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تفاهم فوالدین!

گسترش فوالد تبریز یک– فوالد خوزستان یک
گلها :پیمان بابایی ( )57برای گسترش فوالد ،حسن بیتسعید ()22
برای فوالد
داور :محمد ملکی
کمک ها :یعقوب حجتی و محمد عطایی
اخطار :ادسون هنریکه (گسترش فوالد)
تماشاگر :حدود  500نفر ،استادیوم :بنیان دیزل تبریز
بهترین بازیکن :سینا مریدی (فوالد خوزستان)
گسترش فوالد تبریز :فرناندو خسوس ،سیداحمد موسوی ،ادسون
هنریکه ،مسیح زاهدی ،عزیز معبودی ،میالد زنیدپور ( -70نیما
مختاری) ،احمدرضا زندهروح ( -46آندرانیک تیموریان) ،یوسف
سیدی ،اسماعیل فرهادی ،پیمان بابایی و رضا خالقیفر (-74
سیدمحسن حسینی)
سرمربی :فیروز کریمی
فوالد خوزستان :حامد لک ،یوسف وکیا ،ایوب وال��ی ،عبداهلل
کرمی ،پیمان شیرزادی ،سینا مریدی ،ایمان مبعلی ( -79مجتبی
حقدوست) ،علیاصغر عاشوری ( -90+3مجتبی نجاریان) ،صابر
حردانی ( -68فرشاد ساالروند) ،رحیم زهیوی و حسن بیتسعید
سرمربی :سیروس پورموسوی
فوالدیها برای حفظ جایگاه دومی جدول روی امتیازات این بازی
حساب باز کرده بودند و برای رسیدن به دروازه گسترش تبریز چشم
به زوج تهاجمی بیتسعید و زهیوی داشتند.
تیم گسترش فوالد هم که در هفتههای گذشته عملکردی قابل
قبول داشته ،در پی کسب پیروزی در این مسابقه خانگی بود تا روند
صعودیاش در جدول را حفظ کند.
بازیکنان  2تیم در نیمه نخست چند بار با شوتهای از راه دور
دروازهه��ای همدیگر را هدف قرار دادن��د .فوالدیها که کمتر به
بازیکنان حریف اجاز ه خلق موقعیت گلزنی میدادند ،در دقیقه
 22روی سانتر زیبای مبعلی و ضربه سر بیتسعید دروازه فرناندو
خسوس را روی پاشنه چرخاندند تا نتیجه این نیمه با یک گل به
سود فوالدمردان جنوبی ثبت شود.در نیمه دوم آندرانیک تیموریان
به خط هافبک گسترش فوالد اضافه شد تا از تجریه این بازیکن در
میانه میدان استفاده شود که در دقیقه  57حمالت تیم میزبان به ثمر
نشست و پیمان بابایی گل مساوی را زد تا همه چیز برابر شود.
در دقایق پایانی توپ بیشتر در میانه میدان جریان داشت و
برخوردهای زیادی هم بین بازیکنان  2تیم ایجاد شد و در یک صحنه
هم در پی برخورد توپ به دست مدافع گسترش فوالد تبریز داور
میدان اعتقادی به اعالم پنالتی نداشت تا این بازی با تساوی یک بر
یک خاتمه پیدا کند.

رکوردشکنی تلخ!

استقالل تهران یک -سایپا تهران یک
گلها:داریوششجاعیان()23برایاستقالل،رضااسدی()85برایسایپا
داور :موعود بنیادی
کمک ها :آرمان اسعدی و محمدرضا مدیرروستا
اخطار :فرشید باقری ،امید نورافکن (استقالل) علی قلیزاده ،امید
خالدی ،روزبه شاه علی دوست (سایپا)
استادیوم :آزادی تهران ،تماشاگر :حدود  35هزار نفر
بهترین بازیکن :مهدی ترابی (سایپا)
استقالل تهران :حسین حسینی ،مجید حسینی ،روزبه چشمی،
وریا غفوری ،امید نورافکن ،فرشید باقری ،امید ابراهیمی ،فرشید
اسماعیلی ( - 65جابر انصاری) ،داریوش شجاعیان ( - 76پژمان
منتظری) ،محسن کریمی ( -46خسرو حیدری) ،علی قربانی
سرمربی :وینفرد شفر
سایپا:حامدفالحزاده،رضاعلیاری،روزبهشاهعلیدوست،محمددانشگر،
آرشرضاوند،مهدیترابی،علیقلیزاده،رضااسدی،امیدخالدی،آرمان
رمضانی،محمدرضاسلیمانیاصل(-38محمدعباسزاده)
سرمربی :علی دایی
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سایپا بازی را بهتر از استقالل آغاز کرد اما در استفاده از ضربات نهایی
ضعف داشت و نتوانست دروازه حسینی را باز کند.
آبی پوشان در اواسط نیمه اول توپ و میدان را در اختیار گرفتند و در
نهایت موفق شدند دروازه حریف را باز کنند .در ادامه باز هم سایپا تیم
برتر زمین مسابقه بود اما این دیدار در نیمه اول با موقعیت سوزی های
سایپا با برتری استقالل به اتمام رسید .سایپا نیمه دوم را هم بهتر از
استقالل آغاز کرد و موقعیت های زیادی برای گلزنی داشت اما تیرک
دروازه و حسینی در چند مرحله مانع از فروپاشی دروازه آبی ها شدند.
در نهایت رضا اسدی با یک ضربه زیبای سر در دقیقه  85توانست
دروازه استقالل را باز کند و بعد از این گل نیز تالش های استقالل برای
گلزنی فایده نداشت تا آبی ها به تساوی دست پیدا کنند.

