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لیگ برتر هندبال بانوان

دربینفتیهابرنده

تاسیساتدریایی
صدرنشینشد
هفته ششم لیگ برتر هندبال
بانوان باشگا ههای ایران ،برای
نمایندگان نفت با پیروزی تاسیسات
دریایی و تساوی نفت و گاز
گچساران همراه بود.
در هفته ششم لیگ برتر هندبال
بانوان و در حساسترین دیدار ،دو
تیم باالی جدولی شهید چمران
الرستان و تاسیسات دریایی تهران
به مصاف هم رفتند که در پایان،
تاسیسات دریایی به پیروزی رسید
و صدرنشین شد.

شاگردان مهسا معتمدی در این
هفته که به الرستان رفته بودند،
دست به کار بزرگی زدند و تیم
صدرنشین را که با تفاضل گل از آنها
باالتر بود ،در خانه خودش شکست
دادند تا به تنهایی در صدر جدول
رقابتها قرار بگیرند.
تیم هندبال بانوان تاسیسات
دریایی در یک بازی مهیج و جذاب
و در عین حال نزدیک و نفسگیر،
با نتیجه  24بر  23میزبان
خود را شکست داد تا با 12
امتیاز در صدر جدول قرار
بگیرد.
نفت و گاز گچساران ،دیگر
نماینده نفتیها در خانه ،میزبان
ذ و ب آ هن
اصفهان بود
که مقا بل
ا ین تیم
اصفهانی به
تساوی رضایت
داد .شاگردان اعظم صمیمی در
دیداری پرگل و با نتیجه تساوی 30
بر  30مقابل حریف خود ،متوقف
شدند با این تساوی  7امتیازی
شوند و در رتبه سوم جدول قرار
بگیرند.

معتمدی :بازیکنان ما به این باور
رسیدند که میتوانند خوب باشند

سرمربی تیم هندبال بانوان
تاسیسات دریایی گفت :در بازی با
چمران الرستان بردیم و نشان دادیم
که مدعی قهرمانی هستیم.
مهسا معتمد ی  ،سر مر بی
تاسیسات دریایی درباره این بازی
گفت :بازی خوبی بود و باید بگویم
همه بازیکنانی که وارد زمین
میشدند ،بهترین عملکرد خود را به
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نمایش میگذاشتند .گلر ما در این
بازی خوب کار کرد و در کل از
عملکرد همه بازیکنان راضی هستم.
برد خیلی خوب و به موقعی داشتیم.
او در ادامه به جوان بودن تیمش
اشاره میکند و میگوید 80 :درصد
ترکیب تیم ما را بازیکنان امید
تشکیل میدهند 5-6 .بازیکنی را
که سال گذشته با ما بودند ،امسال در
اختیار نداریم .در این بازی هم یک
بازیکن آسیبدیده داشتیم .به
همین دلیل با بازیکنان امید به
میدان رفتیم.
معتمدی در پاسخ به این سوال که
شما رقابت تنگاتنگی با الرستان
دارید ،گفت :امسال سطح مسابقات
خوب است .ما ابتدای لیگ را با
بازیکنان امید شروع کردیم ،به
همین دلیل در چند مسابقه اول،
بازی پایاپای بود؛ اما در ادامه
بازیکنان ما خودشان را پیدا کردند و
به این باور رسیدند که میتوانند
خیلی خوب باشند .الرستان هم تیم
خوبی است؛ ولی ما به دنبال قهرمانی
هستیم.

د و تیم فوتبال پارس جنوبی جم و نفت
آبادان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال
باشگاههای ایران در جم و در حضور بیش از 3
هزار هوادار جمی در دربی نفتیها به مصاف هم
رفتند که نبرد این دو تیم با هم برنده نداشت.
شاگردان مهدی تارتار در پارس
جنوبی جم ،بازی را بهتر شروع
کردند و خیلی زود به
گل
رسیدند در
ا د ا مه پا ر س
جنوبی گل دوم را هم زد،
ولی از آنجا که نفتیهای آبادان
نمیخواستند بازنده این دیدار باشند ،قبل از
پایان نیمه اول ،یکی از گلها را پاسخ دادند.
با شروع نیمه دوم بازهم این پارس جنوبی جم

