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سانتر از همه جا
قرارداد همکاری فدراسیون فوتبال با فیفا
برای شفافیت در نقل و انتقاالت

قرارداد  DTMSو  IRTبین فدراسیون فوتبال ایران و فیفا که مربوط به
نقلوانتقاالت است ،منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ ،به منظور ایجاد سهولت در انجام نقلوانتقاالت
داخلی قرارداد  DTMSو  IRTبین فیفا و فدراسیون فوتبال ایران منعقد شد.
سیستم  DTMSبه فدراسیون فوتبال و تمامی باشگاههای لیگ برتری و لیگ
دسته اولی این توانایی را خواهد داد تا تمامی نقلوانتقاالت داخلی و بینالمللی خود
را از طریق یک پالتفرم مدیریت کنند .همچنین فدراسیون فوتبال قادر خواهد بود
گزارشات منظمی از تمام فعالیتها در حوزه نقلوانتقاالت دریافت و نظارت و شفافیت
خود را در این حوزه بهبود بخشد.
سیستم  IRTمدیریت کارگزاران فوتبال است که مطابق آخرین قوانین و مقررات
کارگزاران فیفا تهیه شده است و این کمک را به فدراسیون فوتبال میکند تا تمامی
اطالعات مرتبط به کارگزاران که در نقلوانتقاالت داخلی و بینالمللی درگیر هستند
را جمعآوری و نظارت کند .این سیستم به طور کامل و یکپارچه با سیستم مدیریت
نقلوانتقاالت  DTMSو  ITMSفیفا در ارتباط است.

شکایت فدراسیون فوتبال هندوراس
از استرالیاییها به اتهام جاسوسی
تیم ملی فوتبال هندوراس میزبان خود در بازی برگشت پلیآف جام جهانی
 ۲۰۱۸را به جاسوسی برای پی بردن به تاکتیکهای تیم میهمان متهم کرد.
به گزارش و به نقل از نشریه آس اسپانیا ،فدراسیون فوتبال هندوراس با انتشار
بیانیهای از تصمیم این سازمان برای شکایت از مقامات فوتبال استرالیا به اتهام رصد
غیرقانونی تمرینات میهمان آنها در بازی برگشت پلیآف میان قاره جام جهانی 2018
خبر داده است.
از قرار معلوم در تمرینات روزیکشنبه نماینده آمریکای شمالی و مرکزی در استرالیا،
یک پهباد به داخل ورزشگاه محل تمرین هندوراسیها ،استادیوم  ANZشهر سیدنی
فرستاده شده که به زعم مسئوالن تیم میهمان این پهپاد وسیلهای برای جاسوسی و
رصد غیرقانونی شیوه بازی و تاکتیکهای آنها بوده است.
در بیانیه فدراسیون فوتبال هندوراس درباره این ماجرا نوشته شده است :استرالیا
با استفاده از یک پهباد جلسه تمرینی رسمی هندوراس را رصد کرده و این حرکت
نارضایتی اعضای تیم و کادر فنی هندوراس را در پی داشته است.
در همین حال کلیپی کوتاه در صفحه توئیتر فدراسیون فوتبال هندوراس قرار گرفته
است که پهپاد به پرواز درآمده بر فراز استادیوم سیدنی را نشان میدهد و ظاهرا ً کنترل
این پهباد توسط فردی کلمبیایی به نام خورخه لوئیس پینتو انجام شده است که
مسئول نگهداری از چمن ورزشگاه سیدنی است.
بازی برگشت تیمهای استرالیا و هندوراس چهارشنبه  24آبان برگزار در حالی برگزار
میشود که بازی رفت آنها بدون گل تمام شد.

تعلیق رقیب اصلی بهداد سلیمی در المپیک  ۲۰۱۲لندن
وزنهبردار  ۲۹ساله روسیه به دلیل اتهام به دوپینگ با تعلیق مواجه شد.
به گزارش تسنیم« ،روسالن آلبگوف» وزنهبردار مطرح روسیه که مدال جهانی و
المپیکی در کارنامه دارد ،به دلیل اتهام دوپینگی بودن ،به حالت تعلیق مواجه شد.
فدراسیون جهانی وزنهبرداری اعالم کرد که این ورزشکار  29ساله به نقض قانون
«استفاده یا تالش برای استفاده از مواد ممنوعه» متهم شده است.
آلبگوف در المپیک  2012لندن یکی از رقبای اصلی بهداد سلیمی و سجاد
انوشیروانی در دسته  +105کیلوگرم بود که البته پس از دو نماینده کشورمان در رده
سوم ایستاد و به مدال برنز بسنده کرد.
او همچنین دو طالی مسابقات قهرمانی جهان در سالهای  2013و  2014و دو
طالی قهرمانی اروپا در سالهای  2012و  2012را در کارنامه دارد.
روسیه یکی از کشورهایی است که به دلیل تعداد باالی ورزشکاران دوپینگی ،از
حضور در رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جهان در آمریکا منع شده است.

