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حمله کاربران به پیمان یوسفی در فضای مجازی

الیو میثاقی برای صداوسیما دردسر خرید

شــهروند| برنامه جام جهانی ویژه دیدار فرانسه و 
بلژیک هم مثل شب های قبل سوژه های جالبی داشت؛ 
از بیماری امیر حاج رضایی گرفته تا الیو دردسرســاز 
محمدحسین میثاقی. گزارش پیمان یوسفی هم که 

حسابی حوصله مخاطبان را سر برد.
حال حاج رضایی خوب نبود

امیــر حاج رضایــی، کارشــناس خوش صحبت و 
برجسته فوتبال برای صحبت فنی درباره دیدار فرانسه 
و بلژیک میهمان عادل فردوسی پور بود. حاج رضایی 
در حالی به برنامه رفت که ظاهرا حال جسمانی خوبی 
نداشت. او چشــم هایش کامال قرمز بود و در تکلم نیز 
گاهی اوقات دچار مشکل می شد؛ این موضوع نیز در 
فضای مجازی از چشم کاربران دورنماند و بسیاری به 

موضوع سرماخوردگی این کارشناس پرداختند.
آگهی های آزاردهنده و الیو میثاقی

ماجرای آگهی های طوالنی و آزاردهنده صداوسیما 
قبل، در حین و بعد از مســابقات جام جهانی موضوع 
جدیدی نیســت؛ اما در جریان بازی بلژیک و فرانسه 
باز هــم مورد توجــه مخاطبان فضای مجــازی قرار 
گرفت. موضوع وقتی خیلی دردسرساز شد که قبل از 
شروع بازی فرانسه و بلژیک زمانی که تلویزیون داشت 
آگهی های بازرگانی پخش می کرد، محمدحســین 
میثاقی گزارشــگر اعزامی صداوســیما به روسیه در 
اینستاگرام شخصی اش از ورزشــگاه الیو گذاشت تا 
مشخص شــود که مراســم ابتدایی بازی شروع شده 
و صداوســیما دیرتر تصاویر را پخش می کند. همین 
موضوع سوژه فضای مجازی شد و بسیاری از افراد به 
عملکرد سیما در پخش آگهی ها به جای تصاویر شروع 

بازی حساس نیمه نهایی ایراد گرفتند.
جمالت خسته کننده و تکراری یوسفی

از کامنت ها و واکنش هــای مخاطبان فوتبالی در 
فضای مجازی می شود متوجه شد که گزارش فرانسه 
و بلژیک توسط پیمان یوسفی مورد توجه عموم قرار 
نگرفته است. وقتی یوسفی بازی دیشب فرانسه مقابل 
بلژیک را گزارش کرد و گفت که این آخرین گزارشش 
در این رقابت ها اســت، طنازی های عالقه مندان به 
فوتبال در شــبکه های مختلف مجازی شروع شد؛ از 
تکرار کلمات عربی که یوسفی در خالل گزارش هایش 
به کار می برد، گرفته تا این جمله » بهترین قســمت 
بازی فرانسه و بلژیک، آخرین گزارش پیمان یوسفی 
در جام جهانی 2018 بود«. یوســفی خبر از آخرین 
گزارشــش در جام جهانی داد اما کامال مشخص بود 
که او اصال در این جام دل و دماغ نداشت، بی حوصله 
بود و با این بی حوصلگی خــاص خودش مخاطب را 
هم خسته کرد. نکته اینجاست که یوسفی می داند 
که مردم چه سبک گزارشی را دوست دارند اما هرگز 
تالشــی نمی کند تا از دایره لغات خــاص خودش 
خارج شود. بیان جمله هایی مثل  »قس علی هذا«، 
»من حیث المجمــوع«،  »علی ایحال« چندان برای 
عشق فوتبال ها جذاب نیست. عشق فوتبال هایی که 
خیلی هایشان معنی جمله هایی که یوسفی می گوید 
را نمی دانند! از سوی دیگر از دید بسیاری از مخاطبان 
آرامشی که یوسفی این روزها در خالل گزارش هایش 
دارد، بشدت آزاردهنده است و حس و حال مخاطب 
را از بین می برد. پیمان باید این را قبول کند که دیگر 
بیان اینکه »شیاطین ســرخ دو دقیقه وقت دارند تا 
شیطونی شون رو نشــون بدن!« هواداران فوتبال را 
جذب نمی کند. یا وقتی تلویزیون درحال سانســور 
است و تصاویر نخست بازی را نشان می دهد، نباید از 
این عبارت استفاده کرد که »آه و حسرت را می شود در 

چهره بلژیکی ها دید«.