مقاومت فروزان در دقیقه  87شکست!

صنعت نفت آبادان یک -پارس جنوبی جم یک
گلها :آگوستو سزار ( )87برای صنعت نفت ،روحاهلل سیفاللهی ()15
برای پارس جنوبی
داور :بیژن حیدری
کمک ها :علی میرزابیگی و محمدرسول ذورقی
اخطار:آگوستوسزار،طالبریکانی،مسعودابراهیمزاده(صنعتنفت)
اخراج :سعید لطفی ( -90+5صنعت نفت)
تماشاگر :حدود  8هزار نفر ،استادیوم :تختی آبادان
بهترین بازیکن :محسن فروزان (پارس جنوبی)
صنعت نفت آبادان :سوشا مکانی ،حسین ساکی ،حسین بغالنی،
مرتضی اسدی ،مسعود ابراهیمزاده ،مگنوباتیستا ،آگوستو سزار،
طالب ریکانی ( -55طالب ریکانی) ،میالد جهانی ( -66سعید لطفی)،

محمدامین درویشی ( -80رضا جبیره) و لوسیانو پریرا
سرمربی :فراز کمالوند
پارس جنوبی جم :محسن ف��روزان ،فرشاد محمدیمهر ،حامد
نورمحمدی ،ایمان سلیمی ،سعید محمدیفرد ،میثم نقیزاده،
حسین پورامینی ،علی دشتی ( -71شهرام گ��ودرزی) ،روحاهلل
سیفاللهی ( -+2مجتبی لطفی) ،احسان تأییدی ( -57میثم آقایی)
و ابراهیم صالحی
سرمربی :مهدی تارتار
شاگردان کمالوند در نیمه اول چند فرصت برای فتح درواز ه حریف
داشتند که درخشش محسن فروزان سد راه آنها شد.در سوی دیگر
پارس جنوبی در نیمه اول یک ضربه خطرناک به سمت چارچوب دروازه
نفت آبادان زد که همان صحنه در دقیقه  15تبدیل به گل شد و شوت
سیفاللهی باعث پیش افتادن قرمزپوشان بوشهری در آبادان شد.
در نیمه دوم بازیکنان تیم مهمان کام ً
ال عقب کشیدند تا از تک گل زده
دفاع کنند .صنعتنفت هم دست به تعویضهای تهاجمی زد تا برای
رهایی از باخت خانگی به دروازه پارس جنوبی حمله کند.
حضور مداوم بازیکنان صنعت نفت آبادان در نیمه زمین پارس
جنوبی ،با توجه به فشردگی خط دفاعی قرمزپوشان کمتر با خلق
موقعیت همراه میشد تا جایی که  30دقیقه ابتدایی نیمه دوم بدون
موقعیت گلزنی سپری گردید.حکایت  15دقیقه پایانی بازی اما
متفاوت رقم خورد .اولین فرصت قابل ذکر این نیمه در دقیقه 76
برای شاگردان کمالوند به دست آمد که آگوستو سزار قدر این توپ را
ندانست و ضربه سر این بازیکن برزیلی از باالی دروازه فروزان به بیرون
رفت .همین بازیکن در دقیقه  87جبران مافات کرد و گل تساوی را
درون دروازه پارس جنوبی جای داد تا محسن فروزان سرانجام مغلوب
شود و دو تیم به تساوی رضایت دهند.

