
سرنوشت مبهم
بهروز رسایلیتیتر یک

روزنامهنگار

فصل برای جالل در حالی به پایان می رسد 
که او تکلیفی کامال نامشخص دارد 

یکــیازتکراریترینتصاویراینســالهای
فوتبالایران،باالبردنجامقهرمانیتوســط
جاللحســینیبود.کاپیتانپرســپولیس
پیاپیکاپهایدروشــدهرارویدستبلند
میکردوآغازگرجشنهایقهرمانیتیمش
میشــد؛ازلیگوجامحذفیتاســوپرجام.
همیشــههماینطوربهنظرمیرسیدکهروز
اعالمخداحافظیاوازفوتبال،بعدازباالبردن
یکیازهمینجامهاخواهدبود.فصلهجدهم
زمانیکهپرسپولیسدبلکردولیگوحذفی
راباهمبرد،خیلیهــافکرکردنداینبهترین
زمانبرایخداحافظیجاللدراوجاســت.
شــایعاتزیادیدرمورداعالمبازنشستگی
اومنتشرشــد،اماحسینیموضوعراتکذیب
کرد.اوجامهایقهرمانینوزدهموبیستمرا
همباالیسربردوالبتهدرلیگبیستمبهترین
آمارگلزنیدردورانبازیاشرابهثبترساند!
اینقالیکرمان،نقشمؤثریدرموفقیتهای
تیمداشــتوهمســوباعالقههــواداران،
خداحافظیاشرابهتأخیرمیانداخت.روند
حرکتیپرســپولیسطوریبــودکهبهنظر
میرســیداوحاالحاالهامیتواندجامبگیرد
وبعدازبلندکردنیکــیازآنهافرصتالزم
برایخلققــابوداعراخواهدداشــت،اما
اوضاعبروفقمرادپیشنرفت.پرســپولیس
امسالهیچجامینگرفتوتورنمنتهارایک
بهیکواگذارکرد؛اولآســیا،بعدسوپرجام،
بعدحذفیوآخرسرهملیگ.موقعیتخود
حســینیهمدراینفصلمتزلزلبودواودر
مقاطعقابلتوجهیروینیمکتنشست.در
نتیجهحاالفصلبرایجاللدرحالیبهپایان
میرسدکهاوتکلیفیکامالنامشخصدارد؛

اینکهبماندیابدونجامبرود؟

  بر سر چند راهی
درشرایطکنونیجاللحسینیچندگزینهپیش
رویخودشدارد.اومیتوانددســتکمبرای
یکفصلدیگربهبازیبرایپرســپولیسادامه
بدهد،چراکهبهاذعانکارشناســانوبسیاری
ازهواداران،نسبتبهاستانداردهایلیگایران
همچنانازتواناییقابلقبولیبرخورداراســت.
مگربقیهمدافعاناینلیگچهکسانیهستند
وچهفرمیدارنــد؟یکگزینهدیگــربرایاو
پیوســتنبهیکتیمدیگر،مثالملواناســت؛
نخستینتیمحسینیدردورانحرفهایکهاو
همیشهمیگفتباپیراهنآنازدنیایفوتبال
خداحافظیخواهــدکرد.گزینهبعــدیادامه
حضوردرپرسپولیسبهعنوانمربیاست؛آنچه
اینســالهازیاددرموردششنیدهایم.راهآخر
همیکخداحافظیسادهوسنگینوآغازدوران
بازنشستگیبدونپلنمعیناست.فاصلهزیادی

تازمانتصمیمگیریجاللنداریم.

  گره خورده به یحیی
بــدونتردیدمهمتریــنفاکتــوردرفرایند
تصمیمگیریجاللحسینی،تعیینسرنوشت
یحییگلمحمدیوبهطــورکلیکادرفنی
پرسپولیساست.کاپیتانسرخهابایدمنتظر
بماندوببیندســرمربیجدیدکیستواورا
میخواهدیانه.یحییهمیشــهرابطهپرفراز

وفــرودیباســتارهها
داشــتهوشــایداگراو

روینیمکتسرخپوشانبماند،حسینییک
گامبهبازنشستگینزدیکترشود.

جشن، به اضافه هوادار
منهای جام طالیی

ممنوعیتورودتماشاگراندر3هفتهپایانی
لیگبرترفوتبــال،خبربدیبــودکهبعداز
برگزاریچندهفتهپرشورباحضورتماشاگران
باعثیاسهوادارانفوتبالشــد.بهخصوص
استقاللیهاکههفتهگذشــتهقهرمانیشان
درلیگبرترقطعیشــدومنتظــربرگزاری
یکجشــنباشــکوهدرروزپایانیمسابقات
بودند.اینکهجامقهرمانیآبیهادرورزشگاه
خالیاهداشود،نگرانیبزرگیبرایهواداران
اســتقاللبوداماایننگرانیخیلــیزودبا
صحبتهایمدیرروابطعمومیسازمانلیگ
رفعشد.بهمنیدوشنبهشــبدرگفتوگو
باتلویزیــوناعالمکردحضورهــواداراندر
آخرینبازیفصلاســتقاللبالمانعاستو
جشنقهرمانیباحضورآنهابرگزارمیشود.
اینخبرروزگذشــتهباتوییتســخنگوی
دولتتکمیلشــدوبهــادریجهرمیاعالم
کردطبقدســتورمعاوناولرئیسجمهور
تمامیمســابقاتفوتبالتاپایانلیگبرتربا
حضورتماشــاگرانبرگزارخواهدشد.بهاین
ترتیبهمبازیهایباقیماندهوهمجشــن
قهرمانیباحضورهوادارانبرگزارمیشــود.
البتهاســتقاللیهایکدرخواستدیگرهم
داشتندکهاینیکیمحققنشــد؛آنهاتوقع
داشتنددرصورتیکهبدونباختبهقهرمانی
برسندبهســنتلیگهایاروپایییکجام
طالییبگیرنداماســازمانلیــگاعالمکرد

خبریازجامطالیینیست.

خبر روز

  چهارشنبه     28 اردیبهشت  1401     16  شوال  1443       سال سی ام          شـماره  8499

یحیی باید در پرسپولیس بماند
تارتار، یکی از چهره های هفته های پایانی لیگ 

اعتقاد دارد تیم ملی را طوری رها کرده اند که انگار 
قهرمان جام جهانی شده است

19

امشب نخستین فینال از فینال های 
سه گانه اروپایی این فصل برگزار می شود 

و لیگ اروپا قهرمانش را می شناسد

ونگر کجایی؟اولین فینال
رؤیای بازگشت به لیگ قهرمانان از دست رفت 

حاال آرسنالی ها یاد روزهایی افتاده اند که با 
ونگر خیلی راحت راهی این تورنمنت می شدند

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

لیگ برتر ایران - هفته 28

نساجی

هوادار
19:00

سپاهان

صنعت نفت

فجر 

شهرخودرو

مس

ذوب آهن

19:30

21:00

21:30

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
لیگ برتر ایران - هفته 28

پیکان

استقالل

فوالد

آلومینیوم

20:00

21:15

تراکتور

گل گهر

پرسپولیس

نفت م.س

19:00

20:00

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

فرانکفورت

گالسکو رنجرز
23:30

فینال لیگ اروپا

 ادامه  در
کاپیتان در غبار صفحه18

جاللحسينیفرصتوداعباجامراازدستداد؛آيااوادامهمیدهد؟

بارسلونا دست بردار 
 لواندوفسکی نیست؛
آیا مونیخ تسلیم شده؟

عملیات لهستانی
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