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در کنترل بازی داشت ،هر دو تیم استقالل و نفت تهران نمایش خوبی
داشتند و موقعیت هایی نیز روی دروازه دو تیم خلق شد اما هیچکدام
از دو تیم موفق به فتح دروازه دیگری نشدند.
در ادامه بازی بعد از دقیقه  25بازی روند آرام تری داشت و در 20
دقیقه پایانی آبی های تهران موقعیت های جسته و گریخته ای
داشتند که این موقعیت ها نیز تبدیل به گل نشد تا استقالل و نفت در
 45دقیقه ابتدایی به تساوی برسند.
استقالل نیمه دوم بازی برابر نفت تهران را نیز بهتر از حریف خود آغاز
کرد .شاگردان منصوریان در  15دقیقه ابتدایی نیمه دوم حمالت
زیادی را روی دروازه حریف خود ترتیب دادند و در نهایت با ضربه
ایستگاهی امید ابراهیمی در دقیقه  ،59که روی یک خطای مشکوک
به دست آمد ،به گل رسیدند.
آبی ها بعد از این گل مانند بازی های گذشته عقب نشینی کردند
اما نفتی ها نتوانستند از عقب نشینی حریف خود استفاده کنند .در
ادامه بازی هر دو تیم موقعیت های کم خطری داشتند تا این دیدار در
نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود استقالل به پایان برسد.

استقالل مستحق باخت نبود!

استقالل خوزستان صفر– تراکتورسازی تبریز یک
گل :مهدی شریفی ()87
داور :احمد صالحی
کمک ها :سعید قاسمی و مهدی شفیعی
اخطار :پیمان شیرزادی ،عقیل کعبی ،مهدی مومنی ،مصطفی
ماهی (استقالل) خالد شفیعی ،هادی محمدی ،مهدی شریفی
(تراکتورسازی)
تماشاگر :حدود 3هزار نفر ،استادیوم :غدیر اهواز
استقالل خوزستان :وحید شیخویسی ،دانیال ماهینی ،محمد طیبی،
عقیل کعبی ،پیمان شیرزادی ،سلمان بحرانی ،فرشاد ساالروند
( -84مصطفی ماهی) ،مهدی مومنی ( -90مهدی زبیدی) ،حسن
بیتسعید ،آرش افشین و آلویس نانگ ( -65علیاصغر عاشوری)
سرمربی :سیروس پورموسوی
تراکتورسازی :محمدرضا اخباری ،محمد ایرانپوریان ،خالد شفیعی،
هادی محمدی ،محمدرضا مهدیزاده ( -78محسن بنگر) ،مهدی
کیانی ،احمد نوراللهی ( -55کرار جاسم) ،امید عالیشاه ،محمد
ابراهیمی ،محمد نوری و فرزاد حاتمی ( -81مهدی شریفی)
سرمربی :امیر قلعهنویی
تراکتورسازی در نیمه اول پائینتر از حد انتظار ظاهر شد و در اکثر
دقایق این نیمه تحت تأثیر بازی تیم میزبان قرار داشت .استقالل
خوزستان پس از شارژ مالی بازیکنان قبلی و اضافه شدن بازیکنان
جدیدش ،با روحیهای مضاعف بازی را آغاز کرد و در  30دقیقه ابتدایی
سه بار فرصت گشودن دروازه تراکتورسازی را داشت ،اما درخشش
محمدرضا اخباری مانع از رسیدن آبیپوشان به گل شد.
با گذشت سی دقیقه از جریان مسابقه ،خط دفاعی تراکتورسازی
انسجام بیشتری پیدا کرد و تا پایان نیمه اول به مثلث تهاجمی
متشکل از آرش افشین ،حسن بیتسعید و آلویس نانگ فرصت
گلزنی نداد تا دو تیم بدون گل راهی رختکن شوند.
آغاز نیمه دوم برخالف نیمه نخست با میدانداری تیم مهمان همراه
بود و قرمزپوشان تراکتورسازی در دقایق ابتدایی این نیمه بهتر از
استقالل ظاهر شدند.
با سپری شدن دقایق ابتدایی این نیمه و کاهش فشار اولیه تیم
تراکتورسازی ،استقاللیها رفته رفته کنترل بازی را بهدست گرفتند
تا در این دیدار خانگی برای زدن گل برتری تالش کنند.
در ادامه این نیمه ،توپ بیشتر در میانه میدان جریان داشت و 30
دقیقه پایانی این مسابقه کمحادثهتر از  30دقیقه ابتدایی آن دنبال
میشد و دو تیم دنبال استفاده از حداقل موقعیتها بودند.
گل دقیقه  87مهدی شریفی ،مهاجم تعویضی تراکتورسازی که
در پی ارسال یک ضربه کرنر بهدست آمد ،آب سردی بر پیکر تیم
میزبان بود که در نیمه اول از موقعیتهای گلزنیاش بهرهای
نبرده بود.

