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طرفین تقسیم شد.

هفته پانزدهم لیگ برتر

درخشش بیرانوند در سردار جنگل

سپیدرود رشت صفر -پرسپولیس تهران یک

مومنی) ،آرفنگ دافه و کنت ایکه چوکو ( -69امیر روستایی)
سرمربی :مجید جاللی
بازی دو تیم در نیمه اول را می توان به سه قسمت تبدیل کرد .در 20
دقیقه ابتدایی شاگردان علی دایی صاحب توپ و میدان بودند ولی
نتوانستند موقعیت های خوبی ایجاد کنند و چند شوت به دروازه
داشتند .از دقیقه  20تا  35بازی به تعادل کشیده شد و پیکان تا
حدودی از الک دفاعی خود بیرون آمد ولی در دقایق باقی مانده باز
هم این تیم سایپا بود که نمایش بهتری داشت ولی نتوانست موقعیت
سازی خوبی داشته باشد تا بازی با تساوی بدون گل خاتمه یابد.
در نیمه دوم با حضور علی قلی زاده سایپا با سرعت بیشتری حمله می
کرد و موقعیت های خوبی هم ایجاد کرد و روی یکی از همین موقعیت
ها بود که موفق شد با حرکت قلی زاده و پاس او به گل برتری برسد.
پیکان اما که این هفته ها از روند خوب خود فاصله گرفته در این دیدار
نمایش پرطراوتی نداشت و حمالت احساسی دقایق پایانی نیز مانع
شکست آنها نشد.

تقسیم امتیازات در تبریز

تراکتورسازی تبریز یک -فوالد خوزستان یک
گل ها :محمدرضا مهدیزاده ( )74برای تراکتورسازی ،صابر حردانی
()66برای فوالد
داور :اشکان خورشیدی
کمک ها :حسن یوسفی و محسن سلطانی
اخطار :علی طاهران (تراکتورسازی)
تماشاگر :سه هزار نفر ،استادیوم :یادگار امام (ره) تبریز
بهترین بازیکن :صابر حردانی (فوالد)
تراکتورسازی :فرزین گروسیان ،محمد ایرانپوریان ،محمدرضا
مهدیزاده ،محمد مسلمیپور ،محمد نادری ،علی طاهران ،محمد
نوری ،شهرام گودرزی ( -71مهدی شریفی) ،محمد ابراهیمی،
محمدرضا آزادی و فرزاد حاتمی ( -79امیر اسدزاده)
سرمربی :یحیی گل محمدی
فوالد خوزستان :حامد لک ،پیمان شیرزادی ،ایوب والی ،عبداهلل
کرمی ،عبداهلل ناصری ،سینا مریدی ،احمد عبداهللزاده ( -85مجتبی
نجاریان) ،علیاصغر عاشوری ،صابر حردانی ( -83حمید گلزاری)،
رحیم زهیوی و فرشاد جانفزا ( -88هیثم هاشمیزاده)
سرمربی :سیروس پورموسوی
تراکتورسازی بازی را تهاجمی آغاز کرد و در  20دقیقه ابتدایی صاحب
فرصتهایی برای گلزنی شد اما از این فرصتها بهرهای نبرد.
با فروکش کردن حمالت تراکتورسازی ،بازیکنان فوالد خوزستان