دیه گو مارادونا، لیونل مسی، کریستیانو رونالدو شبکه
و... ،کایلین امباپه به لیست بزرگان می پیوندد؟

امباپه فوق ستاره می شود؟

شهروند | دیه گو مارادونا را در سال 1982 در برابر 
بلژیک به یاد دارید؟ می دانید که شماره 10 آرژانتین با 
یک جثه کوچک با پای چپ خود چگونه در برابر 6 نفر 

از بازیکنان بلژیک ایستاد و دروازه آنها را در هم کوبید؟
این یکی از تصاویر مشهور جام جهانی است؛ اگر چه 
کمی هم بزرگ سازی دارد. در واقع هم تیمی مارادونا، 
اوسی آریلئیل یک ضربه آزاد در نزدیکی های دروازه 
بلژیک گرفت و همان ضربه برایشان خاطره ساز شد. با 
این حال از آن صحنه یک بنای تاریخی ترسناک برای 

آرژانتین ساخته  شد.
شــاید بتوان گفت حاال دوباره در سه شــنبه شب 
صحنه تکرار شد؛ در دقیقه 39 بازی بلژیک و فرانسه. 
گر چه این بار 6 بلژیکــی نبودند و تنها 4 نفر بودند اما 
امباپه خوب درخشید و در عین حال هیچ توهمی هم 

در این میان در کار نبود!
اکسل ویستل، یان ورتنگن، ادن هازارد و وینسنت 
کمپانی جا ماندند و تنها با چشمانشان جوان فرانسوی 
را دنبال می کردنــد که به ســمت محوطه جریمه 

تی شان می رود. 
بیایید صادقانه از او بترســیم؛ او متمرکز شــده، 
چشمانش به خوبی کار و همه چیز را با هم هماهنگ 
می کند و جلو می رود. او امباپه است؛ شاید فوق ستاره 

آینده.
چیزی که درباره امباپه وجود دارد این اســت که او 
تنها سرعت ندارد، او مانند یک خفاش است، وقتی در 
زمین می دود هیچ کس نمی تواند ببیند و بفهمد او کجا 

می رود و می خواهد چه کار کند؟!
اگر هنوز هم از تماشای بازی امباپه لذت نمی برید، 
بگذارید برایتــان بگویم که او یــک عظمت بزرگ 
و وحشــیانه داشــت وقتی در برابر آرژانتین بازی را 
4 بر 3 تمام کردند. این رکورد در 16 ســال گذشته 
فرانسه وجود نداشته است. او در بازی سه شنبه شب 
بعد جدیدی از خــود را به نمایش گذاشــت. حاال او 
موفق ترین عملکرد را در جام جهانی به جهانیان نشان 
داد. او تنها 19 سال دارد و در حال حاضر نزدیک ترین 
کسی است که می تواند جای لیونل مسی و کریستیانو 

رونالدو را در نسل بعدی بگیرد. 
رئال مادرید رونالدو را به یوونتوس فروخته است و 
حاال در تالش است که نیمار را بخرد و در تالش برای 
مذاکره با پاریسن ژرمن هستند. امباپه 7 سال از نیمار 
جوان تر اســت و آنها می توانند سرمایه گذاری خوبی 

روی او بکنند.
ادن هازارد هم می تواند یک هدف گذاری خوب برای 
رئال مادرید باشــد. او در بازی با فرانسه خیلی خوب 
بازی کرد و سرعت و حرکت او در نیمه اول فوق العاده 

بود؛ اما اگر بخواهیم عادالنه نگاه کنیم، او امباپه است. 
دیدیه دشــام تصمیم گرفته بود که بیشــتر روی 
ضد حمله ها بازی کند و وقتی یک تیم و ســرمربی، 
یک امباپه داشته باشــد، در این نوع بازی قطعا پیروز 
می شود. او یک ورزشکار پرقدرت، باهوش، بامهارت 

و پرسرعت است. 
او در کنار گریزمن و ژیرو می توانست فوق العاده تر 
عمل کند. پاســکاری های فوق العاده و مهارت های 
بیشتری را با هم به نمایش می گذاشتند. موسی دمبله 
هم در این بازی فوق العاده عمل کرد اما هیچ کدام شان 
نتوانستند امباپه باشند. امباپه در آن شب باید عکسی 
می گرفت که به جای مارادونا بــه نمایش بگذارد. او 
هنوز فرصت درخشش بیشتر دارد؛ یکشنبه شب باید 

منتظرش باشیم. 

