زیرگنبد کبود

محمد شفیع اعجازی

عیار شفر مشخص شد

حاال شانس به پارس دوباره رو کرده و در این کارمای شانس ،شاید نوبت شاگردان تارتار باشد تا با احیای
دوباره ،نیم فصل دوم را با قدرت شروع کنند؛ کسی چه می داند؟ شاید آن ها لستر دوم باشند!
زور بهداد به ژوری نرسید

هرکول وزنه را زمین انداخت!

خوبی مدیران می
شفر تیم بحران زده استقالل را به دست گرفته بود .هم او و هم هواداران استقالل ،به
ِ
دانستند که گزینه های داخلی یا تیم دارند ،یا کیفیت ندارند .از بین خارجی ها هم قرعه اتفاقی به نام
شفر در نیامد .از میان حباب اسامی گران قیمت ،ناگهان شفر گزینه اصلی باشگاه شد تا با پولی کمتر از
مربی داخلی ،یک مربی خارجی سکان دار تیم باشد.
شفر بارها اعالم کرده بود که قرار نیست اتفاقات تلخ بازی العین تکرار شود .چیزی که در ابتدا مایه
دلگرمی هواداران بود ،حاال به خاطر تبدیل شدن به دستاویز همیشگی سرمربی آلمانی استقالل،
سوهان روح آبی ها شده است .حاال با قرعه کشی دور بعدی رقابت ها ممکن است عیار شفر مشخص
شود .استقالل که می شود گفت باید در گروه مرگ غرب آسیا به میدان برود ،با الهالل عربستان ،الریان
قطر و برنده دیدار پلی آفی بازی کند که یک سوی آن العین به میدان می رود.
حاال و با این اوصاف شفر باید در وهله اول دعا کنند که وضعیت مهاجمان این تیم در نیم فصل سامان
داده شود و بعد هم العین در پلی آف حذف شود وگرنه صد و هشتاد دقیقه نفس گیر را در آزادی و دوبی
خواهد گذراند.
از بدشانسی آقارضا تا رستگاری جم

پارس احیا می شود؟

نقطه عطف شاگردان تارتار می توانست درست در بازی برابر پرسپولیس اتفاق بیفتد .جایی که فروزان
نتوانست بر احساساتش غلبه کند و خود را مقابل هواداران پرسپولیس قرار داد .هرچند فروزان پیش
از این هم با کلین شیت مقابل قرمزها خود را به فوتبال معرفی کرد و در بدترین روز راه آهن هم توانست
قهرمانی را از پرسپولیسی ها بگیرد ،اما این بار قافیه را به بدشانسی خود باخت .جایی که تصمیم گرفت
خودش پنالتی را بزند اما توپ به هر دو تیر دروازه بیرانوند برخورد کرد تا گل لحظه آخری انصاری همه
چیز را به سود شاگردان برانکو عوض کند.
هرچند در صورت گل شدن توپ هم نمی توان از اشتباه تارتار و فروزان گذشت ،اما این بار فوتبال روی
خوش شانسش را به پارس نشان داد تا پسران جم در آخرین دقیقه مسابقه دروازه سیاه جامگان را باز
کنند؛ درست در اولین بازی مربی گری رضا عنایتی.
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اتفاق تلخ المپیک باز هم تکرار شد! بهداد سلیمی ،مرد قوی اندام وزنه برداری کشورمان که در المیپک
نتوانست حریف ناداوری ها شود ،این بار هم پس از کسب سه چراغ سفید ،مورد تایید هیئت ژوری قرار