قضاوت  ۴داور ایرانی در مسابقات بسکتبال انتخابی
جام جهانی ۲۰۱۹
داوران ایرانی در رقابتهای بسکتبال انتخابی جام جهانی  ۲۰۱۹قضاوت
خواهند کرد.
به گزارش سایت فدراسیون بسکتبال ،محمد صالحیان ،هادی سالم ،محمد دوست و
صادق قنبری چهار داور بین المللی ایران هستند که برای قضاوت به رقابتهای انتخابی
جام جهانی  2019دعوت شدهاند .
در نخستین روز رقابتهای انتخابی جام جهانی که در بیروت لبنان برگزار خواهد
شد در گروه  ،Cمحمد صالحیان و هادی سالم به عنوان سرداور و داور دوم ساعت 15
به وقت بیروت اولین بازی را (سوریه و اردن) را سوت میزنند.
محمد دوست و صادق قنبری نیز به عنوان داور اول و داور دوم ،بازی لبنان و هند را
ساعت  21به وقت بیروت قضاوت خواهند کرد.

قهرمانی سباستین فتل در جایزهبزرگ فرمول یک برزیل
سباستین فتل یکشنبه شب در مسابقه گرند پری فرمول یک برزیل به
قهرمانی رسید .لوییس همیلتون ،مدعی قهرمانی در این مسابقه چهارم شد.
ب ه گزارشایسناوبه نقل از یورواسپورت ،سباستین فتل راننده تیم فراری در مسابقه
گرند پری برزیل به قهرمانی رسید .فراری از ماه جوالی که در گرند پری مجارستان به
قهرمانی رسیده بود ،قهرمانی نداشت.
والتری بوتاس با اختالف زمانی  ۲.۷ثانیه از فتل نفر دوم بود که از خط پایان گذشت.
کیمی رایکونن از فراری نفر سوم بود و توانست از همیلتون جلو بزند و زودتر از خط پایان
بگذرد.
همیلتون در دور تعیین خط این مسابقه نیز موفقیت زیادی نداشت و از دور خارج شده
بود.در دور تعیین خط والتری بوتاس زودتر از همه از خط پایان گذشته بود.
فیلیپه ماسا ،راننده برزیلی که در کشور خود مسابقه میداد نفر هفتمی بود که از خط
پایان گذشت .ماسا قصد دارد از فصل بعد بازنشسته شود.

جهانبخش بهترین بازیکن آسیایی ماه اکتبر اروپا شد
یک سایت معتبر ورزشی ملیپوش ایرانی تیم آلکمار هلند را به عنوان بازیکن آسیایی برتر ماه اکتبر قاره اروپا برگزید .به گزارش وبسایت نود  ،سایت فوتبال تریب از میان  ۴۷بازیکن شاخص آسیایی
حاضر در لیگهای مختلف اروپایی علیرضا جهانبخش ،ملیپوش ایرانی تیم آلکمار هلند را در صدر برترینهای ماه اکتبر قرار دارد .این سایت ورزشی در توصیف دالیل خود برای انتخاب جهانبخش به
ن بازیکنان آسیایی ماه سپتامبر در صدر
عنوان بهترین بازیکن آسیایی ماه اکتبر قاره اروپا نوشت :جهانبخش شروع خوبی در فصل جدید اردویژه هلند داشت و پس از قرار گرفتن در رده پنجم برتری 
ردهبندی ماه اکتبر قرار گرفت .او در این ماه  ۴بازی برای آلکمار انجام داد و موفق به دادن  ۳پاس گل شد .جهانبخش در  ۳بازی به عنوان بهترین بازیکن میدان شناخته شد و در بازی برابر اوترخت
ضمن گلزنی  ۲پاس گل نیز داد .مایا یوشیدا (بازیکن ژاپنی ساوتهمتون) و علی عدنان (بازیکن عراقی اودینزه ایتالیا) پس از علیرضا جهانبخش در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.

