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وطن امروز شماره 2465

اخبار

انصاری  ۳ساله با پرسپولیس
تمدید کرد

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس  3سال دیگر
ق��رارداد خود را با باش��گاه تمدید کرد .محمد
انص��اری ،بازیکن تیم فوتبال پرس��پولیس که
یک س��ال دیگر با این باشگاه قرارداد داشت ،با
حضور در محل ساختمان این باشگاه در مذاکره
ب��ا مدیران قرارداد خود را  3فصل دیگر تمدید
کرد .پیش از این شایعاتی درباره جدایی انصاری
از این تیم مطرح شده بود.

دردسر حشرات برای هواداران و
بازیکنان در جامجهانی

حشرات روسی در جریان تمرینات بازیکنان
تیمه��ای حاض��ر در جامجهان��ی  ۲۰۱۸در
ورزشگاهها باعث آزار آنها میشوند .به گزارش
ایس��نا ،حضور حش��رات مزاحم در ولگوگراد
روس��یه میزبان دیدار تون��س و انگلیس باعث
آزار افراد حاضر در این ورزشگاه شد .شاگردان
گرت ساوت گیت دائما در حال جنگیدن با این
حشرات بودند اما نمیتوانس��تد آنها را برانند.
پیش از بازی و در جریان گرم کردن ،جس��ی
لینگارد با حش��رهای که در گوش��ش رفته بود
درگیر بود .تنها بازیکنان و هواداران از حملههای
حشرات آزار ندیدهاند .خبرنگار شبکه تلویزیونی
داس آلم��ان در حالی گ��زارش تهیه میکرد
که کاله زنبورداران را بر س��ر داشت تا از خود
محافظت کند .چنی��ن تصاویری در یک بازی
فوتبال غیرعادی است.

جام جهانی

امشب ایران مقابل اسپانیا صفآرایی میکند

 ۵۲درصد ایرانیها
به صعود تیمملی امیدوارند

براساسآخریننظرسنجیمرکزافکارسنجی
دانش��جویان ایران (ایسپا) ،جامجهانی برای ۴۹
درصد مردم ایران اهمی��ت دارد و  ۵۲درصد از
عالقهمندان فوتبال امی��دوار به صعود تیمملی
هس��تند .بر اس��اس نتایج آخرین نظرسنجی
مرکز افکارس��نجی دانش��جویان ایران(ایسپا)
که در خرداد ماه س��ال جاری و قبل از ش��روع
مسابقات جامجهانی به صورت ملی انجام شده
است ،جامجهانی برای  ۴۹درصد مردم اهمیت
دارد .ای��ن نظرس��نجی که به ش��یوه مصاحبه
حضوری و در مراکز اس��تانها ،شهرهای درجه
 ۲و روستاها با حجم نمونه  ۴۴۳۹نفر انجام شده
است با مشارکت مرکز بررسیهای استراتژیک
ریاستجمهوری به بررسی مهمترین مسائل روز
جامعه در افکار عمومی پرداخته است .بر اساس
نتایج این نظرسنجی ،جامجهانی برای  ۶۲درصد
مردان و  ۳۶درصد از زنان جامعه دارای اهمیت
اس��ت .همچنین جامجهانی برای  ۶۲درصد از
جوانان  ۱۸تا  ۲۹س��ال دارای اهمیت است ،در
حالی که اهمیت جامجهانی ب��رای افراد  ۳۰تا
 ۴۹ساله  ۵۰درصد و برای افراد باالی  ۵۰سال
 ۳۳درصد بوده است .در این نظرسنجی به امید
م��ردم برای صعود از مرحله گروهی جامجهانی
نیز پرداخته ش��ده است که بر اساس نتایج این
نظرس��نجی  ۵۲درصد از مجموع کس��انی که
فوتبال برایشان مهم بوده است امید دارند ایران
از مرحله گروهی صعود میکند.

