ﻟﯿﻮرﭘـﻮل  2-5آ اس رم :ﮔـﺮگ ﻫـﺎ
دوﺑﺎره ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﻪ ﮔﻞ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻟﯿﻮرﭘﻮل در دﯾﺪار رﻓﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ ﺑﺎ
را ﺷﮑﺴﺖ داد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ  2-5آ س رم
ﻗﺒﻞ ،ﺟﺎﻟﻮروﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﺪار ﻓﯿﻨﺎل اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ.
ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﻮرﮔﻦ ﮐﻠﻮپ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺗﺎ دﻗﯿﻘﻪ  90ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
اراﺋﻪ دادﻧﺪ و  5ﺑﺎر دروازه ﺣﺮﯾﻒ را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ رﻣﯽ ﻫﺎ در 10
دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دو ﮔﻞ زدﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﯿﺪﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل ﮐﯿﻒ
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻟﯿﻮرﭘﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﺎزی را ﺑﻬﺘﺮ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در
دﻗﯿﻘﻪ  5ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﺿﺮﺑﻪ روﺑﺮﺗﻮ ﻓﯿﺮﻣﯿﻨﻮ ﮐﻪ از زاوﯾﻪ ای ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان ﻣﺴﺎﻋﺪ زده ﺷﺪ ،ﻋﺮض دروازه را ﻃﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯿﺰﺑﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻣﯽ ﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر
ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺠﻮﻣﯽ ﻟﯿﻮرﭘﻮل ،ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ روی دروازه ﺷﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
در دﻗﯿﻘﻪ  19ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﺿﺮﺑﻪ
دﯾﺪﻧﯽ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮐﻮﻻروف ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎرﯾﻮس ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﯿﺮ
اﻓﻘﯽ دروازه ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎزی ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻟﯿﻮرﭘﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﺗﻮپ و ﻣﯿﺪان را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ
دو ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮب را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در دﻗﯿﻘﻪ  35ﺑﻪ ﮔﻞ
رﺳﯿﺪﻧﺪ .روی ﭘﺎس روﺑﺮﺗﻮ ﻓﯿﺮﻣﯿﻨﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﺟﺮﯾﻤﻪ رم ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮپ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﺮﺿﯽ ،ﺗﻮپ را ﺑﻪ ﻃﺎق
دروازه ﺣﺮﯾﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﺮﺗﺮی ﻟﯿﻮرﭘﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﻞ ﻫﻢ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﯾﻦ
ﺗﯿﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ ﺗﻮپ و ﻣﯿﺪان ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دﻗﯿﻘﻪ  45ﺑﻪ ﮔﻞ
دوم رﺳﯿﺪﻧﺪ .روی ﯾﮏ ﺿﺪﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﯿﺮﻣﯿﻨﻮ و ﺻﻼح ،در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎره ﻣﺼﺮی را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻠﺰﻧﯽ ﻗﺮار داد و او ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ

ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻨﯽ و دﻗﯿﻖ ،ﺗﻮپ را ﺑﻪ ﻗﻌﺮ دروازه ﺣﺮﯾﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اول
ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ  0-2ﺑﻪ ﺳﻮد ﻟﯿﻮرﭘﻮل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

ﻧﯿﻤﻪ دوم را ﻫﻢ ﻟﯿﻮرﭘﻮل ﺑﻬﺘﺮ آﻏﺎز ﮐﺮد و در ﻫﻤﺎن دﻗﺎﯾﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺳﻮم ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﯿﺮﻣﯿﻨﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﺎﻧﻮﻻس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در دﻗﯿﻘﻪ  ،56ﺳﺮاﻧﺠﺎم دروازه رم ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﺎز ﺷﺪ .روی ﯾﮏ
ﭘﺎس ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﺪاﻓﻌﺎن رم ،ﺻﻼح ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺪ و ﭘﺎس در ﻋﺮض او
را ﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻐﻞ ﭘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻞ ﮐﺮد.
ﻓﺸﺎر ﺣﻤﻼت ﻟﯿﻮرﭘﻮل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﻞ ﻫﻢ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻓﯿﺮﻣﯿﻨﻮ در
دﻗﯿﻘﻪ  ،61ﺣﺴﺎب ﮐﺎر را  0-4ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ روی ﺣﺮﮐﺖ دﯾﺪﻧﯽ ﺻﻼح و
ﻓﯿﺮﻣﯿﻨﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮپ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ
ﭘﺎس در ﻋﺮض او،
ﺑﻐﻞ ﭘﺎی ﺳﺎده دروازه را ﺑﺎز ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﻞ رﻣﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﻟﯿﻮرﭘﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در دﻗﯿﻘﻪ  68ﺑﻪ ﮔﻞ
ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر روی ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ از ﺟﯿﻤﺰ ﻣﯿﻠﻨﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﯿﺮﻣﯿﻨﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﺮﯾﻒ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ را زد و اﺧﺘﻼف را ﺑﻪ  5ﮔﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ داد.
رﻣﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در اداﻣﻪ ﭘﯿﺶ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در دﻗﯿﻘﻪ  74ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ
ﺷﯿﮏ را ﮐﺎرﯾﻮس ﻣﻬﺎر ﮐﺮد.
ﻓﺸﺎر ﺣﻤﻼت ﺗﯿﻢ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در
دﻗﯿﻘﻪ  81ﯾﮑﯽ از ﮔﻞ ﻫﺎی ﺧﻮرده را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد .روی ﯾﮏ ارﺳﺎل ﺑﻠﻨﺪ و
دﻗﯿﻖ از راﺟﺎ ﻧﺎﯾﻨﮕﻮﻻن ،ﺗﻮپ ﭘﺸﺖ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻟﯿﻮرﭘﻮل ﺑﻪ ادﯾﻦ ژﮐﻮ
رﺳﯿﺪ و او ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ای دﻗﯿﻖ ،دروازه
ﻗﺮﻣﺰﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮔﻞ اﻣﯿﺪﻫﺎی رم ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ
زود ﺑﻪ ﮔﻞ دوم رﺳﯿﺪ .ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺎﯾﻨﮕﻮﻻن داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻟﯿﻮرﭘﻮل ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯿﻠﻨﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و داور ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ را ﻧﺸﺎن داد .دﯾﮕﻮ
ﭘﺮوﺗﯽ ﭘﺸﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎرﯾﻮس ،دروازه را
ﺑﺎز ﮐﺮد.

رﻣﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در دﻗﺎﯾﻖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی روی
دروازه ﻟﯿﻮرﭘﻮل وارد ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺮﺳﻨﺪ و
ﺑﺎزی در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ  2-5ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

