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محرومیت پرسپولیس از رسیدن به پیروزی!
پرسپولیس تهران یک -سیاه جامگان مشهد یک

گل ها :فرشاد احمدزاده ( )6برای پرسپولیس ،امیرمحمد پناهی ()86
برای سیاه جامگان
داور :حمید حاج ملک
کمک ها :محمدرضا ابوالفضلی و سجاد طوری
اخطار :محمدمهدی عسگری ،امیرمحمد پناهی (سیاه جامگان)
استادیوم :آزادی تهران ،تماشاگر40 :هزار نفر
بهترین بازیکن :رضا ناصری (سیاه جامگان)
پرسپولیس :علیرضا بیرانوند ،سیدجالل حسینی ،محمد انصاری،
شجاع خلیل زاده ،حسین ماهینی ،محسن ربیع خواه ،محسن
مسلمان ،فرشاد احمدزاده ( -81سیامک نعمتی) ،وحید امیری (-88
شایان مصلح) ،علی علیپور ( -65گادوین منشا) و مهدی طارمی
سرمربی :برانکو ایوانکوویچ
سیاهجامگان:محمدناصری،محسنآقایی،وحیدعسگری،محمدمهدی
عسگری ،رضا شربتی ،کریم احمدی ،حسین بادامکی ( -58محمدرضا
خرسندنیا)،مصطفیاحمدی(-76یونسشاکری)،روحاهللسیفاللهی،
پیامملکیان(-50امیرمحمدپناهی)وکیوانامرایی
سرمربی :اکبر میثاقیان
پرسپولیس در حالی پا به میدان گذاشت که امیدوار به کسب
چهارمین پیروزی پیاپی خود و صدرنشینی مطلق در پایان هفته
چهارم بود .آنها بعد از عبور از چند حمله پراکنده حریف ،توانستند
به فرصت های خوبی برای گلزنی دست پیدا کنند .در نهایت نیز این
فرشاد احمدزاده بود که روی یک ریباند و دروازه خالی گل اول این
تیم را به ثمر رساند .با این گل به نظر می رسد پرسپولیس در آستانه
دستیابی به هدف بزرگ خود باشد اما موقعیت سوزی های پیاپی مانع
از این اتفاق شد به خصوص مهدی طارمی که بازهم چه در نیمه اول و
چه در نیمه دوم موقعیت های زیادی را از دست داد.
در نهایت اما سیاه جامگان روی فرصتی نصفه و نیمه در ضدحمله در
دقیقه  86توانستند پرسپولیس و هوادارانش را در شوک بزرگی فرو
برده و جشن تساوی خود را در آزادی برگزار کنند و شاگردان برانکو
برای اولین بار در فصل جدید از رسیدن به پیروزی محروم بمانند.

پارس جنوبی فاتح جدال جنوبی ها!

