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سید حمید سجادی 
وزیر ورزش:
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 با حضور معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان فارس و نمایندگان دستگاه های اجرایی فارس برگزار شد؛ 

تشکیل کارگروه ورزش همگانی، 
روستایی و عشایری استان فارس

؛ واکنش رسانه انگلیسی به بازی ایران و ولز

کی روش به دنبال امیدی تازه گردان  شا

 

کارزار قطر شدتیم جهان آماده پرافتخارترین 

کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان:

 دشمنان ما کسانی هستند که 
می خواستند تمرکزمان را برهم بزنند

کابوس آسیایی ها 
شمشیر سامورایی بر گردن ژرمن هادامن گیر آلمان ها؛ 

-تماشا سید حسین پرور
لمان یک- ژاپن دو آ

، نیکــو  ، آنتونیــو رودیگــر تیــم ملــی آلمان:مانوئــل نویــر
جاشــوا  رائــوم،  دیویــد  زولــه،  نیکــوالس  شــلوتربرک، 
کیمیــش، ایلکای گونــدوگان )۶۷ لئون گورتزکا(، جمال 
موســیال، تومــاس مولــر )۶۷ جونــاس هافمــن(، ســرژ 

گنابری ) ۹۰ یوسف موکوکو( و کای هاورتز
سرمربی: هانسی فلیک

تیم ملی ژاپن:شوئیچی گوندا، مایا یوشیدا، کو ایتاکورا، 
هیروکــی ســاکای، یوتــو ناگاتومــو  )۵۷ کائــورو میتوما(، 

ئــو تانــاکا )۷۱  ریتســو دوآن( جونیــا ایتــو،  واتــارو انــدو، آ
دایچــی کامــادا و تاکفوســا کوبو )۴۶ تاکهیرو تومیاســو( 

و دایزن مائدا )۵۷ تاکوما آسانو ( 
سرمربی: هاجیمه موریاسو

تیــم ملــی فوتبــال ژاپن بعــد از عربســتان که توانســت 

آرژانتین پرستاره را شکست دهد، برابر تیم ملی آلمان 
کــه یکــی از مدعیــان قهرمانــی در جــام بیســت و دوم 
اســت به پیروزی رسید تا شــگفتی دوم جام را رقم بزند 

و این تیم هم برای آسیا آبروداری کند.
دوره  دومیــن  و  بیســت   E گــروه  دیــدار  نخســتین 
رقابتهــای فوتبــال جام جهانی که گــروه مرگ لقب دارد، 
بیــن تیم هــای ژاپن و آلمان در ورزشــگاه خلیفه دوحه 
برگزار شــد که این دیدار با برتری ۲ بر یک نماینده آسیا 

به پایان رسید.
هــم  گذشــته  ادوار  در  کــه  منظــم  هــای   ســامورایی 
نمایــش هــای خوبــی در جام جهانــی داشــتند در نیمه 
اول یک گل در دقیقه ۳۳ و توسط ایلکای گوندوگان از 
حریف خود دریافت کردند و در دقایق پایانی نیمه اول 
گل دوم را هــم خوردنــد امــا این گل به نشــانه آفســاید 
 مردود اعالم شد تا نیمه اول با برتری یک بر صفر ژرمن ها
به پایان برســد.تیم آلمــان در مجموع نیمه اول بهتر از 

ژاپنی ها بود.
در نیمــه دوم اما شــرایط نماینده آســیا متفاوت شــد و 

ایــن تیم با شــهامت بیشــتری به ســمت دروازه آلمان 
حملــه کــرد و با وجــود آنکه آلمان ها حمــالت خطرناکی 
را طراحــی مــی کردنــد امــا ســامورایی های شــجاع بعد از 
آنکــه موفق شــد در دقیقه ۷۵ توســط ریتســو دوآن به 
گل تســاوی دســت پیدا کنند، به ضــد حمالتش ادامه 
دادنــد و در دقیقه ۸۳ توســط تاکوما آســانو به گل دوم 

دست پیدا کرد.
ژاپن دومین تیم آسیایی است که توانست در بیست 
و دومیــن دوره جــام جهانی شــگفتی رقم بزنــد و یکی از 
مدعیــان قهرمانــی را شکســت دهد.پیــش از ایــن تیم 
ملی فوتبال عربســتان در جدال با آرژانتین پرســتاره به 
برتــری ۲ بــر یک دســت پیدا کرد و اولین شــگفتی بزرگ 

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را رقم زد.
: گل های دیدار

آلمان ۱ ژاپن ۰: رائوم درون محوطه و گوشه چپ شش 
قــدم صاحــب تــوپ شــد و توانســت بــا عوض کــردن پا 
دروازبان را جا بگذارد اما دروازه بان ژاپن او را ســرنگون 
کرد و داور نقطه پنالتی را نشــان داد. گوندوگان پشــت 

تــوپ قــرار گرفــت و بــا آرامــش و تســلط تــوپ را بــه تــور 
دروازه رساند.

بــه  پــاس  و  ۱: حرکــت خــوب میتومــا  ژاپــن   -  ۱ آلمــان 
مینامینو رسید و او توپ را به درون محوطه ارسال کرد 
ولــی نویــر تــوپ را قطــع کــرده و همین باعث شــد توپ 
بــه دوآن مقابــل دروازه خالــی برســد و او تــوپ را بــه تور 

برساند.
آلمــان ۱ - ژاپــن ۲ دقیقــه ۸۳: یــک ضربــه شــروع مجدد 
بلند در جناح راســت و پشت مدافعان به آسانو رسید 
و ایــن بازیکــن تعویضــی بــا یــک اســتارت ســریع وارد 
 محوطه شد و با یک ضربه دقیق توپ را وارد دروازه کرد.

