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اعالم تیم های برتر مرحله مقدماتی رقابت های تنیس بانوان در کیش؛

  مسابقات بین المللی تنیس جوانان از ۴ بهمن ماه سال جاری در جزیره کیش آغاز می شود.

رقابت تنیسورهای جوان 
در جزیره کیش و نبرد ۱۰ کشور

 برای کسب قهرمانی

عکس ها: جعفر همافر
اجرای خط کشی پیست دوچرخه سواری کیش

گروه ورزشــی -  هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال به پایان رسید و 
ترین های هر بخش معرفی شدند.

هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال با برگزاری ۲ مسابقه به پایان رسید. 
استقالل در تبریز با نتیجه ۳ بر یک تراکتور را شکست داد و پرسپولیس در تهران با 
حساب ۲ بر یک فوالد خوزستان را مغلوب کرد. استقالل با پیروزی مقابل تراکتور 
۲۲ امتیازی شــد و به صدر جدول صعود کرد. پرسپولیس هم با برد شیرین برابر 
فوالد ۱۵ امتیازی شد و با دو بازی کمتر نسبت به استقالل در رده ششم قرار گرفت.

در ادامه به ترین های هفته یازدهم نگاهی انداخته ایم.
نتایج مسابقات هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر:

مس رفسنجان یک - ماشین سازی صفر
نساجی مازندران صفر - صنعت نفت آبادان یک

نفت مسجدسلیمان ۳ - شهرخودرو یک
آلومینیوم اراک صفر - گل گهر سیرجان صفر

سایپا ۲ - ذوب آهن یک
سپاهان ۲ - پیکان یک

تراکتور یک - استقالل ۳
پرسپولیس ۲ - فوالد یک

بازی هفته )تراکتور - استقالل(
قبل از اینکه بازی تراکتور و استقالل در چارچوب هفته یازدهم رقابت های 
لیگ برتر آغاز شود، اکثریت عالقه مندان می دانستند که بازی جذاب و حساسی 
در کار خواهد بود. شاگردان محمود فکری و مسعود شجاعی تنها به فکر کسب 
پیروزی در این مســابقه بودند. فکری در این مسابقه از هر ۳ مهاجم کلیدی خود 
)دیاباته، قایدی و مطهری( به صورت همزمان از ابتدا بازی استفاده کرد و مزد این 
ریسک را هم گرفت. استقالل در پایان با نتیجه ۳ بر یک حریف خود را شکست 
داد. تراکتور هم در این دیدار نمایش بدی از خود نشان نداد و بارها تا زدن گل دوم 

پیش رفت اما این امر اتفاق نیفتاد.
تیم هفته )استقالل(

اســتقالل در بازی با تراکتور خیلی خوب بازی را شــروع کرد و چند بار تا 
فروپاشی دروازه سرخپوشان پیش رفت اما مدافعان تراکتور به خوبی ایستادگی 
کردند تا اینکه اواخر نیمه اول )دقیقه ۳۸( روی اشــتباه عجیب مسعود شجاعی، 
شــیخ دیاباته صاحب توپ شــد و گل اول استقالل را به ثمر رساند. در نیمه دوم 
هم این استقالل بود که بازی را طوفانی شروع کرد. مهدی قایدی و شیخ دیاباته 

دقایق ۶۰ و ۶۴ دروازه تراکتور را باز کردند تا بازی ۳ بر صفر شود. در ادامه 
تراکتور یکپارچه حمله شد و محمد عباس زاده بازیکن سابق پرسپولیس 
در مصاف تک به تک با مظاهری دروازه استقالل را باز کرد. تالش ۲ تیم 
در ادامه مسابقه حاصلی نداشت تا این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود 

