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شکست بی سابقه و تفکراتی که حسینی آن را فرو ریخت؛

بینی بیرو کمرتیم را شکست
فریدون رییسی - تماشا

دیــدار  نخســتین  در  ایــران  فوتبــال  ملــی  تیــم 
رقابت هــای  دوره  دومیــن  و  بیســت  در  خــود 
جام جهانی برابــر یکی از قدرتمندترین تیم های 
شکســتی  مســابقات  از  دوره  ایــن  در  حاضــر 

سنگین  را متحمل شد.
دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و انگلیس در 
گــروه دوم بیســت و دومیــن دوره رقابــت های 
جــام جهانی بــه قضاوت رافائــل کالوس برزیلی 
در ورزشــگاه ۶۰ هــزار نفــری خلیفه شــهر دوحه 
 آغاز شــد و با برتری ۶ بر ۲ ســه شــیرها به پایان 

رسید.
و  ســاکا)۴۳  بوکایــو  بلینــگام)۳۵(،  جــود 
مارکــوس  اســترلینگ)۴۵+۲(،  رحیــم   ،)۶۲
رشــفورد)۷۱(، جک گریلیش)۹۰( برای انگلیس 
و مهــدی طارمــی)۶۵ و ۱۳+۹۰( بــرای ایــران گل 

زدند.
دیــدار  ایــن  در  ایــران  فوتبــال  ملــی  تیــم 
بیرانوند)دقیقــه  علیرضــا  ترکیــب  بــا 
حســینی(، سیدحســین   ۱۹ 
  صادق محرمی، مجید حســینی، روزبه چشــمی

مرتضــی  زادگان(،  کنعانــی  محمدحســین   ۴۶(
پورعلی گنجی، مجید حســینی، احســان حاجی 
صفی، میــالد محمدی)۶۳ مهدی ترابی(، احمد 
آزمــون(، علــی کریمــی)۴۶  نورالهــی)۷۷ ســردار 
ســعید عــزت الهــی(، علیرضــا جهانبخــش)۴۶ 
علی قلی زاده( و مهدی طارمی به میدان رفت.

در این دیدار برخورد حســینی و بیرانوند سبب 
شد تا دروازه بان اول تیم ملی در همان دقایق 
ج شــود و همیــن موضــوع  اول از میــدان خــار
تمــام معادالت کی روش و تیــم را بهم ریخت و 
بــه جــرات می تــوان گفت مهمتریــن دلیل این 
از  بیرانونــد  مصدومیــت   ، ســنگین  شکســت 

ناحیه ی بینی و تعویض اجباری او بود.
با شــروع دیدار نبــض بازی در اختیــار انگلیس 
بــود و ملی پوشــان ایــران دفاع از مرکــز زمین را 

در دستور کار داشتند.
در دقیقه ۸ یک ارســال از جناح راســت توســط 
بیرانونــد  خــروج  بــا  ایــران  دروازه  روی  حریــف 

همراه شــد که او هنگام بیــرون آمدن از دروازه 
بــا مجیــد حســینی برخــورد کردنــد. برخورد ســر 
بیرانونــد به حســینی منجر به توقف بازی شــد 
تــا خونریزی بینی او مداوا شــود. با مصدومیت 
روش،  کــی  کارلــوس  تشــخیص  بــا  و  بیرانونــد 

سیدحسین حسینی خود را گرم کرد.
ایــن بــازی کــه بــه خاطــر مصدومیــت علیرضــا 
بیرانونــد متوقــف شــده بــود، پــس از هشــت 
دقیقــه توقــف مجددا آغاز شــد اما یــک دقیقه 
بعــد بیرانونــد نقــش بــر زمیــن شــد تا حســین 

حسینی جایگزین او شود.
علیرضــا بیرانونــد که برای دومیــن دوره متوالی 
دروازه بــان ایران بود خیلی زود مصدوم شــد و 

بیرون رفت.
سیدحســین حســینی بــرای نخســتین بــار در 
جــام جهانــی درون دروازه تیــم ملــی ایــران قــرار 

گرفت تا جانشین علیرضا بیرانوند شود.
در ادامــه بــازی از منطقــه راســت خــط دفاعــی 
انگلیــس تیــم ملــی ایــران صاحــب یــک ضربــه 
علیرضــا  را  ضربــه  ایــن  کــه  شــد  ایســتگاهی 
جهانبخــش روی دروازه ارســال کــرد اما مدافع 
حریف توپ را دور کردند و در برگشت هم ملی 
پوشان کشورمان نتوانستند توپ را از آن خود 

