ﭘﺮﺳـﭙﻮﻟﯿﺲ -3ﺳـﭙﯿﺪرود ﺻـﻔﺮ؛ ﻟـﺬت
ﯾﺎزده ﺷﺪن
آﻏﺎز ﺟﺸﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در ورزﺷﮕﺎه آزادی
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮاﻧﮑﻮ در ﺟﺪال ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﺗﯿﻤﺶ ﺟﺸﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮی و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ.

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﻧﻬﺎ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ در ﺑﺎزی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮد ﺷﯿﺮﯾﻦ آن را ﺟﺬابﺗﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ذوب آﻫﻦ در ﮔﻠﺰﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎ ،اﻧﺼﺎری و
اﺣﻤﺪزاده ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮاﻧﮑﻮ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺎ دروی رﮐﻮردﻫﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﯿﻤﺶ را
ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮاﻧﮑﻮ اﯾﻮاﻧﮑﻮوﯾﭻ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﺪال ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد
در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ را در ﺣﻀﻮر ﻫﻮادارانﺷﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﮔﺰارش
وﯾﮋه اﯾﻦ ﺑﺎزی و ﺣﻮاﺷﯽ آن ﺣﻤﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺧﯿﺮﺧﻮاه،
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و ﻋﮑﺎس ورزش ﺳﻪ را از اﺳﺘﺎدﯾﻮم آزادی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺟﺪال ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

اﺳـــــــــﺘﺎدﯾﻮم :آزادی

ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ 68 :ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
داور :ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ

ﮐﻤﮏ داوران :ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺮوﺟﯽ و ﻣﻬﺪی ﺷﻔﯿﻌﯽ

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ:
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ
ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﺷﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞ زاده
ﺻﺎدق ﻣﺤﺮﻣﯽ
ﻣﺤﻤﺪ اﻧﺼﺎری
ﻓﺮﺷﺎد اﺣﻤﺪزاده
وﺣﯿﺪ اﻣﯿﺮی )دﻗﯿﻘﻪ  ،68ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن(
ﮐﻤﺎل ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎ
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﻌﻤﺘﯽ )دﻗﯿﻘﻪ  ،46اﺣﻤﺪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ(
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﻨﯽ
ﮔﺎدوﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎ
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ :ﺑﺮاﻧﮑﻮ اﯾﻮاﻧﮑﻮوﯾﭻ

ﺳﭙﯿﺪرود:
اﯾﻤﺎن ﺻﺎدﻗﯽ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻏﻼﻣﯽ

ﻫﺎدی ﻣﯿﺮﺟﻮان ) دﻗﯿﻘﻪ  ،57ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ(
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺰﻫﺘﯽ
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻌﺒﯽ
ﺣﺴﯿﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ) دﻗﯿﻘﻪ  ،66ﻣﯿﻌﺎد ﯾﺰداﻧﯽ(
ﻣﯿﺜﻢ ﺗﻬﯽ دﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻬﺪوی
ﻣﯿﻼد ﻗﺮﺑﺎن زاده
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ :ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻣﺎﻣﯽ ﻓﺮ

ﮐﺎرت زرد:
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪی دﻗﯿﻘﻪ  31از ﺳﭙﯿﺪرود
ﺻﺎدق ﻣﺤﺮﻣﯽ دﻗﯿﻘﻪ  69از ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

ﺷﺮح ﮔﻞ ﻫﺎ:
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ  1ﺳﭙﯿﺪرود  ) :0دﻗﯿﻘﻪ  ،31ﻣﺤﻤﺪ اﻧﺼﺎری( :ﺿﺮﺑﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﮔﻞ اول ﺑﺎزی ﺷﺪ .وﺣﯿﺪ اﻣﯿﺮی ﺗﻮپ را از ﻣﯿﺎن ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﻨﯽ
ﺑﺮای اﻧﺼﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺿﺮﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﭼﭗ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ وارد دروازه ﺷﻮد.

