
صحبت های اخیر مهدی تاج متفاوت با اظهارات 
گذشته وی بود و این پرسش مطرح می شود که آیا 
او به جمع افرادی پیوسته است که خواهان تغییر 

در کادر فنی تیم ملی هستند یا خیر.
نتایج  درباره  دیگر  شکلی  به  بار  این  تاج  مهدی 
تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2022 قطر صحبت 
کرد. او در دفعات گذشته سعی می کرد با عباراتی 
نظیر »اگر شانس داشتیم، صعود می کردیم«، »تیم 
ملی تا آخرین دقایق شانس صعود به دور بعدی 
بعدی  دور  به  نتوانستیم  اینکه  از  و  داشت  را 
دفاع  مقام  در   ... و  نیستیم«  کنیم، خرسند  صعود 
برنامه  در  حتی  او  برآید.  کی روش  عملکرد  از 
تیم  عملکرد  از  کاماًل  نیز  ورزش  شبکه  جنجالی 

ملی در جام جهانی 2022 دفاع کرد.

به  متفاوتی  ادبیات  روز گذشته  تاج  این حال  با 
ملی در جام  تیم  به شکست  برد و صراحتًا  کار 
»پذیرفته ام  گفت:  و  کرد  اعتراف  قطر  جهانی 
عذر  حتمًا  هم  بابتش  و  خوردیم  شکست  که 
بیانیه  در  ما  عذرخواهی  اگرچه  می خواهم. 
همکارانم  و  من  ولی  ندید،  کسی  را  فدراسیون 
با کمال خضوع و فروتنی این کار را انجام داده 
و  نرمال  اوضاع  در  ملی  تیم  دارم  اعتقاد  بودیم. 

طبیعی با این بضاعت باید صعود می کرد«.
گونه ای  به  تاج  که  است  افتاده  اتفاقی  چه  اینکه 
دیگر صحبت کرده، یک موضوع است اما موضوع 
مهم تر این است که آیا با این حرف ها پروژه عبور 
از کی روش کلید زده شده یا ماجرای دیگری در 
میان است؟ تردیدی در این موضوع وجود ندارد 
که مهدی تاج یکی از حامیان اصلی ادامه فعالیت 
کی روش است. اکنون این سؤال به وجود می آید 
که با اعتراف به شکست تیم ملی در جام جهانی، 

آیا تاج نظرش را تغییر داده است؟
تاج البته در ادامه گفته است: »می دانم بحث اصلی 
این روزهای فوتبال درباره موضوع سرمربی تیم 
ملی است. از همه می خواهم اجازه داده شود در 
این زمینه بهترین تصمیم را بگیریم. من اطمینان 
مردم  امانتدار  رئیسه  هیئت  و  فدراسیون  می دهم 
خواهند بود و بهترین تصمیم را خواهند گرفت. 

ملت های  جام  در  نتیجه  این  جبران  ما  هدف 
آسیاست و ان شاءاهلل با در نظر گرفتن همه جوانب 

و صالح تیم ملی، تصمیم مان را اعالم می کنیم «.
از  بخش  این  به  توجه  با  که  دیگری  پرسش 
حرف های تاج به وجود می آید این است که آیا با 
کی روش امیدی به موفقیت در آینده وجود دارد؟ 
که  است  کرده  اعالم  فدراسیون  رئیس 
 2023 آسیا  ملت های  جام  در  »می خواهیم 
جبران کنیم« اما آیا این مهم با کی روش محقق 
بیشتر  کی روش،  عملکرد  به  توجه  با  می شود؟ 
این  با  ایران  فوتبال  دارند  اعتقاد  کارشناسان 
مربی آینده روشنی ندارد و از هم اکنون می توان 
جام  در  کی روش  با  ایران  که  کرد  پیش بینی 
حتمًا  باید  و  رسید  نخواهد  جایی  به  ملت ها 

