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پیش آمدند اما شاگردان علیرضا منصوریان یک بار دیگر نشان دادند
چقدر در ضدحملهها تیم خطرناکی هستند .فرشید اسماعیلی که
بهترین بازیکن استقالل بود ،در نیمه دوم روی سانتری فوقالعاده
بهنام برزای را در موقعیت گلزنی قرار داد تا آبیها یک پیروزی
بیحرف و حدیث دیگر در لیگبرتر به دست بیاورند.

پنالتی های پر حرف و حدیث
پرسپولیس تهران - 2سپاهان اصفهان یک
گل ها :مهدی طارمی ( )56و رامین رضاییان ( -87پنالتی) برای
پرسپولیس ،طالب ریکانی ( -81پنالتی) برای سپاهان
داور :محمدرضا اکبریان
کمک ها :محمدرضا ابوالفضلی و مهدی عالیقدر
اخطار :سروش رفیعی ،حسین ماهینی ،محمد انصاری ،وحید امیری
(پرسپولیس) مهرداد محمدی ،لی اولیویرا (سپاهان)
اخراج :احسان حاج صفی ( -84سپاهان)
استادیوم آزادی ،تماشاگر :حدود  70هزار نفر
بهترین بازیکن :مهدی طارمی (پرسپولیس)
پرسپولیس :علیرضا بیرانوند ،حسین ماهینی ،محسن ربیع خواه
( -77شهاب کرمی) ،صادق محرمی ،رامین رضاییان ( -90علی
علیپور) ،محمد انصاری ،فرشاد احمدزاده ،محسن مسلمان (-90+3
سامان نریمان جهان) ،سروش رفیعی ،وحید امیری و مهدی طارمی
سرمربی :برانکو ایوانکوویچ
سپاهان :لی اولیویرا ،سیدجالل عبدی ،موسی کولی بالی ،شجاع خلیل
زاده ،احسان حاج صفی ،رسول نویدکیا ( -77طالب ریکانی) ،محمود
قائدرحمتی ،سرور جپاروف ( -54فرید کریمی) ،مهرداد محمدی،
جالل الدین علی محمدی و مسعود حسنزاده ( -72حسین پاپی)
سرمربی :عبداهلل ویسی
پرسپولیس که به رغم شکست در دربی حدود  70هزار هوادار را در
استادیوم حامی خود می دید در همان ثانیه های ابتدایی موقعیت
گلزنی و پیش افتادن از سپاهان را داشت که آن را امیری از دست
داد .سپاهان نیز که هفته گذشته با شکست برابر ماشین سازی
شگفتی بزرگی رقم زده بود ،در دقایق ابتدایی با پوشش دفاعی
چند نفره قصد داشت تا از حمالت حریف بکاهد و تا میانه نیمه اول
نیز به این خواسته رسید.
با این حال مهدی طارمی همچون دیدارهای قبل فرصت های
مناسبی برای رسیدن به گل یازدهم فصل خود داشت که یکی بعد از
دیگری آنها را از دست داد و ضربات سپاهانی ها نیز در دو مرحله برای
باز کردن دروازه بیرانوند راهی به جایی نیافت تا دو تیم با تساوی بدون
گل به کار خود خاتمه دهند.در نیمه دوم سپاهان کمی بهتر شد اما
این پرسپولیس بود که بیشتر حمله می کرد و موقعیت داشت اما این
داور بود که نقش اصلی را ایفا کرد و با گرفتن  3پنالتی که الاقل دو تای
آن پر از حرف و حدیث بود سرنوشت بازی را تعیین کرد تا پرسپولیس
شکست در دربی را به فراموشی بسپارد.

قاسم دهنوی ( -43امید جهانبخش) ،میثم مجیدی ( -77محمد
بائوجرضایی) ،کیوان امرایی و مهرداد بایرامی
سرمربی :صمد مرفاوی
شاگردان حسین فرکی در دقایق ابتدایی بازی را در کنترل خود
داشتند ولی با پرس بازیکنان صبا آنها نیز نتوانستند موقعیت چندانی
خلق کنند و تنها روی دو فرصت نه چندان جدی به دنبال گلزنی
بودند که بیدقتی آنها موجب شد فرصتهایشان از دست برود؛ در
ادامه تیم مرفاوی نیز که به نظر میرسد به دنبال تساوی است توپ را
در زمین خودی بیشتر در گردش درآورد و با همین تاکتیک نیمه اول
را بدون گل تمام کرد.
در نیمه دوم نیز نمایش  45دقیقه اول دو تیم تکرار شد و با وجود
اینکه مرفاوی تعویضهای هجومی انجام داد اما تیم او فقط در میانه
زمین به دنبال حفظ توپ بود و سایپا هم با وجود اینکه ارسالهایی از
جناحین داشت اما برنامهای برای استفاده از آنها نداشت .برنامه تیم
فرکی بیشتر روی نفوذ از سمت چپ زمین بود که حاصلی نداشت
و از طرف دیگر تیم مرفاوی با بازی مستقیم برای دور کردن توپ و
ضدحمالت برنامه داشت اما آنها هم نتوانستند به گل برسند تا این
مسابقه بدون گل به اتمام رسد.