ایستادگی ماشین سازان برابر آقای گل
ماشین سازی تبریز صفر -فوالد خوزستان صفر

داور :مهدی سیدعلی
کمک ها :یعقوب حجتی و مرتضی کاظمیان
اخطار :حبیب گردانی ،پیام صادقیان ،احمد کامدار (ماشین سازی)
تماشاگر :حدود  500نفر ،استادیوم :یادگار امام (ره) تبریز
ماشینسازیتبریز:مانوئلفرناندز،حبیبگردانی،ادسونهنریکه،بهمن
کامل ،فردین عابدینی ،سعید قائدیفر ( -65شهاب زاهدی) ،کاخیر
کاکاشویلی،امینقاسمینژاد(-85حامدپاکدل)،احمدامیرکامدار،پیام
صادقیانوحمیدرضاعلیعسگری(-73آندرانیکتیموریان)
سرمربی :فرهاد کاظمی
فوالد خوزستان :وحید طالبلو ،سروش سعیدی ،ایوب والی ،عبداهلل
کرمی ،سینا مریدی ،حمید بوحمدان ،ماتیاس چاگو ( -75ارنست
انفور) ،احمد عبداهللزاده ،محمود مطلقزاده ( -84عبداهلل ناصری)،
اسماعیل شریفات ( -86میالد پاکپرور) و ساسان انصاری
سرمربی :نعیم سعداوی
ماشینسازی در دمای زیر صفر تبریز با استفاده از سه بازیکن
جدیدش به دیدار فوالد آمده بود تا با پیروزی در این دیدار خانگی ،دور
برگشت لیگ را آغاز کند اما در نیمه اول برتری نسبی از آن تیم فوالد
بود و موقعیتهای خلق شده تیم خوزستانی بیشتر و خطرناکتر از
فرصتهای تیم میزبان بود.
بازی در  15دقیقه پایانی نیمه اول با سرعت بیشتری دنبال شد و
بازیکنان دوتیم خصوصا فوالد خوزستان چند موقعیت گلزنی را خلق
کردند اما در نهایت این نیمه با تساوی بدون گل خاتمه یافت.
در نیمه دوم ،بازی پربرخوردتر از نیمه اول دنبال شد و یاران ماشین
سازی با روی آوردن به بازی فیزیکی و خطاهای پرتعداد در نیمه
زمین خودی ،سعی در قطع ارتباط بازیکنان سرعتی فوالد و ممانعت
از شکلگیری حمالت این تیم داشتند .یاران فوالد نیز ضمن

جستوجوی روزنههای نفوذ در خط دفاعی ماشینسازی ،مراقب
ضدحمالت یاران میزبان و حرکات سریع پیام صادقیان و امین
قاسمینژاد بودند.
این بازی در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه پیدا کرد تا هرکدام از
دوتیم با یک امتیاز از میدان خارج شوند.

پدیده قدر برتری اش را ندانست
پدیده مشهد یک -سپاهان اصفهان یک

گل ها :مهرداد کفشگری ( -58پنالتی) برای پدیده ،جالل الدین علی
محمدی ( )68برای سپاهان
داور :رضا کرمانشاهی
کمک ها :علی اکبر نوری و بابک عباسقلی زاده
اخطار :جالل علی محمدی (سپاهان)
اخراج :محمد حسین مرادمند ( -86پدیده)
استادیوم :ثامن االئمه (ع) مشهد ،تماشاگر :حدود هزار نفر
پدیده :شهاب گردان ،محمدرضا ناصحی ،محمدحسین مرامند،
هارویان (واتو ) ،حسن جعفری ،کریم احمدی ،مهرداد کفشکری،
محسن یوسفی ( -84میالد کمندانی) ،معین عباسیان ،فرزاد زامهران
( -74محمد علیمردانی) و یونس شاکری (-90عبداهللحسینی)
سرمربی :رضا مهاجری
سپاهان :لی اولیویرا ،سیدجالل عبدی ،موسی کولی بالی ،میالد
سرلک ،فرید کریمی بهزادی ( -82رضا میرزایی) ،محمود
قائدرحمتی ( -63حسین پاپی) ،جالل الدین علی محمدی ،مهرداد
محمدی ،احسان حاج صفی ،آرمین سهرابیان ( -75طالب ریکانی)
و عارف غالمی
سرمربی :عبداهلل ویسی
بازی با حمله خطرناک سپاهان توسط جالل الدین علی محمدی
آغاز شد اما در ادامه تیم پدیده عملکرد بهتری نسبت به مهمان خود
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