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»از ســیدجالل در کادر فنی اســتفاده می کنیم«. این 
خالصه صحبت های مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد 
آینده کاپیتان این تیم اســت. این صحبت یعنی سید دیگر 
قرار نیست به عنوان »بازیکن« برای قرمزها به میدان برود. 
او در فصل گذشته نیز بارها از ترکیب اصلی جدا شد و به نظر 
می رسد خرید همزمان پورعلی گنجی و گولسیانی نیز، از پایان 
دوران این ستاره در پرسپولیس حکایت دارد. با این حال همه 
منتظر تصمیم نهایی خود این بازیکن هستند. آیا در لیگ برتر 
بیست و دوم، سیدجالل را در قامت یک مربی روی نیمکت 

قرمزها خواهیم دید؟

پایان یک دوران باشکوه
دوران حضور سیدجالل حسینی در پرسپولیس در لیگ 
برتر دوازدهم شروع شد. این در حالی است که شایعه حضور 
او در این تیم از سال ها قبل به گوش می رسید. سیدجالل در 
ملوان، گزینه قرمزها بود اما به ســایپا رفت و در سایپا گزینه 
قرمزها بود اما به ســپاهان رفت. او سرانجام به جمع قرمزها 
ملحق شد اما بعد از دو فصل تصمیم به ترک لیگ برتر و رفتن به 
قطر گرفت. حسینی بعد از فقط یک فصل در قطر، دوباره آماده 
بازگشت به تیم موردعالقه شد اما این بار برانکو ایوانکوویچ این 
مدافع را نخواست تا او یک سال در نفت تهران بازی کند. پیوند 
حسینی و پرسپولیس اما دوباره برقرار شد تا او در پنج فصل 
متوالی جام قهرمانی را برای این تیم باالی سر ببرد و به تنهایی 

به پرافتخارترین بازیکن فوتبال ایران بدل شود. حسینی در 
دو فینال آسیا نیز با لباس پرسپولیس حاضر بوده است. دوران 
باشکوه حضور او در این باشــگاه را حاال دیگر باید تمام شده 
بدانیم. یک مدافع خارق العاده که در همه این سال ها بی نقص 
و مستحکم نشان داده است. سوپرمن موردعالقه هواداران 
پرسپولیس که همیشه با اکت های دفاعی بی نظیر و گاهی با 

گل های حساسش به کمک این تیم آمده است.

کریم باقری شماره دو؟
در مورد سیدجالل »مربی« و پرســپولیس، یک سوال 
کلیدی وجــود دارد. اینکه او چه نقشــی در این تیم خواهد 
داشت؟ تا امروز مربی گلرها و مربی بدنساز از این باشگاه جدا 
شده اند و شکی وجود ندارد که حسینی قرار نیست مسئولیتی 
در این دو نقش بر عهده بگیرد. کریــم باقری هم در دوراهی 
سخت پرســپولیس و تیم ملی، گزینه اول را انتخاب کرده 
و در این تیم مانده است. همین مســاله کار را برای حسینی 
کمی پیچیده تر می کند. او می توانست جایگزین خوبی برای 
کریم باشد و به عنوان یکی از بزرگ ترها روی نیمکت بنشیند 
اما حاال که باقری هم تیم را تــرک نکرده، این تصمیم کمی 

بحث برانگیز خواهد بود. 

کمی زود نیست سید؟
آیا سیدجالل حســینی اصال به مربیگری عالقه دارد؟ 
هیچ کس جواب این سوال را به شکل دقیق نمی داند. به هر 
حال برای شروع دوران مربیگری آن هم بالفاصله بعد از پایان 

بازی، کمی زود به نظر می رسد. چهره هایی مثل علی دایی و 
علی کریمی که این کار را انجام دادند، در نهایت مسیر خوبی 
را طی نکردند و در این زمینه چندان موفق ظاهر نشــدند. 
ســیدجالل برای تبدیل شــدن به یک مربی خوب، ابتدا 
باید دوره ها و کالس های مربیگری را ســپری کند. در مورد 
محبوبیت و مقبولیت او در فوتبال ایران تردیدی وجود ندارد 
اما برای سرمربیگری هیچ چیز به اندازه »دانش فنی« اهمیت 

نخواهد داشت.

