
گروه ورزشــی- نایب رییس هیات قایقرانی هرمزگان از کسب عناوین 
قهرمانــی و نایب قهرمانی رقابتهای مرحله پایانی لیگ برتر آب های آرام بانوان 

توسط دو تیم قایقرانی این استان خبر داد.
آرزو پاسالر در حاشیه مراسم استقبال از تیم های هرمزگانی شرکت کننده 
در این رقابتها به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: رقابت های بخش پایانی لیگ برتر آب 

های آرام بانوان در مواد کایاک انفرادی ۲۰۰ و ۵۰۰ متر، کایاک
دو نفره ۵۰۰ متر، کانوی انفرادی ۲۰۰ و ۵۰۰ متر و کانوی دو نفره ۵۰۰ متر و 
مسابقه امدادی چهار در ۲۰۰ با حضور چهار تیم بحر و بر گستر، صنایع هرمزگان، 
اطلس تجارت ، میداف و مقاومت در دریاچه مجموعه آزادی تهران برگزار شد.

وی افزود: در پایان این رقابتها تیم های بحر و بر گســتر هرمزگان با ۲۵۲ 
امتیاز بر ســکوی قهرمانی ایستاد و تیم صنایع استان نیز با ۲۴۷ امتیاز در جایگاه 

دوم قرار گرفت.
نایب رییس هیات قایقرانی هرمزگان خاطرنشــان کرد: عنوان سومی این 

رقابتها از آن تیم میداف با ۱۹۳ امتیاز شد.

بانوان قایقران هرمزگان قهرمان و 
نایب قهرمان لیگ برتر شدند
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گروه ورزشی-  دو تیم فوتبال 
مس و ملوان بندر انزلی تحت شرایطی 
می توانند در هفته ســی و یکم و سه 
هفتــه زودتر از پایان لیگ یک، جواز 
حضــور در لیگ برتر فوتبال ایران را 

کسب کنند.
هفته سی و یکم لیگ دسته اول 
فوتبال ایران در حالی امروز یک شنبه 
از ســاعت ۱۹ و به طور همزمان در 
شــهرهای مختلف برگزار می شود 
کــه دو تیم صدرنشــین مس کرمان 
و ملوان بندر انزلی تحت شــرایطی 
می توانند سه هفته زودتر از پایان لیگ 
دســته اول صعودشان به لیگ برتر را 

قطعی کنند. 
در جدول رده بندی مس و ملوان 
با ۶۲ امتیاز و به دلیل تفاضل گل اول 
و دوم هســتند و آرمــان گهر با ۵۴ 
امتیاز در رده سوم است و اختالفی ۸ 
امتیــازی با این دو تیم دارد. خیبر نیز 
با ۵۲ امتیاز در رده چهارم قرار دارد.

دو تیــم فوتبال مــس کرمان و 
ملوان در هفته ســی و یکم به ترتیب 
بایــد برابر اســتقالل خوزســتان و 
اســتقالل مالثانی به میــدان روند. 
شــرایط صعود این دو تیم به شــرح 

زیر است.
پیروزی مــس و ملوان و 

توقف آرمان گهر
اگر مس و ملــوان، هر دو برابر 
رقبــای اســتقاللی خود بــه برتری 
برســند و آرمان گهر ســیرجان در 
دیدار برابر شــمس آذر قزوین امتیاز 
از دســت دهد، اختالف این دو تیم 
با تیم ســیرجانی به بیش از ۱۰ امتیاز 
افزایــش پیــدا می کنــد و این یعنی 
شاگردان فرزاد حسین خانی و مازیار 
زارع در مــس و ملوان جواز حضور 
در لیگ برتر را پس از ســال ها کسب 

خواهند کرد. 
در این شــرایط پیــروزی خیبر 
برابر شاهین شــهرداری بوشهر هم 
خللــی در صعود ایــن دو تیم ایجاد 

نمی کند.
تساوی یا شکست هر ۳ تیم 

مس، ملوان و آرمان گهر

اگر هر ۳ تیم در هفته سی و یکم 
برابر حریفان خود به تساوی برسند یا 
شکست بخورند، اختالف ۸ امتیازی 
حفظ می شود و کار به هفته های آینده 