تغییراتی در رأس تیم ملی صورت بگیرد.
حال این ابهام و سؤال وجود دارد که آیا مهدی تاج 
و سایر مدیران ارشد فدراسیون به چنین نتیجه ای 
رسیده اند؟ آیا قرار است فدراسیون تمرکز خود را 
روی مربی دیگری بگذارد یا ماجرای دیگری در 
میان است؟ بیشتر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال مخالف ادامه حضور کی روش در تیم ملی 
این  در  فدراسیون  نهایت  در  دید  باید  و  هستند 
افکار عمومی  به خواست جامعه فوتبال و  زمینه 

احترام می گذارد یا خیر.
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آغاز ریاست جمهوري الیورکراْمِول تنها رئیس جمهور انگلستان )1653م()ر.ک: 3 سپتامبر(

وقوع زمین لرزه شدید موسوم به سونامي در جنوب و جنوب شرق آسیا )2004م(
تولد "چارلْْز بِبیج" دانشمند برجسته انگلیسي و  مخترع ماشین حساب )1792م(

زادروز رودکی از نخستین شاعران پارسی گوی )239ش(

ذکر روزدوشنبه

اگر شک کند که به سرمایه ای که با آن امرار معاش می کند، خمس تعلق می گیرد 
یا خیر، وظیفه چیست؟

جواب: اصل سرمایه اگر از درآمد کسب بوده و خمس آن داده نشده باشد، سر سال خمسی مشمول خمس 
است مگر در جایی که پس از پرداخت خمس، درآمد کسب با بقیه سرمایه، برای هزینه های زندگی کافی 
نبوده یا کسب، مناسب با شأن عرفی او نباشد و یا تردید داشته باشد که چنین است یا خیر که در این موارد 

پرداخت خمس واجب نیست. ری
رهب
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داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

امام باقر علیه السالم
ال نِعَمَة کالعاِفَیِة ، و ال عاِفَیَة کُمساَعَدِة التَّوفیِق .

هیچ نعمتی چون عافیت نیست و هیچ عافیتی چون یاوری توفیق.

یا قاضی الحاجات
 ای برآورنده حاجت ها

اعتراف تاج و یک سؤال مهم؛ 
همراهی رئیس فدراسیون با مخالفان 

برای عبور از کی روش؟

" من همواره از زمان بچگی فکر می کردم 
که قوی هستم."

گرفت  تصمیم  او  بود  سالش  ده  ضحی  وقتی   
دختر  ضحی  شود.  معمار  یک  شد  بزرگ  وقتی 
بسیار مصممی بود. باالخره بزرگ شد و یکی از 
بزرگترین معمارهای عصر حاضر شد.  او بعنوان 
ملکه منحنی معروف گشت. زیرا در معماریش از 

خطوط برجسته و گسترده ای استفاده می کند.
 یک بار که در فرودگاه  زمانی که سوار هواپیما 
شده بود. خلبان اعالم کرد که لحظاتی برای بلند 
خشمگینانه  داشت.ضحی  خواهند  تاخیر  شدن 
سوار  را  او  االن  همین  باید  که  کرد  می  اصرار 
هواپیمای دیگری کنند و هرچه پرسنل پرواز برای 
او توضیح می دادند که این امکان پذیر نیست زیرا 
امکان  و  هواپیماست  این  داخل   االن  او  چمدان 
پذیر نیست. او گوشش به این حرف ها بدهکار 
نبود و از هواپیما خارج شد و رفت. و معموال او 

در همه پرواز ها از همین روش استفاده می کرد.
و  رود  فراتر  مرزها  از  داشت  دوست  ضحی   

امکان  دیگران  نظر  به  که  دهد  انجام  کارهایی 
ساختمانهایی  او  خاطر  همین  به  نباشد.  پذیر 
هم                         را  فکرش  حتی  دیگران  که  آورد  بوجود  را 

نمی توانستند، بکنند.
مرکز  ویال،  موزه،  نشانی،  آتش  ایستگاه  او   
فرهنگی، مرکز آکواریوم و خیلی چیزهای دیگری 