برای دقایقی صاحب توپ و میدان شدند و بازی را به نیمه زمین
میزبان کشاندند.
تبریزیها در  10دقیقه پایانی نیمه اول باز هم به بازی هجومی روی
آوردند و در دقیقه  38از روی یک ضربه شروع مجدد در آستانه گلزنی
بودند که ضربه سر محمدرضا آزادی از روی ارسال محمد ابراهیمی در
شرایطی که با خروج ناقص حامد لک همراه بود ،به پایه تیر عمودی
سمت چپ دروازه فوالدیها برخورد کرد و به بیرون رفت.
در نیمه دوم تعادل در میانه میدان برقرار شده بود و دوتیم پایاپای هم
به دنبال یافتن روزنههایی برای نفوذ به خط دفاعی تیم مقابل بودند
که در نهایت یاران سیاهپوش فوالد خوزستان بودند که در دقیقه  66با
شلیک ناگهانی صابر حردانی صاحب یک گل زیبا شدند.
این گل باعث شد تا بازی در نیمه دوم گرمتر شود ،تراکتوریها برای
زدن گل تساوی پیش کشیدند و فوالدیها نیز روی ضدحمالت
بهدنبال موقعیت مناسب برای فتح مجدد دروازه میزبان بودند.
تراکتورسازی که با اضافه کردن مهدی شریفی به خط حمله ،برای
فرار از شکست خانگی تالش میکرد ،هشت دقیقه بعد از گل فوالد
خوزستان بازی را از روی ضربهای شروع مجدد به تساوی کشاند تا
در دقیقه  74با گلزنی محمدرضا مهدیزاده کار به تساوی یک بر یک
کشیده شود.
تالش بازیکنان فوالد خوزستان و تراکتورسازی در دقایق باقی مانده
از این دیدار ثمری نداشت و با نتیجه تساوی یک بر یک امتیازات بین

گل :علی علیپور ()82
داور :بیژن حیدری
کمک ها :سعید قاسمی و علیرضا ایلدروم
اخطار :حسین کعبی (سپیدرود) محسن ربیع خواه (پرسپولیس)
استادیوم :سردار جنگل رشت ،تماشاگر :حدود 20هزار نفر
بهترین بازیکن :علیرضا بیرانوند (پرسپولیس)
سپیدرود رشت :سیدمحمدحسینی ،سیدهادی موسوی ،احمد آهی
( -7جواد آقایی پور) ،امید سام کن ،حسین کعبی ،حمید ملکی ،میثم
تهیدست ،میثم فردوسی ،میعاد یزدانی ( -72علی دهقان) ،محمد
نزهتی ،حسین ابراهیمی ( -77میالد قربان زاده)
سرمربی :علی نظرمحمدی
پرسپولیس :علیرضا بیرانوند ،سیدجالل حسینی ،شجاع خلیل زاده،
محمد انصاری ( -57صادق محرمی) ،حسین ماهینی ،محسن ربیع
خواه ،کمال کامیابی نیا ،محسن مسلمان ( -90شایان مصلح) ،وحید
امیری ،گادوین منشا ( -74فرشاد احمدزاده) و علی علیپور
سرمربی :برانکو ایوانکوویچ
با تغییر مدیریتی که در سپیدرود به وجود آمده بود و با تزریق مالی که
انجام شد این تیم انگیزه و تالش زیادی داشت.
از طرف دیگر پرسپولیس تیم همیشه هجومی هم با توجه به پیروزی
پارس جنوبی جم به  3امتیاز بازی نیاز داشت.
دو تیم حمالت پی در پی روی دروازه هم داشتند و بازی سرعت بسیار
باالیی داشت.
با اینکه دو تیم روی دروازه هم بودند و دو تیم بازی هجومی داشتند اما
بازی تنها یک گل داشت.
از یک سو بی دقتی مهاجمان سپیدرود و از طرفی دیگر درخشش
علیرضا بیرانوند مانع از ورود توپ به دروازه این تیم می شد.
سیدمحمد حسینی هم در دروازه تیم میزبان نمایش خوبی داشت اما
در نهایت قرمزهای پایتخت با تک گل علی علیپور روی ارسال ضربه
ایستگاهی مسلمان موفق به پیروزی در این دیدار شدند.

کار بزرگ شاگردان فیروزخان

پدیده مشهد صفر -گسترش فوالد تبریز2
گل ها :رضا خالقی فر ( )30و پیمان بابایی ()89
داور :کوپال ناظمی
کمکها :محمدرضا ابوالفضلی و حسینعلی عابدی
اخطار :محمدرضا خلعتبری (پدیده) پیمان بابایی (گسترش فوالد)
استادیوم :امام رضا (ع) مشهد  ،تماشاگر :حدود 3هزار نفر
بهترین بازیکن :پیمان بابایی (گسترش فوالد)
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