کشیده خواهد شد. 
در ایــن بین خیبــر اگر امتیاز از 
دســت دهــد، دیگر شانســی برای 
صعــود نخواهد داشــت و اگر برابر 
شاهین شهرداری برنده شود، شانس 
خــود را برای صعود بــه لیگ برتر، 
حداقل یک هفته دیگر حفظ خواهد 
کرد زیرا اختالفش با مس و ملوان به 
۸ یا ۷ امتیــاز کاهش پیدا می کند. در 
این صورت خیبر و آرمان گهر برای 
ایــن که بتوانند به لیــگ برتر صعود 
کننــد، باید در هر ســه دیدار پایانی 
لیگ یک برنده شوند و مس و ملوان 

در هر سه دیدار شکست بخورند.
شکســت یا مساوی مس و 

ملوان و پیروزی آرمان گهر
اگــر هر کــدام از تیم های مس 
کرمان و ملــوان بندرانزلی این هفته 
برابر حریفانشان شکست بخورند یا 
متوقف شــوند و آرمان گهر و خیبر 
برابر رقبای خود به پیروزی برســند، 
شرایط صعود برای دو تیم صدرنشین 
کمی ســخت می شــود و هفته های 

بعدی سرنوشــت تیم صعودکننده را 
مشخص می کند.

تســاوی مس یــا ملوان و 
شکست آرمان گهر

اگر در هفته ســی و یکم ملوان 
برابر اســتقالل مالثانی به تســاوی 
برســد و آرمان گهر مقابل شمس آذر 
قزوین شکست بخورد، اختالف دو 
تیم به ۹ امتیــاز افزایش پیدا می کند. 
حتی اگر در ســه هفته پایانی ملوان 
در تمام بازی ها شکســت بخورد و 
آرمان گهــر هر ۹ امتیــاز ممکن را به 
دســت بیاورد، ملــوان و آرمان گهر 
در امتیازگیری برابر می شــوند اما به 
دلیل پیروزی ملــوان در بازی رفت 
دو تیم و تســاوی در بازی برگشت، 
ملــوان در جدول رده بندی باالی تیم 
ســیرجانی قرار خواهــد گرفت و 
اگر خیبر در بوشــهر متوقف شــود، 
 ملوان صعودش به لیگ برتر مسجل 

می شود.
این شــرایط برای مس متفاوت 
اســت زیرا اگر آرمــان گهر مغلوب 
شمس آذر قزوین شود و مس کرمان 
برابر اســتقالل خوزستان به تساوی 
برســد، اختالف دو تیــم به عدد ۹ 
افزایــش پیدا می کند و با توجه به دو 

تساوی بدون گل در بازی های رفت 
و برگشت دو تیم، در پایان فصل اگر 
مس و آرمان گهر در امتیاز برابر شوند 
)با فرض شکســت مس و پیروزی 
آرمان گهر در هر ســه هفته پایانی(، 
ابتــدا تقاضل گل و ســپس گل زده 
مشــخص می کند که چــه تیمی در 
جــدول در رده باالتری قرار خواهد 

گرفت.
پیــروزی هــر ۳ تیم مس، 

ملوان و آرمان گهر
در حالتی که هر ســه تیم باالی 
جدولــی در بازی هــای خــود در 
هفته ســی و یکم برنده شــوند، کار 
به هفته های آینده کشــیده می شــود 
زیــرا اختــالف ۸ امتیــازی مس و 
 ملوان بــا آرمان گهــر حفظ خواهد 

شد. 
تنها اتفاقی که در این حالت رخ 
می دهد، از بین رفتن شــانس صعود 
خیبــر رده چهارمی حتی در صورت 
پیروزی برابر شــاهین شــهرداری 
بوشهر اســت زیرا با توجه به حفظ 
اختالف ۱۰ امتیازی این تیم با صدر 
جدول، ســه هفته پایانی برای جبران 
این اختالف برای شاگردان کمالوند 

کافی نخواهد بود.

آبیهادردوقدمیتاریخسازی؛

استقالل و ۱۸۰ دقیقه تا 
رکورد رویایی

شاگردان فرهاد مجیدی دو بازی دیگر تا دست نیافتنی ترین رکورد تاریخ فوتبال ایران فاصله دارند.

