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قاضی در باز کردن دروازه سایپا و تیم مربی سابق خود موفق بود تا
پدیده با پیروزی یک بر صفر به رختکن برود.
شاگردان علی دایی که به دنبال جبران نتیجه بودند در  15دقیقه
ابتدایی نیمه دوم بیشتر مالکیت توپ را در اختیار داشتند و حمالتی
ترتیب دادند که هیچکدام راه به جایی نبرد و دفاع منطقی پدیده
اجازه نداد آنها از فرصتهای خود استفاده الزم را ببرند.
تیم مهاجری که با وجود حمله نکردن ،بر بازی مسلط بود با اضافه
شدن حسین مهربان در خط حمله جان تازهای گرفت و با نفوذ این
بازیکن موفق شد دومین گل را در دقیقه  61بزند.
در ادامه شاگردان علی دایی نشانی از تیم بازنده که به دنبال جبران
باخت بودند ،نداشت ولی در سمت مقابل پدیده بارها دروازه حریف
تهرانی خود را تهدید کرد و روی شوت تماشایی عباسیان نیز در
دقیقه  66به گل سوم دست یافت.
سایپا به غیر از یک شوت و یک موقعیت داخل محوطه نتوانست
فرصت چندانی خلق کند ولی پدیده بارها دروازهبان سایپا را به زحمت
انداخت و در نهایت هم موفق شد به پیروزی  3بر صفر برسد و فراتر از
یک تیم پدیده ظاهر شود.

اکبر اوتی ترمز تراکتور را کشید!

تراکتورسازی تبریز یک -سیاه جامگان مشهد یک

گل ها :فرزاد حاتمی ( )90+4برای تراکتورسازی ،میرهانی هاشمی
( )86برای سیاه جامگان
داور :رضا مهدوی
کمک ها :بابک داوری و اسد حاج محمدی
اخطار :پیام ملکیان (سیاه جامگان)
استادیوم یادگار امام (ره) تبریز
تماشاگر :حدود  20هزار نفر
بهترین بازیکن :کریم احمدی (سیاه جامگان)
تراکتورسازی :فرزین گروسیان ،محمد ایران پوریان ،مهدی کیانی،
محمدرضا مهدی زاده ،محمد ن��ادری ،محمد مسلمی پور ،علی
طاهران ( -75محمد نوری) ،محمدرضا آزادی ،فرزاد حاتمی ،فاخر
تهامی ،مهدی شریفی
سرمربی :یحیی گل محمدی
سیاه جامگان :حسن عین افشار ،رضا شریفی ،کیوان امرایی ،مصطفی
احمدی ،کریم احمدی ،محمد مهدی عسگری ،محسن آقایی ،میر
هانی هاشمی ،روح اهلل سیف الهی ،حسین بادامکی ( -60امیر پناهی)
و پیام ملکیان
سرمربی :اکبر میثاقیان
تراکتورسازی بازی را در دقایق ابتدایی خوب آغاز کرد اما رفته رفته
فرصت سازماندهی دفاعی را به سیاه جامگان داد تا آنها با یک تدبیر
دفاعی فوق العاده و پرس شدید مانع از نظم تاکتیکی شاگردان یحیی
گل محمدی شوند و دو تیم بیشتر در میانه میدان به دنبال روزنهای
برای دستیابی به فرصت باشند.
این دیدار که میتوانست کاندیدای بدترین بازی هفته در کنار جدال
دو تیم گسترش فوالد و نفت تهران باشد در نهایت در دقایق پایانی با
شگفتی بزرگی دنبال شد و سیاه جامگان با گل میرهانی هاشمی در
آستانه یک پیروزی بزرگ قرار گرفت اما فرزاد حاتمی موفق شد در
وقت اضافه با شوتی دور از دستان عین افشار بازی را به تساوی بکشاند.

