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یک تصمیم بی ســروصدا، به 
دوران بازی ســیدجالل حسینی 
پایان داد. ستاره ای که در چهارمین 
روز از چهارمین ماه سال، تصمیم به 
آویختن همیشگی کفش ها گرفت. 
وداع ســیدجالل با  فوتبال، هرگز 
یک خبر معمولــی در میان انبوه 
خبرهای فوتبال ایران نیست. لیگ 

برتر از همین حاال، یکی از بهترین 
فوتبالیست های همه تاریخش را 
از دست می دهد. شاید سن و سال 
این مدافع کمی زیاد به نظر برسد 
اما او تا همیــن آخرین هفته های 
فصل گذشته، همواره نمایش های 
خوبی در ترکیب پرسپولیس داشت. 
هیچکس نمی تواند ادعا کند که این 
بازیکن در اوج از دنیای فوتبال جدا 
نشده است. مردی که برای سال ها 

در نقطه اوج بود و حاال فرودی آرام 
را تجربه کرد.

مرد انتخاب های درست
اولین چیزی که سیدجالل حسینی 
را به جایگاه انکارناپذیر امروزش در فوتبال 
ایران رســاند، انتخاب های درست این 
ســتاره بود. او در ملوان به فوتبال ایران 
معرفی شــد و اتفاقا در لباس همان تیم، 
پیشنهادهای زیادی از باشگاه های مختلف 

دریافت کرد. همان روزها خیلی از تیم های 
بزرگ و پرطرفدار فوتبال ایران، خواهان 
جذب این ستاره بودند اما او ترجیح داد به 
باشگاه سایپا برود و فوتبالش را در آرامش 
دنبال کند. او با سایپا قهرمان لیگ برتر هم 
شد و همان روزها استقالل و پرسپولیس 
سخت به دنبالش بودند اما تصمیم درست 
دیگری گرفت و به سپاهان رفت. تیمی 
که شــرایط مطلوب تری برای پیشرفت 
در اختیار این بازیکن قرار می داد. سید و 
سپاهان سرانجام از هم جدا شدند و این 
بار او به همراه مدافــع کناری اش در این 
تیم، راهی پرسپولیس شــد. این دوران 
البته چندان به طول نینجامید و سید بعد 
از مدتی به لیگ قطر رفت اما حتی وقتی 
در بازگشت از این لیگ، برانکو دست رد به 
سینه این بازیکن زد، او جنجال خاصی به 
وجود نیاورد و بــه نفت تهران رفت و یک 
فصل درخشان را در این تیم سپری کرد. 
در حقیقت سید حرفش را درون زمین به 
پروفسور زد و برانکو را مجاب کرد تا او را به 
خدمت بگیرد. بازگشت به جمع قرمزها، 
یک دوران رویایی و فراموش نشــدنی را 
برای کاپیتان رقم زد. در حقیقت بهترین 
سال های سایپا، سپاهان و پرسپولیس در 
تاریخ لیگ برتر با این مدافع رقم خورده و 
بدون شک حضور او در این اتفاق بیش از 
حد موثر بوده اســت. حاال حسینی یک 
انتخاب درست دیگر انجام داده و قبل از 
تبدیل شدن به یک نیمکت نشین، دنیای 
بازی را ترک کرده اســت. هرچند که پر 
کردن جای خالی این بازیکن، به سادگی 

ممکن نخواهد بود.