را طراحی کرده است.
 ضحی مسیر زندگی خودش  را خودش ساخته بود 
و از اینکه همیشه متفاوت باشد ترسی نداشته است.
گوید:  می  او  مورد  در  وی  مشاوران  از  یکی   
"او مثل یک سیاره ای است که در مسیر ی که 

خودش می خواهد به دور خورشید می چرخد.
خواهد  می  کار  چه  که  دانست  می  همیشه  او   
بکند.  تا زمانی که به مقصودش نمی رسید دست 
از تالش بر نمی داشت وآرام نمی گیرفت. بعضی 
موفقیت در زندگی است. کلید  این  که  معتقدند 
سلطنتی  موسسه  از  که  است  زنی  اولین  ضحی 

معماری انگلیس، مدال طال دریافت کرده است.
31 اکتبر 1950-31 مارس 2016 عراق
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صد زن موفق دنیا »ضحی حدید« معمار

*مناقصه گزار : شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران- منطقه کرمانشاه

لذا از شرکت هاي واجد شرایط دعوت بعمل مي آید از تاریخ 1401/10/05  نسبت به دریافت اسناد این مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( اقدام نمایند. الزم به ذکر است 
کلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا بارگزاري اسناد و ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاکت ها از طریق درگاه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلي، در سایت مذکور ثبت نام نموده و نسبت به دریافت گواهي امضاي دیجیتال جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
اطالعات مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکات الف و کیفي: آدرس: کرمانشاه میدان سپاه پاسداران انقالب اسالمي- شرکت  ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کرمانشاه، کد پستي 

6714799519 شماره تماس 08338350113
*تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد و )مطابق فرمت تحویلي در اسناد مناقصه (ارائه گردد.

شرایط متقاضي و مدارك مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: 1-تصویر گواهینامه معتبر تعیین صالحیت پیمانکاري از اداره کل کار و امور اجتماعي استان در زمینه هاي: خدمات عمومي، نگهداري و خدمات 
فضاي سبز، تعمیر و نگهداري تاسیسات

2-تصویر گواهینامه معتبر صالحیت ایمني امور پیمانکاري از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي استان  
3-تصویر کارت ملي و شناسنامه مدیر عامل و اعضاي هیئت مدیره

4-تصویر آگهي تاسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمي )براي شرکت هایي که کمتر از یک سال تاسیس شده اند(
5-تصویر اساسنامه شرکت

6-تصویر آگهي آخرین  تغییرات مندرج در روزنامه رسمي
7-گواهي امضا از دفتر خانه اسناد رسمي

8-ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال گذشته که توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حسابداران رسمي انجام شده باشد.
9-مستندات مربوطه به اطالعات مندرج درفرم هاي ارزیابي کیفي)تجربه ،حسن سابقه ،توان مالي و...(  ارائه حسن انجام کار مربوط به آخرین قرارداد براي شرکت کنندگاني که با این شرکت قرارداد داشته 

و یا دارند الزامیست
10-ارائه گواهینامه ها و مستندات مربوط به فرم هاي ارزیابي توانمندي ایمني بهداشتي  و زیست محیطي

تذکرات مهم: *کلیه صفحات اسناد مناقصه و موارد خواسته شده باید به مهر و امضا الکترونیکي  فرد یا افراد مجاز طبق اساسنامه یا آگهي تغییرات  برسد.
*عدم ممنوع المعامله بودن درسطح کلیه شرکت هاي تابعه وزارت نفت )درصورت محرز شدن، ضمانت /سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد(.

*کلیه پیمانکاران میبایست حداقل تا48 ساعت قبل از تحویل پاکات صورتجلسه توجیهي را دریافت و باآگاهي کامل اعالم نرخ نمایند.
*حضور شرکت ها بصورت مشارکت و کنسرسیوم درمناقصه امکان پذیر نمي باشد.

*حداقل نمره ارزیابي قابل قبول براي ارزیابي خدماتي پیمانکار نمره 50  و  براي ارزیابي توانمندي ایمني بهداشتي و زیست محیطي 60 مي باشد.
*مناقصه گزار در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار مي باشد.