سرمربی :امیر قلعه نویی
استقالل خوزستان :وحید شیخ ویسی ،علیرضا زندوی ( -66طالب
ریکانی) ،رضا مرادی ( -46حسین بهرامی) ،ابوالفضل عالیی ،عقیل
کعبی ،میثم دورقی ،حکیم نصاری ،سابا تاوادزه ،فرید بهزادی کریمی،
رضا کرمالچعب ( -57یونس دلفی) و جونیور مارینی
سرمربی :عبداهلل ویسی
ً
استقالل خوزستان در نیمه اول کامال تحت تأثیر بازی تیم میزبان
قرار گرفت و اشتباهات متعددی در منطقه دفاعی داشت که منجر به
دوگل در این نیمه برای ذوبیها شد.
شاگردان قلعهنویی که از گردونه جام حذفی کنار رفته بودند ،با انگیزه
باالیی این بازی را آغاز کردند و در نیمه اول ضمن فشار به جناحین خط
دفاعی استقالل خوزستان ،روی استفاده از ضربات شروع مجدد دو گل
زدند و چند بار هم با ضربات راه دور دروازه شخویسی را تهدید کردند.
تعویض مدافعان راست دوتیم در ابتدای نیمه دوم ،تغییرات ویسی و
قلعهنویی در ترکیب استقالل و ذوبآهن بودند و در شرایطی که بازی
در این نیمه هنوز بهخوبی جا نیفتاده بود ،یاران ذوبآهن بار دیگر
از پوشش نامناسب مدافعان استقالل بهره بردند و گل سوم با ضربه
آرام تبریزی در دقیقه  47به ثمر رسید.در دقیقه  65شوک بعدی به
استقالل خوزستان وارد شد و مرتضی تبریزی گل چهارم را به ثمر
رساند اما این پایان کار نبود و محمدرضا حسینی در دقیقه  70گل
پنجم را زد تا ذوبیها با هر حمله شانس گلزنی داشته باشند.
استقاللیها در دقیقه  75روی حرکت فرید بهزادی کریمی
میتوانستند صاحب ضربه پنالتی شوند ،اما داور مسابقه از این صحنه
مشکوک به پنالتی چشمپوشی کرد و در دقیقه  80شوت راه دور میثم
دورقی از کنار دروازه مظاهری به بیرون رفت.
شب کابوسوار استقاللیها در وقت تلف شده بازی کامل شد و مرتضی
تبریزی گل ششم را برای تیمش به ثمر رساند تا یک باخت سنگین به
استقالل خوزستان تحمیل شود.

این استقالل تیم بشو نیست!

پارس جنوبی جم -2استقالل تهران صفر

گل ها :علی دشتی ( )38و فرشاد ساالروند ()90+8
داور :اشکان خورشیدی
کمکها :رضا سخندان و حسن ظهیری
اخطار :روزبه چشمی ،فرشید باقری ،سیدحسین حسینی (استقالل)
اخراج :فرشاد محمدی مهر ( -79پارس جنوبی)
استادیوم :تختی جم ،تماشاگر :حدود  18هزار نفر
بهترین بازیکن :محسن فروزان (پارس جنوبی) با تقدیر از سیدحسین
حسینی
پارس جنوبی جم :محسن فروزان ،مجتبی لطفی ،حامد نورمحمدی،
فرشاد محمدیمهر ،میثم تیموری ،فرشاد ساالروند ،حسین پورامینی،
امید سینک ،علی دشتی ( -45+1مهدی زبیدی) ،آلویس نانگ (-55
امیرارسالنمطهری)وابراهیمصالحی(-73احسانتاییدی)
سرمربی :مهدی تارتار
استقالل تهران :سیدحسین حسینی ،روزبه چشمی ،لئوناردو