10 سال با لباس سفید
در شــروع دوران امیر قلعه نویی در 

تیم ملی، ســیدجالل حســینی برای 
اولین بار به این تیم دعوت شــد و دیگر 
برای سال ها پای ثابت اردوهای تیم ملی 
ایران بود. مربیان بعدی تیم نیز اعتقاد 
زیادی به این ستاره داشتند و همواره او 
را در ترکیب اصلی قرار می دادند. دایی، 
قطبی و کی روش همواره از سید مثل یک 
الگوی بزرگ در تیم ملی یاد می کردند. 
سیدجالل با تیم ملی به یک دوره جام 
جهانی هم رســید و در برزیل، نمایش 
بسیار خوبی داشت. او یکی از بهترین های 
ایران در آن تورنمنت به شمار می رفت. 
حسینی از این شایستگی برخوردار بود 
که در دومین جام جهانی نیز به میدان 
برود اما کارلوس کی روش در یک تصمیم 
عجیب و باورنکردنی، این بازیکن را از اردو 
کنار گذاشت و درســت در آستانه جام 
جهانی، این رفتار بی رحمانه را با حسینی 
نشان داد. شــاید هر بازیکن دیگری در 
این موقعیت، ســروصدای زیادی به راه 
می انداخت و به شدت علیه سرمربی تیم 
ملی موضع می گرفت اما ســیدجالل با 
درک شرایط حساس تیم ملی، دست به 
چنین کاری نزد و آرامش اش را به خوبی 
حفظ کرد. آرامشی که در حقیقت، نقطه 
تمایز او با خیلی از ستاره های دیگر دنیای 

فوتبال است.

اسطوره ای برای همیشه
بدون شــک فراموش نشدنی ترین 
دوران بازی این ســتاره، به ســال های 
درخشــیدن در ترکیب پرســپولیس 
برمی گردد. او در این باشگاه نقشی فراتر از 
یک بازیکن داشت و در حقیقت در زمین 
به رهبری تیم مشــغول بود. سید با این 
تیم به پنج قهرمانی متوالی در لیگ برتر 

رسید و جام های زیاد دیگری را نیز فتح 
کرد. او دو بار هم در فینال لیگ قهرمانان 
با این تیم حاضر شد. حسینی در مسیر 
رســیدن به فینال اول، گل های مهمی 
را نیز برای این تیم به ثمر رساند. بدون 
گل های حساس و تماشایی او روبه روی 
الجزیره و الدحیل، قرمزها شانسی برای 

فینالیست  شدن در آسیا نداشتند.

برنده ذاتی
»بازی سختی بود«. این جمله تقریبا 
بعد از هر مسابقه از سوی حسینی تکرار 
می شــد. برای او چیزی به نــام »بازی 
ساده« وجود نداشت. بازیکنی که حتی در 
تشریفاتی ترین بازی ها، با همه وجود تکل 
می زد و خودش را مقابل توپ قرار می داد. 
سیدجالل یک برنده ذاتی بود که در این 
سال ها شخصیتش را به همه تیم هایش 
تزریق کرد. یک فوتبالیست درجه یک 
که پیدا کردن جایگزین برایش اصال ساده 
نخواهد بود. بازیکنی که از حاال باید درباره 
آینــده دوران کاری اش تصمیم بگیرد. 
قرمزها همین حاال هم خواهان حضور 

سید در کادر فنی تیم شان هستند. 

روزنامه صبح 
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بدون شک 
فراموش نشدنی ترین دوران 
بازی این ستاره، به سال های 

درخشیدن در ترکیب 
پرسپولیس برمی گردد. او 
در این باشگاه نقشی فراتر 
از یک بازیکن داشت و در 

حقیقت در زمین به رهبری 
تیم مشغول بود
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با کسب 3 طال، 2 نقره و یک برنز؛
تیم ملی تکواندو زنان ایران 

قهرمان آسیا شد 
تیم ملی تکوانــدو زنان ایران با دســتیابی 
به مقــام قهرمانی تکواندو ۲۰۲۲ آســیا، یک 
موفقیت تاریخی را بــرای ورزش ایران به ثبت 

رساند.
زنان ملی پــوش ایران در پایان مســابقات 
قهرمانی تکواندوی زنان ۲۰۲۲ آسیا در مجموع 
با کسب ۳ مدال طال، ۲ نقره و یک نشان برنز بر 

سکوی نخست قرار گرفتند.
تیم ملی تکواندوی زنان ایران در بیســت و 
پنجمین دوره از رقابت های قهرمانی آســیا با 
درخشش ناهید کیانی )وزن ۵۳- کیلوگرم(، 
زهرا پوراسماعیل )وزن ۷۳- کیلوگرم( و اکرم 
خدا بنده )وزن ۷۳+ کیلوگرم(، سه مدال طال را 