چهارشنبه  30خرداد 1397

تیمملی فوتب��ال ایران در ادام��ه ماجراجوییاش
در جامجهانی امش��ب به مصاف قهرمان جامجهانی
 ۲۰۱۰میرود .هن��وز در کوچه پسکوچههای ایران
صحبت از برد تاریخی تیمملی فوتبال مقابل مراکش
در جامجهانی  ۲۰۱۸روس��یه به گوش میرسد .این
دی��دار موجی از امید را به ملت ای��ران تزریق کرد تا
در روزگاری که بیش��تر اقش��ار مردم درگیر گرانی و
مشکالت روزمره زندگی هستند ،قلبشان برای یک
موضوع ،یعن��ی موفقیت تیمملی بتپد .ملیپوش��ان
ای��ران که مقابل مراکش با تمام ج��ان بازی کردند و
توانس��تند در آخری��ن دقیقه بازی با اش��تباه مدافع
حریف  3امتیاز ارزشمند را بگیرند ،خودشان را برای
دیدار سخت مقابل اسپانیا قهرمان جامجهانی ۲۰۱۰
آماده میکنند .آنه��ا در ادامه رقابتهای جامجهانی،
امش��ب س��اعت  ۲۲:۳۰در ورزش��گاه کازان آرن��ا
به مصاف الروخا خواهند رفت .تیمملی پس از پیروزی
مقاب��ل مراکش تمرینهای خودش را دنبال کرد تا با
آمادگی هرچه بیش��تر مقابل الروخا قرار بگیرد .کادر
فن��ی تیمملی در چند روز اخیر هم��واره اعالم کرده
برنامه ویژهای برای اسپانیا در نظر دارد و همین مساله
فوتبالدوس��تان ایران را امیدوار کرده است اسپانیا هم
مانند مراکش در تله کیروش گیر بیفتد .س��رمربی
تیمملی فوتبال ای��ران پس از پیروزی مقابل مراکش
تعریف و تمجید زیادی از تیمش کرد و در گفتوگو
ب��ا  AFCعن��وان کرد ای��ران همچن��ان میخواهد
صدرنش��ین گروه مرگ بماند و این رتبه نه فروش��ی
اس��ت و نه اجاره داده میش��ود .او همچنین اعضای
تیمش را قادر به انجام «ابرکارها» دانسته است .با این
حال دوشنبه خبر بدی از اردوی تیمملی مخابره شد؛
روزبه چشمی ،مدافع تیمملی فوتبال ایران که مقابل
مراکش بازی درخشانی از خود به نمایش گذاشت با
مصدومیت ،ادامه رقابتهای جامجهانی را از دس��ت
داد ت��ا کیروش دوب��اره به دنب��ال زوج جدید برای
پورعلیگنجی در خ��ط دفاعی بگردد .البته این خبر
ناخوشایند در مقابل اتفاقاتی که در اردوی اسپانیا پیش
از جامجهانی رخ داد ،هیچ قلمداد میشود .اسپانیاییها
 2روز پیش از جامجهانی ،لوپتگی سرمربی خودشان را
اخراج کردند تا هیرو جانشین او شود .هیرو در روزهای
اخیر تمجید فراوانی از خط دفاعی ایران کرده اس��ت.
اسپانیاییها در نخستین بازیشان در دیداری دشوار
مقابل پرتغال متوقف شدند .در این بازی رونالدو مرد
اول زمین بود و توانست مقابل دخهآ که در فصل اخیر
تیممل��ی ژاپن در نخس��تین دی��دارش در
جامجهان��ی  2018روس��یه مقاب��ل کلمبیا به
پیروزی رس��ید .تیمهای ملی کلمبیا و ژاپن از
گروه  Hرقابتهای جامجهانی  2018روس��یه
در ورزش��گاه موردوویا آرنا به مصاف هم رفتند
که این دیدار با نتیجه  2بر یک به نفع ژاپنیها
به پایان رس��ید .کلمبیاییها بازی را خوب آغاز
کردن��د ولی ژاپنیه��ا در دقیق��ه  2بازی یک
موقعیت عالی کسب کردند و کارلوس سانچس،
هافبک کلمبیا با بیتجربگی با دستش مانع گل
شدن توپ شد تا داور بازی ضمن اعالم پنالتی،

