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شــد .در ایــن صحنــه هیــون وو
خــروج بــی ثمــری داشــت و
تــوپ بعــد از برخــورد بــه بــدن
مرتضــی پورعلیگنجــی و پای
کیــم یونــگوون وارد دروازه
میزبــان شــد .بالفاصلــه پــس از ایــن گل ،ترابــی از
زمیــن خــارج و وحیــد امیــری جــای او را در ســمت
چــپ میانــه زمیــن ایــران گرفــت .بــازی در ایــن
دقایــق بــه تعادل کشــیده شــد تــا اینکــه در  10دقیقه
پایانــی ویلموتس دســت بــه  3تعویض زد؛ ســعید
عزتاللهــی جایگزیــن حاجصفــی ،علــی علیپــور
بــه جــای انصاریفــرد و مســعود شــجاعی بــه جــای
طارمــی بــه میــدان رفتنــد .در دقیقــه  92کره جنوبی
ضدحملــه ســریعی تــدارک دیــد امــا شــوت فنــی

تیــر دروازه بیرانونــد خــورد و نیمــه نخســت بــدون
گل خاتمــه یافــت.
نیمــه دوم بــا یــک تغییــر در ترکیــب ایــران شــروع
شــد و احمــد نوراللهی جــای جهانبخــش را گرفت.
حرکــت تکنیکــی ترابــی و پــاس او بــه نوراللهــی در
دقیقــه  ،55بــا شــوت تماشــایی ایــن بازیکــن از
پشــت محوطــه جریمــه همــراه شــد کــه ایــن بــار تیــر
دروازه کــره جنوبــی بــه لــرزه در آمــد .کــره جنوبــی در
دقیقــه  58بــه گل رســید .پــاس بلنــد از زمیــن کــره
بــا ناهماهنگــی محمــدی و پورعلیگنجــی فرصت
تیم ملی با ویلموتس هم به کره جنوبی نباخت
گلزنــی را در اختیــار هوانــگ اویجــو قــرار داد .ایــن
بازیکــن توانســت بعــد از تــک بــه تــک شــدن بــا
بیرانونــد ،بــا ضربــه چیــپ زیبــا دروازه ایــران را بــاز
دیــدار دوســتانه تیمهــای ملــی ایــران و کــره کمــی از کنــار دروازه کــر ه جنوبــی بــه بیــرون رفــت .کنــد .ایــن گل باعــث شــد تــا کرهایهــا کــه آخریــن
جنوبــی از ســاعت  ۱۵:۳۰امــروز در ورزشــگاه جــام در دقیقــه  ،۲۳هوانــگ ایــن بوئــم با دریبــل پورعلی
جهانــی ســئول آغــاز شــد کــه ریوجــی ســاتو از ژاپــن گنجــی مقابــل دروازه ایــران صاحــب موقعیــت گل ویلموتس:بهروندبازیهایتهاجمیادامهمیدهیم
قضــاوت آن را برعهــده داشــت .مــارک ویلموتــس شــد کــه ضربــه او را بیرانونــد بــا واکنشــی عالــی بــه مارک ویلموتس در نشســت خبری پس از بازی مقابل کره جنوبی گفت«:شــاهد مســابقهای
از علیرضــا بیرانونــد ،احســان حاج صفــی ،مرتضی کرنــر فرســتاد .در دقیقــه  ۲۵تــوپ ربایــی ابراهیمــی دوســتانه امــا در ســطح بســیار بــاال بودیــم .هــر دو تیــم قــدرت زیــادی از خــود نشــان دادند .فکر
پورعلــی گنجــی ،محمــد حســین کنعانــی زادگان ،و پــاس طارمــی بــه جهانبخــش ،بــا شــوت مهاجــم میکنــم تماشــاگران از تماشــای ایــن مســابقه کــه فرصتهــای زیــادی را بــه همــراه داشــت،