بود که از حریف نفتی خود به
بازی کرد و بر توپ و میدان تس
داشت و تا آستانه پیروزی هم پی
رفت؛ ولی در دقایق پایانی ،نف
آبادان گل تساوی را زد تا در
نفتیها برنده نداشته باشد.
پارس جنوبی جم با ا
تساوی  13امتیازی ش
و در رتبه هشتم ق
گر فت و نف
آبادان هم با
امتیاز رتبه د
جدول را به خ
اختصاص داد.
این دیدار ،محمد نوری
محسن بنگر برای پارس جنوبی گلز
کردند و دو گل تیم نفت آبادان را
اکبر ایمانی و رضا جبیره به ث
رساندند.

سرجیو:صنعتنفت
روز بهروز بهتر میشود

تارتار:میتوانستیمبرنده
دربیباشیم

سرمربی نفت آبادان عقیده دارد ،در دربی نفتیها بازی خوبی ارائه
دادند و اگر شانس با آنها یار بود ،میتوانستند دومین پیروزی فصل را
جشن بگیرند.
پائولو سرجیو بعد از تساوی تیمش مقابل پارسجنوبی جم گفت:
بازی سختی بود و در نیمه اول روی اشتباهات فردی گل خوردیم؛ اما
در بین دو نیمه صحبتهای خوبی با یچهها داشتم و در ادامه توانستیم
بر بازی مسلط شده و در نهایت هم بازی مساوی شد.
سرمربی نفت آبادان در مورد عملکرد تیمش خاطرنشان کرد :تیم
ما  ۷۰تا  ۸۰درصد نسبت به فصل پیش تغییرات داشته و طبیعی است
که برای رسیدن به شرایط ایدهآل به هماهنگی بیشتری نیاز داشته
باشد .قبول دارم که نتایج ابتدای فصلمان خوب نبود؛ اما دیدید که
هر چه جلوتر آمدیم ،شرایط بهتر شد و االن هم
شرایطمان خوب است .اطمینان دارم از این بهتر هم
میشویم.
سرجیو در خصوص اینکه چرا موفق نشدند
دومین پیروزی خود را جشن بگیرند گفت :اول اینکه
تیم پارس جنوبی جم ،تیم خوبی است و دوم
اینکه آنها در خانه بازی میکردند و بردن
چنین تیمی در این فضا سخت است؛
ولی ما تمام سعی خود را کردیم که
برنده شویم و باید بگویم که
بدشانسی ،مانع پیروزی ما شد؛
البته شاگردانم در زدن ضربات
آخر هم دقت الزم را نداشتند و
باید برای بازیهای بعد روی این
موضوع کار کنیم.

مهدی تارتار ،سرمربی تیم پارس جنوبی بعد از دیدار تیم
مقابل نفت آبادان گفت :بازی زیبایی بود ،موقعیتهای زیادی ر
دروازهها خلق شد ،بخصوص از جانب تیم ما موقعیتهای زیا
هدر رفت .اگر خوششانس بودیم با اختالف میتوانستیم بر
بازی باشیم .در مقابل دو گل بچگانه خوردیم؛ یکی روی ض
ایستگاهی که خطا هم نبود و بعدی هم به خاطر تمرکز نداش
خودمان که خیلی بد بود.او در ادامه با تبریک به آبادانیها گف
در شروع نیمه دوم میتوانستیم گل سوم را بزنیم که بد شان
بودیم .تقدیر این بود که بازی مساوی شود .یکی دو صح
مشکوک به پنالتی هم وجود داشت که امیدوارم اشتباه کر
باشیم .باید به تیم نفت آبادان تبریک بگوییم که دست پُر این ش
را ترک کرد .تارتار در مورد داوری مسابقه گفت :نمیخواهم از د
بازی انتقاد کنم .او تحصیلکرده و از نظر ف
هم خوب است؛ ولی در نیمه اول خطاه
بیموردی برای صنعت نفت گرفت که یک
از این خطاها به گل تبدیل شد .با توجه
تجربه حیدری ،انتظار داشتیم که فر
نخورد.
او در مورد اینکه در
فصل ،بازیکن جذ
میکنید یا نه ،گف
ا گر مشکال ت ح
شو د  ،با ز یک
میگیریم .برای ار
فوتبالی بهتر با
تقویت شویم.

