ﺗـﻮﻧﺲ  -1اﯾـﺮان  0؛ ﺷﮑﺴـﺖ ﺗﯿـﻢ
ﻣﻠﯽ
ﺑﺮد ﻋﻘﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺗﺎژ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﻣﺤﻤﺪی؛
ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ روﻧﺪ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ.
ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﺎرﻟﻮس ﮐﯽروش ﺑﻌﺪ از ﺑﺮد ﭘُﺮ ﮔﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮن ﮐﻪ دﯾﺪار
دﺷﻮاری ﻧﺒﻮد ،اﻣﺸﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺤﮏ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪی ﺧﻮردﻧﺪ و در دﯾﺪاری
ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﺟﺪیای ﺧﻠﻖ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،روی ﺷﻮت رﯾﺒﺎﻧﺪ ﺷﺪه وﻫﺒﯽ اﻟﺨﺰری و ﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﻣﯿﻼد ﻣﺤﻤﺪی
در دﻗﯿﻘﻪ  71ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎزی ﺳﺎل
 97ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺰارش ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﺪار ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﺗﻮﻧﺲ را در ﻫﻤﯿﻦ
ﺻﻔﺤﻪ از “ورزش ﺳﻪ” دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ؛

ﺳﺎﻋﺖ

)22:45ﺑﻪ

وﻗﺖ

اﯾﺮان(؛

ﺗﺎرﯾﺦ:

ﺑﺎزی دوﺳﺘﺎﻧﻪ
97/01/03
اﺳﺘﺎدﯾﻮم :اﻟﻤﭙﯿﮏ رادس ﺗﻮﻧﺲ
داور :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ؛ ﮐﻤﮏﻫﺎ :اﺣﻤﺪ ﺣﺴﺎم ﻃﻪ ،ﻫﺎﻧﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح و
ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﺨﻮص

ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان:
ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧـﺪ ،روزﺑـﻪ ﭼﺸﻤـﯽ ،ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﺧـﺎﻧﺰاده) -56ﭘﮋﻣـﺎن
ﻣﻨﺘﻈـﺮی( ،راﻣﯿـﻦ رﺿﺎﯾﯿـﺎن ،ﻣﯿﻼد ﻣﺤﻤـﺪی ،ﻋﻠـﯽ ﮐﺮﯾﻤـﯽ) -56اﻣﯿـﺪ
اﺑﺮاﻫﯿﻤـﯽ( ،اﺣﺴـﺎن ﺣﺎجﺻـﻔﯽ ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ)ﺳﺎﻣـﺎن ﻗﺪوس،(46،وﺣﯿـﺪ
اﻣﯿﺮی) -76ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ(،ﮐﺮﯾﻢ اﻧﺼﺎریﻓﺮد) -75ﻣﻬﺪی ﺗﺮاﺑﯽ(و رﺿﺎ
ﻗﻮﭼﺎنﻧﮋاد) -56ﮐﺎوه رﺿﺎﯾﯽ(.

ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ :ﮐﺎرﻟﻮس ﮐﯽروش

ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻧﺲ:
ﻓﺎروق ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺮﯾﺎح ،ﯾﻮﻫﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻮان ،دﯾﻼن ﺑﺮاون ،ﻋﻠﯽ
ﻣﻌﻠﻮل) -53اﺳﺎﻣﻪ ﺣﺪادی( ،اﻟﯿﺎس اﻟﺴﺨﯿﺮی ،ﻓﺮﺣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ) -46اﻧﯿﺴﻪ ﺑﺪری( ،ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺨﺎوی) -46ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ(،
ﻧﻌﯿﻢ اﻟﺴﻠﯿﺘﯽ) -63ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺧﻨﯿﺴﯽ( و وﻫﺒﯽ اﻟﺨﺰری) -80ﺳﺮﻓﯽ ﺑﺎﺳﻢ(.
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ :ﻧﺒﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮل

اﺧﻄﺎر
وﻫﺒﯽ اﻟﺨﺰری) ، (79دﯾﻼن ﺑﺮاون) (25از ﺗﻮﻧﺲ؛ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ)(79
و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ) (83از اﯾﺮان

ﺷﺮح ﮔﻞ
ﺗﻮﻧﺲ  – 1اﯾﺮان ) 0دﻗﯿﻘﻪ  :71ﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﻣﺤﻤﺪی( :وﻫﺒﯽ اﻟﺨﺰری ﺑﺎ
ﻓﺮار از ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﺳﺮ ﺗﻮپ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﯽ ،ﺷﻮتزﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ واﮐﻨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺸﺎن داد اﻣﺎ در ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺗﻮپ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﯿﻼد ﻣﺤﻤﺪی وارد دروازه اﯾﺮان ﺷﺪ.

