ﻣﺼﺎف ﺣﺴﺎس ﺳﺒﺰﻗﺒﺎﯾﺎن در ﯾﺎدﮔﺎراﻣﺎم /ﺟﺸﻦ ﺻﻌﻮد ھﺰاران ﻧﻔﺮی در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﺷﯿﻨﭽﯽ ھﺎ؟
ﺣﺴـﺎس ﺗﺮﯾﻦ دﯾـﺪار ھﻔﺘﮫ ﻣﺎﻗﺒـﻞ آﺧﺮ ﻟﯿـﮓ آزادﮔـﺎن در ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣـﺎ ﺑﯿﻦ دو ﺗﯿﻢ ﻣـﺪﻋﯽ ﺻـﻌﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھـﺪ ﺷـﺪ و ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺻـﻌﻮد
ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ دﯾـﺪار ھﻔﺘﮫ ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻟﯿﮓ آزادﮔﺎن در ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﺎ ﺑﯿﻦ دو ﺗﯿﻢ ﻣﺪﻋﯽ ﺻـﻌﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺻـﻌﻮد ﻣﺎﺷـﯿﻦ
را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
دو ﺗﯿﻢ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﺲ رﻓﺴـﻨﺠﺎن از ﺳﺎﻋﺖ  ١٧روز ﺳﮫ ﺷـﻨﺒﮫ ) اﻣﺮوز ( از ﺳـﺮی رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی ھﻔﺘﮫ ﺳـﯽ و ھﻔﺘﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﯿﮓ آزادﮔﺎن در اﺳﺘﺎدﯾﻮم
ﯾﺎدﮔـﺎر اﻣـﺎم ﺷـﮭﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ و در ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻤﺎﻻـ ﭘﺮﺗﻌـﺪاد ھﻮاداران ﻓﻮﺗﺒـﺎل دوﺳﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ھﻔﺘﮫ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ دو ﺗﯿﻢ ﻣـﺪﻋﯽ ﺻـﻌﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﯿﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی ﺑﺎ  ۶٠اﻣﺘﯿﺎز در رده دوم ﻗﺮار دارد و ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان و ﻓﺠﺮﺳﭙﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  ۵٨و  ۵٧اﻣﺘﯿﺎز در ردهھﺎی ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﺷـﯿﻦﺳـﺎزی در اﯾﻦ دﯾـﺪار ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در ھﻔﺘﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دو ﺗﯿﻢ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان و ﻓﺠﺮﺳﭙﺎﺳـﯽ ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎزی دارﻧـﺪ ﺻـﻌﻮد ﻣﺎﺷـﯿﻨﭽﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاھـﺪ ﺷـﺪ و ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺲ از ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی و
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻮﻻد ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﯿﻢ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻓﺼﻞ آﯾﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻄﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺻـﻌﻮد ﺑﮫ ﺳﮫ اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ دﯾـﺪار ،ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ دارﻧـﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی و ﺻـﻌﻮد ﺑﮫ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺳـﺮاﭘﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭘﯿﺮوزی ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﺳﺒﺰﻗﺒﺎھﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﮫ ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷـﺘﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺗﯿﻢ ﻗﻌﺮ
ﺟﺪوﻟﯽ ﮔﯿﺘﯽ ﭘﺴﻨﺪ را ﺷﮑﺴﺖ دھﻨﺪ ،اﯾﻦ ھﻔﺘﮫ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ آن ﺑﺎزی را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮭﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی و ﺻﻌﻮد را ﺑﮫ ﮐﺎم ھﻮاداران ﺑﭽﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ از اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﺳﮑﻮھﺎی ورزﺷﮕﺎه ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم )ره( ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺗﺮﯾﻦ روزھﺎﯾﺶ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﺪ .ﺑﯽ ﺷﮏ ﺣﻀﻮر ده ھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮی ھﻮاداران از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را
ﺑﮫ ﺗﯿﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪ و ﺗﯿﻢ ﻣﯿﮭﻤﺎن را ﻣﻘﮭﻮر ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزد .ھﻮاداران ﺳﺒﺰﻗﺒﺎھﺎی دوﺳﺖ داﺷـﺘﻨﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﯾﮑﯽ از وﻓﺎدار ﺗﺮﯾﻦ ھﺎ ھﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﯿﻢ را ﺣﺘﯽ در دﺳـﺘﮫ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ و اﻣﺮوز روزی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺻﻌﻮد و ﺣﻀﻮر در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧـﺪ و دﯾﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد در ﻟﯿﮓ ﯾﮏ و در ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺗﻌﺪاد ھﻮاداراﻧﺶ ﺟﺸﻦ ﺻـﻌﻮد ﺑﮫ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن در ﺳـﻄﺢ اول ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ
ﺳﮫ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ دﯾﮕﺮی رﻗﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد…
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