سیاستی که باشگاه ندارد
تصمیم باشگاه پرسپولیس و مشــخصا سرمربی اش در 
مورد حسینی، پرهیز از تکرار شــدن ماجرای مهدوی کیا 
خواهد بود. یحیی به خوبی می داند اگر سیدجالل را ناگهان به 
طرف درهای خروجی هدایت کند، با مشکل و انتقاد روبه رو 
خواهد شد. شاید این پیشنهاد کاری به حسینی نیز به همین 
خاطر شکل گرفته باشد. با این وجود این روندی نیست که 
در باشگاه های بزرگ دنیای فوتبال رخ بدهد. در این تیم ها 
معموال یک مسیر تعیین شده برای مربی  شدن چهره های 
اسطوره ای وجود دارد. مســیری که از کار در رده های سنی 
باشگاه می گذرد. در حقیقت به ندرت دیده می شود که یک 
چهره محبوب بالفاصله بعد از پایان دوران بازی به کادر فنی 
تیم اصلی اضافه شــود. چراکه تیم بزرگساالن باشگاه جای 
تجربه کردن نیست. این تیم جایی است که باید تجربه های 

قبلی محک بخورند و مورد آزمایش قرار بگیرند. 

در انتظار شکستن سکوت
هنــوز همه منتظر شــنیدن نظــر خود 

ســیدجالل حســینی در این مورد 
هستند. جالب اینجاست که او تصمیم 

به سکوت گرفته و هنوز واکنشی به پیشنهاد باشگاه نداشته 
است. تا همین چند روز قبل، سیدجالل رسما تاکید داشت 
که هنوز می تواند بازی کند و به دنبال ترک پرسپولیس هم 
نیست. با این وجود شکی نیست که اگر او تصمیم به جدایی 
بگیرد، پیشــنهادهای زیادی برایش به وجود خواهد آمد. 
صخره دفاع سرخ باید به این سکوت پایان بدهد. حاال زمانی 
برای یک تصمیم بسیار مهم خواهد بود. تصمیمی که آینده 
حســینی در فوتبال ایران را نیز تا حدود زیادی مشــخص 
خواهد کرد. آیا این تصمیم 
سرانجام گرفته خواهد 
شــد؟ همه در انتظار 
شــنیدن واکنش 
مــرد محبوب خط 
دفاعی پرسپولیس 

هستند. 

با حذف یکی از شهرهای کانادا از میزبانی رقابت های جام جهانی 2026، ترکیب 
نهایی شهرهای میزبان این جام جهانی مشخص شده است. برای اولین بار در تاریخ، 
این دوره از جام جهانی در »سه کشور« مختلف برگزار خواهد شد. در کانادا دو شهر 
ونکوور و تورنتو میزبان دیدارهای جام جهانی هستند. استادیوم بی سی پلیس در 
ونکوور با ظرفیت 54 هزار نفر )همان استادیومی که قرار بود میزبان دیدار ایران و 
کانادا شود( و ورزشگاه بی ام او فیلد در تورنتو با ظرفیت 45 هزار نفر، دو ورزشگاهی 
هستند که در کانادا میزبان رقابت های دوره بعدی جام جهانی محسوب می شوند. 
در مکزیک هم سه استادیوم برای این کار در نظر گرفته شده است. استادیوم آزتک 

