ظریف به پامپئو نامه مینویسد
مدیرکل ارتباطات و فناوری
اطالعات فارس مطرح کرد:

تبلیغ و اطالعرسانی،
چگونه و چرا؟
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داد:

چهره دولت دگرگون میشود
***
سرلشکر فیروزآبادی ویالی لواسان
را تحویل داد
2

تأکید آیتا ...دستغیب بر لزوم
هماهنگی و وحدت روحانیت
در استان فارس

2

استاندار فارس:

مسئوالن قول بدون
پشتوانه به مردم ندهند

فیلترشکنها سرعت
اینترنت را کند کردهاند

2

3

3
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رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس:

مجلس در مواردی مثل مبارزه
با تروریسم و پولشویی مستق ً
ال قانون بگذارند

2

4

معاون دادگستری فارس:

کاربران فضای مجازی ،فریب
تبلیغات شرکت یونی فاندز را
نخورند

با نبردی مردانه
آبروداری کردیم

3

وزیر نفت پس از ورود به وین:

آمریکا مسبب افزایش قیمت نفت
است
***
یک فعال کارگری:

رانندگان کامیون از یارانه دولتی
بهرهمند میشوند
10

گفتوگو با بمب خنده ایران؛

طنزپردازی که مروج نماز است

1

4

با نبردی مردانه آبروداری کردیم

تیم ملی فوتبال ایــران در دومین دیدار خود در
جام جهانی مقابل اسپانیا شکست خورد .این باخت
در حالی رقم خورد که تیم ملی عملکرد درخشــانی
مقابل ماتادورها داشت.
به گزارش خبرنگار مهر ،تیم ملی فوتبال ایران از
ساعت  ۲۲:۳۰چهارشنبه شب در دومین دیدار خود
در جام جهانی روسیه در ورزشگاه کازان به مصاف
اسپانیا رفت که این بازی در نهایت با نتیجه یک بر
صفر به سود اسپانیا تمام شد .دیگو کاستا در دقیقه
 ۵۴برای اسپانیا گلزنی کرد.
ایران با این باخت  ۳امتیازی باقی ماند و به رده
ســوم جدول گروه  Bرفت .پرتغال و اسپانیا اول و
دوم این گروه هستند .مراکش هم با قبول شکست
برابر پرتغال از این مسابقات حذف شد.
ترکیب تیم ملی ایران:
بیرانونــد ،حاجــی صفــی ،پورعلــی گنجی،
عزت اللهی ،ابراهیمــی ،انصاریفرد ،امیری ،طارمی،
حسینی ،آزمون ،رضاییان.
ترکیب تیم ملی اسپانیا:
دخیــا ،ســرخیو راموس ،جــرارد پیکــه ،دنی
کارواخال ،یوردی آلبا ،اینیســتا ،بوسکتس ،لوکاس
واسکز ،ایسکو ،داوید سیلوا و دیگو کاستا.
در دقیقه  ۲اولین خطای بازی روی سعید عزت
اللهی رخ داد .بازی دو تیم در دقایق ابتدایی متعادل
بود .ایران با ترکیبی دفاعی ،در یک ســوم دفاعی
خود متمرکز بود.
اولین شوت بازی توسط بازیکنان اسپانیا زده شد
و از باالی دروازه به بیرون رفت.
در دقیقــه  ۵بازیکنــان تیم ملی ایــران حمله
خطرناکــی را روی دروازه اســپانیا تــدارک دیدند
که ایــن حمله به یک ضربه کاشــته کنار محوطه
جریمه اسپانیا ختم شد .این ضربه ایستگاهی هم در
برگشت با شوت وحید امیری به اوت رفت.
در دقیقه  ۸سردار آزمون با سرخیو راموس برای
زدن ضربه سر به هوا پرید که داور خطای راموس را
اعالم کرد .راموس هم به شدت به داور اروگوئه ای
اعتراض کرد.
در دقیقه  ۱۰یک ضربه ایستگاهی پشت محوطه
ایران و نزدیک به خط برای اســپانیا به دست آمد.
ســانتر خطرناک اسپانیا بعد از برخورد با سر پیکه و
کاستا راهی اوت شد.
در دقیقــه  ۱۲ســردار آزمون روی بوســکتس
مرتکــب خطا شــد .اعتراض احســان حاج صفی
کاپیتــان ایران به داور با واکنــش تند داور و تذکر
جدی وی به حاج صفی روبرو شد.
برنامــه ایران تجمــع در جلــوی دروازه بود و
ملی پوشان با تعداد زیاد در حال دفاع هستند .اسپانیا
برای بازکردن این گره دفاعی ،به ارســال توپهای
بلند روی آورد.
در دقیقه  ۱۷امید ابراهیمی پاس بســیار خوبی
را بــرای مهدی طارمی فرســتاد .طارمی که تصور

