هفته بیستوهشتم لیگ برتر
حامد بحیرایی ( -71رضا دهقانی) ،سعید آقایی ،مهرداد محمدی،
عارف غالمی ،علی کریمی ،جاللالدین علیمحمدی ( -59مسعود
حسنزاده) ،مهدی شریفی ( -84حسین پاپی) و ساسان انصاری
سرمربی :منصور ابراهیمزاده
صنعتنفت آبادان :سوشا مکانی ،حسین ساکی ،علی عبداهللزاده،
مرتضی اسدی ،مسعود ابراهیمزاده ،مگنو باتیستا ،کرار جاسم (-78
سعید لطفی) ،زبیر نیکنفس ،محمدامین درویشی ( -73طالب
ریکانی) ،حامد پاکدل ( -60رضا جبیره) و لوسیانو پریرا
سرمربی :فراز کمالوند
سپاهان و صنعتنفت در نیمه اول بازی برابری ارائه کردند و هرکدام
یک بار از نقطه پنالتی به گل رسیدند .اولین حمله سپاهانیها در
دقیقه هشتم منجر به ضربه پنالتی شد تا ساسان انصاری تیم میزبان
را پیش بیندازد.
یاران صنعتنفت برای جبران گل خورده دست به حمله زدند و پس
از اینکه لوسیانو پریرا یک موقعیت عالی را در دقیقه  25از دست داد،
دقایقی بعد روی حرکت همین مهاجم تأثیرگذار برزیلی یک ضربه
پنالتی برای صنعتنفت به دست آمد تا کرار جاسم در دقیقه 31
نتیجه را مساوی کند.
سپاهان در نیمه دوم آهنگ تهاجمی به خود گرفت تا با حمایت
هوادارانش به گل دوم دست پیدا کند و حضورش در لیگ فصل آینده را
قطعیکند.سپاهانیهاچندموقعیتگلزنیرادرایننیمهتوسطمهدی
شریفی ،ساسان انصاری و رضا دهقانی ایجاد کردند اما ضربات نهایی آنها
دقت کافی را نداشت و راهی به چارچوب درواز ه حریف پیدا نکرد.
صنعتنفت هم در اوقات تلف شده مسابقه صاحب یک فرصت بسیار
خوب برای زدن گل برتری شد که شانس با لوسیانو پریرا همراه نبود و
ضربه این بازیکن به خارج از دروازه رفت تا نتیجه مساوی یک -یک در
پایان مسابقه رقم بخورد.

باد و دروازهبانان سد راه مهاجمان
دروازهبان و مدافعان سپیدرود مانع گلزنی آنها شد.
پس از یک صحنه مشکوک در محوطه جریمه تراکتورسازی که داور
اعتقادی به پنالتی نداشت ،بازهم شاگردان سائالم کنترل بازی را در
دست گرفتند اما موقعیتهایشان یکی پس از دیگری از دست رفت
تا سپیدرود با کسب سه امتیاز این بازی حکم بقای خود در لیگ برتر
را امضاء کند.

