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اولین برد برزیلی فیروز

صنعت نفت آبادان  –2صبای قم یک
گل ها :حکیم نصاری ( 72و  )90+3برای صنعت نفت ،کیوان امرایی
( )58برای صبا
داور :بیژن حیدری
کمک ها :جلیل شعرانی و محمد هاشمی نسب
اخطار:محمدشادکام،حسینبغالنی(صنعتنفت)مهرانامیری(صبا)
تماشاگر :حدود پنج هزار نفر ،استادیوم :تختی آبادان
بهترین بازیکن :حکیم نصاری (صنعت نفت)
صنعت نفت آبادان :حسن هوری ،علی عبداهللزاده ( -77حسین
ساکی) ،حسین بغالنی ،رضا نورمحمدی ،عزیز معبودی ،محمدزبیر
نیکنفس ،گوی هیان کیم ،حکیم نصاری ،محمد پورمحمد ،محمد
شادکام و رضا نوروزی
سرمربی :فیروز کریمی
صبای قم :محمدباقر صادقی ،داود بهادری ،سیدمهدی حسینی،
حنیف عمرانزاده ،میرهانی هاشمی ،حمیدرضا دیوساالر ،کیوان
امرایی ،منصور تنهایی ( -75میالد ابطحی) ،مهران امیری ،مجید
علیاری ( -86عرفان بادی) و غالمرضا عنایتی
سرمربی :عبدالصمد مرفاوی
صنعتنفت و صبای قم در شرایطی برابر هم قرار گرفتند که
تغییراتی نسبت به نیمفصل اول در ترکیب آنها ایجاد شده بود و
چند بازیکن جدید برای دوتیم به میدان رفتند .نیمه اول این دیدار
تحت تاثیر حساسیت امتیازات در انتهای جدول ،کمحادثه و بدون
گل سپری شد.
در نیمه دوم سرعت بازی به مراتب بیشتر شد و دوتیم برای رسیدن به
پیروزی دست از بازی احتیاط آمیز برداشتند .پس از اینکه بازیکنان
نفت از چند موقعیت ایجاد شده بهرهای نبردند ،تیم صبای قم
با حرکت انفرادی کیوان امرایی به گل رسید تا فضای سنگینی در
استادیوم تختی آبادان حاکم شود ،اما این گل دوام زیادی نداشت و
شوت راه دور حکیم نصاری بازی را به تساوی کشاند.
نفتیها که قبل از رسیدن به گل تساوی چند حمله را تدارک دیده و
در یک صحنه معتقد به خطای پنالتی مدافعان صبا بودند ،بعد از گل
نصاری باز هم به خط دفاعی صبای قم فشار آوردند تا به گل پیروزی
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بخش برسند .این اتفاق باالخره در سومین دقیقه از وقت تلف شده رخ
داد تا سه امتیاز شیرین به حساب آبادانیها واریز شود و فیروز کریمی
در اولین گام موفق به کسب سه امتیاز شود.