می کرد در آفساید است لحظه ای مکث کرد ولی در
ادامه توپی را روی دروازه اسپانیا ارسال کرد که هیچ
بازیکنی نبود تا از این توپ استفاده کند.
شوت داوید ســیلوا به سمت دروازه ایران توسط
سیدمجید حسینی دفع شد.
ضربه کاشته راموس در دقیقه  ۲۲به دیوار دفاعی
ایران خورد و در اختیار علیرضا بیرانوند قرار گرفت.
ســردار آزمــون در دقیقه  ۲۳روی بوســکتس
مرتکب خطا شد .سیلوا پشت این توپ قرار گرفت و
ضربه او را علیرضا بیرانوند از آن خود کرد.
باوجود حمالت اســپانیا ،دفاع منسجم تیم ملی
اجازه نفــوذ به بازیکنان اســپانیا در  ۳۰دقیقه اول
نداده است.
در دقیقــه  ۳۰تیکی تاکای بازیکنان اســپانیا با
محوریت اینیســتا روی دروازه ایران سانتر شد که
بعد از یک رفت و برگشت ،سیلوا توپ را از محوطه
شش قدم ایران به باالی دروازه زد.
در دقیقه  ،۳۶پاســکاری عالــی بازیکنان ایران
و حرکــت زیبای مهدی طارمی تــوپ را به رامین
رضاییان در سمت راست رساند که سانتر رامین هم
با دفع بازیکنان اسپانیا راهی کرنر شد.
در دقیقه  ۳۷احســان حاج صفــی در برخورد با
یکی دیگر از بازیکنان ایران دچار مصدومیت شــد.
کی روش هم از میالد محمدی خواست خودش را
آمــاده ورود به زمین کند ولــی حاج صفی به بازی
بازگشت.
در دقیقه  ۳۹دیگو کاستا عمدا و در شرایطی که
درگیر بازی نبود ،ضربه ای به پای علیرضا بیرانوند
زد و دروازه بان ایــران روی زمین افتاد و لحظاتی
بین بازیکنان دو تیم درگیری ایجاد شــد .با وجود
اینکه بازیکنان ایران تــوپ را به بیرون زده بودند،
اســپانیایی ها از انجام بــازی جوانمردانه خودداری
کردند.
یک دقیقه بعد اســپانیا صاحب بهترین موقعیت
خود در محوطه جریمه ایران شــد ولی عزت اللهی
خودش را جلوی شوت سیلوا قرار داد تا مانع گلزنی
اسپانیا شود.
سیلوا ستاره تیم اســپانیا در این نیمه بود .او در
دقیقه  ۴۵+۲شوت دیگری را به سمت دروازه ایران
زد که بعد از برخورد با یکی از بازیکنان کشــورمان
به کرنر رفت.
نیمه دوم در شــرایطی آغاز شد که همانند نیمه
اول ،اسپانیا مالک توپ و میدان بود.
در دقیقه  ۴۹اســپانیا صاحب یــک ضربه کرنر
شد .ضربه ســر پیکه را بازیکنان ایران از روی خط
برگردانند .لحظاتی بعد بوســکتس از پشت محوطه
جریمه شــوت زنی کرد که بیرانوند یک بار توپ را
دفع کرد و در برگشت واســکز با دروازه بان ایران
برخورد کرد و این خطر هم رفع شد.
حمالت تیم اسپانیا در نیمه دوم از سمت راست
تیــم ایران و از جایــی که رامیــن رضاییان بازی