در مکزیک اولین ورزشگاهی است که در »سه دوره« مختلف جام جهانی از تیم های 
حاضر در این جام میزبانی خواهد کرد. اســتادیومی که چهره های بزرگی در طول 
تاریخ در آن به میدان رفته اند. دو ورزشگاه مونتری و گوادالخارا نیز در مکزیک میزبان 
تیم های جام جهانی خواهند بود. در کشور آمریکا هم 10 کشور مختلف برای این 
کار در نظر گرفته شده اند. در حقیقت به نظر می رسد آمریکا اصلی ترین میزبان این 
دوره جام جهانی خواهد بود. یکی از تفاوت های مهم این دوره جام جهانی با چند دوره 
قبلی، آماده بودن نسبی زیرساخت های میزبانی جام جهانی خواهد بود. در حقیقت 
این بار کشور میزبان نیازی به تغییرات اساسی ندارد. هرچند که ظرفیت بسیاری از 
استادیوم ها قرار است برای برگزاری این رقابت افزایش پیدا کند. یکی از دالیل در نظر 
گرفتن 16 استادیوم برای یک دوره جام جهانی، افزایش تعداد تیم های حاضر در جام 
است. در جام جهانی 2026 برای اولین بار به جای 32 تیم 48 تیم شرکت خواهند 
کرد. یک رکورد تازه که البته با انتقادهای زیادی هم روبه رو شده است. چراکه به نظر 

می رسد حضور این تعداد تیم، کیفیت بازی ها را کاهش خواهد داد.

سیاست فیفا در خصوص جام جهانی، جهانی سازی این تورنمنت و گسترش آن 
به هر قیمتی است. این نهاد به درآمدزایی بیشتر از فوتبال فکر می کند و هر کاری 
انجام می دهد تا به گســترش بیشــتر درآمدهای مالی در این جام کمک کند. در 
نتیجه در درازمدت دیگر خبری از آن نبردهای حساس، نزدیک و مهیج در این جام 
نخواهد بود. البته باید این ماجرا از زاویه دید کشورهای کوچک تر هم نگاه کرد. خیلی 
از کشورها با این طرح برای اولین بار می توانند خودشان را به جام جهانی برسانند 
و در این تورنمنت شــرکت کنند. به هر حال جام جهانی قطر به عنوان آخرین جام 
جهانی کالسیک دنیا به یاد آورده خواهد شد. آخرین جامی که با حضور 32 تیم انجام 
می شود و با همان فرمت قبلی رخ می دهد. پس باید از این جام به شدت لذت ببریم. 
چون جام های دیگر شرایط متفاوتی خواهند داشت. حتی این احتمال وجود دارد که 
جام جهانی به جای هر چهار سال، هر دو سال یک بار برگزار شود و این هم از حساسیت 
نفس گیر بازی ها خواهد کاست. باید منتظر ماند و دید که تجربه برگزاری جام جهانی 

در سه کشور، چطور خواهد شد.

5 نکته در مورد احتمال مربیگری سیدجالل حسینی در پرسپولیس

صخره و تصمیم سخت

16 ورزشگاه برای جام 2026

جام جهانی شلوغ!

چهره به چهره

اتفاق روز

 به نظر می رسد قهرمانی آخرین 
دوره لیگ برتــر، آرامش زیادی به 
استقالل داده و خیال هواداران این 
تیم را راحت کرده اما آرامش داشتن 
با توجه به همه مسائلی که برای این 
تیم رخ داده، انتخاب درستی نخواهد 
بود. این تیم سرمربی اش را از دست 
داده و هنوز فعالیت جدی در فصل 
نقل و انتقاالت نداشته است. مدیران 

استقالل بدون تردید به دنبال رقم 
زدن بهترین انتخاب هســتند اما 
آنها نباید اهمیت »زمان« را نادیده 
بگیرند. چراکه اگر زمان مناســب 
از دســت برود، دیگر بزرگ ترین 
مربیان دنیا هم نمی توانند این تیم را 

در مسیر مطلوب قرار بدهند.
بعد از رسمی شــدن جدایی فرهاد از 
اســتقالل، گزینه های زیادی برای این 
باشــگاه روی میز بوده انــد. جدی ترین 
انتخاب آنها برای این پست جواد نکونام 