میــاد محمــدی ،امیــد ابراهیمــی ،کریــم انصــاری برایتــون همــراه شــد امــا هیــون در دوضــرب ضربــه راضــی باشــند ».ســرمربی تیــم ملــی ادامــه داد« :در حــال حاضــر چنــد هفتــه اســت لیــگ
فــرد ،علیرضــا جهانبخــش ،مهــدی ترابــی ،رامیــن جهانبخــش را مهــار کــرد .انصــاری فــرد بــا پــاس ایــران تعطیــل شــده امــا لیــگ کــره جریــان دارد .بــا ایــن وجــود بازیکنــان ایــران در ایــن مســابقه
رضائیــان و مهــدی طارمــی در ترکیــب اصلــی خــوب خــود در دقیقــه  ،۳۰طارمــی را در موقعیــت توانســتند نمایــش بســیار خوبــی داشــته باشــند .آنهــا در ایــن بــازی جنگنــده ظاهــر شــدند .تیم
خــود بهــره بــرد .بعــد از گذشــت  ۱۰دقیقــه کــه دو گلزنــی قــرار داد کــه او توســط مدافــع حریــف مــا بــه رونــد بازیهــای تهاجمــی خــود ادامــه خواهــد داد .تیــم ایــران یکمجموعــه کامــل
تیــم ســعی در شــناخت و محــک زدن یکدیگــر ســرنگون شــد امــا داور اعتقــادی به پنالتی نداشــت .اســت و همــه نفــرات تأثیرگــذار هســتند».
داشــتند ،موقعیــت خطرناکــی در دقیقــه  ۱۵روی در دقیقــه  ۳۷کــره جنوبــی از الک دفاعــی خــارج
دروازه ایــران ایجــاد شــد کــه ضربــه ســر کیــم میــن شــد و میتوانســت دروازه بیرانونــد را بــاز کنــد کــه
جائــه بــا واکنــش بیرانونــد همــراه شــد .در دقیقــه بــا واکنــش خــوب دروازهبــان ایــران نــاکام مانــد .بــار در مرحلــه یکچهــارم نهایــی جــام ملتهــای هیونــگ میــن از پشــت محوطــه جریمــه را بیرانوند
 ،۱۸یــک و دو طارمــی و جهانبخــش ،موقعیــت در دقیقــه  ،۴۱شــوت ســون هیونــگ میــن کاپیتــان  2011قطــر دروازه ایــران را بــاز کــرده بودنــد ،بعــد بخوبــی دفــع کــرد تــا ایــن بــازی بــا تســاوی  1-1بــه
خوبــی را بــرای طارمــی بــه وجــود آورد کــه شــوت او نــام آشــنای کــره کــه در تاتنهــام بــازی میکنــد نیــز از  8ســال و  4مــاه و  20روز مقابــل ایــران بــه گل پایــان برســد و کــره جنوبــی همچنــان در حســرت
از مقابــل محوطــه جریمــه قــدرت زیــادی نداشــت بــا واکنــش خــوب بیرانونــد همــراه شــد و تــوپ بــه برســند .البتــه برتــری کــره ایهــا چنــد دقیقه بیشــتر پیــروزی برابــر ایــران باقــی بمانــد؛ یوزهــا چــه بــا
و جــو هیــون وو دروازه بــان کــره تــوپ را کنتــرل کــرد .کرنــر رفــت .دو دقیقــه بعــد هیونــگ مین تا آســتانه دوام نداشــت .ارســال کرنــر رضاییــان از ســمت کــیروش و چــه بــا ویلموتــس مقابــل کرهایهــا
در دقیقــه  20شــوت پــای چــپ ترابــی بــا اختــاف فروریختــن دروازه ایــران پیــش رفــت امــا تــوپ بــه راســت زمیــن در دقیقــه  62پایــه گــذار گل تســاوی شکســت ناپذیــر هســتند.