گسترش ترمز پیکان را کشید

پیکان تهران یک -گسترش فوالد تبریز یک
گل ها :سیامک نعمتی ( )45برای پیکان ،یوسف سیدی ( )19برای
گسترش فوالد
داور :وحید کاظمی
کمک ها :محمدرضا ابوالفضلی و مهدی عالیقدر
اخطار :امیرحسین کریمی ،سیامک نعمتی (پیکان) بابک حاتمی،
داریوش شجاعیان ،فرناندو دخسوس (گسترش فوالد)
استادیوم :شهدای شهرقدس  ،تماشاگر :حدود  700نفر
بهترین بازیکن :یوسف سیدی (گسترش فوالد)
پیکان :رحمان احمدی ،امیرحسین صادقی ،سیاوش یزدانی،
علی حمودی ،لئون هایراپتیان ( -44آرمان قاسمی) ،امیرحسین
کریمی ( -82شهریار مقانلو) ،محمدصادق بارانی ،سیامک نعمتی،
ابوالفضل ابراهیمی ،گادوین منشا و مرتضی آقاخان ( -88سجاد
آشوری)
سرمربی :مجید جاللی
گسترش فوالد :فرناندو دخسوس ،مرتضی اسدی ،بابک حاتمی،
سیدمحسن حسینی ،علیرضا نقی زاده ،مسعود ابراهیم زاده،
رضا خالقی فر ،مگنو باتیستا ،محمدامین درویشی ( -83محمد
اوسانی) ،داریوش شجاعیان و لوسیانو پریرا ( -17یوسف سیدی و
 -90مصطفی اکرامی)
سرمربی :فراز کمالوند
شاگردان جاللی و کمالوند اولین دیدار خود در آغاز دور رفت رقابت
های لیگ برتر را با تساوی به پایان رساندند.
دو تیم نیمه اول این دیدار را آرام دنبال می کردند و هم پیکان و هم
گسترش فوالد توپ را در میانه میدان در جریان قرار می دادند تا
اینکه با مصدومیت شیمبا ،تبریزی ها ،مهاجم دیگر تیمشان را به
میدان آوردند و موفق به گلزنی شدند.
پس از این گل ،بازی از سوی هر دو تیم با هیجان بیشتری دنبال می

شد و هر دو تیم به دنبال این بودند تا باز هم دروازه دیگری را باز کنند
و در این میان پیکانی ها موفق شدند تا پیش از پایان نیمه اول ،بازی را
به تساوی بکشانند و با تساوی راهی رختکن شوند.
اما در نیمه دوم و تا میانه های آن اتفاق خاصی در میدان نیفتاد و دو
تیم به بازی فیزیکی روی آوردند .این اتفاق باعث شد تا درگیری
بین بازیکنان باال گیرد و داور نیز در دفعات دست به کارت شود اما
از دقیقه  70به بعد ،بازیکنان دو تیم میل به باز کردن دروازه حریف
داشتند و البته در این میان سهم پیکانی ها را بیشتر از حریف می توان
دانست اما زهر حمالت این تیم به قدری نبود که بتواند دروازه حریف
خود را باز کند ،هرچند گسترشی ها نیز در دقایق پایانی و در چند
حمله خطرساز شدند اما آنها نیز به گل نرسیدند تا این بازی با تساوی
یک بر یک به پایان برسد.

پیروزی با خطای مشکوک

نفت تهران صفر -استقالل تهران یک
گل :امید ابراهیمی ()59
داور :تورج حق وردی
کمک ها :محمدرضا منصوری و علی میرزابیگی
اخطار :رضا اسدی ،وحید حمدی نژاد ،عیسی آل کثیر (نفت)
سیدمجید حسینی ،امید ابراهیمی ،سیدحسین حسینی (استقالل)
استادیوم :تختی تهران ،تماشاگر :حدود 7هزار نفر
بهترین بازیکن :امید نورافکن (استقالل)
نفت تهران :میالد فراهانی ،احمد آل نعمه ،رضا علیاری ،آرش رضاوند،
عیسی آل کثیر ،اکبر صادقی ،وحید حمدی نژاد ،رضا اسدی (-81
عباسبوعذار) ،ایمان مبعلی ،فرید محمدیزادهوامیرارسالنمطهری
سرمربی :علی دایی
استقالل :سیدحسین حسینی ،سیدمجید حسینی ،لئوناردو
پادوانی ،خسرو حیدری ،یعقوب کریمی ،امید ابراهیمی ،امید
نورافکن ،فرشید اسماعیلی ،بهنام برزای ،محسن کریمی ( -77علی
قربانی) و کاوه رضایی ( - 90وریا غفوری)
سرمربی :علیرضا منصوریان
بازی نفت تهران برابر استقالل با شرایطی یکسان برای دو تیم آغاز
شد .در دقایق ابتدایی بازی که داور بازی بارها با کارت زرد خود سعی