پارس جنوبی جم -2صنعت نفت آبادان یک
گل ها :حامد نورمحمدی ( )63و آلویس نانگ ( )69برای پارس
جنوبی ،لوسیانو پریرا ( )3برای صنعت نفت
داور :سید حسین زرگر
کمک ها :فرزاد بهرامی و فرهاد مروجی
اخطار :میثم تیموری ،فرشاد محمدیمهر (پارس جنوبی) محمد
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شادکام (صنعت نفت)
ورزشگاه :تختی جم  ،تماشاگر 12 :هزار نفر
بهترین بازیکن :فرشاد محمدی مهر (پارس جنوبی جم)
پارس جنوبی جم :محسن فروزان ،حامد نورمحمدی ،مجتبی لطیفی،
امید سینگ ،ابراهیم صالحی ( -51احسان تاییدی) ،مهدی زبیدی
( -58علی دشتی) ،حسین پورامینی ،میثم تیموری ،میثم نقی زاده،
فرشاد محمدی مهر و آلویس نانگ ( -90فرشاد ساالروند)
سرمربی :مهدی تارتار
صنعت نفت آبادان :ناصر ساالری ،مرتضی اسدی ،حسین بغالنی،
حسین ساکی ،محسن حمیدی ( -59علی عبداهلل زاده) ،مگنو
باتیستا ،آگوستو سزار ،کرار جاسم ،محمد شادکام ،فرید بهزاد کریمی
( -78مسلم مجدمی) و لوسیانو پریرا ( -54امید جهانبخش)
سرمربی :فراز کمالوند
رویارویی تیمهای جنوبی باالنشین جدول لیگ برتر از همان دقایق
ابتدایی پرهیجان دنبال شد و صنعتنفت که با آرایش تهاجمی به
میدان آمده بود ،خیلی زود دروازه میزبان را توسط لوسیانو پریرا
گشود .پارس جنوبی که نمیخواست اولین باخت فصل را مقابل
تماشاگران خودی متحمل شود ،برای جبران گل خورده پیش آمد و
چند ضربه کرنر متوالی به دست آورد اما از این کرنرها بهرهای نبرد.
با فروکش ک��ردن موج حمالت چند دقیقهای پ��ارس جنوبی،
هافبکهای صنعتنفت با رهبری کرار جاسم کنترل میانه میدان را
به دست گرفتند و در ادامه نیمه نخست سه بار روی ارسالهای این
هافبک عراقی دروازه پارس جنوبی را به خطر انداختند که هر بار
مدافعان و دروازهبان پارس جنوبی مانع از رسیدن آبیپوشان آبادانی
به گل دوم شدند تا این نیمه با همان تک گل پریرا بهسود صنعت نفت
آبادان خاتمه پیدا کند.
نیمه دوم برای صنعتنفت کابوسوار دنبال شد .در دقایق ابتدایی
این نیمه ،لوسیانو پریرا و محسن حمیدی مصدوم و به اجبار تعویض
شدند .متعاقب همین تعویضها بود که صنعتنفت به فاصله چند
دقیقه دوگل متوالی را دریافت کرد تا همه چیز را از دست رفته ببیند.
شاگردان کمالوند در  20دقیقه پایانی برای فرار از شکست دست به
حمله زدند و در شرایطی که غیبت پریرا در خط حمله این تیم احساس
میشد ،محسن فروزان ،دروازهبان پارس جنوبی ،دوبار مقابل ضربات
از راه دور کرار جاسم واکنشهای مناسبی داشت و یک بار هم برخورد
مشکوک فروزان با امید جهانبخش در محوطه جریمه ،از سوی داور
خطای پنالتی تشخیص داده نشد و فریاد اعتراض نفتیها را بلند کرد
و این بازی با حساب دو بر یک به سود پارس جنوبی خاتمه یافت.

سایپا هم استقالل را برد!

سایپا تهران یک -استقالل تهران صفر
گل :محمد عباس زاده ( -58پنالتی)

