ﭘﺮﺳـﭙﻮﻟﯿﺲ  -2اﻟﺠـﺰﯾﺮه 1؛ ﺻـﻌﻮد
ﺑﺎ ﮔﻞ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﭘﯿﺮوزی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻮد ﻫﺰار ﻧﻔﺮی؛
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ دﯾﺪﻧﯽ از ﺷﺶ ﻗﺪم ﭘﺎﺳﺦ دﻧﺪان ﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻓﻮﺗﺒﺎل و
ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ اﻟﺠﺰﯾﺮه داد و ﺗﯿﻤﺶ را ﺑﻪ ﮔﻞ ﺻﻌﻮد رﺳﺎﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﻫﻮاداراﻧﺶ اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺷﮑﺴﺖ در
اﻣﺎرات ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﺰﯾﺮه در اﺳﺘﺎدﯾﻮم آزادی اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮای
ﻫﻮاداران اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺟﺪال ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮاﻧﮑﻮ اﯾﻮاﻧﮑﻮوﯾﭻ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﮐﺮوات اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﻮاداران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 2ﮔﻞ در اﻣﺎرات ،آﻧﻬﺎ در آزادی ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﻌﻮد
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

اﺳﺘﺎدﯾﻮم آزادی
داور :ﻣﺎ ﻧﯿﻨﮓ
ژاﻧﮓ ﻟﯽ

ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ:
ﮐﻤﮏ داور :ﮐﺎو ﯾﯿﯽ -ﺷﯽ ﯾﺎﻧﮓ-

اﺧﻄﺎر:
ﺣﺴـﯿﻦ ﻣـﺎﻫﯿﻨﯽ ) -(44ﺳـﯿﺎﻣﮏ ﻧﻌﻤﺘـﯽ) -(48ﻓﺮﺷـﺎد اﺣﻤـﺪزاده) (60از
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ:
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ

ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﺷﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞزاده
ﻣﺤﻤﺪ اﻧﺼﺎری
ﺻﺎدق ﻣﺤﺮﻣﯽ
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﻨﯽ
اﺣﻤﺪ ﻧﻮراﻟﻬﯽ
وﺣﯿﺪ اﻣﯿﺮی) -77ﺑﺸﺎر رﺳﻦ(
ﻓﺮﺷﺎد اﺣﻤﺪزاده) -85ﺷﺎﯾﺎن ﻣﺼﻠﺢ(
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﻌﻤﺘﯽ) -66ﮔﺎدوﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎ(
ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﭙﻮر
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ :ﺑﺮاﻧﮑﻮ اﯾﻮاﻧﮑﻮوﯾﭻ

اﻟﺠﺰﯾﺮه اﻣﺎرات:
ﻋﻠﯽ ﺧﺼﯿﻒ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮزی) -68اﻟﺤﺴﻤﯽ(
ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺎﯾﺰ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻄﺎس
ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﺤﻤﺎدی
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﯽ
ﺳﺎﻟﻢ راﺷﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل
ﻣﺒﺎرک ﺑﻮﺻﻮﻓﻪ
روﻣﺎرﯾﻨﻬﻮ
ﻋﻠﯽ ﻣﺒﺨﻮت
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ :ﺗﻦ ﮐﺎﺗﻪ

ﺷﺮح ﮔﻞﻫﺎ:

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ  1اﻟﺠﺰﯾﺮه 0

دﻗﯿﻘﻪ  ،63اﺣﻤﺪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ( :ﺗﻮپ ﺑﯽ ﻫﺪف

ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺣﻤﺪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ و ﺿﺮﺑﻪ دﯾﺪﻧﯽ
اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻋﻠﯽ ﺧﺴﯿﻒ را در ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺗﻮر دروازه اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﻟﺮزه در ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﭘﺮﺳـﭙﻮﻟﯿﺲ  1اﻟﺠـﺰﯾﺮه ) :1دﻗﯿﻘـﻪ  ،69روﻣﺎرﯾﻨﯿﻮ( :ﻣﻬـﺎﺟﻢ ﺑﺮزﯾﻠـﯽ
اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺑﺮای ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎزی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﻠﺰﻧﯽ ﺷﺪ.
او ﺑﺎ ﺷﻮﺗﯽ زﻣﯿﻨﯽ و دور از دﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ،ﮔﻠﺮ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺳﺘﺎدﯾﻮم در ﺳﮑﻮت ﻓﺮو ﺑﺮود.