ایران مقابل ونزوئال پیروز شد

شاگردان کی روش با هر ترکیبی شکست ناپذیز

بررسی سابقه بازیهای تیم ملی فوتبال
ایران در مقابل تیم های آمریکای جنوبی
تیم های فوتبال ایران و ونزوئال در حالی به دیدار هم رفتند
که تیم ملی کشورمان عملکرد قابل قبولی مقابل تیم های این
قاره داشته است.
به گزارش وبسایت نود  ،تیم ملی فوتبال در  ۱۵دیدار
اخیر  ۶با نمایندگان آمریکای جنوبی 6باخت  ۵ ،مساوی
و  ۴برد (تا قبل از دیدار دیروز با ونزوئال) به دست آورده
است و آخرین دیدار ما با نماینده ای از این قاره با پیروزی
به پایان رسید  ،شاگردان کی روش در آخرین دیدار خود
در مقابل تیم های این قاره موفق شد با نتیجه  ۰-۲شیلی
قدرتمند که از بازیکنانی همچون سانچز و ویدال بهره
می برد را شکست دهد.
بدترین شکست ما در مقابل نمایندگان این قاره شکست
 ۰-۳مقابل برزیل و  ۱-۴مقابل پرو است  ،بازی مقابل
برزیل آخرین حضور کریم باقری در مستطیل سبز بود
و دیدار مقابل پرو در اولین حضور ایران در جام جهانی
رقم خورد .
ونزوئال در مقدماتی جام جهانی با  ۱۲امتیاز در منطقه
آمریکای جنوبی در انتهای جدول قرار گرفت .

دیدار دوستانه ایران و ونزوئال با پیروزی ملی پوشان به
پایان رسید.
به گزارش وب سایت نود ،دیدار دوستانه ایران و ونزوئال از ساعت
 ۱۷:۳۰در ورزشگاه خوفرت در کشور هلند برگزار شد و این دیدار
با برتری یک بر صفر ایران به پایان رسید.
علیرضا جهانبخش در دقیقه  ۵۷برای ایران گل زد تا ورزشگاه
نایمخن برای مهاجم تیم ملی ایران خوشیمن باشد .جهانبخش
پیش از حضور در آلکمار در تیم نایمخن به میدان رفته بود.
کارت زرد :کوییجادا در دقیقه  ۲۳و ویکر آنخل در دقیقه ۲۹
از ونزوئال
کارت قرمز--:
تیم ملی فوتبال با نفرات زیر به میدان آمد:
علیرضا بیرانوند ،مرتضی پورعلیگنجی ،سیدجالل حسینی،
رامین رضاییان ،احسان حاجصفی ،سعید عزتاللهی ،علی
کریمی ،اشکان دژاگه ،علیرضا جهانبخش ،وحید امیری و رضا

قوچان نژاد
*در نیمه دوم سامان قدوس از ابتدا به جای اشگان دژاگه
وارد زمین شد.
*دقیقه  ۵۵ضربه سر قوچان نژاد منجر به گل شد که داور این
گل را آفساید اعالم کرد.
*تیم ملی ایران بازی قابل قبولی را در نیمه دوم به نمایش
گذاشت و در دقیقه  ۵۷جهانبخش با پاس زیبای امیری اولین گل
این دیدار را به ثمر رساند.
* دقیقه  ۶۰چهره های همچون کاوه رضایی ،سردار آزمون،
امید ابراهیمی ،رشید مظاهری ،درنیمه دوم به میدان آمدند.
همچنین بعد از خروج سید جالل از ترکیب در نیمه دوم بازوبند
کاپیتانی به احسان حاج صفی داده شد.
*سردار آزمون در دقیقه  ۸۴در موقعیت تک با تک قرار گرفت
که با واکنش دروازه بان تیم ونزوئال همراه بود و این فرصت از
دست رفت.