کنند.
* دقیقه ۳۰:

ملی پوشــان ایران که در دقایق گذشــته بدون 
اشــتباه کار کــرده بودنــد پس از طوالنی شــدن 
فشــار حریف با خشــونت بیشــتری بازی کردند 
کــه همیــن امــر منجر به چنــد خطا و تذکــر داور 
یــک  صاحــب  انگلیــس  دقیقــه  ایــن  در  شــد. 
موقعیت عالی شد که ضربه ماونت به تور کنار 

دروازه برخورد کرد.
* دقیقه ۳۲:

روی  کــه  زیــادی  فشــار  از  پــس  هــا  انگلیســی 
دروازه ایــران وارد کــرد در دقیقــه ۳۲ تــا آســتانه 
باز کردن دروازه حســینی پیش رفتند اما ضربه 
هــری مگوایر بــه تیر افقــی دروازه برخورد کرد تا 
 یــک خطر جــدی از بیخ گــوش ایران عبــور کند.

* دقیقه ۳۵:

در ادامه ارســال از جناحیــن باالخره دروازه تیم 
ملــی ایــران باز شــد و بلینــگام با یک ضربه ســر 
دقیــق و دور از دســتان سیدحســین حســینی 
دروازه را بــاز کــرد و حســینی تنهــا نظارگــر تــوپ 

بود.
* دقیقه ۴۰:

تیــم ملی ایــران در معــدود موقعیــت هایی که 
تا پشــت محوطــه جریمه انگلیس آمد توســط 
صــادق محرمی توپی را به صــورت زمینی درون 
کــرد امــا قبــل از هــم   محوطــه جریمــه ارســال 
تیمی هایش ایــن بازیکنان انگلیس بودند که 

توپ را از آن خود کردند.
* دقیقه ۴۳:

سیســتم تدافعــی تیــم ملــی فوتبال ایــران هم 
جــواب نــداد و فشــار حمــالت انگلیــس باعث 
شــد که حریف به گل دوم دســت پیــدا کند. در 
این صحنــه بازیکنان ایران اعتقاد داشــتند که 
روی روزبه چشــمی خطا صورت گرفته است اما 
داور برزیلی نظر دیگری داشــت. در این صحنه 
آرام دروازه حســینی را بــاز   گل ســاکا بــا شــوتی 

کرد.
* دقیقه ۴۵+۲

انگلیســی هــا در دقیقه دوم وقــت های اضافه 
نیمه اول به گل ســوم رسیدند. ارسال از جناح 
اســترلینگ  رحیــم  ای  حرفــه  ضربــه  بــا  راســت 
همراه شــد تا دروازه حســینی برای ســومین بار 

باز شود.
 بــا توجــه بــه مصدومیــت بیرانونــد و زمانــی که 
بــه خاطــر درمــان و تعویــض او تلــف شــد داور 
۱۴ دقیقــه وقــت اضافــه اعــالم کرد که ایــران در 
دومیــن دقیقــه وقــت هــای اضافه گل ســوم را 

دریافت کرد.
ع نیمه دوم با سه تعویض * شرو

نیمــه دوم دیدار ایــران و انگلیس در حالی آغاز 
شد که کارلوس کی روش اقدام به سه تعویض 
کرد و علی قلی زاده، کنعانی زادگان و سعید عزت 
 الهی را به میدان فرســتاد تا جایگزین بازیکنان 

پر اشتباهش شوند.
* دقیقه ۴۸:

مرتضــی پورعلــی گنجی به خاطــر خطا روی هری 
زرد  کارت  یــک  جریمــه  محوطــه  پشــت  کیــن 
 گرفــت تا یک ضربــه ایســتگاهی نصیب حریف 

شود.
* دقیقه ۶۰:

تیــم ملــی ایــران که چیــزی برای از دســت دادن 
نداشــت بــا تعویــض هایی کــه انجــام داد روند 
بهتری پیدا کرد اما تالش برای رسیدن به دروازه 
انگلیــس به جایی نرســید و بازیکنان در دادن 
چند پاس ساده بهم عاجز بودند و نتوانستند 
پیــش  از  کاری  حریــف  نامــدار  بازیکنــان   برابــر 

ببرند.
* دقیقه ۶۲:

ســاکا که در نیمه اول یک گل وارد دروازه ایران 
کــرده بود، در ایــن دقیقه از تعلل بازیکنان خط 
دفاعــی ایــران اســتفاده کــرد و با چنــد پا عوض 
کــردن ضربــه ای را بــا پــای چــپ بــه تــوپ زد کــه 
پــس از برخورد به پای مدافع ایــران وارد دروازه 
و به گل چهارم تبدیل شــد و در این صحنه نیز 

دروازه بان مقصر بود.
* دقیقه ۶۵:

تیــم ملی ایــران در معــدود موقعیــت هایی که 
توانســت تــا محوطــه جریمــه انگلیــس پیــش 
برود با ضربه دقیق مهدی طارمی به گل رسید. 
در ایــن دقیقه صادق محرمی از راســت توپی را 
بــرای علــی قلی زاده ارســال کرد و او بــا ضربه ای 
زمینــی طارمــی را درون محوطــه جریمه صاحب 
موقعیــت کــرد کــه ضربــه ایــن بازیکــن پــس از 
برخــورد بــه زیــر تیــرک افقــی دروازه بــه گل اول 

ایران تبدیل شد.
*دقیقه ۷۰:

یــک  صاحــب  چــپ  جنــاح  از  زاده  قلــی  علــی 
از فریــب دادن  پــس  و  موقعیــت خــوب شــد 
مدافــع انگلیــس وارد محوطــه جریمه شــد اما 
در زدن ضربــه به ســمت دروازه تعلــل کرد و در 
ادامــه تــوپ را بــرای نورالهــی فرســتاد کــه ضربه 

این بازیکن با اختالف به بیرون رفت.
* دقیقه ۷۳:

رشــفورد که یک دقیقه پیش وارد زمین شــده 

بــود با فــرار از خــط دفاعی بهــم ریخته ایــران در 
موقعیــت تــک به تک قرار گرفت و توانســت با 
ضربــه ای روی زمین و آرام دروازه سیدحســین 

حسینی را برای پنجمین بار باز کند.
* دقیقه ۹۰:

تیــم ملــی انگلیس که بعد از زدن پنج گل دیگر 
انگیــزه ابتدایــی بــرای حملــه بــه ســمت دروازه 
ایــران را نداشــت صاحــب یک ضــد حمله دیگر 
شــد و ایــن بــار جــک گریلیــش در شــرایطی که 
دروازه خالــی را برابر خود داشــت توانســت گل 

ششم را به ثمر برساند.
* دقیقه ۹۸:

دقیقــه   ۱۰ دوم  نیمــه  بــرای  داور  کــه  حالــی  در 
وقــت اضافــه اعــالم کــرده بــود، ســردار آزمــون 
عالــی  موقعیــت  یــک  صاحــب   ۹۸ دقیقــه  در 
شــد و در موقعیــت تــک بــه تــک بــا پیکفــود 
بــه  برخــورد  از  پــس  او  امــا ضربــه  گرفــت  قــرار 
بیــرون  بــه  دروازه  افقــی  تیــرک  و  گلــر  دســت 
دســت  از  عالــی  موقعیــت  یــک  تــا   رفــت 

برود.
در ایــن دقیقه مرتضی پورعلی گنجی یک کارت 

زرد از داور دریافت کرد.
* دقیقه ۱۰۰:

در صحنه ای کــه روی محوطه جریمه انگلیس 
به دســت آمــد مدافع این تیــم پیراهن پورعلی 
گنجــی را کشــید و به دنبــال اعتــراض بازیکنان 
کــرد و  ایــران داور سیســتم ویدئویــی را چــک 

اعالم ضربه پنالتی کرد.
دقیقه ۱۰۳:

در شــرایطی کــه دقیقــه پایانــی بازی ســپری می 
شــد مهدی طارمی پشــت ضربه پنالتی ایستاد 

و توانست توپ را به گل تبدیل کند. 
تیــم ملی فوتبــال ایــران در دومین دیــدار خود 
از ســاعت ســیزده و ســی دقیقــه  روز ۴ آذر بــه 
مصــاف تیــم ملــی ولز خواهــد رفــت و روز ۸ آذر 
بــه مصــاف تیم ملــی آمریکا مــی رود تــا تکلیف 
از  کشــورمان  پوشــان  ملــی  حــذف  یــا  صعــود 
بیســت و دومیــن دوره جــام جهانی مشــخص 

شود.