تعویض مربی برای باختن های پیاپی!
صنعتنفت آبادان صفر – پدیده مشهد3
گلها :اکبر ایمانی ( 28و  )65محسن یوسفی ( -37پنالتی)
داور :سیدمهدی سیدعلی
کمک ها :حسن یوسفی و جلیل شعرانی
اخطار :علیرضا نورمحمدی ،محمد شادکام (صنعت نفت) ،اکبر
ایمانی ،حسین مهربان ،کریم احمدی ،وارازدات هارویان ،ابوالحسن
جعفری (پدیده)
تماشاگر :پنج هزار نفر ،استادیوم :تختی آبادان
بهترین بازیکن :اکبر ایمانی (پدیده)
صنعتنفت آب��ادان :ناصر س��االری ،مجتبی ممشلی ( -70علی
هلیچی) ،علی عبداهللزاده ،علیرضا نورمحمدی ،عزیز معبودی ،زبیر
نیکنفس ( -58رضا جبیره) ،حکیم نصاری ،بهادر عبدی ،محمد
پورمحمد ( -46حسین بغالنی) ،برونو اولیویرا و محمد شادکام
سرمربی :فیروز کریمی
پدیده مشهد :مجتبی روشنگر ،ابوالحسن جعفری ،وارازدات هارویان،
عبداهلل حسینی ،محمدرضا ناصحی ،محسن یوسفی ( -65حسین
زامهران) ،کریم احمدی ،دریسا اسویوبا ،اکبر ایمانی ،حسین مهربان
( -55معین عباسیان) و حمزه خذیراوی ( -86محمدعلی فرامرزی)
سرمربی :رضا مهاجری
صنعتنفت که با حمایت هوادارانش برای پیروزی در این مسابقه
شش امتیازی در پایین جدول وارد میدان شده بود ،در نیمه اول کامال

غافلگیر شد و در دو صحنه معمولی دوگل دریافت کرد تا در پایان
نیمه اول با شکست راهی رختکن شود.
در نیمه دوم ،بازیکنان میزبان که با دریافت دوگل شرایط مناسبی از
نظر روحی نداشتند ،سراسیمه به دنبال یافتن راهی برای رسیدن به
دروازه پدیده بودند اما باز هم روی یک شوت از راه دور غافلگیر شدند
و اکبر ایمانی این بار از روی یک ضربه ایستگاهی دروازه صنعتنفت را
گشود تا روز بد آبادانیها بدتر شود.
تالش یاران نفت در ادامه نیمه دوم ثمری نداشت و یک بار هم توپ به تیر
دروازه پدیده برخورد کرد تا در نهایت بازی با سه گل بهسود تیم مهمان
تمام شود و دهمین باخت صنعت نفت آبادان رقم بخورد و مشخص شود
تعویض سرمربی این تیم فقطبرای باختنبیشتربودهاست!

ماشین در برف گیر کرد!
ماشین سازی تبریز صفر -نفت تهران2
گل ها :محمد قاضی( )19و ایگور پراهیچ ()67
داور :حمید حاج ملک
کمک ها :محمدرضا منصوری ،مرتضی کاظمیان
اخطار :پیام صادقیان (ماشین سازی) علیرضا عزتی ،میالد فراهانی،
محمد دانشگر (نفت تهران)
ورزشگاه :یادگار امام(ره) تبریز ،تماشاگر :حدود  100نفر
بهترین بازیکن :محمد قاضی (نفت تهران)
ماشین سازی :سیدمهدى اسالمى ،بهمن کامل-75( ،شهاب
زاه��دی) ،ادسون هنريکه ،امين حاج محمدى ،حميدرضا على
عسگرى ،سعيد قائدى فر ،کاخبر کاکاشويلى ،امين قاسمى نژاد،
احمد امیرکامدار (-61حسین ابراهیمی) ،پيام صادقيان (-90+2
سعید مهری) ،عزيز ابراهيماف
سرمربی :فرهاد کاظمی
نفت تهران :میالد فراهانی -90( ،شهاب عادلی) ،ایگور پراهیچ ،محمد
دانشگر ،فرید محمدزاده ،علیرضا عزتی ،اکبر صادقی ،آندرانیک
تیموریان ،ایمان مبعلی-59( ،آرش رضاوند) ،امیرارسالن مطهری
( -90+3وحید نجفی) ،رضا علیاری ،محمد قاضی()3/5
سرمربی :علی دایی
ماشین سازی که برای بقا در لیگ در اندیشه کسب پیروزی خانگی
بود هیچگاه نتوانست در این بازی چهره تیم برتر میدان را به خود
بگیرد .گرچه نفتی ها هم نمایش خیره کننده ای نداشتند اما از
دو موقعیتی که نصیب شان شد بهره برده و با رسیدن به پیروزی،
جایگاه خود در جدول را بهبود بخشیدند .ماشین سازی هم بعد از
برد درخشان مقابل سپاهان در خانه ضعیف کار کرد تا کارش برای
بقا دشوار شود.گفتنی است تنها دیدار باقی مانده این هفته بین سیاه
جامگان و تراکتورسازی که دو بار به دلیل بارش برف لغو شد ،روز 6
اسفندماه برگزار می شود.

بازی سرد برای یک امتیاز
سایپا تهران صفر -صبای قم صفر
داور :محمدرضا فغانی
کمکها :آرمان اسعدی ،ایوب غالمزاده
اخطار :جونیور لوریوال (سایپا) قاسم دهنوی ،امید نظامیپور (صبا)
استادیوم :شهید دستگری تهران ،تماشاگر 200 :نفر
بهترین بازیکن :سیدمهدی حسینی (صبا)
سایپا تهران :حامد لک ،عزت اهلل پورقاز ،سجاد مشکل پور ،جونیور
لوریوال ،سعید لطفی ،امید خالدی ،ابراهیم صادقی ،ایوب کالنتری
( -68میلیچ بوگدان) ،علی قلیزاده ( -59رضا جعفری) ،غالمرضا
رضایی ( -84محمدرضا سلیمانی) و محمدرضا خلعتبری
سرمربی :حسین فرکی
صبای قم :محسن فروزان ،حنیف عمرانزاده ،میرهانی هاشمی ،امید
نظامیپور ،حمیدرضا دیوساالر ،مهران امیری ،سیدمهدی حسینی،
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