موقعیت پناهگاه ها یا گریزگاه های 
)مثال  خود  سکونت  منطقه  امن 
پارک ها یا سوله ها( را برای مواقع 

بحرانی شناسایی کنید.

بعد از اینکه علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی که در جام جهانی هم عملکرد خوبی داشت در مصاحبه های خود 
از احتمال حضورش در یکی از تیم های  اللیگا اسپانیا خبر داد ، باشگاه معروف رئال سوسیه داد هم اعالم کرد به دنبال 
جذب علیرضا جهانبخش آقای گل ایرانی لیگ هلند است. نمایندگان این باشگاه در جام جهانی و فصل گذشته لیگ 
هلند عملکرد جهانبخش را زیر نظر داشته اند و باید دید می توانند این بازیکن و آلکمار را برای انتقال راضی کنند یا خیر. 

جهانبخش البته پیشنهاداتی هم از ایتالیا و انگلیس دارد و همه منتظر انتخاب تیم بعدی اش هستند. 

 

اللیگاه هدف 
احتمالی دو 
ملی پوش 
ایرانی

شــهروند | ادن  هازاد در اظهارنظــری پس از بازی 
گفت: »از خودمان راضی هســتم. ترجیح می دهم با 
بلژیک حذف شوم تا اینکه با پیراهن فرانسه و بازی ضد 
فوتبالش صعود کنم. آنها نتیجه گرفتند اما چیزی غیر از 
دفاع کردن ارایه ندادند. ما نتوانستیم نقطه ضعف آنها را 

پیدا کنیم.«
تیبو کورتوئیس هم بشــدت به سبک ضد فوتبال 
فرانسه تاخت. بلژیک که مالکیت 64 درصدی بازی را 
در اختیار داشت، اسیر ضدحمله های آتشین فرانسه 
و در شرایطی حذف شــد که کارشناسان به عملکرد 
دروازه بان بلژیک و شخص کاپیتان ادن  هازارد هم انتقاد 

داشتند.
کورتوئیس در مصاحبه با اسپورزا در مورد عملکرد 
فرانسه گفت: »آنها فقط با دو چیز بازی می کردند. اولی 

کرنر و دومی دفاع کردن؛ همین.«
بلژیک که فرصت های زودهنگام زیادی را روی دروازه 
کشور همسایه خودش ایجاد کرد، درنهایت نتوانست 
پیروز از زمین خارج شود و شــانس حضور در فینال 
جام جهانی آن  هم برای  نخستین بار در تاریخش را از 
دست داد. فرانسه اما خیز بلندی را برای دریافت دوباره 
جام جهانی بعد از بیست  ســال برداشت. نسل طالیی 
بلژیک، در حالی قهرمانی را از دست رفته دید که هنوز 
امید دارد بتواند مقام سومی را کسب کند. نکته ای که 
بلژیکی ها نباید فراموش کنند، حضورشان در همین 
مرحله از مسابقات است. دســتاوردی که خودش به 
تنهایی برای بلژیکی ها یک برد بزرگ محسوب خواهد 

شــد. ادن  هازارد، کاپیتان بلژیک و بازیکن برجسته 
چلسی هم در ادامه صحبت هایش همین مسیر را پی 
گرفت و گفت: »ما یــک بلژیک فوق العاده را به نمایش 
گذاشــتیم. با همه  حرف ها ما توسط یک تیم قوی تر 
حذف شدیم. ما می توانیم به آن  چیزی که تا همین جا 
به دست آوردیم، افتخار کنیم. به  عنوان یک کاپیتان 
بسیار خوشحالم که عضوی از این تیم درخشان بودم و 
هستم.«مرتنز، شادلی، دمبله، فلینی، ویتسل، کمپانی، 

ورمایلن و البته ادن  هازارد بازیکنانی از نســل طالیی 
بلژیک هستند که شاید سن و توانشان به جام جهانی 
بعدی قد ندهد؛ اما این بلژیک درخشــان، هنوز هم 
می تواند همین قدر ســرپا و بزرگ باشــد. بشوآیی، 
تورگان هازارد، رومیو لوکاکو، دندونکر، تیلمان، کاراسکو 
و مونیر هنوز آن قدر جوان هســتند که بتوانند کتاب 
افسانه  نسل طالیی بلژیک را چند فصل دیگر به پیش 

ببرند؛ باید منتظر ماند و دید.

