ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺷﺘﻪ زن ﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ  ۱۹ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ؛
ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺴﯽ در ﻏﯿﺎب روﻧﺎﻟﺪو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۳۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
در اداﻣﻪ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﯿﻔﺎ  19ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎﺷﺘﻪ زن ﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ از ژاﭘﻦ و ﻏﯿﺒﺖ
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺴﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ زدن ،او در ﺻﺪر اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺎی دارد و ﮔﺰﯾﻨﻪ
اول ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﻔﺎ  19در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺿﺮﺑﺎت آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اداﻣﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ

ﻟﯿﺴﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
 (۱۰ﻧﺎﮐﺎﻣﻮرا
 (۹دﯾﺒﺎﻻ
 (۸ﻣﻤﻔﯿﺲ دﯾﭙﺎی
 .7ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﭘﻼﺗﻨﻬﺎرد
 (۶ﭘﺎرﺧﻮ
 (۵اﻧﯿﺲ ﺑﺎردی
 (۴ﻣﯿﺮاﻟﻢ ﭘﯿﺎﻧﯿﭻ
 (۳ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﻦ ﺟﻮﯾﻨﮑﻮ
 (۲ﻫﺎﮐﺎن ﭼﺎﻟﻬﺎن اوﻏﻠﻮ
 (۱ﻟﯿﻮﻧﻞ ﻣﺴﯽ

در ﺣﺎﻟﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺷﺘﻪ زن ﻫﺎی ﻓﯿﻔﺎ  19ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻟﯿﮓﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﺎی ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎﻻ ،او ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  94ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻓﯿﻔﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻟﯿﻮﻧﻞ ﻣﺴﯽ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺸﺎﺑﻪ و
ﻧﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻗﺪرت  92ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﻔﺎ  18ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و ﻧﺒﻮد راهﺣﻞ ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮای ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺿﺮﺑﺎت ﮐﺎﺷﺘﻪ در ﺑﺎزی ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ دﻣﻮی راﯾﮕﺎن ﻓﯿﻔﺎ  19ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻞ زدن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺮ و
زدن ﺿﺮﺑﺎت واﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺑﻪ ﻓﯿﻔﺎ  19ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﺮی ﻓﯿﻔﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ﻣﻬﺮ ﺑﺮای ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ،4اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ،ﭘﯽ ﺳﯽ و
ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺷﺘﻪ زنﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دروازهﺑﺎﻧﺎن ﻓﯿﻔﺎ  19داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎت اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺪا از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺮات اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