پادوانی ،خسرو حیدری ،آرمین سهرابیان ( -56میالد زکی پور)،
فرشید اسماعیلی ( -72مهدی قائدی) ،امید نورافکن ،فرشید باقری،
سرور جپاروف ،جابر انصاری ( -82حسن بیت سعید) و علی قربانی
سرمربی :علیرضا منصوریان
دو تیم در  15دقیقه ابتدایی با بازی سرعتی و دوندگی بازیکنان به دنبال
خلق موقعیت بودند تا به گل برسند ولی هیچکدام از حمالت ثمری
نداشت و با نمایش خوبی که خط دفاعی دو تیم و البته سیدحسین
حسینی ،دروازهبان استقالل ،ارائه کردند گلی رد و بدل نشد.
درادامهبازیبیشتردرمیانهزمینودرگیرانهپیشمیرفتوهافبکهای
پارسجنوبیواستقاللبهدنبالایجادروزنهبرایدادنپاسبودندکهاین
تاکتیکدرکنارسانترازجناحینهمحاصلیدرپینداشت.
در  15دقیقه پایانی پارس جنوبی جم نشان داد بیشتر برای این
مسابقه برنامهریزی کرده و با حمالت دامنهدار به دنبال رسیدن به گل
است که در این کار موفق بود و توانست در دقیقه  38با بهرهگیری از
سرعت و تکنیک علی دشتی و ضربه چیپ تماشایی او دروازه حسینی
که دو مهار تک به تک خوب داشت را باز کند.
استقالل بعد از این گل به دنبال جبران گل خورده بود که فروزان و تیر
افقی مانع از گلزنی آنها شد تا شاگردان منصوریان با نتیجه یک بر صفر
بازنده به رختکن بروند.
آبی پوشان که دوست نداشتند این بازی را بازنده پشت سر بگذارند نیمه
دوم را هم تهاجمی آغاز کردند و چند موقعیت داشتند که از دست رفت
و یک بار همه ضربه آزاد تماشایی سرور جپاروف هم به تیر افقی خورد
تا تیر دروازه برای دومین بار یاری رسان تارتار و تیمش باشد .قبل از این
صحنه هم پارس جنوبی روی یک ضدحمله می توانست گل دوم را بزند
که مهدی زبیدی روی پاس آخر کم دقتی کرد.
در دقیقه  66روی اشتباه فروزان استقالل تا یک قدمی گل پیش رفت
اما خود این دروازه بان ضربه اسماعیلی را دفع کرد .فروزان دقایقی بعد
بار دیگر هم با عکس العملی به موقع ناجی دروازه پارس جنوبی شد.
در این دقایق کامال کنترل بازی دست استقاللی ها بود و پارس جنوبی
هم بیشتر چشم به ضدحمالت داشت و مترصد فرصت بود تا به دروازه
استقالل برسد.در دقیقه  79و در یک ضد حمله تند و تیز امید سینگ
می توانست گل بزند اما آنقدر مکث و تعلل کرد که بار دیگر حسینی
با واکنشی به موقع مانع گلزنی او شد .لحظاتی بعد یک تعلل بی مورد
از سوی محمدی مهر سبب شد داور کارت زرد دوم را به او نشان داده
و تیم زردپوش را  10نفره کند.در دقیقه  87هم امیرارسالن مطهری
روی یک ضدحمله و در یک موقعیت تک به تک نتوانست از پاس
زبیدی استفاده کند و ضربه اش با کمترین فاصله ممکن از کنار تیر
عمودی به اوت رفت.در دقیقه  90+3یک بار دیگر خودخواهی امید
سینگ مانع رسیدن پارس جنوبی به گل دوم شد و فقط یک کرنر بی
حاصل برای زردپوشان به همراه داشت.در حالی که یک دقیقه هم از
 6دقیقه وقت تلف شده گذشته بود پارس جنوبی توسط مطهری یک
ضد حمله زد که حاصل آن یک پنالتی از خطای حسینی بود که دروازه
بان استقالل ضربه ساالروند را مهار کرد و در برگشت همین بازیکن
دومین گل را به ثمر رساند تا شکست دیگری در کارنامه استقالل ثبت
و ثابت شود این استقالل تیم بشو نیست!

آتش بازی به سبک ذوب آهن

ذوب آهن اصفهان –6استقالل خوزستان صفر

گلها :مرتضی تبریزی ( 65 ،47 ،13و  )90+2و محمدرضا حسینی
( 30و )70
داور :جواد رحیم زاده
کمک ها :سعید علی نژادیان و جعفر مهاجر
اخطار :مهران درخشانمهر (ذوب آهن) رضا مرادی ،سابا تاوادزه،
وحید شیخویسی (استقالل خوزستان)
تماشاگر :هزار نفر ،استادیوم :فوالدشهر
بهترین بازیکن :مرتضی تبریزی (ذوب آهن)
ذوب آهن اصفهان :رشید مظاهری ،علی حمام ( -46ربیع عطایا)،
وحید محمدزاده ،جورج ولسیانی ،محمد ستاری ( -79مهران
درخشانمهر) ،حمید بوحمدان ،مهدی مهدیپور ،محمدرضا
حسینی ،اسماعیل شریفات ( -81سیدایمان موسوی) ،احسان
پهلوان و مرتضی تبریزی
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