*زمان و ساعت جلسه بازگشایي نهایي متعاقبا به اطالع شرکت هایي که امتیاز الزم کیفي را کسب نموده اند خواهد رسید.
*حداقل تعداد شرکت کنندگان جهت بازگشایي: به هر تعدا د پاکات واصله ارائه شده 

     1401/10/05 اول:       نوبت  چاپ  *تاریخ  نوبت دوم 1401/10/10 
 

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي  توام با ارزیابي کیفي بصورت فشرده  

 روابط عمومي شرکت ملي پخش منطقه کرمانشاه

بلغ تضمین فرآیند مبلغ برآورد اولیهموضوع مناقصه 
ارجاع کار

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد از 
تاریخ 1401/10/05 تا ساعت 16:00  روز

تاریخ بارگزاري پاکات در سامانه 
ستادتا ساعت 12:00  روز

تاریخ بازگشایي اولیه پاکات ارزیابي 
زمان جلسه توجیهيکیفي از ساعت 09:00 صبح

حجمي زماني انبار 
159.242.445.7897.962.122.2891401/10/111401/10/221401/10/24نفت منطقه کرمانشاه

1401/10/13
ساعت 11:00صبح

در محل سالن کنفرانس منطقه

نوع تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: یکي از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتي )به غیر از تضامین صادر شده ازطرف پست بانک( و به مبلغ مندرج درجدول فوق  مي باشد ) درصورت واریز سپرده نقدي به شماره حساب 
جام دوطرفه بانک ملت9200030494 باشناسه 30450 نزد بانک ملت( .
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شرکت گاز استان آذربایجان شرقي درنظردارد پروژه خرید یوپی اس به همراه باتری و 
 www.setadiran.ir رك باتری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

به شرح ذیل برگزار ، و به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.
- یوپي اس OnLine با توان KVA 3 به همراه باتری 12V42A به تعداد 100 دستگاه 

- رك باتری دو طبقه برای 8 عدد باتری به تعداد 100 عدد
بدین منظورازکلیه شرکتهای سازنده/تأمین کننده معتبر دارای مجوز فعالیت ، و توانایی تامین 
اقالم فوق  و تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
به مبلغ -/2/200/000/000)دو میلیارد و دویست میلیون ریال( دعوت می نماید حداکثر تا 
10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعالم آمادگي کتبي خود را ، و فرم های تکمیل 
شده پرسشنامه ارزیابی )کیفی تامین کنندگان کاال( و تصویر مدارك و مستندات مندرج در 

فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمایند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده 
است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای 

الکترونیکی را دریافت نمایند.
*تلفن: 34496274 و 041-34448095

*دورنگار:   041-34447089

»آگهي فراخوان مناقصه«
  شماره:    1401-91

ت اول
نوب

روابط عمومي شرکت گاز استان آذربایجان شرقيشناسه آگهی: 1430164

به گزارش اکیپ، با نزدیک شدن به پایان سال 2022 
میالدی، تیم منتخب بهترین بازیکنان سال معرفی 
همه،  از  بیش تر  منتخب،  بازیکنان  بین  در  شدند. 
بازیکنان رئال مادرید حضور دارند که قهرمان لیگ 
برنده  بنزما  تیم کریم  این  اروپا شدند.در  قهرمانان 
لیونل مسی  ام باپه و  کیلیان  توپ طال و هم چنین 

برترین گلزنان جام جهانی قطر، حضور دارند.
تیم منتخب سال 2022 فوتبال جهان

دروازه بان: تیبو کورتوا )بلژیک، رئال مادرید(
مدافعان: کایل واکر )انگلیس، منچسترسیتی(، فیرجیل 
گواردیول  یوسکو  لیورپول(،  )هلند،  دایک  فن 

)کرواسی، الیپزیگ(، تئو هرناندز )فرانسه، میالن(
هافبک ها: لوکا مودریچ )کرواسی، رئال مادرید(، 
دی  کوین  منچستریونایتد(،  )برزیل،  کاسیمیرو 

