسپولیس
را با خودش به نساجی برده است .طبیعتا این
مسئله ،سوپرجام را جذابتر میکند .گروهی
از هواداران اســتقالل در ماههای گذشــته
خیلی به حمید مطهری طعنه زدند و ســر به
سرش گذاشــتند .با این حال مطهری امروز
در موقعیتی قرار گرفته که میتواند یک جام
را از این تیم بگیرد .علی شجاعی هم در جریان
پیروزی پرسپولیس در دربی تهران با تنها گل
عیسی آلکثیر ،در آخرین ثانیه بازی یک توپ
را از روی خط دروازه بیرون کشید و البته بعد
از آن چیزی حدود 200مصاحبه در مورد آن
صحنه انجام داد! خالصه که تقابل این دو تیم
حسابی دیدنی است.

