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یادداشت

ورزش
ماه رمضان و جام رمضانی که رونق داشت!

آنچه در فوتبال
ناگفتنیاست!

یادداشت

فاضلقنبرپور

محمد جهان افروزیان
حقیقتیکجریانسختوپیچیدهاینیست
که در کوچه پس کوچهها بدنبال آن بگردیم،
هر چند ممکن است برای یک مدت زمان
محدود آن را سرکوب کرد و وارونه نشان داد
اما خیلی زود مانند آفتاب خود را از زیر ابرها
بیرونخواهدکشید.درمقابلپاکیهاوحقیقت
ناپاکیها و فساد قرار دارد که برای تحمیل خود
بر جامعه فوتبال مجبور است لباس میش را بر
تن کند و ادای هم خویشی و همنشینی درآورد
در حالیکه گرگ است.
هیچ جامعه و تشکیالتی مانند جامعه شهری،
اقتصادی ،هنری و حتی علمی بدون مبارزه با
فساد نمیتواند موفق باشد و احتیاج به پاالیش
و درونگری خود دارند چه رسد به دنیای
فوتبال که متأسفانه در کشور ما همه و یا بنوعی
نود درصد باشگاهها دولتی اداره میشود ،بوی
نفت و دالرهای نفتی در فوتبال شک نکنید
که مگسان را دور شیرینی جمع میکند ،وقتی
مدیران باشگاهها یک دستشان در جیب دولت
است و با دست دیگرشان پول پمپاژ میکنند
دیگر فرق نمیکند که این پول چگونه و در
کجا هزینه میشود و شاید یک روز این پول
بدون دردسر خود آن مدیر را هم گرفتار کند،
پولیکه بدون زحمت و فکر و اندیشه میآید
ب دون مسئولیت و فکر هم خرج میشود،
ح اال اگر در دل این خألهای فوتبال داللی
بوجودمیآیدوفسادرشدمیکندزیادهمنباید
تعجب کرد بقول معروف پول بادآورده خیلی
راحت باد آن را خواهد برد و اتفاقا بر سر همین
چهار راههای بدون نام و نشان است که گرفتار
اشتباهات بزرگ و کوچک میشویم تا جائیکه

همه فکر میکنند این پولهای نفتی و گازی و
در بخش دیگر عوارضی متعلق به زمین و وزیر
است نه مردم و هر جور که دلشان بخواهد
میشود آن را به در و دیوار زد ،این حق فوتبال
استان است که در کلیه سطوح فوتبال کشور
از لیگ برتر گرفته تا زیر شاخههای آن مانند
دسته یک ،دو و سه مقتدرانه تیم داشته باشد
این حق فوتبال است که مسئوالن برای کلیه
ردههای پایه ورزشی استان پول هزینه کنند،
این حق جامعه فوتبال است که داوران ،مربیان
و کارشناسان خبره تربیت کند اما نه به هر بها
و بهانهای تیمهائیکه احساسی در یک برهه
از زمان بنابر مقتضیات زائیده میشوند خیلی
زود مانند شمع شبستان افول میکنند .همه ما
خواستار شادی و نشاط و شور هستیم حاال
م یخواهد از طریق فوتبال باشد یا عروسی
و حنابندان دختر همسایه این را یک مدیر
مستمسکدستنکنیم،خیلیازسیگنالهانشان
میدهد که خطر در بیخ گوش تیمهائی مثل
پارس جنوبی جم و شاهین شهرداری خوابیده
است باید مسئولین این باشگاهها شفافسازی
کنند و بمردم بگویند که منبع درآمد آنها از
کجاست و چه قراردادها و اساسنامههائی برای
تضمینزمانماندگاریآنهامصوبشدهاست.
سخنان وزیر نفت و مصوبات مجلس برای
تیمهای لیگ برتری و برداشتهای مقطعی
و ضد و نقیض شورای شهر و شهرداری