می کرد ،متمرکز بود.
در دقیقه  ۵۳کریم انصاری فرد از پشت محوطه
جریمه اسپانیا اقدام به شوت زنی کرد که توپ وی با
اختالف بسیار کم به اوت رفت .این بهترین موقعیت
ایران در این بازی بود.
یک دقیقه بعد ،اســپانیا توسط کاستا در محوطه
جریمه ایران صاحب موقعیت شــد .رامین رضاییان
قصد دور کردن توپ از جلوی پای کاســتا را داشت
که تــوپ وی به پای مهاجم اســپانیا خورد و وارد
دروازه بیرانوند شد.
ایران بعد از گل بازی شجاعانه تری ارائه کرد .در
دقیقه  ۶۰سانتر امید ابراهیمی از سمت راست زمین
با ضربه سر مهدی طارمی همراه شد که این ضربه
با اختالف کمی از کنار دروازه اسپانیا بیرون رفت.
تیم ایران پشــت محوطــه جریمه صاحب یک
ضربه کاشته شد .رامین رضاییان این توپ را ارسال
کرد و ســعید عزت اللهی موفق شد این توپ را به
گل تبدیل کند اما داور این گل را رد کرد .بازیکنان
ایران در حال شادی بودند ولی داور روی رای خود
پافشــاری کرد .بعد از بازبینی صحنه داور تایید کرد
که عزت اللهی در آفساید بوده و این گل مردود شد.
ایران بازی شــجاعانه ای را در دستور کار قرار
داد و توســط وحید امیــری و کریم انصاری فرد به
اســپانیا فشــار می آورد .در دقیقه  ۶۹احسان حاج
صفی بعد از مصدومیت مجدد از زمین خارج شــد و
میالد محمدی جای او را گرفت.
در دقیقــه  ۷۰بازیکنــان اســپانیا بــه صورت
برنامه ریزی شده کرنر را داخل محوطه ایران آوردند
و به ســمت دروازه شــوت کردند .رامین رضاییان
خــودش را جلوی توپ انداخــت و روی خط آن را
نگه داشــت .علیرضا بیرانوند و ســعید عزت اللهی
هم خودشــان را جلوی تــوپ انداختند و در نهایت
داور به سود ایران خطا گرفت .در دقیقه  ۷۵علیرضا
جهانبخش به جای کریم انصاری فرد وارد زمین شد
و بازوبند کاپیتانی را گرفت.
در دقیقه  ۷۶ســانتر وحید امیــری روی دروازه
اسپانیا از جلوی پای طارمی عبور کرد.
وحید امیری بازیکن تیم ملی ایران از داور بازی
کارت گرفت .وحید امیری ســتاره ایران در دقایق
پایانی اســت .او بعد از الیی انداختن به پیکه مدافع
اسپانیا توپ بسیار خوبی را روی دروازه حریف سانتر
کرد که ضربه ســر مهدی طارمی از باالی دروازه
بیرون رفت.
در دقیقه  ۸۶سامان قدوس به جای وحید امیری
به زمین آمد .امیری عملکرد بســیار خوبی در این
مسابقه داشت و دوندگی او در زمین مشهود بود.
در دقایق پایانی ،اســپانیا بازی را آرام کرد تا از
برتــری اش محافظت کند .امید ابراهیمی در دقیقه
 ۹۲از داور بازی کارت زرد گرفت.
تالش ایران برای جبران نتیجه ثمری نداشت و
بازی با همان یک گل تمام شد.

کی روش :لیاقت بازیکنانم بیشتر بود
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت :لیاقت
بازیکنان ما در بازی مقابل اســپانیا بیشــتر بود و
نمی توانم بیشتر از این حرفی بزنم.
به گــزارش خبرنگار اعزامی مهر به روســیه،
کارلوس کی روش پس از دیدار تیم ملی ایران برابر
اسپانیا گفت :باید از اسپانیا تشکر کنم چون خیلی

از آنها یاد گرفتیم .لیاقت بازیکنان من بیشتر بود.
وی تاکید کرد :این بخشــی از بازی است .باید
کمک داور ویدئویــی را بپذیریم .کی روش افزود:
تمام تالشمان را کردیم .فکر می کنم با فرصتهایی
که داشــتیم نتیجه عادالنه یک تســاوی بود ولی
نمی دانم چه بگویم .نمی توانم حرف بیشتری بزنم.

می خواهیم به بازی بعد فکر کنیم .نمی دانم باید
راجع به داور چه بگویم .فقط می خواهم قبول کنم
گلمان آفساید بود .به اسپانیا تبریک می گویم.
وی تاکید کرد :بازی خوبی برابر اســپانیا انجام
دادیم ولی امتیازی نیاوردیم ولی امیدواریم جلوی
پرتغال امتیاز بگیریم.

فرناندو هیهرو :بازی سختی برابر ایران داشتیم
شــرایطی دارد و مــن از این تجربــه برخوردار
بودم.
هیهرو در خصوص شرایط تیم ملی ایران گفت:
کام ً
ال این تیم را آنالیز کرده بودیم ،آنها  ۱۲بازی
بود که نباخته بودند و کیروش هفت ســال است
که با تیم ملی ایــران کار میکند ،این تیم دارای
شخصیت باالیی اســت ،حریف بسیار سرسختی
بــرای ما بود ،دیدید که مــا تالش زیادی کردیم
و توانستیم به پیروزی دست پیدا کنیم.
سرمربی تیم فوتبال اسپانیا در پایان خاطرنشان
کرد :از عملکرد بازیکنان و نتیجهای که به دست
آوردیم ،راضی هســتیم و خود را آماده دیدار برابر
مراکش کرده تا بتوانیم در آن بازی هم به پیروزی
دست پیدا کنیم.