به خود اختصاص داد.
مبینــا نعمــت زاده )وزن ۴۹- کیلوگرم( و 
نسترن ولی زاده )وزن ۶۲- کیلوگرم( نیز برنده 
مدال نقره شــدند و زهرا شــیدایی )وزن ۵۷- 

کیلوگرم( هم موفق به کسب نشان برنز شد.
گفتنی است بیست و پنجمین دوره مسابقات 
تکواندو قهرمانی آسیا به میزبانی شهر چانچئون 
کشور کره جنوبی برگزار شد که دیروز )دوشنبه( به 
پایان رسید و بعد از تیم زنان ایران که عنوان قهرمانی 
آسیا را از آن خود کرد، تیم های کره جنوبی و چین 

در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

ورزش بانوان

آدرنالین

چهار برش از زندگی ورزشی مرد شماره 4

جبروت یک جالل!

نگاهی به فهرست 1۰ بازیکن ارزشمند قاره، نکات جالب توجهی خواهد داشت. 
قرار گرفتن دو فوتبالیست ایرانی در این فهرست، اتفاق خوبی برای فوتبال ایران است 
اما کشورمان نســبت به کره و ژاپن، نماینده های کم تری در این لیست دارد. جالب 
اینکه به جز این سه کشور، هیچ کشور دیگری در این فهرست صاحب نماینده نیست و 
شامرادوف ازبکستان در جایگاه یازدهم، اولین بازیکنی است که در لیست گرانقیمت ها 
به کشوری به جز ایران، کره و ژاپن تعلق دارد. جام جهانی در این دوره برای اولین بار با 
۶ نماینده آسیایی برگزار می شود. اتفاقی که می تواند نمودار ارزش ستاره های این قاره 

را نیز تغییر بدهد.
سون هیونگ مین: 75 میلیون یورو-  قرار گرفتن سون در صدر این فهرست، 
اصال اتفاق عجیبی نیست. او بهترین بازیکن این روزهای قاره آسیا به شمار می رود و 
طبیعی به نظر می رسد که چنین ارزشی در بازار داشته باشد. جالب است بدانید که 
ارزش این ستاره در بازار زمانی حتی از 8۰ میلیون یورو نیز عبور کرده است. سون با این 
ارزش مالی، هجدهمین بازیکن گرانقیمت حال حاضر دنیای فوتبال، دهمین بازیکن 
گرانقیمت لیگ برتر انگلیس و دومین بازیکن گرانقیمت باشگاه تاتنهام به شمار می رود. 
او در بین بازیکنان متولد کره جنوبی باارزش ترین بازیکن و در بین وینگرهای چپ 
دنیای فوتبال، نفر دوم به حساب می آید. این بازیکن همچنین در بین فوتبالیست های 
متولد 1۹۹۲، »دومین« بازیکن باارزش به شمار می رود. سون تا امروز به اندازه ارزش 
واقعی اش مورد ستایش قرار نگرفته است. او یک فوتبالیست فوق العاده به نظر می رسد 
و حتی این شانس را دارد که به عنوان بهترین بازیکن تاریخ قاره آسیا شناخته شود. او 

مرزهای جدیدی برای ستاره های آسیایی در فوتبال اروپا ساخته است.
تاکهیرو تومیاسو: 25 میلیون یورو- نفر دوم فهرست باارزش ترین بازیکنان 
آسیایی تاریخ، ستاره ای از فوتبال ژاپن است. فاصله او با نفر اول این فهرست اما فاصله 
بسیار زیادی به نظر می رسد. چراکه ارزش تومیاسو در بازار نقل و انتقاالت ۲۵ میلیون 
یورو برآورد می شود. مدافع راست آرسنال که فصل خوبی را نیز در این تیم سپری کرده، 
دویست و پنجاه و یکمین بازیکن گرانقیمت دنیای فوتبال، نود و نهمین بازیکن باارزش 
لیگ برتر انگلیس، دهمین بازیکن گرانقیمت آرسنال و باارزش ترین فوتبالیست این 
روزهای کشور ژاپن است. او در بین مدافعان راست دنیای فوتبال نیز، هفتمین بازیکن 
باارزش محسوب می  شود. تومیاسو در بین بازیکنانی که در سال 1۹۹8 میالدی متولد 
شده اند نیز نفر بیست و دوم به حســاب می آید. این ستاره جوان آینده درخشانی در 