استقالل به پایان برسد.
مربی هفته )مجتبی حسینی(

هیچ کس ابتدای فصل فکر نمی کرد تیم نفت مسجدسلیمان که 
بازیکن اسمی هم جذب نکرده بود با هدایت مجتبی حسینی توفیقی 
کسب کند اما مربی سابق ذوب آهن به خوبی از پس این کار برآمد. 
نفت در بازی هفته یازدهم موفق شد با نتیجه ۳ بر یک برابر تیم 
مهدی رحمتی به برتری برسد. ساسان حسینی در این مسابقه ۲ 
گل زد و مهدی محبی هم دیگر گل نفت را به ثمر رساند. نفت 
به اندازه ای خوب بوده که با ۱۵ امتیاز در رده نهم قرار دارد و با 

تیم سوم جدول )سپاهان( تنها ۴ امتیاز فاصله دارد.
بازیکن هفته )شیخ دیاباته(

آقای گل فصل گذشته لیگ برتر که در این فصل اکثر مسابقات 
را به دلیل مصدومیت از دســت داده بود با نظر محمود 

فکری از ابتدا در ترکیب اســتقالل قرار گرفت. دیاباته فصل گذشــته در بازی با 
تراکتور ۳ گل زده بود. او در این دیدار هم کار را فوق العاده شروع کرد و در اواخر 
نیمه اول از اشتباه بازیکن تراکتور نهایت استفاده را برد. او با یک حرکت زیدانی و 
فریب مدافع حریف با حرکت بدن دروازه تراکتور را باز کرد. دیاباته در نیمه دوم 
هم به خوبی قدر پاس گل مهدی قایدی را دانست و دقیقه ۶۴ گل سوم استقالل 
و گل دوم خودش را به ثمر رساند. دیاباته با نمایش درخشان خود در این مسابقه 

هواداران استقالل را امیدوار کرد.
دروازه بان هفته )فرزین گروسیان(

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر 
فوتبال در یک بازی خارج از خانه به مصاف نســاجی رفت و با تک گل طالب 
ریکانی حریف خود را شکســت داد. فرزین گروســیان دروازه بان صنعت نفت 
ستاره این تیم در این مسابقه بود. او که در این دیدار جانشین حامد فالح زاده شده 
بود، دقیقه ۷۲ پنالتی حامد شیری را مهار کرد و ضمن کلین شیت در این مسابقه، 

پیروزی برای صنعت نفت به ارمغان آورد.
اتفاق هفته )اشــتباهات عجیب داوری در بازی پرســپولیس - 

فوالد و اعتراضات زیاد اعضای ۲ تیم(
آخرین بازی هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر از نظر داوری بسیار پر حاشیه 
بود و کادر فنی هر ۲ تیم در جریان مســابقه در بعضی صحنه ها به شــدت به تیم 
داوری مسابقه اعتراض کردند. ابتدا در صحنه گل اول پرسپولیس که توسط مهدی 
عبدی زده شــد، فوالدی ها اعتقاد داشتند، پرتاب اوت منجر به گل، نباید به سود 
پرســپولیس اعالم می شــد. گل فوالد هم در شرایطی از روی نقطه پنالتی به ثمر 
رسید که به گفته اکثر کارشناسان داوری توپ به دست کنعانی زادگان برخوردی 
نداشت. در ادامه روی گل دوم پرسپولیس هم فوالدی ها اعتقاد داشتند روی وحید 
امیری خطایی اتفاق نیفتاده بود. این صحنه ها با اعتراضات عجیب اعضای ۲ تیم 
همراه بــود. یحیی گل محمدی، 
محمدحسین کنعانی زادگان و 
مهدی هاشمی نسب بعضی 
از افــرادی بودند که به دلیل 
اعتراض از داور کارت زرد 

گرفتند.