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ  2ﺳﭙﯿﺪرود ) : 0دﻗﯿﻘﻪ  ،48ﻓﺮﺷﺎد اﺣﻤﺪزاده( :ﻫﺎﻓﺒﮏ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ روی ﺟﺎﮔﯿﺮی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهاش ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﺎس ﻣﻨﺸﺎ ﺳﻮد
ﺑﺮده و ﺗﻮپ را از ﺳﻪ ﻗﺪﻣﯽ دروازه ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد
ﺑﻪ ﮔﻞ دوم ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ  3ﺳﭙﯿﺪرود  ) : 0دﻗﯿﻘﻪ  ،82ﮐﻤﺎل ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎ(:
ارﺳﺎل ﮐﺮﻧﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎ
ﺑﻪ ﮔﻞ ﺳﻮم ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

ﺷﺮح ﻧﯿﻤﻪ اول:
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺎﯾﻖ ﺑﺎزی
ﺗﻮپ و ﻣﯿﺪان را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و ﺣﺮﯾﻒ در آزادی و در ﺟﺪال ﺑﺎ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺿﺪﺣﻤﻼت ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻣﺮد اول اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﯿﻢ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﻫﻮاداران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﺰاف ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﺳﻄﻮره
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴـﯽﻫﺎ روی ﻧﯿﻤﮑـﺖ ﺳـﭙﯿﺪرود در ﻏـﺎﻟﺐ دﻗـﺎﯾﻖ ﺑـﺎزی از ﺳـﻮی
ﺳﮑﻮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﭙﯿﺪرودیﻫﺎ روی ﺿﺪﺣﻤﻼت ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺰﻫﺘﯽ و اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﺪارک
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﻏﻼﻣﯽ را ﻫﺪف ﺗﻮپ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ در ﭼﻨﺪ ﺻﺤﻨﻪ در
ﻧﯿﻤﻪ اول روی دروازه ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪای
از آن ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﻣﯿﺮی ،ﮐﻤﺎل ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ
در ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻂ ﻫﺠﻮﻣﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ وﺣﯿﺪ
ﻧﯿﺎ ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﻌﻤﺘﯽ ،ﻓﺮﺷﺎد اﺣﻤﺪزاده و ﮔﺎدوﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ﺳﭙﯿﺪرود را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﺑﻪ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺣﺮﯾﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻮت زﻣﯿﻨﯽ
اﻧﺼﺎری ﺑﺮﺗﺮی ﯾﮏ ﮔﻠﻪ ﺧﻮد در ﻧﯿﻤﻪ اول را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.

دﻗﺎﯾﻖ ﺣﺴﺎس:
دﻗﯿﻘﻪ  :4ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﭙﯿﺪرود ﭘﯿﺶ
روی ﮐﺮده ﺑﻮد ﺿﺮﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻢ راﻫﯽ اوت زد.
دﻗﯿﻘﻪ  :5روی ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺧﻮب ﻧﺼﯿﺐ ﻧﺰﻫﺘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽدﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺰﻧﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :24ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهی ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺗﯿﺮک
اﻓﻘﯽ راﻫﯽ اوت ﺷﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :28ﺣﺮﮐﺖ دﯾﺪﻧﯽ ﮔﺎدوﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎ و ﭘﺎس او درون ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﺷﺎد اﺣﻤﺪزاده ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺎس ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺪ و ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره  10ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ از ﮐﻨﺎر
دروازه ﺳﭙﯿﺪرود راﻫﯽ اوت ﺷﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :36اﯾﻨﺒﺎر ارﺳﺎل ﺧﻄﺮﺳﺎز وﺣﯿﺪ اﻣﯿﺮی ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪی ﻧﺎﻗﺺ
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﻌﻤﺘﯽ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ از دروازه ﺻﺎدﻗﯽ راﻫﯽ اوت ﺷﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :37ﯾﮏ ارﺳﺎل دﯾﮕﺮ از وﺣﯿﺪ اﻣﯿﺮی و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﭙﯿﺪرود ﻫﻢ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺸﺎ
و اﺣﻤﺪزاده ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺗﻮپ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ راﻫﯽ اوت ﺷﻮد.