به نیت تاریخسازی

بهترین دروازهبان دنیا بود ،هتتریک کند .تزلزل دخهآ
درون دروازه تیمملی اس��پانیا طرف��داران این تیم را
نگران کرد که در ادامه جام دوباره شاهد اشتباهات این
دروازهبان مطرح باشند .البته این اشتباهها امیدواری
تیممل��ی ایران را هم باال میب��رد تا بتواند مقابل این
دخهآی ناآماده دس��ت پر از زمین خارج شود .با تمام
این اوصاف ،همه فوتبالدوستان ایران میدانند نهتنها
پیروزی بلکه گرفتن یک امتیاز از تیمملی اسپانیا که
یکی از ش��انسهای قهرمان��ی در جامجهانی ۲۰۱۸
روس��یه است کار آس��انی نیس��ت و نباید توقعات را
از ملیپوش��ان ایران باال ب��رد .در نهایت باید به حس
جنگندگ��ی که در تیمملی فوتبال ای��ران وجود دارد
امیدوار بود تا شاید آنها بتوانند در جامجهانی ۲۰۱۸
روس��یه تاریخس��ازی کنند و ضمن گرفتن امتیاز از
اسپانیا ،مقدمات صعود از گروه  Bمسابقهها را که گروه
مرگ این رقابتها لقب دارد ،فراهم کنند.
■■ :ESPNایران از اسپانیا و پرتغال نمیترسد

سایت  ESPNدر آستانه دیدار حساس تیمملی
فوتبال ایران و اس��پانیا در جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه
نوش��ت :تیمملی ایران از اس��پانیا و پرتغال هراس��ی
ندارد ،چرا که آنها کارلوس کیروش را دارند .س��ایت

معتب��ر  ESPNانگلی��س در گزارش��ی به ش��رایط
تیممل��ی فوتبال ایران در آس��تانه این بازی پرداخته
اس��ت« .ایران هیچ ترسی از اس��پانیا و پرتغال ندارد؛
آنها ک��یروش را دارند» تیتر این مطلب اس��ت .این
سایت نوشت« :کارلوس کیروش در  4دوره صعودش
به جامجهان��ی  3تیمملی را هدایت کرده اس��ت اما
بازی برابر اس��پانیا در روز چهارشنبه (امروز) میتواند
بهترین دورانش را ثابت کن��د؛ نهتنها در جامجهانی
بلکه در طول تمام دوران مربیگریاش .اگر همه چیز
در کازان و بازی با اس��پانیا و سپس بازی برابر پرتغال
در سارانسک خوب پیش برود ،مربی  ۶۵ساله شهرت
و اعتب��ارش را به عنوان یکی از تاپترین مربیان دنیا
ن دی��دار خود برابر
حفظ میکند ...ایران در نخس��تی 
مراکش به پیروزی یک بر صفر رس��ید .این پنجمین
حضور ایران در جامهای جهانی اس��ت و دومین برد
ای��ن تیم در تاری��خ حضورش در ای��ن رقابتها» .در
ادامه این گ��زارش به برنامههای ایران مقابل مراکش
اش��اره ش��ده و نقل قولی از کارلوس ک��یروش آمده
اس��ت« :اس��تراتژی ما این بود که از دقیقه نخس��ت
بازیکنان مراکش را از نظر ذهنی دچار مشکل کنیم».
س��ایت  ESPNگزارش خ��ود را اینطور ادامه

ترس اصلی ما؛  20دقیقه جهنمی

داده است« :بهترین تیم آسیا بهترین سرمربی این
قاره را دارد .آنها با هم رش��د کردهاند تا بتوانند در
بازیهای بزرگ برابر تیمه��ای بزرگ با اعتماد به
نفس بازی کنند .برای کیروش این پروسه طبیعی
است که در طول دوران حضورش در تهران بارها با
فدراسیون فوتبال ،مربیان باشگاهها ،شرکت بزرگ
آمریکای��ی و هرکس دیگری که جل��وی راهش را
بگی��رد ،بحث و جدل کند .ه��دف ،صعود تیمملی
به مرحله حذفی جامجهانی برای نخس��تینبار در
تاریخ ایران اس��ت .اسپانیا آزمون بعدی است و چه
آزمونی میتواند برای کیروش بهتر از این باش��د؟
عالوه بر امتیازات مس��ابقه ،این فرصتی اس��ت تا
انتقام بگیرد» .ش��خصیت کارل��وس کیروش هم
بخش دیگری از این گزارش را تش��کیل میدهد:
«کی روش مربیای است که هیچ موقع نمیبخشد
و فرام��وش نمیکند .به خاطر همین ش��خصیت
آتش��ین ،او از سمت خود در تیمملی فوتبال ایران
بعد از جامجهانی کنارهگیری کرده اس��ت .او قبل
از این تورنمنت گفت که این اقدامش در پاس��خ به
پیشنهاد تمدید قرارداد  ۶ماهه بوده است .او قرارداد
 ۴ساله میخواهد».

