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تاریخ باز هم تکرار میشود؟

جـدال رکـورد
اگرچه روی کاغذ شانس پرســپولیس برای قهرمانی بیشتر از سپاهان
اســت اما سرنوشت قهرمانی ممکن است به مانند نخستین دوره لیگ
برتر همه را غافلگیر کند .در آن سال ،استقالل در بندرانزلی مقابل ملوان
برای قهرمانی تنها به یک امتیاز احتیاج داشت ،در آنسو و در ورزشگاه
آزادی ،پرسپولیس مقابل فجرسپاسی به هر  3امتیاز بازی .استقالل باخت
و پرسپولیس برد .یک نتیجه باورنکردنی که سرنوشت قهرمانی را تغییر
داد .حاال تاریخ در لیگ هجدهم شــاید تکرار شــود .پرسپولیس برای
قهرمانی تنها به یک امتیاز نیاز دارد و ســپاهان باید استقاللخوزستان را
در نقش جهان ببرد .یک اتفاق کمنظیر که شاید در دقایق پایانی امشب
رخ بدهد یا به قول برانکو ،قهرمان با سوت آخر لیگ مشخص میشود.
اما جدا از این مسئله مهم ،امشــب برای ژنرال و پروفسور یک جدال از
نوع رکوردی اســت .امیر قلعهنویی که پیش از این با سپاهان و استقالل
 4قهرمانی را به دســت آورده و از سویی پرافتخارترین مربی لیگ برتر
به شــمار میرود در صورت قهرمانی به رکوردهای دست نیافتنیاش
اضافه میشود .اما برای مرد کروات پرسپولیس داستان متفاوت است.
اگر برانکو با پرسپولیس قهرمان شود تنها مربیای خواهد بود که توانسته
با یک تیم  3فصل پشــت سر هم قهرمانی را به دست بیاورد .کدامیک
موفق میشوند ،ژنرال یا پروفسور؟

شماره  2استقالل امروز
کفشهایش را میآویزد

خداحافظی تلخ  و اجباری خسرو

به ایران خوش آمدی
آقای خشن!

پایان اعتصاب یک روزه
استقاللیها
گلمحمدیمذاکرهبا

فدراسیون را تکذیب کرد
داورزنی به دنبال تبدیل
ه به قیمت سکه!
حوال 

انتخاب سرمربی استقالل
تا ۱۰روز دیگر

