ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﺴﺎوی ﺑﺪون ﮔﻞ درﺑﯽ /ﺟﻨﮓ
اﻋﺼﺎب ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ دﯾﺪار دو ﺗﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دو دﯾﺪار
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺪون ﮔﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻧﺎراﺿﯽ ورزﺷﮕﺎه را ﺗﺮک
ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﺸﺘﻢ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  18و  50در ورزﺷﮕﺎه آزادی و در ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ
از  95ﻫﺰار ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ .دﯾﺪار دو ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺴﺎوی ﺑﺪون ﮔﻞ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ اوﻟﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎزی را در دﻗﯿﻘﻪ  2اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎی
ﭘﮋﻣﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی روی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎن رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺛﻤﺮی ﺑﺮای ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻧﺪاﺷﺖ.
در دﻗﯿﻘﻪ  4ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻄﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺳﯿﺪﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺮ روی آﻧﺪراﻧﯿﮏ
ﺗﻤﯿﻮرﯾﺎن در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪان رخ داد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد اﺳﺘﻘﻼل
اﻋﻼم ﺷﺪ.
دو دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ﺑﺮ روی دروازه ارﺳﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﻮپ را ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ زدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ را ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ﺳﺮﺧﭙﻮش ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ آﺑﯽﭘﻮﺷﺎن از دوﻣﯿﻦ
ﮐﺮﻧﺮ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺳﻮدی ﻧﺒﺮدﻧﺪ.
در دﻗﯿﻘﻪ  7ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داور ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ و ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻣﺪاﻓﻊ
اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺗﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﺪی داد.

در دﻗﯿﻘﻪ  8اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ﺧﻄﺎی ﺷﺪﯾﺪی را روی ﭘﯿﺎم ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﺪ.
در دﻗﯿﻘﻪ  10ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻣﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﻐﺎﻧﯽ داور ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪی ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺎزی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
در دﻗﯿﻘﻪ  13ﺳﺎﻧﺘﺮ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ را ﻧﯿﻠﺴﻮن دروازه ﺑﺎن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻣﻬﺎر
ﮐﺮد.
در دﻗﯿﻘﻪ  16ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی از اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺼﺪوم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاوای اﯾﻦ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪان ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺎزی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﺳﺮ ﻧﻈﺮی
ﺷﮑﺴﺖ و او ﺑﺎ ﺳﺮی ﺑﺎﻧﺪاژ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزی اداﻣﻪ داد.
در دﻗﯿﻘﻪ  22ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ از ﺟﻨﺎح ﭼﭗ اﺳﺘﻘﻼل ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ
ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ را ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن زد اﻣﺎ ﺗﻮپ ﺑﻪ
ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد.
در دﻗﯿﻘﻪ  24ﭘﺎس ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﭘﮋﻣﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﻬﺪی رﺣﻤﺘﯽ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ
ﺑﯿﻔﺘﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮپ را دور ﮐﺮد.
در دﻗﯿﻘﻪ  25ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﺼﺪوم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪاوا ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون از زﻣﯿﻦ رﻓﺖ و ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺮﮔﺸﺖ.
در دﻗﯿﻘﻪ  26ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی روی ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﺷﺪ.
در دﻗﯿﻘﻪ  27ﺷﻮت ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دروازه اﺳﺘﻘﻼل را ﻣﻬﺪی رﺣﻤﺘﯽ
ﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد آن ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻮپ در ﭼﺎرﭼﻮب دروازه ﻧﺒﻮد.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ از اﯾﻦ ﮐﺮﻧﺮ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎدهای ﻧﮑﺮد.
در اﯾﻦ  15دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻮپ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ و دو ﺗﯿﻢ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻠﺰﻧﯽ ﺟﺪی روی دروازهﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  30ﻧﻈﺮی و ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﻧﯿﺴﻠﻮن ﺑﺎ
ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﯿﺪی از دﻗﯿﻘﻪ  33از روی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدش را ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪان ﮔﺮم ﮐﻨﺪ او در دﻗﯿﻘﻪ  44ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﯿﺎوش اﮐﺒﺮﭘﻮر ﮐﻪ
ﻣﺼﺪوم ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ.
ﻣﺠﯿﺪی ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻠﯽ داﯾﯽ رﻓﺖ و از او ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪان رﺧﺼﺖ ﮔﺮﻓﺖ.

در دﻗﯿﻘﻪ  35ﺷﻮت ﺳﯿﺎوش اﮐﺒﺮﭘﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دروازه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف
از ﺑﺎﻻی دروازه ﺑﻪ اوت رﻓﺖ.
در دﻗﯿﻘﻪ  37ﭘﮋﻣﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی روی ﭘﯿﺎم ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﺷﺪ .اﻣﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ داور ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ را ﻧﻮری زد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف از ﮐﻨﺎر دروازه اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ
اوت رﻓﺖ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ در دﻗﯿﻘﻪ  38روی ﺳﯿﺎوش اﮐﺒﺮﭘﻮر ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ را ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن زد ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ
ﺳﺮ ﻧﮑﻮﻧﺎم ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﮐﻤﯽ از ﮐﻨﺎر ﺗﯿﺮک دروازه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ اوت
رﻓﺖ.
ﺷﺮوع ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﯿﺎن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻮد و ﺧﺒﺮی از ﻋﻠﯽ داﯾﯽ
و دﺳﺘﯿﺎراﻧﺶ ﻧﺒﻮد.
ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﯿﺪی در دﻗﯿﻘﻪ  46در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺑﺎ ﻧﯿﻠﺴﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﻣﺠﯿﺪی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﺪهآل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در اﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﭘﺎسﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﻣﮑﺮری رد و ﺑﺪل ﮐﺮدﻧﺪ.
در دﻗﯿﻘﻪ  54ﺳﺎﻧﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ درون ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺳﻢ
دﻫﻨﻮی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ او از ﮐﻨﺎر دروازه اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ اوت رﻓﺖ.
در دﻗﯿﻘﻪ  55آرش ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ.
در دﻗﯿﻘﻪ  56ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻨﮕﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ روی ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﯿﺪی ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺧﻄﺎ ﺷﺪ .ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ ﻫﻢ ﺳﻮدی ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ
ﺻﺎدﻗﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی در دﻗﯿﻘﻪ  58ﺑﻪ ﺟﺎی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ وارد ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺷﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  18و  50در ورزﺷﮕﺎه
آزادی آﻏﺎز ﺷﺪ .دﯾﺪار دو ﺗﯿﻢ ﺗﺎ دﻗﯿﻘﻪ  75ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺪون ﮔﻞ
در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
در دﻗﯿﻘﻪ  61ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﯿﺪی ﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ دﻓﺎع ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ زد و