پیروزی ژاپن مقابل کلمبیای  10نفره

شمشیر سامورایی

کارت قرم��ز به او نش��ان دهد ،ب��ه این ترتیب
کلمبیاییه��ا عالوه بر 10نفره ش��دن یک گل
از ژاپ��ن عقب افتادند .کلمبیاییها با این وجود
امید خود را از دس��ت ندادند و حمالتشان را
روی دروازه ژاپ��ن ادامه دادند .فالکائو ،کاپیتان
کلمبیاییها در دقیق��ه  37بازی با زیرکی یک
خطا پش��ت محوطه جریمه ساموراییها گرفت
و خوآن کینترو ای��ن موقعیت را هدر نداد و به

زیبای��ی تمام از زیر دی��وار دفاعی ژاپنیها گل
تساوی را به ثمر رساند .ژاپن در نیمه دوم بازی
خوبی از خود به نمایش گذاشت و مزد حمالت
پیاپیاش را روی دروازه کلمبیا گرفت .هوندا در
دقیقه  73از نقطه کرنر یک سانتر زیبا فرستاد
و اوس��اکو به زیبایی تمام با ضربه س��ر دروازه
کلمبی��ا را باز کرد تا در نهایت س��اموراییها با
نتیجه  2بر یک پیروز میدان باشند.
پنجره نقلوانتقاالت تابستانی پرسپولیس باز نخواهد شد

تالش بینتیجه

با وج��ود تالشهای مکرر مس��ؤوالن باش��گاه
پرس��پولیس ام��ا در نهایت پنج��ره نقلوانتقاالت
تابس��تانی این باشگاه باز نش��د .با وجود تالشهای
مکرر مس��ؤوالن باش��گاه پرس��پولیس ب��رای لغو
محرومی��ت این باش��گاه از پنج��ره نقلوانتقاالت
تابس��تانی اما در نهایت این پنجره باز نخواهد ش��د
تا سرخپوشان بعد از محرومیت از نقلوانتقاالت در
نیمفصل دوم فصل گذشته ،نقلوانتقاالت تابستانی را
هم از دست بدهند .حمیدرضا گرشاسبی ،سرپرست
باش��گاه پرس��پولیس در همین باره سفرهایی هم
به ترکیه و س��وییس انج��ام داد تا بتواند مجوز لغو
محرومیت این باش��گاه از نقلوانتقاالت را بگیرد اما
با وج��ود موافقتهایی که از س��وی دادگاه CAS
انجام شده بود در نهایت پنجره تابستانی پرسپولیس
بسته ماند .باشگاه ریزهاسپور ترکیه در پی بازگشت
مهدی طارمی پس از عقد قرارداد با این باش��گاه به
پرس��پولیس از این بازیکن و این باش��گاه شکایت
کرد تا عالوه بر محرومیت پرس��پولیس از  2پنجره
نقلوانتق��االت مهدی طارمی هم  4م��اه از فوتبال
محروم شود .اشتباه وکیل اول باشگاه پرسپولیس که
به جای ش��کایت از فیفا از باشگاه ریزه اسپور ترکیه
ش��کایت کرده بود باعث ش��د تالشهای مسؤوالن
باشگاه به نتیجه نرسد.

عضو هیأت مدیره باش��گاه پرسپولیس گفت :با
وجود همه تالشهایی که انجام دادیم اما متأسفانه
ش��نیدیم پنجره نقلوانتقاالت ما باز نخواهد ش��د
و منتظ��ر اب�لاغ نهای��ی رای هس��تیم .محمدرضا