دنیای فوتبال خواهد داشت.
سردار آزمون: 22 میلیون یورو- لقب گرانقیمت ترین بازیکن فوتبال ایران 
زمانی در اختیار علیرضا جهانبخش بود اما حاال ســردار آزمــون این عنوان را یدک 
می کشد. هرچند که بین او و مهدی طارمی تفاوت چندانی هم وجود ندارد. ستاره سابق 
زنیت روسیه، حاال در عضویت لورکوزن در بوندس لیگا قرار داد و در نیم فصل دوم فصل 
گذشته نیز عملکرد خوبی در این تیم داشته است. او با ارزش ۲۲ میلیون یورویی، سومین 
بازیکن باارزش قاره آسیا محسوب می شود. سردار سیصدوبیست و پنجمین بازیکن دنیا 
از نظر ارزش مالی، سی و نهمین بازیکن گرانقیمت بوندس لیگا و ششمین بازیکن باارزش 
بایرلورکوزن است. او در بین مهاجم های نوک دنیای فوتبال سی و نهمین بازیکن گران 
است و در بین بازیکنانی که در سال 1۹۹۵ متولد شده اند، سی و پنجمین نفر است. به نظر 

می رسد ماجراجویی جذاب آزمون در فوتبال آلمان، تازه شروع شده است.
دایچی کامادا: 22 میلیون یورو- ســومین بازیکن بــاارزش آینتراخت 
فرانکورت، یک بازیکن آسیایی اســت. دایچی کامادا با ارزش ۲۲ میلیون یورویی 
در رده چهارم گرانقیمت ترین فوتبالیســت های قاره کهن دیده می شود. او سی و 
نهمین بازیکن گرانقیمت بوندس لیگا، دومین فوتبالیست گرانقیمت فوتبال ژاپن 
و همچنین سی و نهمین بازیکن باارزش متولد سال 1۹۹۶ است. این بازیکن ۲۵ 

ساله در همه رده های سنی برای تیم ملی ژاپن به میدان رفته و حاال یکی از مهره های 
کلیدی سامورایی ها به حساب می آی. او بیست و ششمین هافبک هجومی ارزشمند 

دنیای فوتبال نیز هست.
مهدی طارمی: 20 میلیون یورو- بدون شک مهدی طارمی سزاوار ایستادن 
روی پله دوم این فهرست است. تنها دلیلی که موجب می شود او در جایگاه پنجم قرار 
بگیرد، شرایط سنی مهدی است. اگر این ستاره کمی زودتر راهی فوتبال اروپا شده بود، 
امروز حتی می توانست جایگاه سون را تهدید کند. مهدی سیصدوشصت ونهمین 
بازیکن گرانقیمت دنیای فوتبال است. او از این حیث ششمین بازیکن گرانقیمت پورتو 
و چهاردهمین بازیکن ارزشمند لیگ پرتغال است. طارمی در بین مهاجم های نوک 
پنجاه و یکمین بازیکن ارزشمند و در میان بازیکنان متولد 1۹۹۲، نفر بیست و چهارم 
است. او فصل گذشته عملکرد درخشــانی در لیگ پرتغال داشت. ستاره هایی مثل 
لوییس دیاس، ویتینیا و پریرا در یک سال اخیر از پورتو به باشگاه های بزرگ تر منتقل 
شده اند و انتظار می رود این اتفاق برای مهدی طارمی هم رخ بدهد. او پتانسیل بازی برای 

بزرگ ترین غول های اروپایی را هم دارد.
هوانگ هی چان: 16 میلیون یورو- ستاره کره ای ولورهمپتون، جایگاه ششم 
بازیکنان ارزشمند قاره آسیا را به خودش اختصاص داده است. هوانگ پانصد و شصت و 
یکمین بازیکن ارزشمند دنیای فوتبال، صد و نود و نهمین بازیکن گرانقیمت لیگ برتر 
انگلیس و یازدهمین بازیکن ارزشمند باشگاه ولووز به شمار می رود. دومین بازیکن 
گرانقیمت فوتبال کره بعد از سون، در پست مهاجم نوک نفر هفتاد و ششم دنیای فوتبال 
است و در بین بازیکنانی که در سال ۹۶ میالدی متولد شده اند، نفر شصت و هشتم به 
حساب می آید. شاید اگر فوق ستاره ای به اسم سون در کره وجود داشت، هوانگ بیشتر 