داور :محمدحسین زاهدیفر
کمکها :حسن یوسفی و یعقوب سخندان
اخطار :محمد عباس زاده ،محمدرضا اخباری (سایپا) روزبه چشمی
(استقالل)
اخراج :روزبه شاه علیدوست ( -90+2سایپا)
استادیوم :تختی تهران ،تماشاگر :حدود  15هزار نفر
بهترین بازیکن :محمد عباس زاده (سایپا)
سایپا تهران :محمدرضا اخباری ،محمد دانشگر ،رضا علیاری ،دانیال
ماهینی ،امید خالدی ،رضا اسدی ،روزبه شاهعلیدوست ،علی قلیزاده،
آرش رضاوند ( -90حامد شیری) ،مهدی ترابی ( -90+4محمدحسین
کنعانی زادگان) و محمد عباسزاده ( -77رضا جعفری)
سرمربی :علی دایی
استقالل تهران :سیدمهدی رحمتی ،پژمان منتظری ،سیدمجید
حسینی ،وریا غفوری ،یعقوب کریمی ( -71مهدی قائدی) ،روزبه
چشمی ،داریوش شجاعیان ،سرور جپاروف ،مجتبی جباری ( -90جابر
انصاری)،حسنبیتسعیدو سجاد شهباززاده(-40علیقربانی)
سرمربی :علیرضا منصوریان
نارنجی پوشان شروع خوبی داشتند و در  10دقیقه ابتدایی بیشتر
از استقالل بازی را در دست گرفته بودند اما به مرور زمان شاگردان
منصوریان عملکرد بهتری ارائه کردند و با پاسهای پیاپی و ارسال
روی دروازه سایپا ،که بیشتر از سمت راست زمین و با استفاده
از سرعت وریا غفوری و بازیسازی سرور جپاروف شکل میگرفت،
خطرساز ظاهر شدند ولی حمالت آنها راهی به دروازه نارنجی پوشان
پیدا نمیکرد.
البته سایپا هم بیکار نبود و روی نفوذهای مهدی ترابی و علی قلیزاده
و بازیسازی آرش رضاوند فرصتهای خوبی به دست آورد که نتوانست
از آنها بهره ببرد و دروازه سیدمهدی رحمتی را باز کند.
تاکتیک دایی بهرهگیری از سرعت این دو بازیکن در کناره ها بود اما
استقاللیها اجازه گلزنی به آنها ندادند .در سمت دیگر نیز استقالل با
بیدقتی از موقعیتهای پر شمار خود سود نبرد که البته بدشانسی نیز
گریبانگیر آنها بود و یک بار توپ به تیرک دروازه اخباری برخورد کرد
ضمن اینکه دو صحنه مشکوک به پنالتی روی برخورد چشمی و ترابی
و همین طور ضربه سر عباس زاده که به دست سیدمجید حسینی
برخورد کرد اتفاق افتاد که زاهدی فر اعتقادی به پنالتی نداشت تا دو
تیم بدون گل زده نیمه اول را تمام کنند.
نیمه دوم را سایپا با نگاهمی تهاجمی تر آغاز کرد و خیلی زود هم
توسط محمد عباس زاده گل زد اما پرچم کمک داور رای به آفساید و
مردود بودن این گل داد.
نارنجی پوشان با همین گل آفساید گویی انگیزه مضاعفی به دست
آورد و در دقیقه  56عباس زاده با رحمتی تک به تک شد که با خطای
کاپیتان آبی پوشان روی زمین افتاد و داور بوشهری نقطه پنالتی را
نشان داد که خود عباس زاده پشت توپ ایستاد و با ضربه ای قاطع تور
دروازه استقالل را به لرزه درآورد.پس از این گل علیرضا منصوریان
خیلی زود مهدی قائدی را به میدان فرستاد تا نتیجه را تغییر دهد و
اتفاقا همین تعویض فشار استقالل را بیشتر کرد اما سایپا هم چشم به
ضدحمالت داشت و کامال اسیر دفاع نشد.در دقایق پایانی سایپا کمی
جلو کشید تا اسیر حوادث فوتبال نشود و  3امتیاز حساسی را در دست
داشت از دست ندهد اما با اخراج شاه علیدوست در دومین دقیقه از
وقت های تلف شده مجبور شد کامال در الک دفاعی فرو برود ،با این
حال از تک گل  3امتیازی و شیرین خود محافظت کرد.

طلسم شگردان یحیی شکست!

تراکتورسازی تبریز -٢نفت تهران یک
گل ها :محمد ایران پوریان ( 21و  -89پنالتی) برای تراکتورسازی،
حامد آقایی ( )82برای نفت
داور :پیام حیدری
کمک ها :حمید سبحانی ومهدی شفیعی
اخطار :محمد نوری ،مهدی کیانی (تراکتورسازی) محمد نصرتی
(نفت تهران)

