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ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز ،تماشاگر :حدود 15هزار نفر
بهترین بازیکن :محمد ایران پوریان (تراکتورسازی)
تراکتورسازی :فرزین گروسیان ،محمد نادری ،محمدرضا مهدی
زاده ،شهرام گودرزی ،محمد ایران پوریان ،فاخر تهامی ،مهدی
کیانی ،محمد نوری ( -71علی طاهران) ،محمد ابراهیمی ( -85امیر
نصرآزادانی) ،مهدی شریفی و محمدرضا آزادی.
سرمربی :یحیی گل محمدی
نفت تهران :میالد فراهانی ،فرید محمدی زاده ،حامد آقایی ،محمد
نصرتی ،سیدحسین حسینی ( -51مجتبی حقدوست) ،محسن
بنگر ،فرشاد هاشمی ( -58پوریا امینی) ،علیرضا عزت کرامت ،احمد
امیرکامدار ،علی زینالی و عیسی آل کثیر
سرمربی :حمید درخشان
 15دقیقه ابتدایی مسابقه بیشتر توپ در میانه های زمین بود و دو تیم
با احتیاط کار کردند اما هرچه از زمان بازی سپری شد ،تراکتورسازی
اختیار توپ و میدان را دردست گرفت و توانست حمالتی را روی
دروازه نفت طراحی کند .روی یکی از همین حمالت گل اول نیز برای
تراکتور به دست آمد .بعد از این گل تراکتوری ها کمی عقب نشستند
و فرصت برای نفتی ها مهیا شد تا به سمت دروازه میزبان بروند اما
حمالت آنها زهردار نبود و کاری از پیش نبردند تا نیمه نخست با
برتری تراکتور به پایان برسد.
در نیمه دوم تراکتورسازی بازهم بهتر کار کرد و اختیار توپ و زمین
را در دست داشت .تراکتوری ها از ابتدای نیمه نخست بازی بسیار
خوبی انجام دادند و موقعیت های زیادی را روی دروازه نفت خلق
کردند اما بی دقتی در ضربات آخر مانع از گل شدن توپ شد .در نهایت
روی یک اشتباه و یک لحظه غفلت دروازه تراکتور توسط نفتی ها باز
شد .به تساوی کشیده شدن بازی زمانی اتفاق افتاد که فرصت زیادی
برای جبران وجود نداشت اما تراکتوری ها برای حمله کردن تالش
شان را به کار گرفتند و در دقایق پایانی روی اشتباه محمد نصرتی از
روی نقطه پنالتی به گل دوم دست پیدا کردند تا یک برد ارزشمند در
کارنامه تراکتورسازی ثبت شود.

زرد طالیی فاتح داربی نصف جهان

ذوبآهن اصفهان صفر -سپاهان اسفهان2
گل ها :ساسان انصاری ( )72و جالل الدین علی محمدی ()90+4
داور :علیرضا فغانی
کمک ها :محمدرضا مدیرروستا و محمد عطایی
اخطار :رسول نویدکیا ،جالل الدین علی محمدی (سپاهان)
ورزشگاه :فوالد شهر  ،تماشاگر :حدود 4هزار نفر
بهترین بازیکن :لی اولیویرا (سپاهان)
ذوب آه��ن :محمدرشید مظاهری ،وحید محمدزاده ،محمد
نژادمهدی ،دانیال اسماعیلیفر ،مهران درخشانمهر ،حمید
بوحمدان ،مهدی رجب زاده ( -54اسماعیل شریفات) ،محمد امینی،
احسان پهلوان ،ربیع عطایا ( -86محمد ستاری) و مرتضی تبریزی