دقایق حساس
دقیقه  : ۴کار تیمی بازیکنان ایران با شوت حاج صفی همراه
بود که فارینز توپ را مهار کرد.
دقیقه  : ۲۵شوت سنگین احسان حاج صفی به شکلی
فوق العاده خطرناک به بیرون رفت  ،رضا قوچان نژاد در بین راه
سعی داشت تاثیری روی توپ بگذارد که با فاصله کم به بیرون رفت.
دقیقه  : ۲۷حرکت ترکیبی بازیکنان ایران با پاس کات بک
رامین رضاییان همراه شد که مدافعان ونزوئال به سختی توپ را
به کرنر زدند و در ادامه این کرنر با ضربه سر حسینی به شکلی
خطرناک به بیرون رفت.
دقیقه  :۳۵اشتباه علیرضا بیرانوند در خروج با ضربه بازیکن
ونزوئال همراه شد که جالل حسینی با ضربه سر توپ را از خط
دروازه بیرون کشید .
دقیقه  : ۴۲توپ در شرایطی که وحید امیری انتظار آن را
نداشت توپ به او برسد به این بازیکن رسید و ضربه او را فارینز

به خوبی مهار کرد .
دقیقه  :۵۶ارسال علیرضا جهانبخش را قوچان نژاد وارد دروازه
حریف کرد که داور به نشانه آفساید آن را قبول نکرد.
دقیقه  ( ۵۷گل اول ایران  -علیرضا جهانبخش )  :روی یک ضد
حمله سریع در حالی که دروازه بان ونزوئال جلو آمده بود امیری
یک پاس عالی به جهانخش داد و علیرضا دروازه خالی را باز کرد .
دقیقه  :۷۰ارسال از سمت چپ دروازه ایران این بار با ضربه
سر سالومون راهی اوت شد تا ونزوئال همچنان در دستیابی به
گل ناکام بماند.
دقیقه  : ۸۱شوت زمینی و محکم بازیکن ونزوئال با واکنش
مناسب مظاهری همراه شد تا دروازه ایران بسته بماند.
دقیقه  : ۸۳پاس فوق العاده کاوه رضایی  ،سردار را در فرصت
تک به تک قرار داد که ضربه آزمون را گلر ونزوئال با پا برگشت داد.
دقیقه  : ۸۹ضربه سنگین بازیکن ونزوئال را بازهم رشید
مظاهری با یک واکنش زیبا مهار کرد.

با همکاری فدراسیون

با صعود پورتوریکو

دایی برای کمک به زلزلهزدگان غرب کشور پیشقدم شد

چهره  ۲۴تیم حاضر در والیبال قهرمانی جهان مشخص شد

علی دایی قصد دارد با همراهی اهالي فوتبال و
فدراسيون پس از اخذ مجوزهای قانونی با اعالم شماره
حسابی اقدام به جمع آوری کمک های مردمی و
جامعه فوتبال و ورزش کشور کند.
به گزارش وب سایت نود ،یکی از تصمیمات جلسه علی
دایی با مهدی تاج ادای دین و همراهی جامعه فوتبال کشور
با حادثه دیدگان زلزله غرب کشور و کرمانشاه بود .دایی که
در پی زلزله در ورزقان و آذربایجان با حضور در مناطق زلزله
زده و برخی اقدامات تالش هایی برای کمک به زلزله زدگان
داشت و اقدامات انجام شده را پنهان نگه داشت در جلسه با
تاج اعالم کرد بنده قصد دارم برای جمع آوری کمک های
مردمی و اقدامات حمایتی جامعه فوتبال دست بکار شوم و
اگر فدراسیون فوتبال هم بنده را در این مسیر همراهی کند
بهتر خواهد بود چرا که می خواهم این اقدامات کامال قانونی و با اخذ مجوز باشد و فدراسیون می تواند در اخذ مجوز و سایر اقدامات
بنده را همراهی کند .تاج هم از این پیشنهاد استقبال کرده و تاکید کرد وقتی شما پرچمدار این جریان خیرخواهانه باشید تردید
ندارم همه باشگاههای لیگ برتر و همه پیشکسوتان و اهالی فوتبال و حتی ورزشکاران دیگر رشته ها شما را همراهی خواهند
کرد و اتفاق بزرگی در نهایت رقم خواهد خورد و تردید نکنید فدراسیون هم از تمام ظرفیت ها در این مسیر استفاده خواهد کرد.
رایزنی های علی دایی آغاز شده و بسیاری از ورزشکاران نامدار برخی رشته های ورزشی با آگاهی از این تصمیم دایی اعالم داشته
اند با تمام وجود در این کار خیرخواهانه مشارکت کرده و از توان خود استفاده خواهند کرد.

