ﮐﺸـﻒ ﯾـﮏ اﯾﺮاﻧـﯽ دﯾﮕـﺮ در ﻟﯿـﮓ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﻟﯿﮓ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺪان رﻓﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن درﺧﺸﺶ ﻣﺠﺪد ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﺎﯾﻤﺨﻦ در ﻟﯿﮓ دﺳﺘﻪ
اول ﻫﻠﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺪاﻓﻊ اﯾﺮاﻧﯽ
 ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺎم در دﯾﺪار اﻟﺸﺤﺎﻧﯿﻪ و اﻟﻌﺮﺑﯽ ﺳﺪ راه اﺷﮑﺎن دژاﮔﻪ
ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ اﻟﺸﺤﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻮﻻدی و ﺷﺠﺎﻋﯽ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد.
در زﯾﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻫﻠﻨﺪ
ﻧﺎﯾﻤﺨﻦ :در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﻟﯿﮓ دﺳﺘﻪ اول ﻫﻠﻨﺪ ،ﻧﺎﯾﻤﺨﻦ ﺗﯿﻢ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺑﺎ اف ﺳﯽ اوس روﺑﺮو ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻧﺒﻮغ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .ﺟﻮان اول ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان در دﻗﯿﻘﻪ ۷۵
اﯾﻦ دﯾﺪار ﮔﻞ دوم ﺗﯿﻤﺶ را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﯾﻤﺨﻦ ﺑﺎ
ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی  ۳-۱ﺳﯽ اﻣﺘﯿﺎزی ﺷﻮد .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ و ﻧﺎﯾﻤﺨﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی
در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻟﯿﮓ دﺳﺘﻪ اول ﻫﻠﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ در دوران اوج ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ
ﺟﻮان اول ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
اوﺳﺎﺳﻮﻧﺎ :در اﯾﺴﺘﮕﺎه دﻫﻢ ﻟﯿﮓ دﺳﺘﻪ اول اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آدﻻﻧﺘﻪ
ﻟﯿﮕﺎ ﺟﻮاد ﻧﮑﻮﻧﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ در ﻟﯿﺴﺖ  ۱۸ﻧﻔﺮه اوﺳﺎﺳﻮﻧﺎ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺮﯾﻢ اﻧﺼﺎری ﻓﺮ از دﻗﯿﻘﻪ  ۷۲ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻮرﻧﻮ ﺑﺮای
اوﺳﺎﺳﻮﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﮐﺮﯾﻢ و ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺎﯾﺶ
ﺷﮑﺴﺖ  ۰-۲ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﭙﻮرﺗﯿﻨﮓ ﮔﯿﺨﻮن ﺑﻮد .اوﺳﺎﺳﻮﻧﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ۱۱
اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ در رده ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺟﺪول رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﻮﺋﯿﺲ
ﮔﺮاس ﻫﺎﭘﺮز :در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﻮﯾﯿﺲ دﻧﯿﻞ داوری ﮔﻠﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮاس ﻫﺎﭘﺮز ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎزی ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد .دﻧﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ۹۰

دﻗﯿﻘﻪ در ﺷﮑﺴﺖ  ۱-۳ﺑﺮاﺑﺮ اف ﺳﯽ زورﯾﺦ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺧﺎﻧﻪ
وادوز روی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻼش ﻫﻢ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﺮاس ﻫﺎﭘﺮز در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی  ۱-۱دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﻤﻊ
اﻣﺘﯿﺎزاﺗﺶ ﺑﻪ ﻋﺪد  ۱۲ﺑﺮﺳﺪ .ﺗﯿﻢ داوری ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺖ در رده
ﻫﺸﺘﻢ ﺟﺪول  ۱۰ﺗﯿﻤﯽ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮد.
ﭘﺮﺗﻐﺎل
ﭘﻨﺎﻓﯿﻞ :ﭘﻨﺎﻓﯿﻞ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ درﺧﺸﺶ دروازه ﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ درﺟﺎم ﺣﺬﻓﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎل از ﺳﺪ ﺗﻮﻧﺪﻻ )در ﺿﺮﺑﺎت
ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ( ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ اﻣﺸﺐ در ﻟﯿﮓ دﺳﺘﻪ اول اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ رﯾﻮاوه
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺑﺎزی ﺳﺎﻋﺖ  ۲۳:۳۰اﻣﺸﺐ
ﻣﺠﺪدا درون دروازه ﭘﻨﺎﻓﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﻌﻼ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺑﺎزی ﮐﻤﺘﺮ در رده  ۱۷ﺟﺪول  ۱۸ﺗﯿﻤﯽ ﺳﻄﺢ اول ﻟﯿﮓ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻗﺮار دارد.
ﮐﺎﻧﺎدا ) MLSآﻣﺮﯾﮑﺎ (
وﻧﮑﻮور واﯾﺖ ﮐﭙﺲ :در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ ﻟﯿﮓ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﻮﺗﺒﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ،
وﻧﮑﻮور واﯾﺖ ﮐﭙﺲ درﺣﻀﻮر  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ای ﻣﻬﺮداد )اﺳﺘﯿﻮن( ﺑﯿﺖ آﺷﻮر
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ  ۲-۱رﺋﺎل ﺳﺎﻟﺖ ﻟﯿﮏ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ .وﻧﮑﻮور ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﯿﺮوزی  ۵۰اﻣﺘﯿﺎزی ﺷﺪ ﺗﺎ در رده ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻏﺮب اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
روﺳﯿﻪ
روﺑﯿﻦ ﮐﺎزان :ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل روﺑﯿﻦ ﮐﺎزان ﮐﻪ در ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد از ﻣﻬﺎﺟﻢ
آﯾﻨﺪه دار ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﺳﺮدار آزﻣﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد اﻣﺸﺐ ﻣﯿﻬﻤﺎن
دﯾﻨﺎﻣﻮ ﻣﻮﺳﮑﻮ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﺪار از ﺳﺎﻋﺖ  ۲۱ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان در ﺷﻬﺮ
ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﮓ ﻓﻮﺗﺒﺎل روﺳﯿﻪ وارد ﻫﻔﺘﻪ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .روﺑﯿﻦ ﮐﺎزان ﻓﻌﻼ ﺑﺎ  ۱۶اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ از ۱۰
ﺑﺎزی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻧﻬﻢ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻨﺎﻣﻮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ۹ﺑﺎزی
روی ﭘﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﻗﺮار دارد.
ﻗﻄﺮ
اﻟﻌﺮﺑﯽ :ﺗﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺷﮑﺎن دژاﮔﻪ
در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﻬﻢ ﻟﯿﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻗﻄﺮ
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺷﮑﺎن
ﮐﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ دﯾﺪار  ۰-۰ﺑﻪ

ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
از ﭘﺲ اﻟﺸﺤﺎﻧﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺮ
 ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮای اﻟﻌﺮﺑﯽ ﺑﺎزی
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﺗﺎ اﻻﻫﻠﯽ ﺑﺎ  ۱۶در

رده ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ام ﺻﻼل:ﺗﯿﻢ ﭘﮋﻣﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی  ۱-۲اﻟﺠﯿﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺮه ﻫﺎی
ﻧﺎﻣﺪارش ﺷﮑﺴﺖ داد .ﭘﮋﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎر  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ رﻫﺒﺮی ﺧﻂ دﻓﺎع
ام ﺻﻼل را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮد .ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ۱۲
اﻣﺘﯿﺎزی ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رده  ۱۲ﺟﺪول ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ.
اﻻﻫﻠﯽ :اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در ﺣﻀﻮر  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ای دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺠﺘﺒﯽ
ﺟﺒﺎری و ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻟﻮﮐﺮه را ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ  ۳-۱ﺷﮑﺴﺖ داد .در اﯾﻦ
دﯾﺪار ﺟﺒﺎری ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ روی ارﺳﺎل ﮐﺮﻧﺮ دﻗﯿﻘﻪ  ۳۱ﺧﻮد ﺑﺮای اﻟﻮﮐﺮه
ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺷﺪ.
اﻟﺸﺤﺎﻧﯿﻪ:ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻫﻤﮕﺎن اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ و ﻣﻬﺮداد
ﭘﻮﻻدی ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارد .در ﺑﺎزی اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﺸﺤﺎﻧﯿﻪ
و اﻟﻌﺮﺑﯽ ﻣﻬﺮداد ﭘﻮﻻدی  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺎم در ﭘﺴﺖ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم
وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﯽ ﺟﻮﮐﺎر ﻣﺪاﻓﻊ اﯾﺮاﻧﯽ اﻟﺸﺤﺎﻧﯿﻪ در ﻃﻮل
ﺑﺎزی ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪاﻓﻊ راﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﺣﻤﻼت اﺷﮑﺎن دژاﮔﻪ را
ﺑﮕﯿﺮد.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺟﻮﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر در دﻗﯿﻘﻪ  ۱۶ﺗﻮپ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن
اﻟﻌﺮﺑﯽ را از روی ﺧﻂ دروازه ﺑﺮﮔﺸﺖ داد .اﻣﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻫﺎﻓﺒﮏ
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﯾﺎد ﺷﺪه  ۷۴دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ
اﻟﺸﺤﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮد .ﻣﺴﻌﻮد  ۲دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﺷﻮد) (۷۴ﺑﺎ ﺷﻮت ﺧﻮﺑﺶ ﮔﻠﺮ اﻟﻌﺮﺑﯽ ﺣﻤﺰه را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻧﺪاﺧﺖ اﻣﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪ .اﻟﺸﺤﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺴﺎوی  ۵اﻣﺘﯿﺎزی ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯽ
رﻏﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روی ﭘﻠﻪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮﯾﺖ
اﻟﮑﻮﯾﺖ:در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺸﺘﻢ ﻟﯿﮓ
ﻧﮋاد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﻟﻔﺤﯿﺤﻞ را ﺑﺎ
اﯾﻦ دﯾﺪار ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﮔﻠﺰﻧﯽ
اﻣﺘﯿﺎزی ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﻟﻌﺮﺑﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻮﯾﺖ ﺗﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ رﺿﺎ ﻗﻮﭼﺎن
دو ﮔﻞ ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﭼﯽ در
ﻧﺪاﺷﺖ و اﻟﮑﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ۲۰
 ۲۱اﻣﺘﯿﺎزی روی ﭘﻠﻪ دوم ﺟﺪول ﺟﺎی