از امروز مورد توجه قرار می گرفت.
کیم مین جائه: 14 میلیون یورو- کیم مدافع وسط بسیار خوب و مطمئنی به 
حساب می آید اما همیشه انتخاب های عجیبی داشته است. او چند سال در فوتبال چین 
به میدان رفت و سپس به فنرباغچه رفت. خیلی ها در کره اما معتقدند این بازیکن قابلیت 
بازی برای تیم های بزرگ تر را دارد. کیم، ششصد و هشتادویکمین بازیکن گرانقیمت 

دنیا و پنجمین بازیکن باارزش سوپرلیگ ترکیه محسوب می شود. بر اساس برآورد 
قیمت ها، او سومین بازیکن ارزشمند فنرباغچه و صد و شانزدهمین بازیکن باارزش در 
پست مدافع وسط به شمار می رود. این بازیکن در بین مهره های متولد سال ۹۶ میالدی 

نیز از نظر ارزش مالی نفر هشتاد و یکم است.
تاکومی مینامینو: 12 میلیون یورو- برای دو فصل فرصت درخشیدن در یکی از 
بهترین تیم های دنیای فوتبال را داشت اما هرگز نتوانست خودش را به سطح ستاره های 
اصلی لیورپول برساند. او در این تیم معدود نمایش های خوب و معدود خاطره های خوبی 
را سپری کرده است. تاکومی فصل جدید را در باشگاه موناکو در لیگ فرانسه شروع 
خواهد کرد. او هفتصدوپنجاه و دومین بازیکن باارزش دنیای فوتبال، دویست و سی و 
چهارمین بازیکن گرانقیمت لیگ برتر و بیست و یکمین بازیکن ارزشمند لیورپول است. 
مینامینو در بین وینگرهای چپ دنیا از نظر ارزش مالی نفر شصت و نهم است و در بین 

بازیکنان متولد 1۹۹۵ میالدی، در جایگاه شصت و پنجم دیده می شود.
واتارو اندو: 8 میلیون یورو- شاید در بین هزار بازیکن گرانقیمت دنیای فوتبال 
دیده نشود اما در قاره آسیا بازیکن مهمی به شمار می آید. او صد و بیست و چهارمین 
بازیکن بوندس لیگا، ششمین بازیکن گرانقیمت اشتوتگارت و چهارمین بازیکن باارزش 
فوتبال ژاپن است. اندو همچنین صدمین هافبک دفاعی گرانقیمت دنیای فوتبال است 
و در بین متولدین سال 1۹۹۳ در رده هشتاد و چهارم قرار دارد. اندو و تیمش در این فصل 
کار بسیار سختی برای ماندن در بوندس لیگا داشتند. آنها در یک رقابت بسیار سخت و 

نزدیک، تنها به دلیل تفاضل گل نسبت به رقبا در لیگ برتر ماندگار شدند. 
ریتسو دوان: 8 میلیون یورو- نفر دهم این فهرست هم یک ستاره ژاپنی است. 
ریتسو سی و پنجمین بازیکن گرانقیمت لیگ هلند، هزار و سی و پنجمین بازیکن 
ارزشمند فوتبال جهان، ششمین بازیکن ارزشمند آیندهوون و و هشتاد و سومین 
وینگر راست گرانقیمت دنیا به حساب می آید. در بین نفرات متولد سال 1۹۹8 نیز او نفر 
صد و چهارم به حساب می آید. دوان فصل گذشته را به صورت قرضی در بیله فلد سپری 
کرد و حاال در پایان این قرارداد قرضی دوباره به پی اس وی آیندهوون برگشته است. او 

تا امروز توانسته 1۳ گل برای تیم هلندی به ثمر برساند.

معرفی 10 بازیکن گرانقیمت فوتبال آسیا

میلیونرهای آسیا نشین! 

چهره به چهره

آریا       طاری 


