ﻧﺒﺮد ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزان ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭘﯿﮑﺎن
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی و ﭘﯿﮑﺎن در دور رﻓﺖ ﻟﯿﮓ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ
رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ درﺧﺸﺶ ﮔﺎدوﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻬﺎر
ـ ﯾﮏ از ﺳﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ ،ﺗﯿﻢﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎن ﺗﻬﺮان و ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی
ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺣﺎﻟﯽ از ﺳﺎﻋﺖ  ،۱۷روز ﺟﻤﻌﻪ ۱۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه در ورزﺷﮕﺎه
ﻗﺪس ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر در ﻟﯿﮓ
ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان ،ﺑﺮای ﮐﺴﺐ  ۳اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﺑﺮود.
ﺳﺒﺰﻗﺒﺎﯾﺎن در ﺑﺎزی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﻞ دﻗﺎﯾﻖ اوﻟﯿﻪ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﻣﺪار ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﯾﮏ-ﺻﻔﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺮای
ﺑﺎزیﻫﺎی آﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﺎﻇﻤﯽ در
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﮑﺎن و ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻼﻟﯽ ﺳﺨﺖ و
دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﭘﯿﮑﺎن ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﺪول
دارد .ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﻼﻟﯽ در ﺑﺎزی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺑﺎﺧﺖ ،ﮔﺎم ﺑﻪ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺗﯿﻢ ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﭘﻨﺞ ﺑﺎزی
 ۳ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ردهﺑﻨﺪی ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮار
ﭘﺪﯾﺪه ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻠﺨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ
دﯾﺪار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ۲ ،ﭘﯿﺮوزی و

دو ﺑﺎﺧﺖ ﭘﯿﮑﺎن در دﯾﺪار ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان و
ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺸﻬﺪ رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ در رده ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول ردهﺑﻨﺪی ﻗﺮار
دارﻧﺪ .ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﻼﻟﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﮑﺎن اﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی درﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﻢ ﻓﺼﻞ اول داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﺎزیﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺳﺎز ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﭘﯿﮑﺎن ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﮔﺎدوﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﻧﯿﺴﺖ.اﯾﻦ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ  ۱۰ﮔﻞ زده در رده دوم ﺟﺪول ﮔﻞ زﻧﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺸﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد در ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ اول ،در ﭘﻨﺞ ﺑﺎزی
اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ  ۲ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

در آن ﺳﻮی ﻣﯿﺪان ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮی ﺷﺶ
ﻓﯿﻨﺎل ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﭘﯿﺶ رو دارد .ﻓﺮﻫﺎد ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ
ﺳﺒﺰﻗﺒﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﺻﯽ از وﻗﻮع اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺎن ،ﺑﻬﻤﻦ ﮐﺎﻣﻞ  ،ﻋﻠﯽ دﯾﻨﺪار و ﺣﺒﯿﺐ
ﮔﺮداﻧﯽ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻬﺪی اﺳﻼﻣﯽ و
ادﺳﻮن ﻫﻨﺮﯾﮑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺮوﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در اﯾﻦ دﯾﺪار از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان اﻋﻼم
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺎم ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﺑﺎ ﭘﻨﭻ ﭘﺎس ﮔﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در دﯾﺪار ﺑﺎ
ﭘﯿﮑﺎن ،ﺟﺰو  ۱۱ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﮑﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ رده
ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺮ رﻗﯿﺒﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه
ﺟﺎﻣﮕﺎن ﺑﺮﺳﺪ و اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ ﻟﻐﺰش ﺻﺒﺎی ﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
دو ﺗﯿﻢ ﭘﯿﺶ از ﻧﯿﺰ در دور رﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﮑﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺎ درﺧﺸﺶ ﮔﺎدوﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮ ﯾﮏ از ﺳﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
ﺳﺒﺰﻗﺒﺎﯾﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺎزی رﻓﺖ ﺗﻼش اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﺑﺪﯾﺪار ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ ،از ﺳﺎﻋﺖ  ،۱۷روز ﺟﻤﻌﻪ
 ۱۱ﻓﺮودﯾﻦ در ورزﺷﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﻗﺪس ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﻀﺎوت اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﭘﯿﺎم ﺣﯿﺪری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

