رم  0-3ﺑﺎرﺳـــﻠﻮﻧﺎ :ﺣﻤﺎﺳـــﻪ
ﮔﻼدﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ در اﻟﻤﭙﯿﮑﻮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ
رم ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در دﯾﺪار ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
 0-3ﺑﺎرﺳﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺷﺎﮔﺮدان اوزه ﺑﯿﻮ دی ﻓﺮاﻧﭽﺴﮑﻮ ﮐﻪ در دﯾﺪار رﻓﺖ  1-4ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺸﺐ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ زدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎرﺳﺎ را از دور
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎرﺳﺎ ﺑﺎزی را ﺑﻬﺘﺮ آﻏﺎز ﮐﺮد و در دﻗﺎﯾﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻮپ و ﻣﯿﺪان را
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ رﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﮔﻞ اول
رﺳﯿﺪﻧﺪ .در دﻗﯿﻘﻪ  6ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺳﺎل ﺑﻠﻨﺪ دﻧﯿﻠﻪ ده روﺳﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﻪ ژﮐﻮ رﺳﯿﺪ و او ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮب ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﻞ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎرﺳﺎ ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘﯽ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ رم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در دﻗﯿﻘﻪ  13ﺑﻪ ﮔﻞ دوم ﺑﺮﺳﺪ
وﻟﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﺷﯿﮏ از ﺑﺎﻻی دروازه ﺗﺮاﺷﺘﮕﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻼت ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮی
روی دروازه ﺑﺎرﺳﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در دﻗﯿﻘﻪ  29ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ
وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﺷﯿﮏ
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.

راﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب دروازه ﺑﺎرﺳﺎ

ﻓﺸﺎر ﺣﻤﻼت رم در دﻗﺎﯾﻖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﻪ اول ﻫﻢ ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﮑﺮد اﻣﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻮپ دﯾﮕﺮی از ﺧﻂ دروازه ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮد و رﻣﯽ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮی  0-1ﺑﻪ رﺧﺘﮑﻦ رﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﯿﻤﻪ دوم را دو ﺗﯿﻢ ﻣﺘﻌﺎدل آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و در دﻗﺎﯾﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺼﻔﻪ و ﻧﯿﻤﻪ ای روی دروازه ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی
در دﻗﯿﻘﻪ 58
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﺧﻮد ژﮐﻮ ﭘﺸﺖ

ﺷﺪن اﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ رﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزی ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻞ دوم ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺧﻄﺎی ﭘﯿﮑﻪ روی ژﮐﻮ در
ﺑﺎرﺳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ داور ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
ﺿﺮﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎر را  0-2ﮐﻨﺪ.

رﻣﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺷﮑﺴﺖ دﯾﺪار رﻓﺖ اﻣﯿﺪوارﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺣﻤﻼت ﺷﺎن اﻓﺰودﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﭘﯿﺎﭘﯽ روی
دروازه ﺑﺎرﺳﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺿﺮﺑﺎت ده روﺳﯽ و ﮐﻮﯾﻦ اﺳﺘﺮوﺗﻤﻦ
راﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب دروازه ﺑﺎرﺳﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.
در دﻗﯿﻘﻪ  74ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯽ دروازه رم را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﺿﺮﺑﻪ او را آﻟﯿﺴﻮن ﻣﻬﺎر ﮐﺮد .ﺣﻤﻼت رم در دﻗﺎﯾﻖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در دﻗﯿﻘﻪ  82ﺑﻪ ﮔﻞ ﺳﻮم رﺳﯿﺪ .روی ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ
ﮐﺮﻧﺮ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دروازه ﺑﺎرﺳﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺳﺎل ﭼﻨﮕﯿﺰ اوﻧﺪر روی ﺗﯿﺮ
اول ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﺎس ﻣﺎﻧﻮﻻس رﺳﯿﺪ و او ﻫﻢ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ دروازه ﺗﺮاﺷﺘﮕﻦ را
ﺑﺎز ﮐﺮد.
ﺑﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،در دﻗﺎﯾﻖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای زدن ﯾﮏ ﮔﻞ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ اﻣﺎ
ﺗﻼش آﻧﻬﺎ ﺛﻤﺮی ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی  0-3رم و ﺻﻌﻮد اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