ﭘﺮﺳـــﭙﻮﻟﯿﺲ  2اﻟﺠـــﺰﯾﺮه اﻣـــﺎرات  ) :1دﻗﯿﻘـــﻪ  ،89ﺳـــﯿﺪﺟﻼل
ﺣﺴﯿﻨﯽ( :ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ روی رﯾﺒﺎﻧﺪ دﯾﺪﻧﯽ و ﺣﻀﻮری ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ در ﺷﺶ ﻗﺪم ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ داﺳﺘﺎن اﻟﺠﺰﯾﺮه و وﻗﺖ
ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺎﯾﺎن داد و ﮔﻞ ﺑﺮﺗﺮی را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ.

ﺷﺮح ﻧﯿﻤﻪ اول
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ از  80ﻫﺰار ﻫﻮادار را در ﮐﻨﺎر
ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺟﺪاﻟﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﺰﯾﺮه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻄﺮی ﺟﺪی روی
دروازه ﻋﻠﯽ ﺧﺴﯿﻒ ﺷﮑﻞ دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﺎوی ﺑﺪون ﮔﻞ راﻫﯽ رﺧﺘﮑﻦ
ﺷﺪ.
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮاﻧﮑﻮ اﯾﻮاﻧﮑﻮوﯾﭻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ  3ﺑﺮ  2در اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺻﻌﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﭘﺮداﻣﻨﻪ
ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮﯾﻒ را در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺟﺪی
روی دروازه ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻠﻖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ وﺣﯿﺪ
اﻣﯿﺮی ﺑﺮای ﻓﺮﺷﺎد اﺣﻤﺪزاده ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ از ﺷﺶ ﻗﺪﻣﯽ
دروازه ﻋﻠﯽ ﺧﺴﯿﻒ ﺗﻮﭘﺶ را راﻫﯽ اوت ﮐﺮد.
اﻟﺠﺰﯾﺮه ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزی و اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ
ﮐﺮدن ﺣﻤﻼت ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻫﻮاداران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

دﻗﺎﯾﻖ ﺣﺴﺎس:

دﻗﯿﻘﻪ  :3ﺳﺎﻧﺘﺮ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ از روی ﮐﺮﻧﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ از
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺑﺪن اﺣﻤﺪزاده و در اداﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل ،ﺑﻪ ﺗﯿﺮک دروازه
اﻟﺠﺰﯾﺮه اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯽﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :20ارﺳﺎل ﺧﻄﺮﻧﺎک اﻣﯿﺮی از روی ﺿﺮﺑﻪ آزاد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ زﻣﯿﻦ را
ﺧﺼﯿﻒ دﻓﻊ ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :21ﭘﺮﺗﺎب اوت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﻨﯽ ،ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ و در اداﻣﻪ
ﺧﻠﯿﻞزاده ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺎن ﺧﺼﯿﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  :22اﺣﻤﺪزاده ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ -دو ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺘﯽ وارد ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ
اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮرد او ﺑﺎ ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﯿﻢ اﻣﺎراﺗﯽ و ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪﻧﺶ
روی زﻣﯿﻦ را داور ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻄﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪاد.
دﻗﯿﻘﻪ  :27ﺿﺮﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ از ﻓﺎﺻﻠﻪ  30ﻣﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ
ارﺳﺎل وﺣﯿﺪ اﻣﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺠﺰﯾﺮهای ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
آﻧﻬﺎ ﺗﻮپ را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻄﺮ دور ﮐﻨﻨﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :34ارﺳﺎل زﻣﯿﻨﯽ وﺣﯿﺪ اﻣﯿﺮی ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻟﺠﺰﯾﺮه
ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﺷﺎد اﺣﻤﺪزاده ﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﺪه آل را ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون زد.
دﻗﯿﻘﻪ  :44ﭘﺎس اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪان و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻮپ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﺿﺪﺣﻤﻠﻪ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﮐﺎرت
زرد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :47ﺷﻮت زﻣﯿﻨﯽ و دﻗﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ ﺗﻮﺳﻂ دروازه ﺑﺎن
اﻟﺠﺰﯾﺮه راﻫﯽ اوت ﺷﺪ اﻣﺎ داور اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ
اﻋﺘﺮاض ﻓﺮﺷﺎد اﺣﻤﺪزاده ﯾﮏ ﮐﺎرت زرد ﺑﺮای او در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :51ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﻤﻌﺘﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﺿﺮﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺪاﻓﻊ
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه اﻟﺠﺰﯾﺮه ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎزی ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺑﺎزی
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ.

