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مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در اظهارنظری 
بحث برانگیز در یک برنامه زنده، از اضافه شدن 
سیدجالل حســینی به کادر فنی باشگاه برای 
فصل آینده صحبت کرده است. این اظهارنظر 
در حقیقت یک نکته مســتتر در خودش دارد 
و آن، پایان کار سیدجالل به عنوان »بازیکن« 
در باشگاه پرسپولیس خواهد بود. این در حالی 
است که پرافتخارترین بازیکن تاریخ لیگ برتر 
همین چند روز قبــل از تمایلش به ادامه دادن 
دوران بازی و همچنین بی میلی اش برای ترک 
پرســپولیس و پیوستن به باشــگاه های دیگر 
صحبت کرده بود. دیگر تقریبا همه می دانند که 
اوضاع بین سیدجالل و یحیی در فصل گذشته 
کامال عادی نبوده اســت. یحیی در هفته های 
پایانی فصل همه راه ها را امتحان می کرد تا کمتر 
به ســیدجالل بازی بدهد. حاال به نظر می رسد 
این مربی برای پرهیز از قرار گرفتن در موقعیت 
مشابه با تراژدی مهدوی کیا، کمی محتاطانه تر 
با جدایی ســیدجالل برخورد می کند. اول از 
همه، خود حسینی تا امروز واکنشی به این ماجرا 
نشان نداده است. طبیعتا اگر قرار به حضور این 
بازیکن در پرسپولیس به عنوان یک مربی باشد، 
خود او باید این خبر را تأیید کند و موافقتش را 
با آن نشان بدهد. حتی به فرض تأیید شدن این 
تصمیم و پایان دوران بازی حســینی، مسائل 
مهمی وجود دارد که باید در مورد این تصمیم 

کلیدی روشن شود.
همه هواداران پرسپولیس دوست دارند بدانند 
که سیدجالل حسینی درصورت ملحق شدن به 
کادر فنی پرسپولیس، چه مسئولیتی را در این 
کادر ایفا خواهد کرد. مربی گلرها و مربی بدنساز 
باشگاه به تازگی از پرســپولیس جدا شده اند و 
طبیعتا حسینی قرار نیســت جای این 2 نفر را 
بگیرد. حمید مطهری نیز در سمتش ابقا شده و 
کریم باقری هم از بین تیم ملی و پرسپولیس، 
دومی را انتخاب کرده است. در نتیجه سیدجالل 
درصورت اضافه شــدن به کادر فنی، در نقش 
»دستیار سوم« قرار خواهد گرفت. این در حالی 
است که او هرگز در یک دوره مربیگری حرفه ای 
شرکت نکرده و قاعدتا قرار نیست وزن فنی کادر 
را در پرسپولیس باالتر ببرد. از این گذشته، اگر 
قرار به برعهده گرفتــن نقش های انضباطی در 
تیم هم باشد، کریم باقری به خوبی از پس این 
نقش ها برمی آید. در نتیجه به راحتی می توان 
گفت که پیوستن سیدجالل به کادر فنی، پازل 
این کادر را تکمیل نخواهد کرد. به نظر می رسد 
این تنهــا تصمیم برای پرهیــز از واکنش های 
منفی احتمالی بــه جدایی این مدافع باشــد. 
یحیی با جذب پورعلی گنجی و تالش برای به 
خدمت گرفتن گولسیانی، نشان داده که برای 
فصل جدید روی کاپیتان حســاب ویژه ای باز 
نخواهد کــرد. با این حال ظاهرا پرســپولیس 
ترجیح می دهد به جای وداع با ســیدجالل، او 
را در معرض پیشنهادی بگذارد که بعید است از 

