هفته شانزدهم لیگ برتر

داشت و با توجه به کیفیت نامناسب زمین بیشتر شاهد درگیری
های میانه میدان بین بازیکنان دو تیم بودیم .البته تیم سپاهان در
چند صحنه روی تاکتیک اصلی خود در این فصل که استفاده از ضد
حمالت است ،در موقعیت گلزنی قرار گرفت که واکنش های خوب
شهاب گردان مانع از فروپاشی دروازه پدیده شد .در مقابل تیم
پدیده نیز در چند صحنه می توانست به گل برتری دست یابد که
عمکلرد خوب مدافعین سپاهان و بی دقتی مهاجمین پدیده مانع
از گلزنی آن ها شد .در نهایت نیمه اول این دیدار با نتیجه بدون گل
به پایان رسید.
در نیمه دوم پدیده تا حدود زیادی تیم برتر میدان بود و در دقیقه 58
از روی نقطه پنالتی به گل رسید.
در ادامه هم این تیم سعی در اداره بازی داشت ولی در دقیقه  68در
یک غافلگیری و روی یک رفت و برگشت جالل الدین علی محمدی
گل مساوی را به ثمر رساند تا پدیده در شرایطی که می توانست به 3
امتیاز برسد ،به یک تساوی خانگی قانع شود.

گل  3امتیازی ذوبی ها

ذوبآهن اصفهان یک– سیاهجامگان مشهد صفر
گل :یاسر فیضی ()67
داور :اشکان خورشیدی
کمک ها :حسن ظهیری ،براتعلی مولوی
اخطار :مرتضی رنجبر (سیاه جامگان)
استادیوم :فوالدشهر اصفهان ،تماشاگر :حدود هزار نفر
بهترین بازیکن :یاسر فیضی (ذوب آهن)
ذوب آه��ن :محمدرشید مظاهری ،محمد نژادمهدی ،وحید
محمدزاده ،دانیال اسماعیلی فر ،مهران درخشان مهر ،محمد ستاری
( -53یاسر فیضی) ،مهدی مهدی پور ،محمدرضا حسینی ،احسان
پهلوان ،مهدی رجب زاده و جری بنگستون ( -87رضا شکاری)
سرمربی :مجتبی حسینی
سیاه جامگان :محمد ناصری ،سیدمیثم حسینی ،مهران عسگری،
عبدالرضا زارعی ،پیام ملکیان ،ساالر افراسیابی ،مصطفی احمدی،
حسین بادامکی ( -73میالد میداوودی) ،محسن آذرپاد ( -85سعید
مرادی) ،عباس عسگری و مرتضی رنجبر ( -67روح اهلل سیف اللهی)
سرمربی :خداداد عزیزی
بازی در حالی آغاز شد که هیچ یک از دو تیم در دقایق ابتدایی
نتوانستند بر یکدیگر چیره شوند و فرصت مهمی را روی دروازه
یکدیگر ایجاد کنند تا اینکه پس از گذشت  20دقیقه ابتدایی این
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ذوبی ها بودند که آرام آرام خود را تیم برتر میدان معرفی کردند و تا
پایان نیمه اول بارها با حمالت فوق العاده خود دروازه حریف مشهدی
را با تهدید مواجه کردند هر چند که در نهایت هیچ یک از فرصت های
این تیم به گل تبدیل نشد .در طرف مقابل سیاه جامگان نیز بدش
نمی آمد تا از روی ضدحمالت خود را به دروازه حریف برساند ،آنها
عالوه بر آن یکی دو بار با ضربات ایستگاهی نیز مظاهری را به زحمت
انداختند ،اما در نهایت مشهدی ها نیز نتوانستند به گل برسند تا بازی
در نیمه اول با تساوی به پایان برسد.
اما در نیمه دوم و از همان ابتدا این اصفهانی ها بودند که راه دروازه
حریف را در پیش گرفتند ،ذوبی ها از همان دقایق ابتدایی این
نیمه با ارائه یک بازی منطقی به دنبال باز کردن دروازه حریف
بودند و موقعیت های خود را از همان ابتدا آغاز کردند .این موقعیت
ها همانند فرصت های این تیم در نیمه اول بسیار خطرناک بود
اما شاگردان حسینی نتوانستند از آن سودی ببرند .ذوبی ها که
تصمیم خود را گرفته بودند هر طور شده به گل برسند با بیشتر
کردن فشار خود به دنبال گلزنی بودند و در نهایت با تعویض طالیی
ذوبی ها ،این تیم به گل رسید .نکته جالب اینکه پس از این گل،
کماکان سیاه جامگان به سیستم قبلی خود ادامه داد و همچنان
چشم به ضدحمالت داشت ،در این میان ذوبی ها نیز به دنبال
گل دوم بودند و در این میان موقعیت های فراوانی را نیز به دست
آوردند اما در نهایت نتوانستند به گل بیشتری دست پیدا کنند،
شاگردان خداداد عزیزی نیز پس از ورود به دقیقه هشتاد تمام
تالش خود را به کار بستند تا بتوانند بازی را به تساوی بکشانند اما
این اتفاق هرگز نیفتاد تا ذوبی ها انتقام شکست دور رفت را از سیاه
جامگان بگیرند.