حاجیبیگی درباره وضعیت پنج��ره نقلوانتقاالت
س گفت :با وجود همه تالشهایی که
باشگاه پرسپولی 
انجامدادیماما متأسفانه شنیدیمپنجرهنقلوانتقاالت
ما باز نخواهد شد و منتظر ابالغ نهایی رای هستیم.
وی ادامه داد :متأسفانه وکیلی که در ابتدای کار این
پرونده را پیگیری میکرد مس��یر انحرافی را پیش
گرفت و به جای شکایت از فیفا از باشگاه ریزه اسپور
ترکیه شکایت کرد و این اشتباه باعث شد ک ً
ال کارها
غلط پیش برود .این رأی صادر ش��ده و منتظر ابالغ
آن هس��تیم هر چند از شواهد امر به نظر نمیرسد
نتیج��ه مطلوبی بگیریم .البته به مربیان و بازیکنان
پرسپولیس اعتماد و اعتقاد زیادی داریم و با همین
نفرات کار را بخوبی پیش خواهیم برد .عضو هیأت
مدیره باش��گاه پرسپولیس اظهار داشت :در پی این
اتفاق قطعاً از وکیلی که این اشتباه عجیب را انجام
داده بود ش��کایت خواهیم کرد تا خسارت وارده به
باشگاه پرسپولیس را بگیریم .حتی ما این وکیل را
عزل نکرده بودیم بلک��ه او خودش انصراف داد و به
همین دلیل ما از این وکیل ش��کایت خواهیم کرد
تا حق پرسپولیس را از او بگیریم .وی درباره اردوی
سرخپوش��ان در کرواس��ی هم تصریح کرد :جمیع
جهات را که در نظر گرفتیم متوجه شدیم انجام اردو
در کرواسی از چند جهت به سود ما خواهد بود ،چرا
که در این کشور میتوانیم بر خالف ترکیه با تیمهای
مط��رح و نامدار بازی کنیم و از طرفی هم ش��رایط
کمپ به گونهای خواهد بود که بازیکنان همه تمرکز
و تالش خود را برای تمرینات خواهند گذاش��ت و
برانکو هم بر همه امور نظارت دارد.

پیامک خوانندگان
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■■حاجیبیگی :وکیل اول اشتباه کرد

تیمملی ای��ران در دومین ب��ازی از مرحله
گروهی جامجهانی س��اعت  22:30امشب در
مقابل تیمملی اسپانیا قرار میگیرد .این بازی
به خودی خود بازی س��ختی برای ایران است،
چرا که اسپانیا در بازی اولش در مقابل پرتغال
متوقف ش��ده و در جدول پایینتر از ایران قرار
دارد .آنه��ا برای اینکه ب��ه مرحله حذفی جام
صع��ود کنند باید ایران را شکس��ت بدهند .به
همین دلیل قطعا برنامهش��ان برای این بازی
هجوم اس��ت .چیزی که میتواند باعث آسانی
کار اسپانیا و البته دشواری بازی برای ایران شود
فشار دقایق ابتدایی بازی است .ایران حتی در
ب��ازی مقابل مراکش هم در  20دقیقه ابتدایی
بازی بسیار منفعالنه و پراشتباه بازی کرد البته
مراکشیها نتوانستند از این آشفتگی تیم ایران
بهره ببرند اما مطمئنا س��تارههای اس��پانیا از
اش��تباهات بازیکنان ایران براحتی نمیگذرند.
کوچکترین اشتباه از سوی ایرانیها میتواند
تاوان بدی داشته باشد .اگر به یاد داشته باشید
ایران در بازی دوس��تانه با ترکیه هم در دقایق
ابتدایی دچار مشکالت زیادی بود .شاید بشود
گفت اگر ایران بتواند این نقص را رفع کند و در
دقایق ابتدایی متمرکز و بدون اشتباه بازی کند
ادامه بازی را برای حریف س��خت خواهد کرد،
حتی اگر این حریف تیمی مثل اس��پانیا باشد.
 4سال پیش هم در بازی مقابل آرژانتین همین
اتفاق افتاد و یاران مس��ی برای رسیدن به گل
پیروزی بسیار زجر کشیدند .این اتفاق میتواند
در بازی امروز هم تکرار شود .اگر ایرانیها در 20
دقیقه اول فشار اسپانیا را تحمل کنند میتوانند
بازی را به ش��کل دلخواهشان پیش ببرند .این
چیزی است که کارلوس کیروش قطعا به آن
فکر میکند.
رکوردشکنیاعالمپنالتی

