دوﺋﻞ ﻣﺎﯾﻠﯽﮐﻬﻦ و داﯾﯽ و ﺗﺪاوم
ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﻮﻻد
ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﻔﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در روزﻫﺎی ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ و
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻣﯿﻬﻤﺎن
ﺻﺒﺎی ﻗﻢ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ،ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ در روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و
ﺟﻤﻌﻪ و ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻏﯿﺎب اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .آﺑﯽﭘﻮﺷﺎن ﺗﻬﺮاﻧﯽ
اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ در دﯾﺪار ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف
ﺗﯿﻢ افﺳﯽ ﺳﺌﻮل ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ دﯾﺪار اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ:
ﻓﺠﺮﺳﭙﺎﺳﯽ – ذوب آﻫﻦ؛ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺒﺮان ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
ﻫﺮ دو ﺗﯿﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎزی
ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺠﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﻣﺘﯿﺎز
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺗﯿﻢﺷﺎن ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﯾﺎوری دوﺳﺖ دارد در ﺧﺎﻧﻪ دوﺑﺎره ﻓﺠﺮ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻟﻮﮐﺎ
ﺑﻮﻧﺎﭼﯿﭻ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﺧﺖ در درﺑﯽ اﺻﻔﻬﺎن دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺮ روی ﺑﻮﻧﺎﭼﯿﭻ؛ ﻣﺮﺑﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ذوب آﻫﻦ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﯿﻤﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺠﺮ ﺳﭙﺎﺳﯽ ﮐﻪ در رده
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻗﺮار دارد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮدش را از اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺪول ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و ذوب
آﻫﻦ ﻫﻢ دوﺳﺖ ﻧﺪارد از رده دوازدﻫﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزی
دو ﺗﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان ﺑﺮود.

راه آﻫﻦ ﺳﻮرﯾﻨﺖ – ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی؛ ﻧﺒﺮد ﻣﺮﺑﯿﺎن آﮐﺎدﻣﯿﮏ
راه آﻫﻦ ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻣﺎش را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺗﺎ
ﺣﺪودی از ﺑﺤﺮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺎﻣﻞ
را ﻫﻢ از ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﯿﻤﺶ را ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی
ﺟﺪول ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻼﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان دوﺳﺖ ﻧﺪارد از ﺟﻤﻊ
ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺟﺪا ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ
ﺗﯿﻤﺶ را ﭘﯿﺮوز ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻫﻢ دارد اﯾﻨﮑﻪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﯾﮏﻗﺪﻣﯽ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ﻫﻢ ﭘﯿﺶ
رﻓﺖ اﻣﺎ ﯾﮏﺑﺎره از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ داد .ﺟﻼﻟﯽ و
اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده ﻫﺮ دو ﻣﺪﻋﯽ اراﺋﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل زﯾﺒﺎ و ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن – ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان؛ ﺟﺪال ﺷﺶ اﻣﺘﯿﺎزی در ﺑﺎﻻی ﺟﺪول
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﮐﯽ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﻣﺪﻋﯽ ﻟﯿﮓ ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﯿﻤﺶ را ﺑﺎ ﭼﻬﺎر اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن
)ﺗﯿﻢ دوم ﺟﺪول( در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻓﻮﻻدیﻫﺎ ﻋﺰم ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در ﻧﯿﻢ ﻓﺼﻞ ﻟﯿﮓ ﺟﺰم ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻪ
اﻣﺘﯿﺎز را از ﺗﯿﻢ ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪی ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺳﻪ
اﻣﺘﯿﺎز ﺣﺴﺎس را از دﺳﺖ داده دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﻔﺖ از ﻓﻮﻻد اﻣﺘﯿﺎز ﺑﮕﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ،ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ،ﺳﭙﺎﻫﺎن و اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻣﯽﺗﻮان
دﯾﺪاری ﺷﺶ اﻣﺘﯿﺎزی در ﺑﺎﻻی ﺟﺪول داﻧﺴﺖ .دﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻮاداران ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺣﺎﻣﯽ ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ
آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در رده ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺪول اﺳﺖ در ﺻﻮرت
ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﮑﺎن دوم ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﺪ وﻟﯽ ﻓﻮﻻد
ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺻﻮرت ﺑﺎﺧﺖ ﻫﻢ از ﺻﺪر ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
داﻣﺎش ﮔﯿﻼن – اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮزﺳﺘﺎن؛ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺟﻮان ﻟﯿﮓ
ﺑﺎزی ﺑﺎ داﻣﺎش در رﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﯿﻤﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ و داﻣﺎش ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﮑﺴﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻬﺮان ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺖ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .داﻣﺎش در اﯾﻦ
ﺑﺎزی اﮔﺮ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد اﻣﮑﺎن ﺻﻌﻮد ﺗﺎ رده ﺷﺸﻢ را ﻫﻢ دارد .اﺳﺘﻘﻼل

ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮد ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺒﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮد را در رده
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﮕﻪ دارد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدیاش را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ .اﻓﺸﯿﻦ
ﻧﺎﻇﻤﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وﯾﺴﯽ دو ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺟﻮان ﻟﯿﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺷﻬﺎﻣﺖ
ﮐﺪام ﻣﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻗﺪرت رﯾﺴﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی دارد.