سرمربی :امیرقلعه نویی
سپاهان :لی اولیویرا ،سعید آقایی ،حسن جعفری ،ژایرو رودریگوئز،
عزت اهلل پورقاز ،میالد سرلک ،رسول نویدکیا ،شاهین ثاقبی ،حسین
پاپی ( -64مروان حسین) ،مهرداد محمدی ( -83جالل الدین علی
محمدی) و ساسان انصاری ( -90سیاوش یزدانی)
سرمربی :زالتکو کرانچار
دیداردوتیمازهمانابتداسریعدنبالشدوسپاهانیهامیتوانستندروی
دوموقعیتیکهبهدستآوردند،دروازهمیزبانخودرابازکنند،امانمایش
خوبمحمدرشیدمظاهریدرچارچوبدروازهمانعازایناتفاقشد.
در ادامه ذوب اهن هم کم کم به بازی مسلط شد و موفق شد روی
ارسال هایی که از جناحین و ضربات ایستگاهی انجام می داد ،چند
موقعیت خوب ایجاد کند .سبزپوشان یک بار هم به گل رسیدند که
داور مسابقه آفساید اعالم کرد .شاید اگر درخشش گلرهای دو تیم
نبود ،شاهد گل در نیمه اول این دیدار بودیم ولی در نهایت دو تیم با
نتیجه تساوی بدون گل به رختکن رفتند.
نیمه دوم این دیدار نسبت به نیمه اول آرام تر آغاز شد و دو تیم
محافظه کارانه تر به بازی می پرداختند ،اما این سپاهانی ها بودند که
آرام آرام پیش آمدند و توانستند حمالتی روی دروازه حریف تدارک
ببینند و در نهایت مزد حمالت خود را نیز بگیرند و دروازه حریف را
باز کنند .پس از این گل ذوبی ها به دنبال این بودند تا بتوانند بازی
را به تساوی بکشانند اما این اتفاق نیفتاد و تاکتیک هایی همچون
سانتر از جناحین برای ذوبی ها اثری نداشت ،حمالتی که با درخشش
اولیویرا خنثی شد .در دقایق پایانی نیز اشتباه درخشان مهر باعث شد
تا برتری عددی سپاهانی ها در محوطه جریمه حریف گل دوم این تیم
را به همراه داشته باشد.

اولین پیروزی در روز خداحافظی اسطوره!
سپیدرود رشت یک -پیکان تهران صفر

گل :میرهادی میرجوان ()12
داور :بیژن حیدری
کمکها :تورج عوض محمدی ،سیداسد حاج محمد
اخطار :حسین کعبی ،محمد نزهتی (سپیدرود)
استادیوم :شهیدعضدی رشت ،تماشاگر :حدود  6هزار نفر
بهترین بازیکن :میعاد یزدانی (سپیدرود رشت)
سپیدرود رشت :سیدمحمد حسینی ،سیدهادی موسوی ،سیداحمد
آهی ،میثم فرودسی ،توحید غالمی ( -66علی دهقان) ،میرهادی
میرجوان ،محمد نزهتی ،حسین کعبی ( -46رضا الماسخاله) ،حسین
ابراهیمی ( -74میالد قربان زاده) ،مهرداد جماعتی و میعاد یزدانی
سرمربی :علی نظرمحمدی
پیکان تهران :رحمان احمدی ،مهران موسوی ،آرمان قاسمی ،حجت
حق وردی ،محمدصادق بارانی ،بختیار رحمانی ،سعید صادقی (-53
سجاد عاشوری) ،علی حمودی ( -65مهدی شیری) ،مرتضی آقاخان
( -77امیر روستایی) ،مهدی مومنی و امیر کریمی
سرمربی :مجید جاللی
سپیدرود برای رسیدن به اولین برد خود یک بازی تهاجمی را در
دستور کار خود قرار داد تا بدین وسیله بتواند در روز خداحافظی
سهیل حق شناس ،اولین امتیاز خود را در لیگ برتر کسب کند که
این حمالت با گل زود هنگام این تیم همراه بود اما در سوی دیگر
مجید جاللی و شاگردانش ارسال از کناره ها را برای رسیدن به دروازه
سپیدرود در دستور کار خود داشتند اما این حمالت برای پیکان در
طول بازی نتیجه ای نداشت و تیم سپیدرود از ضدحمالت توانست
صاحب یک پنالتی شود اما این پنالتی وارد دروازه نشد تا سپیدرود با
همان گل دقیقه  12اولین  3امتیاز لیگ برتری خود را کسب کند و از
بحران خارج شود.

دیدنی و پرگل!

پدیده مشهد –2استقالل خوزستان2
گل ها :محمدرضا خانزاده ( )57و حسین مهربان ( )61برای پدیده،
میثم دورقی ( )45و یونس دلفی ( )83برای استقالل
داور :رضا عادل
کمک ها :هادی طوسی و عسگر محمدی
اخطار :سیدعبداهلل حسینی ،محمدرضا خلعتبری ،محمدحسین
مرادمند (پدیده) موسی کولی بالی ،یونس دلفی (استقالل)
اخراج :بهروز مکوندی و بهمن روشنایی (مربی و سرپرست -استقالل
خوزستان)
تماشاگر :سه هزار نفر ،استادیوم :ثامن االئمه (ع) مشهد
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