پایان افسانه  بلژیک؟
 ادن  هازارد و تیبو کورتِوئیس در روزهای آخرین جام جهانی شان فرانسه را متهم کردند

 طرفداران بلژیک و فرانسه
 بعد از باخت و برد در برابر حریفان شان 

بروکسل و پاریس را به آتش کشیدند

 شادی پار یس
  به آتش 

کشیده شد
مهرنوش گرکانی| طرفداران فرانســه سه شنبه شب 
پاریس را به آتش کشــیدند. هواداران تیم ملی  فرانسه از 
اینکه بلژیک را در نیمه نهایی بردند بسیار خوشحال بودند، 
اما این خوشحالی در نهایت به تخریب و به آتش کشیدن 

پاریس ختم شد. 
مردم پاریس بعد از برد در برابر بلژیک برای خوشحالی به 
خیابان ها آمدند، اما از همان ساعت های اولیه هوای پاریس 
پر از گاز اشــک آور شد. در ســاعت های اولیه در خیابان 
Champs Elysee پاریس، افسران پلیس از گاز اشک آور 
برای نظم دادن به شادی مردم استفاده کردند و شاید همین 
کار باعث عصبانی شدن مردم و آتش روشن کردن شان شد. 
جمعیت عظیمی به خیابان های پایتخت ریختند تا برای 
بردی که تیم شان در سن پترزبورگ روسیه در برابر بلژیک 
داشت و به فینال جام جهانی راه پیدا کرد، خوشحالی کنند، 
اما در نهایت خوشحالی آنها به سنگ پرتاب کردن به سمت 

خودرو های پلیس ختم شد. 
یکی از شاهدان که یک ساعت بعد از شروع درگیری ها 
توانسته بود خود را از دســت ماموران پلیس نجات دهد، 
 گفت: »در بســیاری از خیابان های شهر مردم سطل های 
زباله را آتش می زدند و درگیری ها به خیابان های بیشتری 
کشیده شد. افسران پلیس در خطوط منظم به سمت مردم 

حمله می کردند و مردم را به عقب می راندند، اما مردم هم 
دست  نمی کشیدند.«

مردم برای شــادی آمده بودند، اما دیگر بعد از گذشت 
چند ساعت خواهان برطرف شدن مشکالت شان بودند؛ 

مشکالت اجتماعی و رفاهی که در کشور دارند. 
 تصاویــر و ویدیوهــای بســیاری از شــادی به آتش

کشیده شده مردم پاریس در فضای مجازی و به خصوص 
یوتیوب منتشر شده است. چند ساعتی که از درگیری ها 
گذشت، دیگر تنها پاریس نبود که محل درگیری ها بود. 
درگیری ها به شهرهایی مثل لیون کشیده شد و مردم در 

گرما برهنه به خیابان ها آمده بودند و موتورها، سطل های 
زباله، خودروها و علفزارها را به آتش کشیدند. 

مردم در میان آتش هایی که درست کرده بودند، فریاد 
می زدند: »ما در فینال هستیم، ما در فینال هستیم.« 

همچنین مردم فرانســه درباره ســاموئل اومتیتی که 
او را باعث برنده شــدن در بازی بلژیک می دانند، گفتند: 

»اومتیتی باید رئیس جمهوری شود!« 
در همین حال امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در 
سن پترزبورگ بود و در ورزشگاه با هواداران تیم ملی فرانسه 
شــادی می کرد، اما مردمش در این ســر اروپا و در کشور 

خودشان دیگر او را برای ریاست جمهوری نمی خواستند!
دود از بروکسل هم بلند شد

هــواداران بلژیک هم بروکســل را به آتش کشــیدند. 
هواداران بلژیک سوال شان این بود که چرا تیم شان در برابر 

فرانسه یک بازی مقاوم و منسجم نداشت؟ 
روبرتو مارتینز سه شنبه شــب در برابر فرانسه شکست 
خورد و مردم بلژیک بــرای اعتراض به خیابان ها ریختند. 
پلیس بروکسل خطوط منظم تشکیل داده بود تا از تخریب 
خیابان ها توســط مردم جلوگیری کند. اگرچه بلژیک در 
برابر فرانسه باخته بود، اما مردم پاریس تخریب گران اصلی 

سه شنبه شب بودند.


