لیگ برتر

سرمربی :فراز کمالوند
فوالد و گسترش فوالد پس از پیروزیهای هفته گذشته با روحیهای
باال روبروی هم قرار گرفتند .تیم برنده این مسابقه میتوانست رده
ششم جدول ردهبندی لیگ را تصاحب کند و بههمین دلیل امتیازات
بازی این دوتیم از حساسیت باالیی برخوردار شده بود.
اولین ضربه بازیکنان گسترش فوالد به سمت دروازه تیم میزبان
تبدیل به گل اول این دیدار در دقیقه  13شد.
فوالد خوزستان پس از یک سری حمالت جسته و گریخته به گل
تساوی رسید .فوالدیها که از حرکات در عمق دفاع گسترش فوالد
نتیجهای نگرفته بودند ،با حرکت سریع شریفات از منطقه راست خط
دفاعی تیم مهمان و گرفتن یک ضربه ایستگاهی ،پس از یک رفتو
برگشت در محوطه جریمه گسترش فوالد توسط ایوب والی به گل
مساوی رسیدند تا نتیجه برابر شود و نیمه نخست با حساب یک بر
یک خاتمه پیدا کند.
در ابتدای نیمه دوم ،فوالدیها روی ارسال شریفات و ضربه انصاری
دروازهی گسترش را تهدید کردند که توپ به دست مدافع حریف
برخورد کرد اما داور در این صحنه اعتقادی به پنالتی نداشت .پس
از فشار دقایق اولیه بازیکنان فوالد خوزستان ،کنترل توپ و میدان
برای دقایقی در اختیار بازیکنان تیم مهمان قرار گرفت و با استفاده از
اشتباه وحید طالب لو به گل رسیدند و در دقیقه  68برای دومین بار از
فوالد خوزستان پیش افتادند.
ارسالهای بازیکنان فوالد پس از عقب افتادن ،در دقیقه  78بهثمر
نشست و ساسان انصاری با استفاده از توپ ارسالی بختیار رحمانی
گل تساوی را زد تا حساب کار مساوی شود.
تالش بازیکنان در دقایق پایانی این مسابقه نیز ثمری نداشت و بازی
با نتیجه  2بر  2خاتمه یافت تا تیم های فوالدین به تفاهم برسند.

استقالل همچنان می برد
ذوبآهن اصفهان صفر -استقالل تهران2

شگفتی بزرگ پیکان سواران
پیکان تهران –4استقالل خوزستان 3
گلها :محمدصادق بارانی ( ،)57سیاوش یزدانی ( )72و گادوین
منشا ( -79پنالتی و  )90برای پیکان ،حسن بیتسعید ( 12و
 -90+2پنالتی) و مصطفی ماهی ( )37برای استقالل
داور :وحید کاظمی
کمک ها :تورج عیوض محمدی و امیر مبشر
اخطار :وحید شیخویسی ،مصطفی ماهی ،مهدی مؤمنی ،محمد
طیبی ،ابوالفضل عالیی (استقالل) سجاد آشوری ،سیاوش یزدانی،
رحمان احمدی (پیکان)
تماشاگر :هزار نفر ،استادیوم :شهدای شهرقدس
بهترین بازیکن :گادوین منشا (پیکان)
پیکان تهران :رحمان احمدی ،مهدی شیری ،سیاوش یزدانی،
امیرحسین صادقی ،آرمان قاسمی ،ماهان رحمانی ( -54امیر
روستایی) ،محمدصادق بارانی ،سجاد آشوری ( -90فیصل شایسته)،
ابوالفضل ابراهیمی ،سیامک نعمتی و گادوین منشا
سرمربی :مجید جاللی
استقالل خوزستان :وحید شیخویسی ،دانیال ماهینی (-19
مصطفی ماهی و  -80مهدی زبیدی) ،محمد طیبی ،ابوالفضل عالیی،
عقیل کعبی ،فرشاد ساالروند ،سلمان بحرانی ،حسین بهرامی (-67
آرش افشین) ،مهدی مؤمنی ،حسن بیتسعید و آلویس نانگ
سرمربی :سیروس پورموسوی
پیکان تهران برای جبران ناکامیهای نیمفصل دوم و استقالل
خوزستان برای کسب سومین پیروزی متوالی طی سه هفته اخیر
به میدان رفتند .لغزندگی چمن شهرقدس باعث ایجاد مشکالتی
برای بازیکنان دوتیم شده بود ،اما استقاللیها در نیمه اول میزبان
را غافلگیر کردند و با دوندگی زیاد در نقاط مختلف زمین و استفاده از
موقعیتهای خلق شده ،درواز ه پیکان را دوبار روی پاشنه چرخاندند
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تا نیمه اول با دوگل بهسود آبی ها تمام شود.
بازیکنان پیکان که در آستانه تحمل یک باخت دیگر قرار گرفته
بودند ،در نیمه دوم کامال متحول شدند و یک  45دقیقه طوفانی را به
نمایش گذاشتند تا شکست را با پیروزی عوض کنند.
شاگردان جاللی در این نیمه چهار گل به استقالل خوزستان زدند و
در دقایق وقت تلف شده نیز یک گل دریافت کردند تا در نهایت سه
امتیاز را از آن خود کنند.