بود که حاضر نشــد به پیشنهاد این تیم 
پاســخ مثبت بدهد. نکــو در یک قدمی 
ملحق شدن به اســتقالل بود اما تصمیم 
گرفت ماجراجویی با فوالد را دنبال کند. 
به نظر می رســید او تنها گزینه داخلی 
مد نظر آجورلو برای کار کردن در استقالل 
بوده اســت. مدیرعامل آبی ها بالفاصله 
مذاکره های تازه ای را شــروع کرد و این 
بار الکس نوری را بــه عنوان جدی ترین 
آلترناتیو در نظر گرفت. باشگاه اما با این 
مربی به توافق مالی نرسید تا پرونده نوری 

در لیگ برتر هم قبل از باز شــدن، رسما 
بسته شود. حاال چند گزینه جدی دیگر 
نیز در اطراف استقالل مطرح هستند اما 
معلوم نیست باشگاه چه زمانی به توافق 
مدنظرش با آنها دست پیدا خواهد کرد. 
نفراتی مثل ماگات، لموشــی، دی متئو 
و مورایس نام هایی هســتند که مدام در 
اطراف اســتقالل شــنیده می شوند اما 
معلوم نیست چه زمانی یکی از آنها رسما با 
پیراهن این باشگاه عکس خواهد گرفت. 
طوالنی شــدن زمان انتظار برای معرفی 

مربی جدید، این نگرانــی را برای آبی ها 
به وجود آورده که شــاید در نهایت یک 
گزینه داخلی روی نیمکت این تیم دیده 
شود. البته که باشــگاهی مثل سپاهان 
هم هنوز سرمربی ندارد و البته که به جز 
پرســپولیس و گل گهر، تیم دیگری هم 
فعالیت نقل و انتقاالتی را شــروع نکرده 
اما این به آن معنی نیست که استقاللی ها 
زمان را از دست نداده اند. پرسپولیس از 
شــروع پنجره نقل و انتقاالت، سرمربی 
مشخصی دارد، چند خرید بسیار بزرگ 
انجام داده، چند تمدید مهم را پشت سر 
گذاشته و هر روز تیمش را تقویت می کند. 
در استقالل اما خیلی از نفرات نمی دانند 
که چه سرنوشــتی در انتظارشان است. 
مســاله فقط عدم خرید در بازار نیست. 
مساله این است که حتی مهره هایی مثل 
وریا غفوری هنوز از تیم پیشنهاد تمدید 

نگرفته اند.
از دســت دادن زمان درست همان 
چیزی اســت که در این ســال ها بارها و 
بارها اســتقالل را آزار داده و ظاهرا قرار 
است این تراژدی در این فصل هم تکرار 
شود. عجیب است که مدیران استقالل 
نمی خواهند از چنین تجربه تلخی درس 
بگیرند. وقتی وینفرد شفر سرمربی باشگاه 
بــود، تمرین های اســتقالل برای فصل 
جدید به دلیل قرارداد شفر با یک شبکه 
آلمانی بــرای تحلیــل رقابت های جام 
جهانی بسیار دیر شروع شد. همین اتفاق 
کافی بود تا استقالل نتواند تیم دلخواهش 
را ببندد و پیش فصل خوبی را ســپری 
کند. نتیجه این اتفاق هم در طول فصل 
با از دســت رفتن دوباره شانس قهرمانی 
شروع شــد. این اتفاق در فصل بعدی با 
استراماچونی هم تکرار شد. چراکه کمی 
طول کشید تا این مربی هدایت آبی ها را 
بر عهده بگیرد و استقالل اساسا نتوانست 
ایده های پیش فصل را به مرحله تکامل 
برســاند. در دوران فکری هم کم و بیش 
همین اتفاق رقم خورد. بعد از مدت ها اما 
استقالل در فصل گذشته، لیگ را با همان 
مربی ای شروع کرد که فصل قبل هم روی 