استقالل بهترین تیم، حسینی مربی هفته،
 دیاباته تکه گمشده پازل فکری  

گروه ورزشی -  مسابقات بین 
المللــی تنیس جوانان از ۴ لغایت ۱۲ 
بهمــن ماه در مجموعه المپیک کیش 

برگزار می شود.
در حالــی تنیســورها به مدت 
یک هفتــه با هم مســابقه می دهند 
که در بخش پســران تنیسورهایی از 
کشورهای فرانســه، رومانی، ایران، 
آمریــکا، ترکیه و چــک و در بخش 
دختران نمایندگانی از کشــورهای 
ایران، مالی، روســیه، ترکیه و لتونی 

حضور دارند. 
ایــن مســابقات در ۲بخــش 
انفرادی و دو نفره دختران و پســران 
برگزار می شــود.  در دوره گذشــته 
ایــن دوره از رقابت ها که به میزبانی 
جزیــره کیش برگزار شــد در بخش 
پســران، نمایندگان اکراین و فرانسه 
عناویــن قهرمانی و نائب قهرمانی را 
بدســت آوردند و یونــس طالور و 
آرین اسماعیل پور فالح عنوان سوم 

مشترک را کسب کردند.
 در بخش دختران نیز مشــکات 
الزهــرا صفی و مهتا خانلــو از ایران 
جایــگاه اول و دوم را کســب کردند 
و ماندگار فرزامی دیگر نماینده ایران 
به همراه تنیســوری از مالی مقام سوم 
مشترک را از آن خود کردند. مسابقات 
بیــن المللی تنیس جوانان از ۴ لغایت 
۱۱ بهمــن مــاه در مجموعه المپیک 

کیش برگزار می شود.
داوری این دوره از رقابت ها بر 
عهده مســیح صالح داور نشان سفید 

کشورمان است.
اعالم تیم های برتر مرحله 
مقدماتــی رقابت هــای تنیس 

بانوان در کیش
مرحله گروهی مسابقات تنیس 
جام حذفی بانــوان نیز با معرفی تیم 

های صعود کننده پایان یافت.
به گزارش اقتصاد کیش دهمین 
دوره جام حذفی باشــگاه ها و دسته 

جات آزاد تنیس بانوان کشــور که از 
۲۴ دی در جزیره کیش آغاز شده بود 
در مرحله گروهی بانوان با معرفی تیم 
های صعود کننده پایان یافت. دراین 
بخش تیم هــای حاضر در قالب ۱۴ 
گروه بــا برگزاری ۲۸ دیــدار برای 
صعــود از جدول مقدماتی به مصاف 

یکدیگر رفتند.
بیــش از ۲۰۰ شــرکت کننده از 
اســتان های آذربایجان شرقی، البرز، 
اصفهــان، تهران ، خراســان رضوی، 
خراســان شــمالی، فارس، کرمان، 
مازندران، هرمــزگان، همدان، یزد و 
جزیره کیش در این دوره از مسابقات 

حضور دارند .
بر اساس این گزارش با اتمام این 
مرحله، تیم های داریوش ســیرجان ، 
فراز ساز شــمال، افرا، آکادمی تنیس 
مهذب نیا )ج( ، آروین اسپرت، باشگاه 
تنیس کوثر، آکادمی تنیس البرز )ب(، 
طال و جواهر پرسپولیس، K2 )ب( ، 

گروه صنعتی سایان مشهد، زیراکس، 
آکادمی تنیــس صدری )ب(، کیش، 
هیات تنیس فارس )الف( ، آتس یک 
،مدرســه تنیس حمید، تاج بجنورد، 
ارشاد ، فاخر سیرجان، آکادمی تنیس 
مومن زاده، هیــات تنیس هرمزگان، 
K2 )ج(، آکادمــی اســپین شــیراز 
)الف(، ایفا سرام ، مدرسه تنیس یدی، 
الکلر تی ســی سی، بوشهر و آکادمی 
اسپین شــیراز )ب( حریفان خود را 
شکست دادند و برای رقابت در بین 
۱۶ تیم برتر جدول اصلی آماده شدند.
رقابت هــای تنیس جام حذفی 
بانوان از بیست و چهارم دی تا چهارم 
بهمن به میزبانی فدراسیون تنیس در 
زمین های مجموعه ورزشی المپیک 

جزیره کیش برپا است.
یاد آور می شــود ســرداور این 
دوره از مســابقات مونا گل نبی است 
و مهدیه کریمی فرد نیز به عنوان مدیر 

درمسابقات حضور دارد.
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ترین های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال؛


