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درخشش نفتیها در تکواندو باشگاههای شاهرود
مسئول امور ورزش شرکت خطوط لوله
ومخابرات نفت ایران منطقه شمالشرق از
موفقیت باشگاه نفت در مسابقات تکواندوی
قهرمانی باشگاههای شهر شاهرود خبر داد.
محســن طاهری با بیــان اینکــه این
مســابقات در ردههای ســنی خردساالن،
نونهــاالن و نوجوانــان برگزار شــد؛ گفت:
مسابقات تکواندو شهرشاهرو د با حضور بیش
از  40نفر برگزار شــ د که هر دو تکواندوکار
باشــگاه نفت شاهرود با درخشــش در این
رقابتها موفق به کسب مدال شدند.
طاهــری درادامــه تاکیــد کــرد:

استعدادیابی تکواندو در باشگاه نفت شاهرو د
همواره با جدیت دنبال شده و در حال حاضر
 15تکواندوکار در ردههای مختلف مشغول
به تمرین هستند .محمدمعین عرباحمدی
در وزن چهارم خردساالن رده کمربند «سبز
و آبی» به مقام اول و محمدرضا ربیعی در وزن
پنجم نونهاالن رده کمربند «قرمز و مشکی»
به مقام نایب قهرمانی دســت یافتند .علی
خدادادی از کارکنان واح د ابزار دقیق منطقه
شمالشــرق ،مربیگری
این ورزشکاران را به
عهده داشت.

روزخوبنفتیها
درفوتسال
هفته چهاردهم و دور برگشــت رقابتهای
لیگ برتر فوتسال باشگاههای ایران با یک تساوی
و پیروزی برای نمایندگان نفت همراه بود.
تیم فوتسال ملی حفاری اهوازدر خانه میزبان
شهرون د ساری بو د که مقابل این تیم متوقف ش د و
نتیجهای بهتر از تساوی کسب نکرد.
شــاگردان عســاون د در خانه در حالی که
میتوانســتن د برنده بازی باشــن د پیروزی را با
تساوی  2بر  2عوض کردند تا از رسیدن به سکوی
دوم بازبماننــد .گلهای ملی حفــاری را در این
دیدار حســین فهیمی و پیمان حفیظی به ثمر
رســاندند .ملی حفاری اهواز با این تســاوی 29
امتیازی شد و در رتبه ســوم جدول قرار گرفت.
تیم فوتسال تاسیســات دریایی دیگر تیم نفتی
حاضــر در این رقابتهــا در خانــه میزبان تیم
فوتسال ارژن شــیراز بود که موفق شد میهمان
خو د را با شکســتی پرگل بدرقه کند .شاگردان

وحی د شمســایی که فصل پر فراز و
نشیبی را شــروع کردهاند ،در شروع
دور برگشت نخستین قدم را محکم
برداشتن د تا بتوانن د از عنوان قهرمانی
خو د دفاع کنند.تاسیسات دریایی
در خانه با ارائــه یک بازی برتر که
حاکم مطلق زمیــن و توپ بود،
موفق شــ د که با نتیجه پرگل
 8بر  3ارژن راشکســت دهد.
محم د زارعی ،وحید شمسایی
(2گل) ،محمدرضــا ســنگ
ســفیدی(2گل) ،مجید حاجی
بنده و علیرضا وفایی (2گل) گلهای
تاسیسات دریایی را به ثمر رساندند.
تاسیسات با این پیروزی  29امتیازی شد و
با تفاضل گل کمتر در رتبه چهارم قرار
گرفت.

لیگ برتر واترپلو

امیدیه بر د  ،گچساران متوقف شد

هفته هفتم و پایانی نیم فصل نخست لیگ برتر واترپلو باشگاههای
ایران با یک پیروزی و شکست برای نمایندگان نفت همراه بود.
تیم واترپلو نفت وگاز گچســاران در هفته میزبان تیم صدرنشین
دانشگاه آزاد بود ،که با وجود عملکرد خوبی داشتن د در پایان  11بر 5
نتیجه را به تیم دانشگاه آزاد واگذار کرد.
تیم واترپلو نفتوگاز گچساران با این شکست  7امتیازی شد و در
رتبه چهارم قرار گرفت.
تیم واترپلو نفت امیدیه ،دیگر نماینــده نفتیها در این رقابتها
درهفته پایانی نیم فصل نخست در تهران میهمان سایپا بود ،که موفق
ش د با ارائه یک بازی برتر تیم مدعی ســایپا را در دیداری که پایاپای
تا لحظات آخر پیش میرفت ،با نتیجه نزدیک  7بر  6شکست دهد.
نفت امیدیه با این پیروزی  9امتیازی ش د و در رتبه دوم قرار گرفت.

نفتوگاز باخت و صدرنشین
باقی ماند

تیم هندبــال نفتوگاز گچســاران در
هفته هشــتم رقابتهای لیگ برتر هندبال
باشگاههای کشــور در خانه مقابل سپاهان
اصفهان شکست خورد.
تیم نفتوگاز گچساران در این دیدار که
در سالن مجموعه پدخندق نفت گچساران
انجام شد ،نتوانست همانن د چهار دیدار قبلی
خانگی در این بازی به پیروزی دست یابد و
اولین شکست این تیم در بازیهای خانگی
در این فصل رقم خورد.
تیــم هندبال نفــتوگاز گچســاران با
نتیجه  28بر  26مقابل تیم سپاهان اصفهان
متحمل شکست شد.
گفتنی است تیم نفتوگاز
گچساران با کسب 12امتیاز
که شامل  6برد و  2باخت از 8
بازی بود ،همچنان در صدر جدول
ردهبندی لیگ برتر هندبال کشور قرار دارد.

نفت آبادان با شکست
نیم فصل را تمام کرد!

تیــم فوتبال نفــت آبــادان در هفته
پایانی نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال
باشــگاههای ایران در خانــه میزبان تیم
فوتبال گسترش فوالد تبریز بو د که با ارائه
یک بازی دور از انتظار نتیجه را به حریف
خود واگذار کرد.
شاگردان نادر دست نشان بازی را بهتر
از حریف شروع کردن د و چندین موقعیت
خوب برای خو د ایجا د کردند ،ولی روی یک
غافلگیری و جهت عکس بازی دروازه خود
را باز شده دیدند .بع د از گل نفتیها به یک
بازی احساســی روی آوردند و نتوانستند
گل خورده را جبران کننــد و در نهایت با
نتیجه یک برصفر بازی را به میهمان خود
گسترش فوالد تبریز واگذار کردند.
تیم فوتبال نفت آبادان با این شکست
با  16امتیاز درهمان مــکان یازدهم باقی
ماند.
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