وﺿﻌﯿـﺖ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧـﺪ در ﻫـﺎﻟﻪ ای از
اﺑﻬﺎم :ﺑﺎزی ﺑﺎ وﻟﺰ اﺻﻼ ،ﺑﺎزی
ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺎﯾﺪ!
آذر ۱۴۰۱ ,۲

آذرﻗﻠﻢ :دروازهﺑﺎن ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﯿﻨﯽ دﯾﺪار ﺑﺮاﺑﺮ وﻟﺰ را از دﺳﺖ داد و ﺣﻀﻮرش
در ﺑﺎزی ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آذرﻗﻠﻢ؛ دﯾﺪار ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ از اﺑﺘﺪا در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ دروازهﺑﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ
در دوره ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ درون دروازه اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل او در دﻗﺎﯾﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎزی و ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ
ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪ و از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون ﮔﻞ
ﺧﻮرده زﻣﯿﻦ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ درون دروازه
اﯾﺴﺘﺎد و ﺷﺶ ﮔﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و
ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪاوا و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ اداﻣﻪ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی
ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ او ﺑﺮای
دﯾﺪار ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎزی ﺑﺎ وﻟﺰ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻨﻮز ﺷﺎﻧﺲ دارد و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ او را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
درد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﻨﯽ او ﮐﺎﻣﻼ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای
ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ روی او ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روز
ﻫﺸﺘﻢ آذر ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺮود ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ او ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﯾﺎ
اﯾﻦ دﯾﺪار را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﺗﮑﻠﯿﻒ
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺠﺎدی وزﯾﺮ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ
در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ“ ،ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ”
ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ؛ ﺗﺎ دﯾﺸﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ روﺣﯿﻪ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺧﻮدش آﻣﺎده
اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.