ﺷﺮح ﺑﺎزی
ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎن ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎزی را ﺑﻬﺘﺮ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮپ و ﻣﯿﺪان را در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرش ﺑﺎران و دﺷﻮار ﺑﻮدن ﮐﺎر روی
زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻔﻮذ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ زﻣﯿﻦ و ارﺳﺎل ﺗﻮپ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ
ﺑﺮﺳﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺼﻒ و ﻧﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﯽ اﯾﺮان و ﻋﺪم دﻗﺖ در زدن

ﺿﺮﺑﺎت آﺧﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺮﺗﺮی  15دﻗﯿﻘﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻮﻧﺲ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ در
اداﻣﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﻧﺒﺾ ﺑﺎزی را در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪی روی ﻧﻔﻮذ اﻧﺼﺎریﻓﺮد و ﭘﻨﺎﻟﺘﯽای ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ روی او اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،اﻋﻼم ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزی ﺑﺪون ﮔﻞ
دﻧﺒﺎل ﺷﻮد؛ ﺗﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻋﺖ رﺿﺎﯾﯿﺎن در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﻤﻠﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ
ﺟﺪی ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﯽروش ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ؛ ﺑﻌﺪ از
دﻗﯿﻘﻪ  30و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﯿﺎﻧﻪ زﻣﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ؛ در
ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  45دﻗﯿﻘﻪ اول ﺗﻮﻧﺲ دو ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮشﺷﺎﻧﺴﯽ اﯾﺮان ﺷﻮت ﺳﺎﺳﯽ راه اوت را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ دو ﺗﯿﻢ ﺑﺪون
ﮔﻞ زده ﺑﻪ رﺧﺘﮑﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.
در ﻧﯿﻤﻪ دوم ،ﺳﺮﻣﺮﺑﯿﺎن دو ﺗﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﺸﺎن
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﮏ زدن ﺗﻤﺎم ﻧﻔﺮات ﻣﻮﺛﺮﺷﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﻨﺪ؛ ﺗﻮﻧﺲ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪیﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در
اداﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮی در ﻓﺎز ﻫﺠﻮﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ آن
وﻫﺒﯽ اﻟﺨﺰری ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺮار داﺷﺖ؛ اﻟﺨﺰری ﺑﺎ درﯾﺒﻞﻫﺎ و ﭘﺎ ﺑﻪ
ﺗﻮپﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻂ دﻓﺎع اﯾﺮان ﻣﯽزد و ﺑﺎ ﺷﻮتﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺶ ﺑﺎرﻫﺎ
دروازه اﯾﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺎﻧﻊ
از ﮔﻠﺰﻧﯽ وی ﺷﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در دﻗﯿﻘﻪ  71ﺷﻮت رﯾﺒﺎﻧﺪ ﺷﺪه ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن
ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺤﻤﺪی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻞ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ را رﻗﻢ زد؛
ﺗﻌﻮﯾﺾﻫﺎی ﮐﯽروش ﺑﺎ آوردن ﮐﺎوه رﺿﺎﯾﯽ ،اﻣﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﻗﺪوس،
ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ و … ﻧﯿﺰ ﮔﺮهﮔﺸﺎی ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﯾﺮان ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻬﺪی ﺗﺮاﺑﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺪم دﻗﺖ
او در زدن ﺿﺮﺑﻪ آﺧﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪاد اﯾﺮان ﮔﻞ ﺗﺴﺎوی را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺗﺮی و دﻓﺎع ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻋﻘﺐ زﻣﯿﻦ و ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪان
ﺑﺮﺗﺮی در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺧﺎﻧﮕﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس
دﻗﯿﻘﻪ  :5ارﺳﺎل راﺑﻮﻧﺎﯾﯽ وﻫﺒﯽ اﻟﺨﺰری از ﺟﻨﺎح ﭼﭗ را ﭼﺸﻤﯽ ﻗﺒﻞ از
رﺳﯿﺪن ﺗﻮپ ﺑﻪ ﺗﯿﺮک دوم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :6ﺳﺎﻧﺘﺮ ﺗﻮپ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ زﻣﯿﻦ را ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﻣُﺸﺖ ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :8اﻟﺨﺰری ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻮپ را روی دروازه اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎر ﺣﺎجﺻﻔﯽ ﺗﻮپ را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ دﻓﻊ ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :9ﭘﺎس ﻋﺮﺿﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﻮﻧﺲ رﺳﯿﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﯿﻢ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﻼد ﻣﺤﻤﺪی ﺗﻮپ