شکستناپذیرها

آغاز جنگ کانادا با پالستیکها
جهان

الله مهرزاد
خبرنگار

«مــا محیــط زیســتی پاکیــزه را بــه فرزندانمــان
بدهــکار هســتیم ».جاســتین تــرودو،
نخسـتوزیر جــوان کانــادا روز دوشــنبه بــا بیــان
ایــن جملــه بیانیـهای رســمی را قرائــت و اعــام
کــرد ،حداکثــر تــا ســال  2021اســتفاده از تمامــی
ظــروف و بطریهــای یکبــار مصــرف در
کشــورش ممنــوع میشــود.
پالســتیک ،پالســتیک ،پالســتیک؛ در ایــن کــره
خاکــی بــه هر جا بنگریــد آثار بطریهــا و ظروف
یکبــار مصــرف را میتوانیــد ببینیــد ،معضلــی
کــه برخــی کشــورها چــون هنــد ،اندونــزی،
فیلیپین و میانمار بیشــتر با آن مواجه هستند و
برخــی همچــون کانــادا کمتر .به همین تناســب
کشــورهای مختلــف جهــان تدابیــر مختلفــی
را بــرای مبــارزه بــا پالســتیکهایی کــه عمــری

چندیــن هــزار ســاله دارنــد ،آغــاز کردهانــد .در
همیــن ارتبــاط دیــروز کانــادا اعــام کــرد ،تمامی
مشــاغل در ایــن کشــور تــا ســال  2021فرصــت
دارنــد ،تولیــدات خــود را طــوری عرضــه کنند که
در آنهــا اقــام پالســتیکی یکبــار مصــرف وجــود
نداشــته باشــد .ایــن منــع شــامل انــواع بطــری،
ســاکهای دســتی ،بســتهبندی اغذیــه ،ظــروف
پالســتیکی شــامل بشقاب و کاســه و حتی کارد و

قاشــق و چنــگال میشــود .ایــن در حالــی اســت
کــه میــزان تولیــد زبالههــای پالســتیکی در کانادا
ســاالنه بــه  3میلیــارد تــن میرســد .کانــادا در
حــال حاضــر تنهــا  10درصــد از زبالههــای
پالســتیکی خود را بازیافت میکنــد و مابقی آن
را بــه کشــورهایی چــون فیلیپین ارســال میکند.
ایــن در حالــی اســت کــه بنــا بر تحقیقــات دولت
کانــادا ســاالنه  1میلیــون پرنــده و بیــش از 100

هــزار موجــود دریایی در سراســر جهــان بهخاطر
زبالههــای پالســتیکی جــان خــود را از دســت
میدهنــد یــا بشــدت مجــروح میشــوند .البتــه
تنهــا کانــادا نیســت کــه تالشهــای خــود را بــرای
بــه میــراث گذاشــتن زمینــی عــاری از پالســتیک
بــرای آینــدگان آغــاز کــرد ه اســت .هفتــه پیــش
نیــز تانزانیــا قانونــی را بــه تصویــب رســاند کــه
برمبنــای آن شــهروندان ایــن کشــور از ایــن
پــس اجــازه اســتفاده از کیسـههای پالســتیکی را
نخواهنــد داشــت .پیــش از تانزانیــا هــم اتحادیه
اروپــا در مــاه مــارس رأی به ممنوعیت اســتفاده
از بســتهبندیهای پالســتیکی ،ظــروف یکبــار
مصــرف و ســایر اقــام پالســتیکی داده بــود.
مهلــت تعییــن شــده از ســوی اتحادیــه اروپــا
بــرای حــذف پالســتیکهای یکبــار مصــرف
ســال  2021اعــام شــد ه اســت .ســال گذشــته
هنــد نیــز در اقدامــی مشــابه اعــام کرد اســتفاده
از پالســتیکهای یکبــار مصــرف از ســال 2022
ممنــوع خوهــد شــد.