نیمکت دیده می شد. این ماجرا فرصت 
بسیار خوبی برای بســتن تیم در اختیار 
فرهاد قــرار داد. مجیدی با تمرکز نفرات 
دلخواهش را انتخاب کرد و تیم را به طرف 
موفقیت سوق داد. تصمیمی که موجب 
شد باشگاه بتواند در یک فصل رویایی و 
بدون حتی یک شکست، قهرمانی لیگ 
را جشــن بگیرد. حاال اما دیگر خبری از 
فرهاد نیســت و آبی هــا همچنان بدون 
مربی هستند. طبیعتا یک مربی خارجی 
به زمان زیادی برای رسیدن به شناخت از 
فوتبال ایران و بازیکنانش نیاز دارد و اصال 
وقت نمی کند که تیم را به سلیقه خودش 
ببندد. در نتیجه از دست دادن زمان، عمال 
مهم ترین سالح در این فصل را از استقالل 

خواهد گرفت.
بخش مهمی از سرنوشــت تیم ها در 
لیگ های طوالنی، در همان پیش فصل 
مشخص می شــود و اســتقالل تا اینجا 
پیش فصل موفقی نداشته است. البته که 
هنوز زمان زیادی برای این تیم باقی مانده 
اما معلوم نیست پروسه انتخاب سرمربی 
قرار اســت چقدر بــه طــول بینجامد. 
هرچقدر که این انتخاب به تاخیر بیفتد، 
پروسه ساخت استقالل جدید به تاخیر 
خواهد افتاد و در نتیجه شانس تیم برای 
رسیدن به موفقیت در این فصل کاهش 
پیدا خواهد کرد. زمان فاکتور بسیار مهمی 
برای رســیدن به نتیجه دلخواه است و 
استقاللی ها این روزها خیلی راحت زمان 

را از دست می دهند. 

استقالل و یک فاکتور اساسی به اسم زمان

بیدار شو قهرمان!
اردوی مشترک با قطری ها

بازی های همبستگی کشــورهای اسالمی یکی از 
میادین مهم پیش روی تیم ملی تنیس روی میز بانوان 
ایران اســت. این اهمیت با توجه به تعویق یک ســاله 
بازی های آسیایی برای بســیاری از رشته ها بیشتر هم 
شده اســت. در همین راســتا طبق برنامه ریزی های 
انجام شده، قرار است بانوان پینگ پنگ باز ایران برای 
آمادگی حضور در این مسابقات اردوی مشترکی با تیم 
ملی قطر برگزار کنند. این اردو به میزبانی تهران برگزار 
می شود و طبق برنامه قرار است تیم قطر 23 تیرماه به 
ایران ســفر کند و در اردوی یک هفته ای با شــاگردان 
حمیده ایرانمش حضور یابد. تنیــس روی میز بانوان 
ایران در دوره پیشــین مســابقات بازی های اسالمی 
که در ســال 2017 و به میزبانی باکو آذربایجان برگزار 
شد، صاحب مدال طال شــد. بنابراین انتظارات از آنها 
این است که عنوان قهرمانی دوره پیش را تکرار کنند. 
هدفی که نیازمند برنامه ریزی منظم و حمایت خوب از 

تیم ملی است. 
    