بروین )بلژیک، منچسترسیتی(

مادرید(،  رئال  )فرانسه،  بنزما  کریم  مهاجمان: 
لیونل مسی )آرژانتین، پاری سن ژرمن (، کیلیان 

ام باپه )فرانسه، پاری سن ژرمن(.
لیونل مسی که هفت گل در هفت بازی برای تیم 
ملی کشورش به ثمر رساند، یکی از کسانی بود که 
در ترکیب  قرار گرفت. او در خط حمله در کنار 
کیلیان ام باپه و بوکایو ساکای انگلیسی قرار گرفت.
در خط میانی انزو فرناندز که جایزه بهترین بازیکن 
جوان جام جهانی را نیز دریافت کرد در کنار لوکا 

مودریچ کروات و سفیان امرابات مراکشی است.
همراه  به  دفاع  چپ  سمت  در  آکونیا  مارکوس 
رومن  هموطنش  و  مراکشی  حکیمی  اشرف 
دارند.  قرار  کروات  گواردیول  یوسکو  و  سایس 
در درون دروازه نیز دومینیک لیواکوویچ کروات 

باالتر از امیلیانو مارتینس قرار دارد.

تیم منتخب سال 2022 به انتخاب اکیپ
 با حضور ام باپه و مسی

شناسه آگهی: 1430891 

مدیرعامل تراکتور 
در انتخابات وزنه برداری

انتخابات  برای  تراکتور  مدیرعاملی  سرپرست 
وزنه برداری ثبت نام کرد

که  ایران  برداری  وزنه  ملی  تیم  سابق  عضو 
تبریز  تراکتور  فوتبال  تیم  مدیرعاملی  سرپرست 
وزنه  فدراسیون  ریاست  انتخابات  برای  است، 

برداری نامزد شد.
 مهلت ثبت نام برای حضور در انتخابات ریاست 
فدراسیون وزنه برداری از روز 22 آذرماه آغاز شده 

و تا روز 5 دیماه ادامه خواهد داشت.
ایوب بهتاج که از وزنه برداران سابق تیم ملی به 
عنوان سرپرست  به  اکنون  هم  و  می رود  شمار 
فعالیت  مشغول  تراکتور  باشگاه  مدیرعاملی 
است، امروز یکشنبه برای حضور در انتخابات 
ریاست این فدراسیون ثبت نام کرد. بهتاج متولد 
سال 1348 در اردبیل است و ضمن فعالیت به 
عنوان مربی، 7 سال ریاست هیات وزنه برداری 

اردبیل را عهده دار بود.

جلیل امیری، قهرمان اسبق وزنه برداری ایران که 
خود در زمان ریاست بهرام افشارزاده به عنوان دبیر 
فدراسیون مشغول فعالیت بود، به عنوان نخستین 
انتخاباتی، با حضور در  نامزد ریاست در مجمع 

فدراسیون وزنه برداری ثبت نام کرد.
سرپرستی  انوشیروانی  سجاد  حاضر  حال  در 

فدراسیون وزنه برداری را برعهده دارد.

بازی تراکتور و مس کرمان 
بدون تماشاگر شد

هفته  از  کرمان  مس  و  تراکتور  تیم  دو  بازی   
بدون  ایران  باشگاه های  برتر  لیگ  سیزدهم 

حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.
برتر  لیگ  سیزدهم  هفته  از  کرمان  مس   
به  تبریز  در  )یکشنبه(  فردا  ایران  باشگاه های 

مصاف تراکتور خواهد رفت.
در ابتدا قرار بود این بازی با حضور تماشاگران 
و در ورزشگاه یادگار امام )ره( برگزار شود اما 
مسابقات  کننده  برگزار  تصمیم مسووالن  به  بنا 
این  شد  قرار  و  تغییر  مسابقه  برگزاری  محل 

مسابقه بدون حضور تماشاگران برگزار شود.
در   14 ساعت  کرمان  مس  و  تراکتور  بازی 
سلیمانی  قاسم  شهید  سپهبد  سردار  استادیوم 

برگزار می شود.
پرداختی  وجه  تراکتور  باشگاه  اعالم  به  بنا 
افرادی که بلیت خریداری کرده اند به حسابشان 

عودت می شود.