برای شاهین پالسهای خوبی بما نمیدهد ،ده
سال قبل فوتبال استان این تناقضات در نوع
باشگاهداری را در تیم شاهین بوشهر با پارس
جنوبی و بانک صادرات تجربه کرده است و
عاقبت آن محو شاهین حتی در فیفا بوده است
شما میخواهید فوتبال استان سرافراز باشد
مردم دعاگوی شما هستند میخواهید شادی
و شور و هیجان بیاورید همه ما دست شما
را میبوسیم میخواهید در زمان حیات خود
ی ک کار عامالمنفعه کرده باشید پاداشتان با
اهلل اما راست و حسینی حقیقتها را با مردم
در میان بگذراید مسئله به جایی کشیده نشود
که بجای لباس عروسی مثل سقوط ایرانجوان
مظلوم لباس دیگری بر تن کنیم ،فوتبال استان
سراغ ندارد که یک مدیر که ده سال باشگاه
آنها را در دسته یک کشور نگه داشته و امتیاز
دسته یک مرصاد را برای آنها خریده است
اینجوری برخورد شود ،افکار نسنجیده پاداش
عقوبیت همین ندانم کاریها بود تاریخ باشگاه
ایرانجوان برای آیندگان گواهی خواهد داد از
روزی که آقای پورکبگانی را بزرگان ایرانجوان
باحلقههایگلدراستادیومکارگرانآوردندوبا
بدترینرفتارهاوکردارهابعدازدهسالراندندتا
شرایطاضمحاللایرانجوانرابوجودبیاورند.
درد دلهای ریز و درشت با آقای دمشقی-
وزیری و رضائیان زیاد است بماند برای روزی
دیگر و قلمی دیگر

هفتههشتملیگتاجیکستان

علیپور پاس گل داد ،زسکا پامیر
مساوی کرد
هفته هشتم لیگ تاجیکستان برگزار شد و زسکا پامیر تیم
محمد علیپور مقابل حریف سر سخت خود به تساوی
۲بر ۲در خانه حریف رضایت داد.
به گزارش پیام عسلویه زسکا پامیر که از دقیقه  ۲۰بازی
محمد علیپور مهاجم بوشهری خود را به زمین فرستاده
بود در مقابل بیش از  ۵هزار هوادار حریف یک تساوی
با ارزش را گرفت تا در مکان چهارم جدول قرار بگیرد.
علیپور در این بازی یک پاس گل با ارزش داد و در پایان
مسابقه به عنوان بهترین بازیکن زمین با تلوزیون ورزشی
تاجیکستان مصاحبه کرد که گزارشگر شبکه ورزش
تاجیکها به شکل جالبی با علیپور گفتگو داشت!
نکته جالب بازی که در پایان ان رخ داد این بود که هواداران
تیم حریف بازیکن ایرانی و بوشهری زسکا پامیر را مورد
تشویق قرار دادند و حتی با وی عکس یادگاری گرفتند.

 5ورزشکار بوشهری در مراسم دیدار
بارئیسجمهورتجلیلمیشوند

یک دهه یا شاید دو دهه پیش وقت اسم ماه
رمضان شنیده می شد فارغ جلسات شبانه
قران و راز و نیاز های شبانه افراد با خدای
خود،برای نسل جوان هم پیام های زیادی
داشت.از خودسازی روح تا ورزشی که در
سالنهای سراسر شهر و حتی روستاها به اوج
خود می رسید!
ماه رمضان برای خیلی از قدیمیها یعنی بازی
های داغ جام رمضان در سالن های متعدد که
جمعیت زیادی را پذیرا بود.بعد از مقابله قران
در مسجد ها انبوهی جوان راهی سالن می
شد تا تکنیک ناب فوتسالی ها و حتی فوتبالی
های حرفه ای را ببیند و لذت ببرد.
ر وزی روزگاری علی کریمی سالنی باز
قهاری که بعد ها یکی از بهترینهای فوتبال
آسیا لقب گرفت با لباس فتح تهران مقابل
استقالل آن زمان با کلی ستاره دوکاره یعنی
هم سالنی باز و هم چمنی قرار می گرفت و
سالن تا مرز انفجار پیش می رفت و نفسها در
سینه حبس بود تا ثانیه های آخر که فینال جام
رمضان تهران با ان همه بازیکن تکنیکی به
سود چه تیمی خاتمه پیدا خواهد کرد.
چند صد کیلومتر آن طرف تر و به سمت
سواحل جنوب ،بوشهر شهر تکنیکی ها هم
حال و هوای خاص خود را داشت.سالنهای
ک وچک و بزرگ شهر از پایگاه گرفته تا
آسفالت کمپ صدف،سالن بزرگ دو هزار
نفری تا زمین های مساجد مختلف که جام
رمضان با شور و حرارتی مثال زدنی در آنها