ﺗﻮپ را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﭘﺎس داد ﮐﻪ ﺷﻮت اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﯽدﻗﺘﯽ ﺑﻪ اوت
رﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻞ ﺑﺎزی ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮد.
در دﻗﯿﻘﻪ  63ﭘﯿﺎم ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ دﻓﺎع اﺳﺘﻘﻼل زد و ﺑﻪ ﻗﺎﺳﻢ دﻫﻨﻮی
ﭘﺎس داد ﮐﻪ ﺷﻮت اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف زﯾﺎد ﺑﻪ اوت رﻓﺖ.
ﺗﺎ دﻗﯿﻘﻪ  69ﺗﻮپ ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ و ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ در
زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ رخ ﻧﺪاد!
در دﻗﯿﻘﻪ  70ﺷﻮت ﭘﯿﺎم ﺻﺎدﻗﯿﺎن از ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ را ﻣﻬﺪی رﺣﻤﺘﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻬﺎر ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺷﻮت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی ﺑﺎزی
ﻣﺘﻮﻗﻒ دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ! ﭘﺎی ﻧﮑﻮﻧﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ روی ﺻﻮرت
ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺪوم
ﺷﺪ.
در دﻗﯿﻘﻪ  73ﺧﻄﺎی ﻗﺎﺳﻢ دﻫﻨﻮی روی آرش ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ داور ﺑﻪ او
ﮐﺎرت زرد ﻧﺸﺎن داد.
در دﻗﯿﻘﻪ  74آرش ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﺮ آرام ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﻠﺴﻮن آن را ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﻬﺎر ﮐﺮد.
در دﻗﯿﻘﻪ  75ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن را ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ دور ﮐﺮدﻧﺪ.
در دﻗﯿﻘﻪ  77ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺮﻧﺮ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﺳﺘﻘﻼل دور ﮐﺮدﻧﺪ.
در دﻗﯿﻘﻪ  79ﻫﺎدی ﻧﻮروزی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺎﺳﻢ دﻫﻨﻮی وارد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
ﺷﺪ.
در دﻗﯿﻘﻪ  82ﻋﻤﺮانزاده روی ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ از
اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﻧﺒﺮد.
ﺗﺎ دﻗﯿﻘﻪ  86ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﮐﻦ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان از
اﯾﻦ دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮک ورزﺷﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ.
دﯾﺪار دو ﺗﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﮔﻞ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﺴﺎوی ﺑﺪون ﮔﻞ اﯾﻦ دو ﺗﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ دو ﺗﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﺒﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ و از
ﭘﯿﻠﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﺧﺎرج ﻧﺸﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺴﺎوی روی اﻋﺼﺎب ﻫﻤﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﺪوﺳﺘﺎن
ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺒﯿﻪ ﺟﻨﮓ اﻋﺼﺎب ﺑﻮد!

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﻐﺎﻧﯽ داور ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻨﮕﺮ ،ﭘﯿﺎم ﺻﺎدﻗﯿﺎن ،رﺿﺎ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻗﺎﺳﻢ دﻫﻨﻮی و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری از ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ﭘﮋﻣﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی و
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی و ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺿﯽ از اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎرت زرد ﻧﺸﺎن داد.
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺘﻘﻼل:
ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی رﺣﻤﺘﯽ ،ﺣﻨﯿﻒ ﻋﻤﺮانزاده ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﭘﮋﻣﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی،
ﭘﮋﻣﺎن ﻧﻮری ،ﺟﻮاد ﻧﮑﻮﻧﺎم ،آﻧﺪراﻧﯿﮏ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ،ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ،ﺳﯿﺎوش
اﮐﺒﺮﭘﻮر) از دﻗﯿﻘﻪ  44آرش ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ( ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی) از دﻗﯿﻘﻪ 55
آرش ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ( و ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺿﯽ.
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ :اﻣﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﯾﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ:
ﻧﯿﻠﺴﻮن ،ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻨﮕﺮ ،ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﻧﺰاده ،ﻣﯿﺜﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ،
رﺿﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻗﺎﺳﻢ دﻫﻨﻮی) از دﻗﯿﻘﻪ  79ﻫﺎدی ﻧﻮروزی( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری،
ﭘﯿﺎم ﺻﺎدﻗﯿﺎن ،ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺳﯿﺪﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ) از دﻗﯿﻘﻪ 58
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی(
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