پادشاهی VAR

با اس��تفاده از سیس��تم فن��اوری بازبینی
تصاویر تاکن��ون در ۱۳ب��ازی  8پنالتی اعالم
شده اس��ت.به نقل از آ.اس ،برای نخستینبار
در تاریخ جامهایجهانی از سیستم «»VAR
در روسیه استفاده شد .استفاده از این تکنولوژی
در نخستین بازیهای جامجهانی  ۲۰۱۸آشکار
بود و تاثیر مستقیمی در برخی از نتایج داشت.
به طوری که در  ۱۳بازی نخس��ت جام ،داوران
ی از طریق  VARاعالم کردند .اما نکته
۸پنالت 
قابلتوجه مقایسه با جامهای جهانی دیگر است
که میستر چیپ ،کارشناس فوتبال در این باره
در توئیترش توضیح داد« :در جامجهانی ۲۰۱۴
ی اعالم
برزیل پس از گذشت  ۲۵بازی 8 ،پنالت 
شد .این موضوع در جامجهانی  ۲۰۱۰آفریقای
جنوبی در سی و پنجمین بازی اتفاق افتاد و در
جامجهانی  ۲۰۰۶آلمان پس از انجام  ۴۰بازی،
ی گرفته شد .این نشان از تاثیر VAR
 8پنالت 
دارد» 4 .س��ال پیش در جامجهانی برزیل نیاز
بود تا دوبرابر این بازیها انجام شود تا  8پنالتی
اعالم شود .اگر کمی دورتر برویم ،یعنی ۱۲سال
ی اعالم
پیش ،در آلمان پس از ۴۰بازی  8پنالت 
ش��د .این رق��م در آفریقا به  ۳۵بازی رس��ید.
ی جامجهانی ۲۰۱۸در چهارمین
نخستین پنالت 
بازی دیده شد؛ در صحنهای که ناچو در محوطه
جریمه روی کریستیانو رونالدو خطا کرد (دیدار
اس��پانیا و پرتغال) .با این حال داور برای اعالم
ی به « »VARنیاز نداشت .خطا کامال
این پنالت 
ی گرفت8 .
آشکار بود و داور به نفع پرتغال پنالت 
ی در  ۱۳بازی اعالم شد .در همه آنها نیازی
پنالت 
به چک کردن دوباره تصاویر نبود اما تکنولوژی
ی اعالم
وجود دارد تا داوران با خیال راحت پنالت 
کنند VAR .میتواند کار را برای داوران راحت
کند .با حضور این فناوری همهچیز عوض شده
اس��ت .هنوز اش��تباههای جزئی وجود دارد اما
با گذشت زمان این اش��تباهها هم دیگر دیده
نخواهد ش��د .بیش از اینکه این رقابتها جام
پنالتیها باشد ،جام  VARاست.

اعتراف کاستا :روی پهپه خطا کردم
دیگو کاس��تا ،مهاج��م برزیلیتبار تیمملی
فوتبال اس��پانیا اعتراف کرد ک��ه در دیدار برابر
پرتغال در صحنه گلی که به ثمر رساند روی پهپه
مرتکب خطا شده است .کاستا در دیدار نخست
این تیم برابر پرتغال عملکرد بسیار خوبی از خود
نش��ان داد و گل زیبایی هم به ثمر رساند اما او
اعتراف کرد ک��ه در صحنهای که گل را به ثمر
رساند روی پهپه ،مدافع تیمملی فوتبال پرتغال
مرتکب خطا ش��ده است .مهاجماسپانیا گفت:
«بله! تا حدودی خطا کردم اما خوشحال هستم
که توانستم در این دیدار بازی خوبی را به نمایش
بگذارم .این بهترین بازی من با تیمملی فوتبال
اسپانیا بود .میخواهم در همه دیدارها اینگونه
خوب و تاثیرگذار ظاهر ش��وم» .کاستا در ادامه
صحبتهایش نیز درباره برخورد با پهپه ،گفت:
«ما دوستهای خوبی برای همدیگر هستیم .او
روی من خطای بدی مرتکب شد و عذرخواهی
کرد تا همه چیز تمام ش��ود .من همیش��ه آرام
هس��تم ،مگر اینکه کس��ی م��ن را اذیت کند.
خوشبختانه همه چیز بخوبی پیش میرود».