تفاهم فوالدین
فوالد خوزستان –2گسترش فوالد تبریز2
گلها :ایوب والی ( )37و ساسان انصاری ( )78برای فوالد ،مسعود
ابراهیم زاده ( )13و داریوش شجاعیان ( )68برای گسترش فوالد
داور :رضا کرمانشاهی
کمک ها :هادی طوسی و فرزاد بهرامی
اخطار :بهرام رشیدفرخی ،عبداهلل کرمی (فوالد) ،پیمان بابایی
(گسترش فوالد)
تماشاگر :هزار نفر ،استادیوم :غدیر اهواز
بهترین بازیکن :ساسان انصاری (فوالد)
فوالد خوزستان :وحید طالبلو ،یوسف وکیا ،ایوب والی ،عبداهلل کرمی،
سینا مریدی ،حمید بوحمدان ،میثم دورقی ( -71بهرام رشیدفرخی)،
بختیار رحمانی ،محمود مطلقزاده ( -64احمد عبداهللزاده) ،اسماعیل
شریفات ( -84میالد پاکپرور) و ساسان انصاری
سرمربی :نعیم سعداوی
گسترش فوالد :فرناندو دخسوس ،پیمان بابایی ( -73سیدمحسن
حسینی) ،مرتضی اسدی ،محمد نصرتی ،مسعود ابراهیم زاده،
محمدرضا خرسندنیا ( -58مصطفی اکرامی) ،مگنو باتیستا،
علیرضا نقیزاده ،داریوش شجاعیان ( -87نیما مختاری) ،یوسف
سیدی و لوسیانو پریرا

داور :موعود بنیادی فر
کمک ها :حسن ظهیری و میریعقوب حجتی
اخطار :مرتضی تبریزی ،محمدرضا حسینی (ذوب آهن) لئوناردو
پادوانی ،میالد زکی پور (استقالل)
استادیوم :فوالد شهر ،تماشاگر :حدود 7هزار نفر
بهترین بازیکن :فرشید اسماعیلی (استقالل)
ذوب آهن :محمدرشید مظاهری ،وحید محمدزاده ،محمد نژاد
مهدی ،مهدی مهدی پور ،علی حمام ( -75محمدرضا حسینی)،
مهرداد قنبری ،دانیال اسماعیلی فرد ،احسان پهلوان ،مرتضی
تبریزی ( -67یاسر فیضی) ،جری بنگستون و مهدی رجبزاده (-81
قاسم حدادی فر)
سرمربی :مجتبی حسینی
استقالل :سیدحسین حسینی ،لئوناردو پادوانی ،سیدمجید حسینی،
میالد زکی پور ،خسرو حیدری ،امید ابراهیمی ،امید نورافکن (-70
فرشید باقری) ،فرشید اسماعیلی ( - 81جابر انصاری) ،مجتبی حق
دوست ( - 46علی قربانی) ،بهنام برزای و کاوه رضایی
سرمربی :علیرضا منصوریان
یکی از جذابترین بازیهای این فصل لیگبرتر با نتیجه دو بر صفر
به نفع استقالل به پایان رسید ،بازیای که تعداد زیادی موقعیت گل
در آن خلق شد و آبیها توانستند در پایان نیمه اول با تک گل فرشید
اسماعیلی پیروز به رختکن بروند.
در طول نیمه اول ذوبآهن روی ضدحملهها و نمایش خوب بازیکنان
سرعتیاش حساب ویژهای باز کرده بود اما عملکرد خوب خط دفاع
استقالل و البته دو عکسالعمل سیدحسین حسینی اجازه گلزنی
را به این تیم نداد .در این نیمه استقاللیها بیشتر جریان بازی را در
اختیار داشتند و به جز گلی که زدند دو ،سه موقعیت عالی گل را از
دست دادند.
نیمه دوم اما با حمالت توفانی ذوبآهنیها آغاز شد تا این تیم بتواند
از سومین شکست پیاپی خود در لیگبرتر جلوگیری کند.
بازیکنان ذوبآهن یکی ،دو بار تا آستانه فرو ریختن دروازه استقالل