ﺳﭙﺎﻫﺎن – ﻣﺲ ﮐﺮﻣﺎن؛ ﺑﺮد راﺣﺖ زرد ﭘﻮﺷﺎن ﯾﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﮕﻔﺘﯽ؟
دﯾﺪار اﯾﻦ دو ﺗﯿﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺑﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﯿﻢ ﺑﺪون ﺑﺮد ﻟﯿﮓ
ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺟﺪول ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺎﻫﺎن در رده دوم ﻗﺮار
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮشﺑﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮادار ﻣﺲ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺮد ﺗﯿﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﺎﻫﺎن رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر
زاﯾﻨﺪهرود اوﻟﯿﻦ ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻮﯾﺮﻧﺸﯿﻨﺎن را در ﻟﯿﮓ ﺳﯿﺰدﻫﻢ دﺷﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺎﻫﺎن اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزی دو ﻣﺪاﻓﻊ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد.
ﻫﺎدی ﻋﻘﯿﻠﯽ و ﺷﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞزاده ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻣﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﮔﻠﺰﻧﯽ
ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺲ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﮔﻞ زده ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ
دﻓﺎع ﻟﯿﮓ را دارد و ﺳﭙﺎﻫﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﮔﻞ ﺧﻮرده ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
دوﻣﯿﻦ ﺧﻂ دﻓﺎع ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻟﯿﮓ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺮد
ﻣﺲ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﺎزی را از ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺟﯿﺐ
ﺳﭙﺎﻫﺎن دﯾﺪ!

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻮﻻد ﺗﺒﺮﯾﺰ -ﺳﺎﯾﭙﺎ؛ ﺑﺮادران ﺧﻄﯿﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﺮکﺗﺒﺎر
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻮﻻد ﺗﯿﻢ ﺷﮕﻔﺘﯽﺳﺎز اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ و رﺳﻮل ﺧﻄﯿﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او و ﺑﺮادرش ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻢ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻫﻢ ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از رده ﺷﺸﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﺮوﻧﺪ .ﻧﺎرﻧﺠﯽﭘﻮﺷﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﺎرج از
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐﻤﺘﺮ در رده دﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺧﻄﯿﺒﯽ ﺟﻮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﯿﺮات ﻣﺮﺑﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮک ﺗﺒﺎر ﻟﯿﮓ
ﻫﻢ ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﺻﺒﺎی ﻗﻢ – ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ؛ دوﺋﻞ ﻣﺎﯾﻠﯽﮐﻬﻦ و داﯾﯽ
ﺳﺮﺧﭙﻮﺷﺎن ﺗﻬﺮاﻧﯽ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﮐﻮرس ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﺎن
و ﻓﻮﻻد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺻﺒﺎی ﻗﻢ ﮐﻬﻨﻪﮐﺎر ﺗﺮﯾﻦ و زﻫﺮدار ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻟﯿﮓ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد
و رﺿﺎ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺶ ﮔﻞ زده اﮐﻨﻮن ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﯾﺮا ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻮﻻد
در ﺻﺪر ﮔﻠﺰﻧﺎن ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﯾﻠﯽﮐﻬﻦ
ﺑﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ﻋﻠﯽ داﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﻠﯽﮐﻬﻦ
ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺮﺑﯿﮕﺮی اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از
ﺻﺒﺎ ﺳﺮ درآورد و ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ﻋﻠﯽ داﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮ از ﺻﺒﺎی ﻗﻢ اﺳﺖ .داﯾﯽ و ﻣﺎﯾﻠﯽﮐﻬﻦ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺎﯾﺖ و
ﺷﮑﺎﯾﺖﮐﺸﯽﻫﺎی ﻓﺮاوانﺷﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪار ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ
ﻧﺒﺮد ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻫﺮ دو اﺳﺖ .داﯾﯽ ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ داوران
اﻧﺠﺎم داد و ﻣﺎﯾﻠﯽﮐﻬﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎ و ادﻋﺎﻫﺎ ﺳﮑﻮت
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺒﺮد ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ﺻﺒﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺗﺤﺖ
ﺷﻌﺎع روﯾﺎروﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
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