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ﻟﯾﮓ  3ﻓوﺗﺑﺎل اﯾران در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت  5ھﻔﺗﮫ ﺧود را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺗﯾم ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺳﯾﻣرغ اﻟﺑرز ﺑﮫ ﻣدد ﻣدﯾرﯾت ﺧوب وﺗﻼش ﮐﺎدر ﻓﻧﯽ وﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺷروﻋﯽ ﺧوب در اﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت داﺷﺎﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ﮔزارش  90اﻟﺑرز ،در اﯾن ارﺗﺑﺎط اﺷﮑﺎن زارﻋﯽ ﻣرﺑﯽ ﺗﯾم ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺳﯾﻣرغ ﯾﺎدداﺷﺗﯽ ﮐوﺗﺎه از ﺷراﯾط ﺣﺎل ﺣﺎﺿر وﻓﺿﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾن ﺗﯾم را ﺑرای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐرده در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد:
ﻗﻠب ﺷﯾر واژه ای ﺑود ﮐﮫ در ﻟﯾﮓ ﺑرﺗر ھﻔﺗم وارد ﻓرھﻧﮓ ﻟﻐﺎت ﻓوﺗﺑﺎل ﮐﺷور ﻣﺎ ﺷد .آن زﻣﺎن اﺑزار ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ اﻧدازه اﻣروز وﺟود ﻧداﺷت ﺗﺎ از ﺣواﺷﯽ ،اﺧﺗﻼﻓﺎت و ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ آن ﺗﯾم در آن
ﺳﺎل ﺑرای ھﻣﮫ ﺑﮫ روﺷﻧﯽ اﻣروز ﭘرده ﺑردارد اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟود ھﻣﮫ ی اﯾن ھﺎ ،ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﺑﯾﻧﻧده ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود دﻟﯾل اﺻﻠﯽ ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ اون ﺗﯾم رو اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردﻧد.
دﻟﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣرﺑﯽ وﻗت ﺗﯾم ﺑﻌد از ھر ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﺟﻠوی دورﺑﯾن ھﺎ ازش ﯾﺎد ﻣﯾﮑرد)) .ﻗﻠب ﺷﯾر((! ...
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻗرﻋﮫ ﮐﺷﯽ ﺗوی ﺳﺧت ﺗرﯾن ﮔروه ﻣرﺣﻠﮫ اول ﻟﯾﮓ ﺳﮫ ﮐﺷور ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾم ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﻻزم از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن ﺟوان و ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد را ﮐﻧﺎر ﺧود دارﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ،ﺗﺎ ﺣد
ﻣﻣﮑن ﺗﻔﮑرات ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻣﺗد ﺑﮫ روزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎدر ﻓﻧﯽ ﺑﮭش ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗﯾم رو ﺑرای ﺻﻌود ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارﯾم و ﻋﻼوه ﺑر ﮐﺳب ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ ،از ﻧظر ﮐﯾﻔﯾت ﻓوﺗﺑﺎﻟﯽ در اﯾن ﺳطﺢ از رﻗﺎﺑت ھﺎ اﯾﺟﺎد
ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﮐﻧﯾم.
ﺷﮑرﺧدا ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﭘﻧﺞ ھﻔﺗﮫ اول را ﺑدون ﺷﮑﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔل ﺧورده و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﺎزی ھﺎی ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﮫ و ﺑﮫ دﺳت آوردن آﻣﺎر ھﺎﯾﯽ در ﺳطﺢ ﺗﯾم ھﺎی ﺗراز اول ﻟﯾﮓ ﺑرﺗر ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ
ھﺎ و اﯾده آل ھﺎی ﺧودﻣون ﻧزدﯾﮏ ﺑﺷوﯾم.
ﻣﻌﺗﻘدم ﺑﮭﺗرﯾن اظﮭﺎر ﻧظر ،ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ،درون زﻣﯾن اﺳت و در آﺧر ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺑﮫ ﻣردم ﺧوب اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز ﮐﮫ در اﯾن ﭼﻧد ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره از ﺗﯾم ﺷﮭرﺷون ﺑﮫ ﺷدت ﺑرای ﻣﺎ و ﺑﭼﮫ ھﺎی
ﺗﯾم دﻟﮕرﻣﯽ ﺑودﻧد اﯾن ﻗول را ﺑدھم ﮐﮫ از اﯾن ھﻔﺗﮫ و ﺑﺎزی در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﯾم ﮐﺎﺳﭘﯾن ﻓرﯾدون ﮐﻧﺎر ﻋﻼوه ﺑر ﺗﻣﺎم ﻧﮑﺎت ﻓﻧﯽ و ﻓوﺗﺑﺎﻟﯽ ﺷﺎھد ﻗﻠب ﺷﯾر ﺗﮏ ﺗﮏ ﺑﺎزﯾﮑن ھﺎی ﺗﯾم ﺷﮭرﺷون ﺧواھﻧد ﺑود.