دختران هندبال 
راهی اسلوونی شدند

بیست و سومین دوره مســابقات هندبال جوانان 
دختر قهرمانی جهــان از یکم تا 12 تیــر به میزبانی 
اسلوونی برگزار خواهد شــد. تیم ملی جوانان دختر 
ایران نیز برای حضور در این رقابت ها تهران را به مقصد 
لیوبلیانا پایتخت اسلوونی ترک کرد. مهربان بدوی، الناز 
یارمحمدی توسکی، هانیه کریمی، هستی دوخایی، 
مرضیه قاراخانی، فاطمه برات پور، سیده لیال حسینی، 
معصومه قنبری، شــهرزاد نصوحی، نگار زنده بودی، 
نگین رحمانی، سیده فاطمه مریخ، مبینا حسن نژاد، 
سمانه دولتی، سارا موسی زاده، مائده شهبازی ترکیب 
تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران اعزامی به مسابقات 
قهرمانی جهان را تشکیل می دهند. تیم ملی هندبال 
جوانان دختر ایران در این مســابقات با تیم های ملی 

سوئد، گینه و تونس هم گروه است..

سعادت جایگزین صابری شد

تیم ملی والیبال ایــران در حالی هفتــه اول لیگ 
ملت ها را به پایان برد که نتوانست رضایت ها را برانگیزد. 
بلندقامتان ایران این هفته را با دو پیروزی و دو شکست 
به پایان بردند تا زود زیر انتقاد قرار بگیرند. نکته مهم این 
هفته استفاده عطایی از امین اسماعیل نژاد در پست پشط 
خط زن بود. جایی که انتظار می رفت صابر کاظمی را در 
آن ببینیم. در پایان هفته اول اما کاظمی به دلیل آنچه از 
سوی خودش مصدومیت و از سوی فدراسیون مسائل 
فنی عنوان شد، از لیست تیم برای هفته دوم خط خورد. با 
این تصمیم قابل پیش بینی بود که بردیا سعادت به جای 
کاظمی وارد تیم شود. سعادت حاال خودش را به اردوی 
تیم ملی در بلغارستان رسانده تا در هفته دوم برای ایران 
به میدان برود. این تصمیمات باعث شده که در پست 

پشت خط زن رقابت جدیدی شکل بگیرد. 
حضور اسماعیل نژاد از یک سو و اضافه شدن سعادت 
از سوی دیگر، نبردی جذاب را ایجاد خواهد کرد. البته 
بعید به نظر می رسد که کاظمی هم دست روی دست 
بگذارد و قید پیراهن تیم ملی را بزند. او در دوره قبلی این 
مسابقات یکی از ستاره های ایران بود و باید دید کدام یک 
از این نفرات می توانند خودشان را به تیم بهروز عطایی 

تحمیل کنند. 
    

هوگوپوشان در راه قهرمانی آسیا
بیســت وپنجمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا 
تکواندو و هفتمین دوره مسابقات پوسه قاره کهن از امروز 
در شهر چاچئون کره  جنوبی آغاز خواهد شد. در این دوره 
از مسابقات 229 تکواندوکار در بخش کیوروگی و 157 
تکواندوکار در بخش پومسه از 34 کشور وارد شی هاپ 
چانگ می شــوند. در بخش کیوروگی مهدی حاجی 
موسایی، فرزان عاشورزاده، میرهاشم حسینی، دانیال 
بزرگی، امیرمحمد بخشــی، علیرضا نادعلیان، مبینا 
نعمت زاده، ناهید کیانی، نسترن ولی زاده، زهرا شیدایی، 
زهرا پوراسماعیل و اکرم خدابنده ترکیب تیم های ملی 
کشورمان در این رویداد را تشکیل می دهند. ین مسابقات 
از آن جهت حائز اهمیت است که نتیجه اش روی تصمیم 
نهایی انتخاب کادر فنی مردان اثرگذار است. این روزها 
رضا مهماندوســت از تیم ملی آذربایجان کناره گیری 
کرده و صحبت هایی درباره بازگشتش به راس تیم ملی 

مطرح است. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا طاری 

آریا رهنورد

از دست دادن زمان درست 
همان چیزی است که در این 
سال ها بارها و بارها استقالل 

را آزار داده و ظاهرا قرار 
است این تراژدی در این 

فصل هم تکرار شود. عجیب 
است که مدیران استقالل 

نمی خواهند از چنین تجربه 
تلخی درس بگیرند


