زیرگنبد کبود

www.ettelaat.com

کتف ،شاید دربی را هم از دست بدهد .از مصدومیت جباری حرف زدن هم تکرار مکررات است و هر دو
فرشید استقالل شرایط جسمانی ایده آلی ندارند .به سیاهه قبل داریوش شجاعیان ،بمب پر سر و صدای
استقالل را هم اضافه کنید و البته محسن کریمی ،که به سرنوشت سال گذشته چشمی دچار شده است!
عظیم گوگ و قائدی هم هر از گاهی با شایعه مصدومیت تیتر یک می شوند تا استقالل یک تیم کامل را
به کلینیک فرستاده باشد.
این روزها تنها چیزی که می تواند با رتبه استقالل در لیگ برتر رقابت کند ،تعداد مصدوم های این تیم
است .منصوریان که با نگاه طنز مطبوعات به علیرضا مصدومیان شهره شده است ،حاال دغدغه تازه تری
هم دارد و آن هم ناراحتی های گلر دوم تیمش است!
حسینی درحالی ساز جدایی کوک کرده است که سرمربی تیم حتی در بازی به گل گهر هم به او اعتماد
نداشته است ،حال آن که رحمتی هم در کلین شیت برابر حریف سیرجانی موفق نبوده و با تکرار اتفاقات
پارسال ،بعید نیست این بار دیگر سرمایه جوان آبی ها برای درخشیدن تیم دیگری را در لیگ انتخاب
کند.
صعود پرسپولیس ،برنامه لیگ و کی روش را به هم می ریزد؟

دعوای جدید خارجی ها

حاال برای رفتن به فینال آسیا می جنگند ،یا باید بدون ملی پوشانشان به اردو بروند یا آن که کی روش در
اردوی آماده سازی تیم ملی برای روسیه بی خیال سرخ پوشان شود .حاال و در شرایطی که هر دو مربی
نیاز بیشتری را به بازیکنانشان حس می کنند ،برنامه های سازمان لیگ بیشتر هم دچار تغییر خواهد
شد.
بازگشت آبی اناری ها یا شروع زوال بانوی پیر؟

بوفون هم زانو زد!

هفته اول جام باشگاه های اروپا ،تقریبا قابل پیش بینی به پایان رسید .منچستر و چلسی برای بردن بازی
پر دردسری را نداشتند ،بایرن و رئال از همین قدم اول مدعی بودن خود را به رخ کشیدند ،پاریسن ژرمن
با ستاره های خط حمله اش فخر فروخت و لیورپول باز هم نتوانست خیال هوادارانش را راحت کند؛
خصوصا وقتی اصرار کلوپ به حفط کوتینیو به جای خرید مدافع با پول حاصل از ترانسفر او به بارسلون،
با انتقاد هواداران آنفیلدی رو به رو شد.
نقطه عطف مسابقات اما درست در همان بازی بارسلونا با یوونتوس رخ داد .بوفون که نشان داده است تا
فتح یوسیال ،دستکش هایش را نمی آویزد ،حاال باید پیه شکسته شدن رکوردهایش را هم به تن بمالد.
دروازه اسطوره ایتالیا باالخره توسط مسی شکسته شد تا در شب خوب ستاره آرژانتینی کاتالونیا ،بتوان
به بازگشت دوباره بارسا امیدوار بود.
درحالی که بازی های ماه پیش آبی اناری ها همه هواداران این تیم را ،خصوصا با مشاهده اوج گیری
رئال ،نا امید کرده بود ،دو گل و یک پاس گل از مسی نشان داد که هنوز هم فرشته نجات کمپ نو سنگر
را رها نکرده است .در شب کابوس وار دیباال و هیگواین ،بار دیگر کینگ لئو درخشید تا آبی اناری ها
برای امسال هم خود را مدعی بدانند؛ حتی اگر مورینیو در اولدترافورد ،آنچلوتی در آلیانز آرنا ،کونته در
استمفوردبریج و البته زیزو در سانتیاگو ،نخواهند به هیچ تیمی باج بدهند!

کی روش و برانکو همواره رابطه ای سینوسی با یکدیگر داشته اند .حضور دوباره ایوانکوویچ در ایران
با شایعات چشم داشتن او به نیمکت تیم ملی همراه بود .خیلی ها اعتقاد داشتند که رسالت برانکو در
پرسپولیس شش ماهه است .عملکرد خوب برانکو اما با استقبال طاهری همراه شد و از آن سمت هم کی
روش با دیدن یک آلترناتیو قوی ،تصمیم گرفت هرچند کوتاه ،قید رفتن را بزند.
روزهای خوب برانکو و کی روش درست همان موقعی بود که خیال هر دو از حضورشان روی نیمکت تیم
تحت هدایتشان راحت شده بود اما جنگ پرسپولیس برای قهرمانی و تیم ملی برای صعود به جام جهانی
باعث شد تا دیگر هیچ کدام از منافعشان نگذرند .دعوا بر سر برنامه تیم ملی ،انتقادهای برانکو به کی
روش و پاسخ های چکشی او ،من جمله برگرداندن همه بازیکنان پرسپولیس به ایران باعث شد تا جنگ
بین مرد پرتغالی و کروات فوتبال ایران علنی شود.
حاال اما دعوای دوباره کی روش و برانکو بعد از یک دوره آرامش ،می تواند تجدید شود .پرسپولیسی ها که
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