بهترین بازیکن:
در کنــار عملکــرد فــوق العــاده بازیکنــان تعویضی ژاپن 
و خــط دفاعــی ایــن تیــم، بدون شــک ســتاره تیــم ژاپن 
دروازه بان آنها شوئیچی گوندا بود. واکنش های نجات 
بخــش چــه در زمانی کــه ژاپن از حریف عقــب بود و چه 
در زمانــی که آنها پیش افتاده بودند نقش بســزایی در 

کسب این سه امتیاز و پیروزی بزرگ داشت.

کاستاریکا حرفی مقابل اسپانیا نداشت؛

جشنواره گل 
ماتادورها !

اسپانیا هفت - کاستاریکا صفر
دیدار اســپانیا و کاســتاریکا در گروه ششم 
جــام جهانــی ۲۰۲۲ بــا برتــری هفــت بــر صفــر 
شــاگردان لوییس انریکه به پایان رسید تا 
بدترین شکست جام تا غروب چهارشنبه 

به نام کاستاریکا ثبت گردد.
 ،  در دیــدار دوم گــروه F جــام جهانــی قطــر
دو تیــم اســپانیا و کاســتاریکا برابــر هــم به 
میــدان رفتنــد کــه ماتادورها در ایــن دیدار 
جشــنواره گل بــه راه انداختنــد و هفــت بار 

دروازه کاستاریکایی ها را گشودند.
دقیقــی  عمقــی  پــاس  بــا  گاوی   ،۱۲ دقیقــه 
را داخــل محوطــه جریمــه صاحــب  اولمــو 

تــوپ کــرد و ایــن بازیکــن نیــز با یــک ضربه 
فنــی گل نخســت بــازی را بــرای اســپانیا به 
ثمر رساند. حمالت اسپانیا ادامه پیدا کرد  
و جوردی آلبا با پاس رو به عقب آسنســیو 
را صاحــب تــوپ کــرد و ایــن بازیکــن خیلــی 
زود گل دوم تیمــش را در دقیقــه ۲۱ به ثمر 

رساند.
روی  کاســتاریکا  مدافعــان   ،۳۰ دقیقــه 
جــوردی آلبــا خطــا کردنــد و داور بالفاصلــه 
نقطــه پنالتــی را نشــان داد. ضربــه پنالتــی 
ســوم  گل  بــه  تبدیــل  تــورس  فــران   را 

بازی کرد.
آرام تــر  را  بــازی  گل ماتادورهــا  ایــن  از  بعــد 

ســریع  حمــالت  از  مانــع  و  کردنــد  دنبــال 
تیــم حریــف شــدند. داور برای ایــن نیمه ۵ 
دقیقــه وقــت اضافه اعــالم کرد که ســودی 
 نداشــت و اســپانیایی ها برنده بــه رختکن 

رفتند.
در نیمه دوم بازی با سوت داور اماراتی آغاز 
شد و مالکیت توپ همانند نیمه نخست 
در اختیــار شــاگردان لوییــس انریکــه بــود. 
آسنســیو در دقیقه ۴۷ فرصت داشــت که 
نــاواس  دروازه  جریمــه  محوطــه  پشــت  از 
را بــاز کنــد امــا ضربــه او بــا اختــالف از باالی 

دروازه به بیرون رفت.
دفــاع ضعیــف کاســتاریکا با فرصــت طلبی 

شــد  همــراه   ۵۴ دقیقــه  در  تــورس  فــران 
و  گل دوم خــودش  اســپانیا   ۱۱ تــا شــماره 
نــاواس  وارد دروازه  را  تیمــش  گل چهــارم 
کــرد. بعــد از این گل اســپانیا بــاز هم عقب 

ننشست.
در ادامــه حرکــت زیبایی بازیکنان اســپانیا 
بــا پــاس بــه موراتــا همــراه شــد که نــاواس 
توپ مهاجم اســپانیا را دفــاع کرد اما موراتا 
بــا تعقیــب تــوپ و ارســال زیبــا بــه داخــل 
محوطــه جریمــه، تــوپ را بــرای گاوی مهیــا 
کــرد و او با ضربه والــی و بیرون پا گل پنجم 

اسپانیا را به ثمر رساند. 
را  بــازی  کاســتاریکا  بازیکنــان  ادامــه  در 

عصبی تــر پیگیــری کردنــد و حتــی بازیکنان 
دو تیــم در دقیقه ۷۹ درگیر شــدند که داور 
 اماراتی با تذکر به بازیکنان دو تیم، جو را آرام

 کرد. 
در دقیقه ۹۰، باز هم حمالت اســپانیایی ها 
ادامــه پیــدا کــرد تــا این کــه کارلوس ســولر 
کــه بــه عنــوان بازیکــن جانشــین بــه زمین 
بــه  را  اســپانیا  ششــم  گل  بــود،   آمــده 

ثمر برساند. 
داور بــرای ایــن دیــدار ۸ دقیقــه وقت تلف 
شــده اعالم کرد که تالش اسپانیا در این ۸ 
دقیقــه باز هم ثمر داد و موراتا گل هفتم را 

وارد دروازه ناواس کرد.