دﻗﯿﻘﻪ  :68ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺮم و زﻣﯿﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﭙﻮر از ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻤﮑﻦ راﻫﯽ اوت ﺷﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :82ارﺳﺎل از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﺎدوﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎ در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ورود ﺑﻪ دروازه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺨﯿﻒ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﺎر ﺷﺪ .اﺣﻤﺪزاده
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ دروازه ﺑﺎن اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺗﻮپ را داﺧﻞ ﮔﻞ ﻣﻬﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  :84ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﻟﺠﺰﯾﺮه درون ﺷﺶ ﻗﺪم اﯾﻦ ﺗﯿﻢ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد.
اﻟﺠﺰﯾﺮه ای ﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزی ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ را
و اﯾﻦ
اﺟﺮا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮپ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﯾﺪه آل ﻧﺼﯿﺐ اﺣﻤﺪزاده ﺷﺪ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ در دودﻟﯽ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب آن را ﻧﺰد ﮐﻪ در اداﻣﻪ
درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دو ﺗﯿﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  :86ارﺳﺎل دﯾﺪﻧﯽ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﺎﯾﺎن ﻣﺼﻠﺢ زﯾﺮ ﺗﯿﺮک
روازه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﺮ اﻟﺠﺰﯾﺮه دﻓﻊ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺮﻧﺮ ﺷﺪ.
ﻧﮑﺎت وﯾﮋه
ﻣﺤﺴﻦ رﺑﯿﻊ ﺧﻮاه و ﮐﻤﺎل ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ
در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎ اﻟﺒﺘﻪ در ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ
ﺗﯿﻢ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎزی ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،در اﯾﻦ ﺑﺎزی
در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮﺧﭙﻮﺷﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ در ﻫﻔﺖ دﯾﺪاری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان رﻓﺘﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ در دو ﺑﺎزی دروازهاش ﺑﺎز ﺷﺪه اﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺶ ﮔﻞ
در اﯾﻦ دو ﺑﺎزی آﻣﺎر  5ﮐﻠﯿﻦ ﺷﯿﺖ او را ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
در ﺑﺎزی ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﭙﻮر و ﮔﺎدوﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎ زﻧﻨﺪه ﮔﻞﻫﺎی ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ،ﺷﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞ زاده،
ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﭙﻮر ) 4ﮔﻞ( ،ﮔﺎدوﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎ ) 2ﮔﻞ( ﻓﺮﺷﺎد اﺣﻤﺪزاده ،ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﭘﻮرﻋﻠﯽ ﮔﻨﺠﯽ )ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺮﯾﻒ – ﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدی( و ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮔﻞ
زدهاﻧﺪ.
اﻟﺠﺰﯾﺮه اﻣﺎرات در ﺳﻪ ﺑﺎزی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد در اﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .دو ﺗﺴﺎوی و ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺮﯾـﻒ اﻣـﺎراﺗﯽ اﻣـﺮوز ﭘﺮﺳـﭙﻮﻟﯿﺲ در اﯾـﻦ ﻓﺼـﻞ از رﻗﺎﺑﺖﻫـﺎی ﻟﯿـﮓ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺑﺎزی ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن دو
ﺗﺴﺎوی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی و ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر در آزادی ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﺮﯾﻔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺳﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﺑﺪون ﮔﻞ ﺧﻮرده

ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮاﻧﮑﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﯿﮓ ،داور ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎزی اﻣﺮوز ،ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﺑﺎر ﻗﻀﺎوت دﯾﺪارﻫﺎی
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﺧﭙﻮﺷﺎن در ﻫﺮ دو ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎزی ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻫﻠﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﭘﯿﺮوزی ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮﺻﻞ اﻣﺎرات در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ.
روﻣﺎرﯾﻨﯿﻮ در  4ﺑﺎزی اﺧﯿﺮ اﻟﺠﺰﯾﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﻠﺰﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﯿﻢ
ﺷﺪه و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮔﻠﺰﻧﯽ ﺑﻪ
رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ را ﻧﯿﺰ در ﺟﺎم ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دارد.

ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ
ﺑﺮاﻧﮑﻮ اﯾﻮاﻧﮑﻮوﯾﭻ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻗﺮاردادش را ﺑﻪ ﻣﺪت دو
ﻓﺼﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
ﺷﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞ زاده ،ﻣﺪاﻓﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در اردوی اﯾﻦ
ﺗﯿﻢ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
ﺑﻠﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ دوم اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ راﯾﮕﺎن ﺷﺪه ﺗﺎ
ﻫﻮاداران اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﺎزی ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻤﺎل ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎ ،ﺻﺎدق ﻣﺤﺮﻣﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻓﺮﺷﺎد اﺣﻤﺪزاده و
وﺣﯿﺪ اﻣﯿﺮی  5ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاردادﺷﺎن در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺎﺷﮕﺎه در ﺻﺪد ﺗﻤﺪﯾﺪ آن ﺑﺎ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ.