دﻗﯿﻘﻪ  :40ارﺳﺎل از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﻮﺳﻂ وﺣﯿﺪ اﻣﯿﺮی ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺎﻗﺺ
ﮔﺎدوﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎ راﻫﯽ ﺑﻪ دروازه اﯾﻤﺎن ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﮏ ﮔﻞ اﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﺳﻮد اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :46ارﺳﺎل وﺣﯿﺪ اﻣﯿﺮی اوﻟﯿﻦ ﺧﻄﺮ در ﻧﯿﻤﻪ دوم را روی
دروازه ﺳﭙﯿﺪرود ﺷﮑﻞ داد و ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ
راﻫﯽ اوت ﺷﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :53ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن
اﯾﻤﺎن ﺻﺎدﻗﯽ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :60ارﺳﺎل ﺻﺎدق ﻣﺤﺮﻣﯽ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ وﺣﯿﺪ
اﻣﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻤﺎن ﺻﺎدﻗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  :66ارﺳﺎل ﺻﺎدق ﻣﺤﺮﻣﯽ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺠﺎع
و ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ او ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮپ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف راﻫﯽ اوت
ﺷﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :69اﺷﺘﺒﺎه ﻓﺮﺷﺎد اﺣﻤﺪزاده ،ﺗﻮپ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﺪﺣﻤﻠﻪ
در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﭙﯿﺪرود ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورود
ﺑﻪ ﻫﺠﺪه ﻗﺪم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺮﻣﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .داور ﺿﻤﻦ ﮐﺎرت زرد ﺑﻪ
ﻣﺤﺮﻣﯽ ،ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﭙﯿﺪرود
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ دﯾﻮار دﻓﺎﻋﯽ
راﻫﯽ ﺑﻪ دروازه ﻧﯿﺎﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  :73ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﭙﯿﺪرود و اﯾﻨﺒﺎر
ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯿﻼد ﻗﺮﺑﺎن زاده ﺑﺎ اﺧﺘﻼف راﻫﯽ اوت ﺷﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :81ﺿﺮﺑﻪ از ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﭙﯿﺪرود ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ
ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﻣﺎ دﻗﺖ ﮐﻢ راﻫﯽ اوت ﺷﺪ.

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮﺗﺮ:
ﮔﺎدوﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻠﺰن اﯾﻦ ﺑﺎزی درج ﮐﻨﺪ اﻣﺎ روی ﻫﺮ
دو ﮔﻞ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮد.
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪای ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در اﯾﻦ ﺟﺪال ﺑﺎ ﺗﺤﺮک ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﺳﻌﯽ در
ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد دوﺑﺎره ﺑﺮاﻧﮑﻮ اﯾﻮاﻧﮑﻮوﯾﭻ داﺷﺖ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ دو ﭘﺎس ﮔﻞ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .او در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ روز

ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﭙﯿﺪرود ﺷﮑﻞ داد.
ﮐﻤﺎل ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ در ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﯾﮏ روز ﺧﻮب دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺧﻮد ﮐﺮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺰد آن را ﺑﺎ ﮔﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﺑﺎره در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺣﺮﯾﻒ ﺷﺎﻧﺲ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﻞ را
داﺷﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

اﺗﻔﺎق وﯾﮋه:
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﺳﻪ ﮔﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﯿﺪرود ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﻫﺠﻮﻣﯽ ﻟﯿﮓ را
ﻧﯿﺰ از آن ﺧﻮد ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ ذوب
آﻫﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﮔﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺼﺎری،
اﺣﻤﺪزاده و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺑﺎ  48ﮔﻞ و
ﺑﻬﺘﺮ از ذوب آﻫﻦ ﮐﻪ  46ﮔﻞ زده ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻂ ﻫﺠﻮﻣﯽ ﻟﯿﮓ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