را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻄﺮ دور ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :16اﻧﺼﺎریﻓﺮد ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎس ﺣﺎجﺻﻔﯽ ،ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﺑﺎ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﻮﻧﺲ اﻧﺠﺎم داد اﻣﺎ ﺑﻦ ﻋﻠﻮان ﺑﺎ دﺳﺖ و ﺗﮑﻞ او
را در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،داور ﺑﺎزی اوت ﮐﻨﺎر دروازه ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻮﻧﺲ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :17ارﺳﺎل دﻗﯿﻖ اﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎه رﺿﺎﯾﯿﺎن را ﻗﻮﭼﺎنﻧﮋاد در ﺷﺮاﯾﻂ
دﺷﻮاری ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ زﯾﺒﺎ زد ﮐﻪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺎﻗﺼﯽ در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ
داﺷﺖ و ﺷﻮت اﻧﺼﺎریﻓﺮد ﻫﻢ در رﯾﺒﺎﻧﺪ را ﺑﺎز ﻫﻢ دروازهﺑﺎن ﺗﻮﻧﺲ دﻓﻊ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻮپ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﯾﺮان ﺑﻪ اوت ﺑﺮود.
دﻗﯿﻘﻪ  :27ﺑﻌﺪ از اﺻﺎﺑﺖ ﺗﻮپ ﺑﻪ ﺑﺪن اﻟﺨﺰری ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻮتزﻧﯽ ﺑﺮای
اﻟﺴﻠﯿﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺎی ﭼﭗ او را ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ درازﮐﺶ در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  :28اﻟﺨﺰری ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﻮت او از ﻗﻮس
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ رﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  :43ﻧﻔﻮذ اﻟﺴﻠﯿﺘﯽ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ارﺳﺎل ﮐﻮﺗﺎه او را ﭼﺸﻤﯽ دور
ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :44ﺷﻮت ﻓﻨﯽ ﺑﻐﻞ ﭘﺎی ﻓﺮﺣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺳﯽ از داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ از ﮐﻨﺎر ﺗﯿﺮک ﻋﻤﻮدی دروازه اﯾﺮان ﺑﻪ اوت رﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  :50ﺷﻮت ﻣﺤﮑﻢ اﻟﺴﻠﯿﺘﯽ از ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ را ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ در
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :54ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻣﻮﻓﻖ اﻣﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ،ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺗﮑﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﻧﺲ را دﻓﻊ ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :63ﺷﻮت ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :65ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻮتزﻧﯽ ﻗﺼﺪ
ﮔﻠﺰﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻮپ ﺑﻪ اوت رﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  :67ﺿﺮﺑﻪ آزاد ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﺣﺎجﺻﻔﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دروازه ﺗﻮﻧﺲ
را ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ داد ﮐﻪ ﺷﻮت اﻧﺼﺎریﻓﺮد در رﯾﺒﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  :74ﺷﻮت ﻗﺪوس را ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :78ﺷﻮت ﻧﻮک ﭘﺎی اﻟﺨﺰری را ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دﻓﻊ
ﮐﺮد و در اداﻣﻪ ارﺳﺎل ﺗﻮپ از ﺟﻨﺎح راﺳﺖ زﻣﯿﻦ را دروازهﺑﺎن اﯾﺮان
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮپ ﺑﻪ اوت رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺸﺖ ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :88ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎه دروازه
ﺧﻮدی را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮب ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻧﺪاد.
دﻗﯿﻘﻪ  :88ﭘﺎس در ﻋﻤﻖ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ را ﮐﺎوه رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺶ
ﭼﺸﻢﻧﻮاز ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺮاﺑﯽ ﻗﺮار داد اﻣﺎ او از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﺮد و ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻮت اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﻣﻬﺎر ﮐﺮد و در رﯾﺒﺎﻧﺪ ﻫﻢ ﺷﻮت
ﺣﺎجﺻﻔﯽ در ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن زده ﺷﺪ.