با صعود پورتوریکو با تکلیف  ۲۴تیم حاضر در والیبال
قهرمانی جهان  ۲۰۱۸مشخص شد.
ب ه گزارش ایسنا ،با پایان رقابتهای انتخابی والیبال
قهرمانی جهان در منطقه نورسکا تکلیف  ۲۴تیم حاضر در
قهرمانی جهان در سال  ۲۰۱۸مشخص شد.
بامداد روزدوشنبه دو دیدار برگزار شد که تیمهای مکزیک
و کوبا با نتیج ه مشابه سه بر صفر برابر گواتماال و پورتوریکو
به پیروزی رسیدند و در پایان تیمهای پورتوریکو  ،کوبا و
مکزیک  ۱۰امتیازی شدند و گواتماال بدون امتیاز در قعر
جدول قرار گرفت.
به این ترتیب از منطقه نورسکا دو تیم کوبا و پورتوریکو
بلیت قهرمانی جهان را دریافت کردند و مکزیک به دلیل
میانگین امتیازی کمتر از صعود به این رقابتها باز ماند.
با اتمام رقابتهای انتخابی منطقه نورسکا چهره  ۲۴تیم حاضر در والیبال قهرمانی جهان  ۲۰۱۸که از  ۱۹شهریور ماه تا هشت
مهر ماه  ۱۳۹۷در دو کشور بلغارستان و ایتالیا برگزار میشود مشخص شد.
تیمهای فرانسه ،هلند ،اسلوونی ،روسیه ،صربستان ،فنالند  ،بلژیک ،ایتالیا ،بلغارستان ،برزیل ،آرژانتین  ،ایران ،چین ،ژاپن،
استرالیا ،تونس ،مصر  ،کامرون ،آمریکا  ،کانادا ،دومینیکن  ،پورتوریکو و کوبا تیمهای شرکت کننده در قهرمانی جهانی
هستند.
قرعهکشی مسابقات والیبال قهرمانی جهان نهم آذر ماه سال جاری در فلورانس ایتالیا برگزار میشود.

پیام دایی به طاهری :دیدار ما در دادگاه

 100میلیونی که سه و نیم میلیارد تومان شد
در میان طلبکاران باشگاه پرسپولیس علی دایی یکی از
بزرگترین ها محسوب می شود ،چرا که او بیش از سه میلیارد
تومان از این باشگاه طلبکار است.
به گزارش ورزش سه پرسپولیس به هرشکلی که بود توانست سر
موعد مجوز حرفه ای را بگیرد؛ اما واقعیت این است که باشگاه هنوز
نتوانسته با انبوه طلبکاران قدیمی این باشگاه تسویه حساب کند.
یکی از مهمترین طلبکاران حال حاضر باشگاه پرسپولیس علی دایی
سرمربی سابق این تیم است که طلبی معادل سه و نیم میلیارد تومان
از این باشگاه دارد .مبلغی سنگین که بی شک می تواند مشکالت
مالی این باشگاه را در این وضعیت بحرانی تشدید کند.
ماجرای طلب دایی
علی دایی در زمان مدیریت محمد رویانیان و در سال  1392با
قراردادی سه ساله هدایت پرسپولیس را به عهده گرفت .او تیم را
در اولین سال نایب قهرمان لیگ برتر کرد؛ اما در دومین سال و
بعد از گذشت شش هفته از رقابت های لیگ برتر علی دایی توسط
مدیرعامل جدید آن وقت حمیدرضا سیاسی که جانشین محمد
رویانیان شده بود به طرزی عجیب از کار برکنار و حمید درخشان
جانشین او شد؛ اما برکناری علی دایی جدا از حواشی جدی اش یک
چالش جدید هم برای باشگاه بدهکار و مقروض پرسپولیس به حساب
می آمد ،چرا که مبلغ باالی قرارداد او می توانست برای پرسپولیس
دردسرساز شود .در همان زمان مدیریت باشگاه پرسپولیس قرارداد
دایی را تا پایان فصل دوم تسویه کرد؛ اما مشکل زمانی پیدا شد که
این باشگاه مالیات صدمیلیونی شهریار را نداد.
ممنوع الخروجی دایی
علی دایی بعد از برکناری از پرسپولیس تا پایان فصل کنار نشست؛
اما ماجرای عدم پرداخت مالیاتش توسط باشگاه برای او دردسر ساز
شد .او وقتی برای یک سفر عازم خارج از کشور بود با مشکل ممنوع
الخروجی مواجه و این موضوع باعث ناراحتی اش شد .دایی از طریق
وکیلش پیگیر مساله مالیاتی اش از باشگاه شد؛ اما پاسخ درستی
نگرفت و کار به شکایت از کمیته انضباطی کشید .کمیته انضباطی