سوی خودش هم پذیرفته شود.
برخالف آنچــه گفته می شــود، قــرار دادن 
سیدجالل روی نیمکت تصمیمی برای ساختن 
آینده باشگاه نیســت. این کار سلسله مراتب 
خاص خودش را دارد و در یــک روند طوالنی 
اتفاق می افتد. همانطور که در باشــگاهی مثل 
رئال مادرید، رائول افسانه ای را به تیم های پایه 
می فرســتند و چهره ای مثل زیدان را وادار به 
شروع کار در تیم دوم باشگاه می کنند. در همه 
باشــگاه های بزرگ دنیای فوتبال، چهره های 
اسطوره ای، مربیگری را از پایین ترین سطوح 
آغاز می کنند. چرا که نشســتن روی نیمکت 
تیم اصلی به محض پایان دوران فوتبال اساسا 
با اصول حرفه ای گری منافــات دارد. بازیکنی 
که تازه فوتبال را تمام کرده، به لحاظ فنی چه 
داشــته هایی برای اضافه کردن به تیم اصلی 
دارد؟ تا امــروز حتی یک مصاحبــه دیده اید 
که ســیدجالل در آن از عالقه و عطش به کار 
مربیگری در آن صحبت کرده باشد؟ سیدجالل 
حسینی یک شخصیت فراموش نشدنی برای 
هواداران باشگاه پرسپولیس به حساب می آید 
اما ملحق شدن او به کادر فنی، فقط این کادر را 
شلوغ خواهد کرد. حسینی برای قرار گرفتن در 
مسیر مربیگری ابتدا باید در دوره های مختلف 
شرکت کند، سپس باید مدرک مربیگری بگیرد 
و بعد از آن باید به سراغ کار در آکادمی باشگاه 
و رده های پایه پرسپولیس برود. تصمیم فعلی 
باشــگاه اما مرحله آخر را خیلی زود برای این 

چهره کلید خواهد زد.
پرسپولیسی ها قصد دارند سیدجالل را طوری 
نیمکت نشــین کنند که این نیمکت نشــینی 
با اعتراض هوادارها روبه رو نشــود. استراتژی 
آنها بــرای این کار تبدیل کردن حســینی به 
یک مربی اســت. با وجود این، ورود به دنیای 
مربیگری راه و رسم خودش را دارد. در غیر این 
صورت ســیدجالل هم مثل برخی چهره های 
دیگر تنها به یک مربی »دکــوری« در فوتبال 
ایران تبدیــل خواهد شــد. او حتما چیزهای 
زیادی برای یــاد دادن به جوان تر هــا دارد اما 
باید مسیر درســت انتقال تجربه در قامت یک 
مربی را یاد بگیرد. بد نیســت پرسپولیسی ها 
هم شــهامت کافی را به خرج بدهند و اعتراف 
کنند که دیگر به عنوان یک بازیکن ثابت روی 
این مدافع حساب نمی کنند. ترتیب دادن یک 
بازی خداحافظی برای یکی از بهترین های تاریخ 
باشگاه هم کار سختی نیست. قرار دادن حسینی 
در معرض این تصمیم سخت اما، سیاستی است 
که باشــگاه برای پایان دادن به دوران بازی او 

درنظر گرفته است.
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از هیچ حریفی نمی ترسم
امیرمحمد یزدانی بعد از کسب نقره 

جهان در سال گذشته، امسال در وزنی 
باالتر به دنبال مدال طالست
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چند نکته در مورد خریدهای جدید 
سرخپوشان، ازجمله بازگشت سروش 

رفیعی به این تیم

بازگشت قاتل به صحنه قتلپرسپولیس لوزی می شود
شهباززاده که در استقالل زیرنظر قلعه نویی، 

مظلومی و منصوریان بازی کرده، در حالی به تیم 
سابقش برگشته که آبی ها هنوز سرمربی ندارند
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 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

آمریکا 

ایران
21:30

ایران 

برزیل
18:00

کانادا 

ایران
15:00

لیگ ملت های والیبال

پنج شنبه 2 تیر 1401

جمعه 3 تیر 1401

شنبه  4 تیر 1401

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

ایران  

بلغارستان
21:30

سه شنبه 31 خرداد 1401

سنگال

هلند
13:30

دوشنبه 30 آبان 1401
جام  جهانی- افتتاحیه

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

بفرما نیمکت
 به نظر مي رسد پرسپوليس سيدجالل را به عنوان بازيکن نمي خواهد 

سيد هم درظاهر خيال خداحافظي ندارد،  بايد ديد اين معما در روزهاي آينده 
چگونه حل خواهد شد؟
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