چندان  ایران  ستاره های  برای  جهانی  جام 
تهاجمی  فاز  بازیکنان در  اکثر  نبود و  خوش یمن 

عملکرد چندان خوبی نداشتند.
هر فوتبالیستی به خصوص بازیکنان ایرانی آرزوی 
حضور در جام جهانی را دارد. بسیاری از بازیکنان 
با هدف درخشش در جام جهانی و انتقال به یک 
به  را  اروپایی تالش خود  تیم  یک  یا  بزرگ  تیم 
کار می گیرند تا شاید پای خود را فراتر از فوتبال 

ایران بگذارند.
از  برخی  نیز،  جهانی  جام های  گذشته  ادوار  در 
فوتبالیست های ایرانی در این رقابت ها دیده شده و 
توانستند مشتریان خارجی برای ورود به بازار فوتبال 
ایران ترغیب کنند. جواد نکونام، آندارنیک تیموریان 
و حتی مسعود شجاعی از جمله فوتبالیست هایی 
بودند که با بازی های خوب خود در جام جهانی 

مورد توجه تیم های خارجی قرار گرفتند.
دیگری  شکل  به   2022 جهانی  جام  حال  این  با 
پیش رفتند. در این رقابت ها مهدی طارمی بهترین 
نمایش  به  ایران  تیم ملی  را در  انفرادی  آمارهای 
گذاشت و کارشناسان و مفسران فوتبال به ستایش 
درباره  حال  این  با  پرداختند.  فوتبالیست  این  از 
نظرهایی  اختالف  ایران  فوتبالیست های  سایر 

وجود ندارد.
در واقع نمی توان درباره یک بازیکن دیگر با قاطعیت 
سایر  از  بیش  جهانی  جام  در  توانسته  که  گفت 
فوتبالیست های ایرانی دیده شود. تیم ملی در تمام 
خطوط در این دوره از جام جهانی تغییراتی داشت و 

در نهایت تیم ملی آنطور که باید، ظاهر نشد.
ترکیب های  و  نفرات  با  ایران  دروازه،  تا  دفاع  از 

مختلفی به میدان رفت که حاصل این جابجایی ها 
این  در  بود.  ولز  مقابل  درخشان  بازی  یک  فقط 
دیدار تمام تکه های پازل ترکیب ایران عالی بودند 
با انگلیس و آمریکا نمی توان از  اما درباره دیدار 

کلمه عالی و حتی معمولی استفاده کرد.
از  بعد  ترانسفرمارکت  سایت  ارزش گذاری های 
فوتبالیست های  نیز نشان می دهد که  جام جهانی 
ایران پیشرفت چندانی نداشتند و در یک نگاه کلی 
می توان گفت که تیم ملی با کاهش ارزش مواجه 
شده است. بیشترین افت را در فاصله قبل و بعد از 
جام جهانی سردار آزمون با 6 میلیون یورو تجربه 
کرده است که عملکرد او در تیم بایر لورکوزن و 
بی  نیز  زمانی  بازه  این  در  متعدد  مصدومیت های 

تاثیر نبوده است.
علیرضا  مانند  بازیکنان  سایر  مهاجم،  این  جز  به 
اما  کردند  افت  نیز  قلی زاده  علی  و  جهانبخش 
کنعانی زادگان  محمدحسین  را  رشد  بیشترین 
یک  در  فقط  جهانی  جام  در  که  کرده  تجربه 
میان  میدان رفت. در  به  انگلیس  با  بازی  از  نیمه 

دروازه بان ها حسینی رشد اندکی داشت.
اکثر کاهش ها در تیم ملی ایران در فاز تهاجمی و 

رشد بازیکنان در فاز تدافعی رقم خورده

بالیی که جام  جهانی بر سر ستاره های ایران آورد!