در رای صادره اش در رابطه با شکایت علی دایی از باشگاه پرسپولیس
حق را به مربی سابق پرسپولیس داد و این باشگاه را به پرداخت سه و
نیم میلیارد تومان محکوم کرد 2 .میلیارد و نیم از این مبلغ مربوط به
قرارداد دایی در فصل آخر و یک میلیارد نیز برای مالیات که از سوی
باشگاه پرداخت نشده بود.
آئین نامه سازمان لیگ بالی جان پرسپولیس
علی دایی بعد از جدایی از پرسپولیس تا پایان فصل در هیچ
تیمی کار نکرد؛ اما در فصل بعد از آن به تیم صبای قم پیوست؛
اما وجود آئین نامه ای در سازمان لیگ این اجازه را به دایی داد
که با وجود فعالیت حرفه ای در باشگاهی دیگر دستمزدش از
پرسپولیس را پیگیری کند .در واقع براساس قانون یک مربی اگر

بعد از برکناری در باشگاه دیگر مشغول به کار شده و دستمزد
بگیرد دیگر نمی تواند دستمزدش از باشگاه قبلی را بگیرد؛ اما
همانطور که گفته شد آئین نامه سازمان لیگ و خالء قانونی
موجود باعث شد تا دایی همزمان با فعالیت در صبا بتواند در
کمیته انضباطی درباره طلب سال سوم قراردادش با پرسپولیس
علیه این باشگاه حکم بگیرد.
دیدار ما در دادگاه
علی دایی در پاسخ به مذاکره با علی اکبر طاهری می گوید« :دیدار
ما در دادگاه !»...طاهری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در زمانی که
بحث برگزاری دربی سرخابی در بیله فلد آلمان بود با علی دایی
تماس می گیرد تا در این رابطه از او کمک بگیرد ،دایی هم تمام

تالشش را برای کمک به باشگاه برای برگزاری این بازی انجام داده و
تخفیف های الزم را هم می گیرد؛ اما وقتی طاهری می خواهد با دایی
در رابطه با طلبش از باشگاه مذاکره کرده و از او تخفیف بگیرد ،دایی
در جواب مدیرعامل پرسپولیس می گوید که در این رابطه فقط در
دادگاه صحبت خواهد کرد.
 100میلیونی که  3میلیارد شد
علی دایی ناراحت است که حاضر نیست راجع به این موضوع با علی
اکبر طاهری حرف بزند .او حتی در صحبتی که با جعفرکاشانی رئیس
هیات مدیره و پیشکسوت قدیمی و مورد احترام پرسپولیس حرف
می زند نسبت به رفتارها و بی توجهی های باشگاه گالیه مند بوده
است و البته انگار این پیر باشگاه پرسپولیس هم نمی تواند رضایت
شهریار برای کوتاه آمدن درباره مطالباتش را بگیرد .دایی زمانی حاضر
بود که با پرداخت مالیاتش که انگار بیش از صد میلیون تومان بوده
است از مبلغ قراردادش با این باشگاه صرف نظر کند؛ اما وقتی بی
توجهی مسئوالن را دید برای مبلغ قرارداد سومین سالش هم اقدام
کرد و حاال می تواند سه و نیم میلیارد از باشگاه پرسپولیس بگیرد.
هواداران ،آقای گل و پرسپولیس
علی دایی یکی از مردان پرافتخار و محبوب و یکی از اسطوره
های باشگاه پرسپولیس است .مردی با انبوه افتخارات که پوشیدن
لباس پرسپولیس در دوران بازی ،مربیگری در آن و ابراز عالقه هایی
که در سال های اخیر از قلب شهریار بیرون آمده اند دالیل کافی
برای این موضوع هست که رابطه ای عمیق میان شهریار ،پرسپولیس
و هوادارانش شکل بگیرد و شاید این انتظار را از دایی باال می برد
که نسبت به دریافت مطالباتش از باشگاه پرسپولیس به خاطر این
باشگاه و هوادارانی که او را بسیار دوست می دارند انعطاف هایی
را به خرج بدهد .هرچند همه می دانند اتفاقاتی که برای دایی به
خصوص در سال آخر حضورش در پرسپولیس رقم زدند به هیچ وجه
در شان او نبوده و ممکن است هنوز تلخی اش در کام دایی باشد؛
اما امروز روز جدیدی است که شهریار در آن می تواند بار دیگر نقش
قهرمانانه اش را ایفا کند.