دﻗﯿﻘﻪ  :90+2ﻓﺮار ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ و ﭘﺎس او ﺑﺎ ﺷﻮت ﺧﻨﯿﺴﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  :90+4ارﺳﺎل ﺣﺎجﺻﻔﯽ از ﺟﻨﺎح ﭼﭗ زﻣﯿﻦ را ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮد.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
وﻫﺒﯽ اﻟﺨﺰری ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻧﺲ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای در اﯾﻦ
ﺑﺎزی داﺷﺖ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﺷﻮتﻫﺎی ﺧﻮد دروازه اﯾﺮان را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺛﻤﺮه آن ﮔﻞ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺨﺶ ﺗﯿﻤﺶ روی ﺿﺮﺑﻪ رﯾﺒﺎﻧﺪ ﺷﺪه او
ﺑﻮد؛ در ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺧﻮب ﺧﻮد
ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﻠﺰﻧﯽ ﺗﻮﻧﺴﯽﻫﺎ ﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻢاﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﭼﺎرﭼﻮب دروازه داﺷﺖ.

اﺗﻔﺎق وﯾﮋه
ﺗﯿﻢ اﯾﺮان در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﯾﺪار ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻧﺲ داﺷﺖ و اﮔﺮ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ
ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﻤﻪ اول ﺑﻪ ﺳﻮدش اﻋﻼم ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎزی
را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻮﻧﺴﯽﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در زﻣﯿﻦ ﭘُﺮ از آب
ورزﺷﮕﺎه اﻟﻤﭙﯿﮏ رادس ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺣﺎﺷﯿﻪ
* ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﻮرﻋﻠﯽﮔﻨﺠﯽ ،ﻣﻬﺪی ﻃﺎرﻣﯽ و ﺳﺮدار آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
* ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻤﺴﺎﮐﻨﯽ ،ﺳﺘﺎره ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺗﯿﻤﺶ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
* ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺮﯾﺎح ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﻧﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﯿﮓ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و  10ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
* ﺑﺎرش ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎران در ﺷﻬﺮ رادس از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﯾﮏ

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
* ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦ دوم ﺧﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ اﺳﺖ ،ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
* ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺎزی ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺮوز ﻣﺠﺪدا در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﮐﯽروش ﺣﻀﻮر دارد و ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻧﯽ را دوﺑﺎره ﺑﻌﺪ از 284
روز ﺑﺮ ﺑﺎزو ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
* ﺣﺪود  100ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎن در ورزﺷﮕﺎه
اﻟﻤﭙﯿﮏ رادس ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
* اﺧﺘﻼل و ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ورزﺷﮕﺎه اﻟﻤﭙﯿﮏ رادس ﮐﺎر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
* ﺑﺎرش ﺑﺎران در ﻓﺎﺻﻠﻪ  20دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
* ﻫﻮاداران ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﻃﺒﻘﻪ دوم اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم
ورود ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﺪت آﻧﻬﺎ و ﮐﯽروش را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
* ﺑﺎرش ﺑﺎران ﻣﻮﺟﺐ آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ زﯾﺎدی در زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﺷﺪه و ﮐﺎر را
ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﺮ دو ﺗﯿﻢ ﺳﺨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
* ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻣﯿﻼد ﻣﺤﻤﺪی در ﻫﻤﺎن دﻗﺎﯾﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺎره ﺷﺪ وﻟﯽ
ﻣﺪاﻓﻊ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺑﺎزی اداﻣﻪ داد.
* اﻟﺨﺰری ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺗﻮپ از ﺧﻂ ﻋﺮﺿﯽ زﻣﯿﻦ ،ﺷﻮتزﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﺑﺎ او درﮔﯿﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻫﺮ دو
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﺎرت زرد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
* ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺗﻮﻧﺲ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﯾﺮان و زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻟﯿﺰر ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.

ﻣﺪام

ﺑﻪ

ﺳﻤﺖ