 قشم قهرمان مسابقات موتور کراس هرمزگان شد

شرایط صعود مس و ملوان به لیگ برتر فوتبال
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دیــدار هفته بیســت و نهم مقابل مس رفســنجان و دیــدار هفته پایانی مقابل نفت مســجد 
ســلیمان تنها بازی های باقی مانده مجیدی در این مســیر هســتند و اگر شاگردان ربیعی و 
مهاجــری نتوانند کاری که ۲۸ تیم دیگر در آن ناتوان بودند را انجام دهند، اســتقالل مدل لیگ 
بیســت و یکم تبدیل به تیمی می شــود که نامش در تاریخ فوتبال ایران جاودانه خواهد شد. 

گروه ورزشــی- »من به این ها 
نمی بازم« یکــی از معروف ترین و 
جنجالی تریــن جمالتی اســت که 
در نشســت های مطبوعاتی از سوی 

فرهاد مجیدی تا به امروز گفته شده. 
جلمه ای که فصل گذشــته و در پی 
اتفاقات و حواشــی داخلی استقالل 
مجیــدی را بر آن داشــت تا به زبان 

بیــاورد و آن زمان کســی فکرش را 
نمی کــرد این جمله فصل بعد تبدیل 
به الگوی حرکتی اســتقالل و شعار 

این تیم شود. 

اســتقالل تهران در لیگ بیست 
و یکــم در حالی ســه هفته مانده به 
پایان رقابت های لیگ برتر توانست 
قهرمانی خودش را در لیگ مســجل 

کند و به حســرت ۹ ساله آبی ها در 
رســیدن به این عنوان پایان دهد که 
حاال بعــد از بازی مقابل آلومینیوم و 
تســاوی بدون گل در این بازی، دو 

قــدم تا یک رکــورد تاریخی فاصله 
دارد. 

۱۸ برد و ۱۰ تساوی حاصل کار 
آبی پوشان در ۲۸ هفته گذشته از لیگ 

برتر اســت و در این میان شاگردان 
مجیــدی رقبای قــدری را از پیش 
رو برداشــته و به قول سرمربی خود 
به آنها نباخته اند. رفت و برگشــت 
دربی، رفت و برگشــت ســپاهان و 
دیدارهای ســخت و حساسی مثل 
بازی با گل گهر و فوالد خوزســتان 
از ســر آبی ها عبور کرده و مجیدی 
و شــاگردانش یا مقابل این حریفان 
پیروز شــدند و یا حداقل یک امتیاز 
از بــازی مقابــل این تیم هــا بیرون 
 کشیدند و به رکوردی دست نیافتنی 

رسیدند. 
مجیدی در این مســیر رکورد 
۱۹ بازی برانکــو، ۲۱ بازی مرحوم 
پورحیــدری، ۲۲ بازی قلعه نویی و 
۲۴ بازی علــی پروین را از پیش رو 
برداشــته و تا همینجا هم رکورد دار 
شکســت ناپذیری در فوتبال ایران 
اســت ولی قهرمانی بدون شکست 
یــا همان قهرمانی پــاک که در لیگ 
انگلیس این اسم را رویش گذاشتند 
یــک رکورد رویایی اســت که البته 
استقالل فاصله چندانی با آن ندارند. 
قهرمانی پاک عنوانی اســت که 
به آرســنال در زمــان هدایت ونگر 

داده شــد که در فصل ۲۰۰۴-۲۰۰۳ 
به دســت آمد و قبل و بعدش چنین 
رکــوردی وجود نداشــت و حاال 
اســتقالل دو بــازی تا ایــن افتخار 

آفرینی فاصله دارد.
دیدار هفته بیســت و نهم مقابل 
مس رفســنجان و دیدار هفته پایانی 
مقابــل نفت مســجد ســلیمان تنها 
بازی های باقی مانده مجیدی در این 
مسیر هســتند و اگر شاگردان ربیعی 
و مهاجــری نتوانند کاری که ۲۸ تیم 
دیگــر در آن ناتــوان بودند را انجام 
دهند، اســتقالل مدل لیگ بیست و 
یکــم تبدیــل به تیمی می شــود که 
نامش در تاریخ فوتبال ایران جاودانه 