سایپا در یک قدمی آسیا
سیاه جامگان مشهد صفر -سایپا تهران3
گلها :امید خالدی ( ،)16علی قلیزاده ( ،)39حسین کامیاب
()90+1
داور :حسین زیاری
کمکها :بابک داوری و فرهاد مروجی
اخطار :مصطفی احمدی ،حسین زامهران ،محمدمهدی عسگری
(سیاه جامگان) ،مهدی ترابی ،ساموئل سارفو ،حسین کامیاب
(سایپا)
استادیوم :ثامن االئمه (ع) مشهد
تماشاگر :حدود  100نفر
بهترین بازیکن :علی قلیزاده (سایپا)
سیاه جامگان :محمدرضا کرمی ،وحید عسگری ،محسن آقایی،
امیرحسین صالحی ( -49محمدمهدی عسگری) ،سجاد دانایی،
محمدعلی فرامرزی ،حسین بهرامی ( -62سبحان خاقانی) ،مصطفی
احمدی ،کیوان امرایی ،حسین زامهران ،حمیدرضا علیعسگری
سرمربی :داوود مهابادی
سایپا تهران :حامد فالحزاده ،محمد دانشگر ،ساموئل سارفو ،رضا
علیاری ،امید خالدی ،رضا اسدی ،مهرداد کفشگری ،ایوب کالنتری
( -55روزبه شاهعلیدوست) ،علی قلیزاده ،مهدی ترابی (-77
حسین کامیاب) ،آرمان رمضانی
سرمربی :علی دایی
سیاه جامگان که هفته قبل سقوطش به دسته یک قطعی شده بود،
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انگیزه زیادی برای این بازی نداشت اما در طرف مقابل سایپا چشم به
سکوی دوم دوخته بود و با توجه به توقف استقالل و ذوبآهن ،مصمم
بود با شکست شاگردان مهابادی به جایگاه دوم رسیده و در یک قدمی
لیگ قهرمانان آسیا قرار بگیرد.
پس از حمله اولیه شیاه جامگان ،این سایپا بود که چند حمله
خطرناک تدارک دید که ثمری نداشت اما در دقیقه  16نارنجی پوشان
توسط امید خالدی قفل دروازه میزبان را باز کردند.
در ادمه بازهم این شاگردان علی دایی بودند که توپ و میدان را در
اختیار داشتند و در دقیقه  39به گل دوم رسیدند و بعد از آن به کنترل
بازی پرداختند تا با همین دوگل نیمه اول به پایان برسد.
در نیمه دوم هم این سایپا بود که چندین موقعیت خلق کرد و در
طرف مقابل سیاه جامگان هم صاحب یکی ،دو موقعیت شد که با
واکنشهای حامد فالحزاده بی اثر ماند تا اینکه در اولین دقیقه از
وقتهای تلف شده این حسین کامیاب ،بازیکن تعویضی سایپا ،بود
که با شوتی محکم سومین گل این تیم را به ثمر رساند تا نارنجی
پوشان با کسب یک پیروزی ارزشمند باالتر از ذوبآهن و استقالل در
جایگاه دوم و یک قدمی لیگ قهرمانان آسیا قرار بگیرند.

دو پنالتی برای تساوی زردها
سپاهان اصفهان یک -صنعتنفت آبادان یک
گلها :ساسان انصاری ( -8پنالتی) برای سپاهان ،کرار جاسم (-31
پنالتی) برای نفت
داور :بیژن حیدری
کمکها :محمدرضا منصوری و مهدی الوندی
اخطار :سیاوش یزدانی (سپاهان) کرار جاسم ،آگوستو سزار ،لوسیانو
پریرا ،حسین ساکی (نفت)
استادیوم :نقشجهان اصفهان
تماشاگر :حدود 5هزار نفر
بهترین بازیکن:
سپاهان اصفهان :ابراهیم عالمه ،حسن جعفری ،سیاوش یزدانی،

پیکان تهران صفر -استقالل خوزستان صفر
داور :سیدوحید کاظمی
کمکها :محمدرضا ابوالفضلی و سعید علینژادیان
اخطار :کنت ایکه چوکو (پیکان) فرزاد بهمنی ،عادل کالهکج
(استقالل)
اخراج :صادق بارانی ( -84پیکان)
استادیوم :شهدای شهر قدس
تماشاگر :حدود هزار نفر
بهترین بازیکن :وحید شیخویسی (استقالل خوزستان)
پیکان تهران :پیام نیازمند ،مهدی شیری ،سجاد مشکلپور ،حجت
حقوردی ،آرمان قاسمی ،امیرحسین کریمی ،آرفن دافه ( -66علی
مصطفی خانزادی) ،صادق بارانی ،امیر روستایی ( -60فراز امامعلی)،
مهدی مومنی و کنت ایکه چوکو
سرمربی :مجید جاللی
استقالل خوزستان :وحید شیخویسی ،علیرضا زن��دوی ،موسی
کولیبالی ،ابوالفضل عالیی ،علیرضا دغاغله ،سلمان بحرانی ،عادل
کالهکج ،حکیم نصاری ،فرزاد بهمنی ( -67جونیور مارینی) ،فرید
بهزادی کریمی و یونس دلفی
سرمربی :عبداهلل ویسی
نیمه اول مسابقه پیکان و استقالل خوزستان با وزش باد شدید و گرد و
خاک همراه بود و همین امر روی کیفیت بازی تأثیر منفی داشت.
بازیکنان پیکان چند بار روی ضربات از راه دور دروازه استقاللیها را
هدف قرار دادند که وحید شیخویسی مقابل این ضربات جاگیریهای
مناسبی داشت.
شاگردان ویسی هم دو بار فرصت گلزنی داشتند که از آنها بهرهای
نبردند و این نیمه بدون گل خاتمه یافت.
در نیمه دوم نیز بازیکنان پیکان و استقالل خوزستان موقعیتهایی
برای گلزنی داشتند که با واکنشهای دروازهبانان دو تیم بیثمر
ماندند تا این مسابقه در یک شرایط جوی نامناسب با تساوی بدون
گل خاتمه پیدا کند.