پرسپولیس  10نفره صدر جدول را پس گرفت
سایپا تهران صفر -پرسپولیس تهران یک

گل :مهدی طارمی ()47
داور :حسین زاهدی فر
کمک ها :سجاد طوری و محمد عطایی
اخطار :حامد شیری ،امید خالدی ،محمدرضا خلعتبری ،عزت
اهلل پورقاز (سایپا) کمال کامیابی نیا ،علی علیپور ،علیرضا بیرانوند
(پرسپولیس)
اخراج :فرشاد احمدزاده ( -55پرسپولیس)
استادیوم :آزادی تهران ،تماشاگر :حدود  60هزار نفر
بهترین بازیکن :محسن مسلمان (پرسپولیس)

پرسپولیس :علیرضا بیرانوند ،محمد انصاری ،سید جالل حسینی،
محسن ربیع خواه ( -29علی علیپور و  -56صادق محرمی) ،حسین
ماهینی ،کمال کامیابی نیا ،محسن مسلمان ،فرشاد احمد زاده ،سروش
رفیعی ( -87سامان نریمان جهان) ،وحید امیری و مهدی طارمی
سرمربی :برانکو ایوانکوویچ
سایپا :حامد لک ،عزت اهلل پورقاز ،سیامک کوروشی ،روزبه شاه
علیدوست ( -80علی زینالی) ،غالمرضا رضایی ،امید خالدی ،حامد
شیری ( -63علی قلی زاده) ،محمدرضا خلعتبری ،علیرضا علیزاده،
ایوب کالنتری و رضا جعفری ( -90+1محمدرضا سلیمانی)
سرمربی :حسین فرکی
در روزی که سروش رفیعی اولین تجربه خود را در ترکیب پرسپولیس
پشت سر گذاشت ،سایپا دفاعی ترین شیوه ممکن برای تقابل با نفرات
هجومی برانکو ایوانکوویچ را برگزید .بازی دفاعی و همراه با اتالف
وقت چیزی بود که سفیدپوشان سایپا به کمک آن به دنبال این بودند
تا نیمه اول را بدون دریافت گل پشت سر بگذارند و در نهایت به این
مهم هم دست پیدا کردند.
فرصت سوزی های سریالی مهدی طارمی به این بازی نیز رسیده بود و
او بارها موقعیت های مناسب تیمش را هدر داد و در ادامه مصدومیت
محسن ربیع خواه باعث شد تا برانکو در اقدامی جالب توجه با حضور
علی علیپور در زمین ،احمدزاده را در دفاع چپ به میدان بفرستد
و اتفاقا شماره  10سرخپوشان نیز عملکرد قابل قبولی در لحظاتی
پایانی نیمه اول در این پست از خود به جا گذاشت.
سایپا که در نیمه اول به تک موقعیت های خود حاصل از فرار نفرات
هجومی و سرعتی اش مثل غالمرضا رضایی و محمدرضا خلعتبری و
ضربات راه دور ایوب کالنتری چشم دوخته بود در نهایت نتوانست
راهی به دروازه بیرانوند بیابد و نیمه اول را بدون گل به رختکن رفتند
تا  45دقیقه دوم را آغاز کنند .پرسپولیسی ها که با عبور از دیوار
دفاعی سایپا خیلی زود در نیمه دوم موفق به ثبت گل شده بودند
در ادامه روی اشتباه خط دفاعی و در نهایت اخراج فرشاد احمدزاده
مجبور شدند بازی را با یک یار کمتر ادامه دهند.
حمالت سایپا با یک بازیکن بیشتر اما ثمری برای این تیم نداشت و
آنها تنها دو بار از روی ضربه ایستگاهی موفق شدند دروازه بیرانوند را
با خطر مواجه کنند و در نهایت این پرسپولیس و برانکو ایوانکوویچ
بود که توانست با حفظ توپ فوق العاده خود حریف را ناکام کند و در
نهایت ارزشمندترین سه امتیاز فصل را به نام خود کنند .پرسپولیس
با این پیروزی بار دیگر به صدر جدول بازگشت و اختالف امتیازی
خود را تراکتور را به دو رساند.