خواهد شد. 
باید دید مجیــدی در دو بازی 

بعد هم به »اینها« نمی بازد؟
خبــر خــوش بــرای آبی 
پوشان؛۲ ســتاره دیگر در راه 

استقالل
مسئوالن باشــگاه استقالل در 
حــال مذاکره بــا دو بازیکن خوب 
کشورمان برای حضور در جمع آبی 

پوشان تهرانی هستند.
پس از مســجل شدن قهرمانی 

شــاگردان فرهاد مجیــدی در لیگ 
برتر فوتبال ایران، حاال مسئوالن این 
باشــگاه در صدد هستند تا با جذب 
بازیکنان مد نظــر خود در یارگیری 

عملکرد خوبی داشــته باشــند 
و بتواننــد فصل آتــی را نیز با 

قدرت آغاز کنند.
بر این اســاس باشگاه 
اســتقالل با محمد نادری 
بازیکن فصــل قبل آلتای 
اســپور ترکیــه و  کاوه 
رضایــی مهاجم فصل 

پیش تیــم اودهرلی 
مذاکراتی  بلژیــک 
را آغــاز کــرده و 
ایــن مذاکرات در 
آستانه نهایی شدن 

قرارداد اســت. گفته می شود 
ایــن دو بازیکن برای ۲ فصل آتی 

خواهــد بود.  تیم فوتبال اســتقالل 
تهــران با هدایت فرهاد مجیدی پس 
از ۹ ســال عنوان قهرمانی ایران را 
در شــرایطی بــه دســت آورد که 
رکوردهای مختلفی از ســوی این 

 تیــم در فوتبال ایــران به ثبت 
رسید.

گروه ورزشــی-  تیــم موتور 
کراس جزیره قشــم مقام نخســت 
اســتان  موتورکــراس  مســابقات 
هرمزگان و انتخابی کشــور )یادواره 

محمد باللی( را کسب کرد.
مسابقات موتورکراس قهرمانی 
اســتان هرمزگان و انتخابی کشــور 
)یادواره محمد باللی( در پیست قدیم 
موتور کراس جزیره قشــم در ساحل 
جنوبی پشــت زیارتگاه شــاه شهید 

برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.

این مسابقات در دو کالس ۲۵۰ 
و ۴۵۰ سی ســی جوانان برگزار شد 
کــه از هر کالس ۲ نفر به مســابقات 

کشوری راه یافتند.
در کالس ۲۵۰ سی سی انفرادی 
»علیرضا احمــدی« از بندرعباس به 
مقام نخســت دست یافت و »شمس 
الدین تکی زاده قشــمی« و »عبداهلل 
اســدی« هر دو از جزیره زیبای قشم 

به ترتیب دوم و سوم شدند.
»محمدشــریف  همچنیــن 

ســرودی« در کالس ۴۵۰ ســی سی 
عنــوان اول را از آن خود کرد، »امین 
بازماندگان« دوم شــد و »سید محمد 

حسینی« نیز به مقام سومی رسید.
در این مســابقات پنــج تیم از 
شهرســتان های بندرعبــاس، بندر 
خمیر، جناج بســتک، قشم و میناب 
حضور داشــتند که تیم های یادشده 
برای کســب ســهمیه حضــور در 
مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور 

با هم به رقابت پرداختند.

پیست موتور کراس این جزیره 
برای برگزاری این مسابقات استانی با 
حمایت های شورای اسالمی شهر و 
شهردار قشم در جاده ساحل جنوبی 
پشت زیارتگاه شاه شهید به صورت 

موقت تعمیر و بازسازی شده بود.
در آیین اهدای جوایز مقام های 
اول تا سوم این مسابقات در دو کالس 
۲۵۰ و ۴۵۰ ســی سی جوانان حجت 
االســالم »غالمرضا حاجبــی« امام 

جمعه و »میرداد میردادی« شهردار 
قشم و جمعی از مسوولین و 

ورزشــکاران سرزمین 
آب و آفتــاب حضور 

داشتند.