برگزارمیشد.
ب ازی های ایرانجوان،شاهین،بسیج ،گسار
،ملوان،پرسپولیس باغ زهرا و خیلی از تیمهای
خوب شهر در سالن دو هزار نفری برگزار
می شد که بدون اندکی اغراق جمعیت کیپ
تا کیپ سالن را پر می کردند ! شعار های
ق دیمی و مختلف ،کری های داغ و البته
حواشی که تا پاسی از شب جام رمضان های
هر سال را گرم نگه می داشت.
اما حاال ....از آن روزها سالها میگذرد ولی
دیگر رونقی نیست ،اصال نداریم!برگزاری
جام رمضان با کمترین تیم ممکن که دیگر
ح ال و هوای گذشته را ندارد! نگرانی به
سمتی رفته که فوتسال بوشهر با رکود عجیبی
مواجه شده که نگران کننده است.
دلیل چیست ؟ دالیل را باید در کجا جستجو
کرد؟
واقعیت غیر قابل انکار این است که فوتسال
در بوشهر عالوه بر مظلومیت با یک قهر
عجیب از سوی باشگاهها روبرو شده که البته
حق دارند و مشکالت مالی دیگر نفسی برای
حضور در فوتسال را باقی نگذاشته است!
نهادهای مختلف دولتی در حد بازی های
اداری و بخش خصوصی که هیچ رغبتی به
حضور در فوتسال را ندارد.شاید این رکود
دالیل و مقصران دیگری نیز داشته باشد
اما این حال و هوا را در ماه رمضان امسال
هم شاهد هستیم.تکرار این اتفاق می تواند
ف وتسال را عمال در بوشهر در حد یک
تفریح مطرح کند که این همان از بین رفتن
استعدادهای استان را تقویت میکند !
از آن شور و شعف گذشته در ماه رمضان
اکنون تنها خاطره بازی ها مانده که دلگیر
است....کاش اتفاق خوبی در راه باشد

جامعه ورزش قرار است سهشنبه یکم خرداد با رییس جمهور
دیداری داشته باشد و در مراسم افطاری شرکت کنند .این دهمین
دیدار روحانی ،رییس جمهور ایران با جامعه ورزش است که در
این دیدار قرار است از مدالآوران سال  ۹۶نیز تجلیل شود.
 ۷۰۰نفر به نمایندگی از  ۲۷۰۰ورزشکاری که در سال  ۹۶در
مسابقههای آسیایی و جهانی مدال گرفتند در این مراسم حضور
دارند .از دیگر اتفاقاتی که قرار است در این مراسم رخ دهد،
تجلیل از ورزشکاران و فدراسیونهای برتر است.
از استان بوشهر نیز  5ورزشکار از هیات جانبازان و معلولین استان
شامل فاطمه انصاری و سعید عبدالهی در رشته دو ومیدانی ،
حسن صفری  ،حسین تیزبر و عبدالرضا کریمی زاده در رشته
فوتبال هفت نفره قرار است در این مراسم از سوی رئیس جمهور
تقدیرشوند.

گــزارش

علی دایی ،سیاسی ترین انتخاب کیروش
واکنشهای عمومی به سرود تیم ملی برای
جام جهانی و خط خوردن وریا غفوری و
سیدجالل حسینی به قدری پرتعداد بود که
سایر اتفاقات دو ،سه روز اخیر پیرامون تیم ملی
چندان به چشم نیاید .یکی از این موضوعات
تجلیل و قدردانی کارلوس کی روش از علی
دایی در مراسم شنبه شب تاالر وحدت بود
که درباره اش به یک حاشیه نگاری اکتفا شد.
کی روش در خالل مراسم بدون اینکه
هماهنگی انجام دهد ،از علی دایی خواست
روی سن برود تا سرمربی کنونی سایپا را به
عنوان اسطوره و سفیر فوتبال ایران در دنیا
معرفی کند .کی روش که این روزها کمتر
لبخند روی لبانش می آید ،با چهره ای
کامال شاد وقتی دایی روی سن آمد هم از او
خواست نزدیک تر شود تا دستش را بگیرد و
باال ببرد .اتفاقی هیجان انگیز که حاضران در
تاالر وحدت را به وجد آورد .موضوعی که
می توان درباره اش ده ها تحلیل مطرح کرد و
البته می تواند به شایعاتی که طی دو سه هفته
گذشته پیش آمده ،دامن بزند.
مساله اول در این باره رابطه خوب علی دایی
با کارلوس کی روش است .سرمربی پرتغالی
تیم ملی در سال های گذشته با بسیاری از
بزرگان فوتبال به مشکل خورده اما درباره علی
دایی همیشه قصه فرق داشته است .رابطه دایی
و کی روش برخالف خیلی از پیشکسوتان