ســرمربی تیم فوتبال اســپانیا گفت :تیم ملی
ایران  ۱۲بازی نباخته بود و ما دیدار سختی برابر
این تیم داشتیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،فرناندو هیهرو پس از
پیروزی یک بر صفر برابــر تیم ملی ایران اظهار
داشــت :بازی خوبی را به نمایش گذاشــتیم؛ در
نیمه اول کام ً
ال بر بازی مســلط بودیم و چندین
موقعیت گل را از دســت دادیــم ،اما در نیمه دوم
تغییر سیستم داده ،با نقشــهای جدید وارد زمین
شده و توانستیم در  ۱۵دقیقه اول بر بازی مسلط
و به گل هم دست پیدا کنیم.
وی تأکید کرد :انتظار بازی سخت برابر ایران
را داشــتم و در همین خصوص هــم با بازیکنانم
صحبت کــرده بودم .جامجهانی همیشــه چنین

وداع زودهنگام شیرهای اطلس با جامجهانی ۲۰۱۸
دو تیم مراکش و پرتغال در ورزشگاه لوژنیکی
به مصاف هم رفتند.
به گزارش ایسنا ،در دیداری حساس که برای
فوتبال ایران نیز اهمیت خاصی داشــت ،دو تیم
مراکش و پرتغال در ورزشــگاه لوژنیکی شــهر
مسکو برابر هم به میدان رفتند .در پایان ،پرتغال
با خوشاقبالی حریف خود را یک بر صفر شکست
داد و با این نتیجه ،مراکش نخســتین حذف شده
جام جهانی  ۲۰۱۸لقب گرفت.
در دقیقــه  ۲اولین خطر جدی بازی را بوطیب
ایجاد کرد و ضربه ســر او بــا اختالف از باالی
دروازه به بیرون رفت.
در دقیقه  ۴کریســتیانو رونالدو موفق شــد با
ضربه ســر برای تیمش گلزنــی کند و چهار گله
شــود و در صدر جدول گلزنان قــرار گیرد .این
بازیکن در دقیقه  ۸نیز می توانست خود و تیمش
را دو گلــه کند که ضربه او بــا اختالف کمی به
بیرون رفت.

در دقیقه  ۱۰ضربه ســر بوصفا نیز با اختالف
کمی از باالی دروازه به بیرون رفت و یک دقیقه
بعد نیز ضربه بن عطیــه نزدیک بود وارد دروازه
پرتغال شود که پاتریســیو این توپ را مهار کرد
تا بازی دو تیــم نیز آرام دنبال شــود .در دقیقه
 ۳۰ضربه ایســتگاهی رونالدو با برخورد به دیواره
دفاعی دفع شد.
در دقیقه  ۴۰نیز ضربه گوئدس راهی به دروازه
مراکش نداشــت .در دقیقه پایانی بازی در نیمه
اول مراکش با ضربه بلهندا می توانســت به گل
برســد که ناکام بود و در نهایت نیمه نخست این
بازی بــا برتری یک بر صفر یاران رونالدو خاتمه
یافت.
در شــروع نیمه دوم پرتغــال عملکرد بهتری
داشت و یک بار روی ارسال موتینیو از روی کرنر
خطرساز شد.مراکشی ها در دقیقه  ۵۵صاحب یک
موقعیت خوب شدند که ضربه بالهندا را پاتریسیو
مهار کرد .چند ثانیه بعد بالهندا یک موقعیت دیگر

را نیز از دست داد تا شــانس با پرتغال یار باشد.
مراکش در دقیقه  ۶۰می توانست به گل برسد که
این بار نیز ضربه بن عطیه به باالی دروازه رفت.
دقیقه  ۷۷ضربــه این بازیکن با دخالت په په نیز
وارد دروازه نشد.
در دقیقه  ۸۳رونالدو فرصت داشــت تا از روی
ضربه ایستگاهی برای دومین بار دروازه مراکش
را باز کنــد اما ضربهاش به دیواره دفاعی برخورد
کرد.
در دقیقه  ۹۰حکیــم زیاش در داخل محوطه
جریمه پرتغال دفاع این تیم را به هم ریخت تا در
شــرایط خوب گلزنی قرار گیرد اما ضربه محکم
ایــن بازیکن به مدافع پرتغــال برخورد کرد و به
کرنر رفت.
در دقیقه  ۹۳مهدی بنعطیه که موقعیتهای
خوبی در ایــن بازی داشــت ،در داخل محوطه
جریمه صاحب توپ شد اما شوت این بازیکن به
آسمان زده شد.

