ﮐﺎﺑﻮس ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ در اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی
ﺑﺮای اﯾﺮان!
آﺑﺎن ۱۴۰۱ ,۳۰

آذرﻗﻠﻢ :دو ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان
ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۲۰۲۲در ورزﺷﮕﺎه
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر،
ﻧﺒﻮد .دﯾﺪارﯾﮑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﮐﺎﺑﻮس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

و اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﮔﺮوه  Bدر دوﻣﯿﻦ دﯾﺪار
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزی ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﮔﻞ ،ﺑﺎزی اول ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ

ﺑﻪ ﮔﺰارش آذرﻗﻠﻢ ،دﯾﺪار ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ در
ﮔﺮوه دوم ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ دوره رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت راﻓﺎﺋﻞ
ﮐﻼوس ﺑﺮزﯾﻠﯽ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶:۳۰دﻗﯿﻘﻪ اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ ) ۳۰آﺑﺎن( در
ورزﺷﮕﺎه  ۶۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﻬﺮ دوﺣﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ
ﺑﺮﺗﺮی  ۶ﺑﺮ  ۲اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ،
ﺻﺎدق ﻣﺤﺮﻣﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،روزﺑﻪ ﭼﺸﻤﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﻮرﻋﻠﯽ ﮔﻨﺠﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،اﺣﺴﺎن ﺣﺎﺟﯽ ﺻﻔﯽ ،ﻣﯿﻼد ﻣﺤﻤﺪی ،اﺣﻤﺪ ﻧﻮراﻟﻬﯽ ،ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ،
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ و ﻣﻬﺪی ﻃﺎرﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان رﻓﺖ.

ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻧﯿﻤﻪ اول /اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺦ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻠﯽﭘﻮش!
در دﻗﯿﻘﻪ  ۲ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ ﺗﺮﯾﭙﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﯿﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
رﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  ۷ﺳﺎﻧﺘﺮ ﻫﺮی ﮐﯿﻦ روی ﭘﺎس ﻓﺮار از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ از
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن و ﻣﺪاﻓﻌﺎن دو ﺗﯿﻢ رد ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .روی اﯾﻦ ﺗﻮپ ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ دروازهﺑﺎن
ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ دﻗﺎﯾﻘﯽ از ﺑﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  ۱۸ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻋﻼم داور ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻧﺒﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دروازهﺑﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ داد.
دﻗﯿﻘﻪ  ۲۱ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ
ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺗﻮپ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ رﺳﯿﺪ .ﺣﺮﮐﺖ روﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﺳﺎﻧﺘﺮ
ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ از روی ﺳﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﯾﺮان رد ﺷﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ ۲۷ﺷﻮت ﺑﺎﮐﺎﯾﻮ ﺳﺎﮐﺎ از ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﯾﺮان در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﺪ
ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ ۲۹ﺳﺎﻧﺘﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﺎﮐﺎ روی ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﯿﺴﻮن ﻣﺎﻧﺖ رﺳﯿﺪ و ﺿﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.

دﻗﯿﻘﻪ  ۳۱ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﺮی ﻣﮕﻮآﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از روزﺑﻪ ﭼﺸﻤﯽ روی ﮐﺮﻧﺮ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﯿﺮک دروازه اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ ۳۵ﺟﻮد ﺑﻠﯿﻨﮕﺎم روی ﺳﺎﻧﺘﺮ ﻟﻮک ﺷﺎو ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ دروازه اﯾﺮان
را ﺑﺎز ﮐﺮد و اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﮔﻞ اول رﺳﺎﻧﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  ۴۲ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ ﺗﯿﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺲ از اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺑﺎﮐﺎﯾﻮ ﺳﺎﮐﺎ رﺳﯿﺪ و ﺷﻮت دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﮔﻞ دوم اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  ۴۵ﭘﺎس ﻫﺮی ﮐﯿﻦ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺎﯾﻮ رﺳﯿﺪ و ﺗﯿﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻞ ﺳﻮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺮان رﺳﯿﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  ۵۳ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮی ﻋﻤﻖ رﺣﯿﻢ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ و ﯾﮏ دو ﺑﺎ ﻫﺮی ﮐﯿﻦ در ﭘﺸﺖ
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﯾﺮان ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﻮپ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
دﻗﯿﻘﻪ ۶۱ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻔﺮادی ﺑﺎﮐﺎﯾﻮ ﺳﺎﮐﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﯾﺮان و ﺿﺮﺑﻪ
ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دو ﮔﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺗﻮر دروازه ﺣﺴﯿﻨﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﮔﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮﺳﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  ۶۵ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان روی ﺣﺮﮐﺖ ﺻﺎدق ﻣﺤﺮﻣﯽ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﭘﺎس ﺗﻮپ را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽزاده رﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎس ﺗﻮی ﻋﻤﻖ
ﻣﻬﺪی ﻃﺎرﻣﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻞ ﻗﺮار داد و ﺷﻮت ﻃﺎرﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮔﻞ
اول رﺳﺎﻧﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  ۷۰ﻫﺮی ﮐﯿﻦ روی ﺿﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺎرک راﺷﻔﻮرد در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﯾﺮان
ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮپ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎر ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﺗﺎزه وارد
زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮی ﻋﺮض ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﺮان ﮔﻞ
ﭘﻨﺠﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  ۸۳ﺣﺮﮐﺖ راﺷﻔﻮرد در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﺷﻮت اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﭘﺲ از
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﺮان از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻄﺮ دور ﺷﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺎدق ﻣﺤﺮﻣﯽ روی ﭘﺎس در ﻋﻤﻖ ﺟﮏ ﮔﺮﯾﻠﯿﺶ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﻮپ
ﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ رﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  ۹۰روی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟﻮم وﯾﻠﺴﻮن و ﭘﺎس ﺑﻪ ﺑﯿﺮون او ﺟﮏ ﮔﺮﯾﻠﯿﺶ ﮔﻞ
ﺷﺸﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  ۹۰+۹ﺟﺎن اﺳﺘﻮﻧﺰ روی ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﭘﻮرﻋﻠﯽﮔﻨﺠﯽ
را ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ داور ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ  VARﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد اﯾﺮان

اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  ۹۰+۱۳ﻣﻬﺪی ﻃﺎرﻣﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮد اﯾﺮان را ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﮑﻔﻮرد وارد دروازه اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﺮد.