و اسطوره های فوتبال ایران هیچ وقت
شکراب نشده و دو طرف همواره با نیکی از
یکدیگر یاد کرده اند .در مراسم شنبه شب هم
پیشکسوتان زیادی از فوتبال حاضر بودند اما
کی روش ترجیح داد دایی را به اختیار خود
روی سن بیاورد و دستش را باال ببرد.
از سوی دیگر این مساله در حالی اتفاق افتاد
که یک شایعه عجیب طی دو سه هفته گذشته
درباره علی دایی به وجود آمده که هیچ منبعی
آن را تکذیب یا تایید نکرده است .شایعه ای
که از سرمربیگری علی دایی در تیم ملی بعد
از جام جهانی و برای مسابقات جام ملت های
آسیا حکایت می کند .این مساله البته بیشتر در
فضای مجازی منتشر شده و به برخی رسانه ها
کشیده شد.با این حال از سوی هیچ مسئولی
تکذیب نشد و اقدامی که کی روش در مراسم
بدرقه انجام داد را هم برخی به این شایعه ربط
می دهند.
به عبارت بهتر باال بردن دست دایی مقابل
چشمان همه مسئوالن و پیشکسوتان توسط
کارلوس کی روش سواالت زیادی را در ذهن
اهالی فوتبال ایجاد کرده است؛ وقتی به این
موضوع فکر می کنیم که فدراسیون برای بعد
از جام جهانی پیشنهادی برای قرارداد  6ماهه
به کی روش داد و سرمربی پرتغالی نیز این
موضوع را نپذیرفت و بدون هیچ توافقی به
ترکیه رفت ،شاید بتوان به برخی شایعات دل

بست .البته که اگر قرار به جدی شدن این
شایعه باشد ممکن است فوتبالی ها واکنش
های متعددی به موضوع داشته باشند.
از این رو می توان اقدام شنبه شب کی روش
را سیاسی ترین تصمیم او دانست .به هر
حال با توجه به اینکه خط خوردن سیدجالل
حسینی و درگیری های اخیر با علی کریمی
و حتی برانکو ایوانکوویچ باعث شده روحیه
ملی تعداد کثیری از پرسپولیسی ها خدشه دار
شود و دست از حمایت از کی روش بردارند،
شاید چنین رفتاری از سوی این مربی حرفه
ای با علی دایی بتواند جو را تلطیف کند.
با توجه به اینکه دایی نیز طرفداران خاص
خود را در بین پرسپولیسی ها دارد و یک
چهره ملی بزرگ در فوتبال محسوب می
شود و ازقضا رابطه خوبی نیز با مهدی تاج
دارد ،می توان اینطور برداشت کرد که کی
روش می خواهد با حفظ روابطش با علی
داییمحبوبیت
هرچه باشد زمان مشخص می کند کی روش
همیشه شاکی که این روزها ابایی از نشان دادن
خشمش در راه جام جهانی روسیه ندارد ،به
چه دلیل و با چه نیتی دست علی دایی را در
رسمی ترین مراسم تیم ملی قبل از جام جهانی
باال برد .در این بین درصدی هم باید برای
حسن نیت کی روش در قدردانی از زحمات
آقای گل فوتبال جهان در نظر بگیریم.

صفحه ورزشی روزنامه پیام عسلویه منتظر پیامها ،انتقادها ،و پیشنهادات شما
خوانندگان گرامی می باشد .سوژه ها و هرگونه اظهارنظر خود را به شماره
 09359866922ارسال نمائید.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ب رابر رأي شماره 139760324001000177مورخ 1397/1/26هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي
آقاي اميدشروني فرزند ابراهيم صادره از گناوه را نسبت به شش دانگ يك بابخانه
به مساحت  139/75متر مربع در قسمتي از پالك  917واقع در امامزاده گناوه
محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند .بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد .شماره /136:م الف-
تاريخ انتشار نوبت اول- 97/2/18:تاريخ انتشار نوبت دوم-97/3/2:
مجيد اميري-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ب رابر رأي شماره 139760324001000179مورخ 1397/1/26هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي
آقاي شيرزاد بهمياري فرزند درويش صادره از گناوه را نسبت به شش دانگ يك
بابخانه به مساحت  221متر مربع در قسمتي از پالك  917واقع در امامزاده گناوه
محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند .بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
شماره /142:م الف-
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول- 97/2/18:تاريخ انتشار نوبت دوم-97/3/2:
مجيد اميري-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ب رابر رأي شماره 139760324001000180مورخ 1397/1/26هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي
آقاي محمدعلي محمدي زاده فرزند حسن صادره از گناوه را نسبت به شش دانگ
يك بابخانه به مساحت  273/11متر مربع در قسمتي از پالك  917واقع در امامزاده
گناوه محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند .بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول- 97/2/18:تاريخ انتشار نوبت
دوم-97/3/2:شماره /147:م الف-
مجيد اميري-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

تارتار سرمربی پارس جنوبی جم:

کیروش توجیه می کند!
مهدی تارتار ،سرمربی تیم پارس جنوبی جم
معتقد است دالیل کی روش برای خط زدن
سید جالل حسینی و وریا غفوری منطقی به
نظر نمی رسد و بوی توجیه می دهد.
بهتر بود کی روش عنوان می کرد سلیقه ام
این طور بوده که سید جالل حسینی و وریا
غفوری باید خط می خوردند .کی روش
گفته وریا غفوری را به این خاطر خط زدم
که او را به عنوان مدافع راست می خواستم
در حالی که وی در استقالل به عنوان هافبک
راست بازی می کرد .غیر از این است که
ع لی قلی زاده در سایپا به عنوان وینگر
راست و چپ بازی می کرده ولی در تیم
ملی به عنوان مدافع چپ بازی کرد؟ وریا در
پست دفاع راست هم قابلیت بازی دارد و
طبیعتا بازیکنی که در دو پست بازی می کند
بیشتر به کار تیم ملی می آید .این حرف کی
روش موجب اختالف بین وریا و شفر می
شود و این رفتار خوبی نیست .البته باز تکرار
می کنم سلیقه ی کی روش باید برای همه
ما قابل احترام باشد و از همه مهم تر باید تیم
ملی را حمایت کنیم .اما در عین حال دلیلی
وجود ندارد برای گزینش ها حرف هایی
بزنیمکهمنطقینباشد.
سرمربی تیم پارس جنوبی جم در پاسخ
ب ه این سوال که آیا تدبیر کی روش که
یک جوان مثل سید مجید حسینی را به
س ید جالل حسینی ترجیح داده تدبیر
خوبی نبوده؟ می گوید :در جام جهانی به
مراتب تجربه بیشتر از جوانی به کار می
آید .در اینکه سید مجید حسینی بازیکن
ا رزشمندی است و می تواند آینده
درخشانی داشته باشد شکی وجود ندارد
اما در این برهه از زمان سید جالل حسینی

بیشتر بکار می آمد .این در حالی است که
او در شرایط آمادگی خوبی بسر می برد.
کی روش شرایط سنی او را مطرح کرد.
سوال من این است آیا اشکان دژاگه جوان
است؟ یا کی روش مطرح کرده شرایط
بازیکنان در باشگاه ها در انتخاب و عدم
انتخاب آنها در تیم ملی تاثیر گذار بوده.
خب اشکان دژاگه که در ماه های اخیر
بازی نکرده و مصدوم بوده .اگر این طور
باشد او نباید به اردوی تیم ملی دعوت می
شد .به اعتقاد من سید جالل حسینی و
وریا غفوری عالمت سوال بزرگ تیم ملی
هستند .تیم ما که در اولین فصل حضور در
لیگ برتر پنجم شد بازیکنان شایسته ای
برای حضور در اردوی تیم ملی داشت اما
کی روش حتی برای یکبار هم بازیکنی را
از تیم ما به اردوی تیم ملی دعوت نکرد تا
دست کم آنها را آزمایش کند .با این حال
می گویم بازیکنان تیم ما جوان بودند اما
ه یچ دلیلی را نمی توان برای خط زدن
وریا و سید جالل منطقی دانست .مهدی
تارتار در پایان گفت :تیم ملی را باید بعد از
جام جهانی نقد کرد و اینروزها باید همراه
تیم ملی باشیم .من همیشه به تصمیمات
کی روش احترام گذاشته ام و خطاب به
بازیکنان تیمم که شایسته حضور در اردوی
تیم ملی بودند اما یک بار هم به اردوی تیم
ملی دعوت نشده اند گفتم باید با احترام به
این تصمیم نگاه کنند و به مبارزه خود ادامه
دهند .اما در عین حال بعضی از حرف ها را
باید در جایش زد .ما برای اولین بار در جام
جهانی به دنبال صعود از مرحله گروهی
ه ستیم و می بایست از همه پتانسیل و
تجربه خود استفاده کنیم.

