نايبقهرمانيمناطق
نفتخیزجنوبدرليگبرتر
وزنه برداري ایران
تيم وزنهبرداري مناطق نفتخیزجنوب با کسب 2985
امتياز ،عنوان نايب قهرماني ليگ برتر باشگاههاي ایران را به
خود اختصاص داد .در هفته پنجم و پاياني اين رقابتها در
مجموع تيم بيمه رازي با کسب  3044امتياز قهرمان شد و
تيمهاي مناطق نفتخیزجنوب و بيمه تعاون در ردههاي دوم
وسومقرارگرفتند.محمدرضاکاظمينژاد،مديرفنيتيممناطق
نفتخیزجنوبدرخصوصمسابقات
فصل جاري ليگ برتر وزنهبرداري
باشگاههايکشورگفت:اينرقابتها
با فراز و نشيبهاي متعددي همراه
بود .با توجه به حضور وزنهبرداران ما
در مسابقات قهرماني نوجوانان و
جوانان جهان طي  2هفته ابتدايي اين
رقابتها،امتيازهایمهميراازدستداديم؛
اما پس از بازگشت وزنه برداران به تيم،
طي هفتههاي چهارم و پنجم و

با درخشش آنان ،موفق به کسب عنوان نايب قهرماني شديم.
وي در ادامه متذکر شد ،در اين دوره از رقابتها تيم وزنهبرداري
مناطق نفتخیزجنوب با 75درصد نيروي شرکتي و بومي در
اين مسابقات حضور پيدا کرده بود ،در حالي که تيم بيمه رازي
در مسابقات اين فصل با وجود نفراتي همچون سهراب مرادي،
کيانوشرستمي،بهدادسليميو. .يکتيمکهکشانيراتشکيل
داده بود و با صرف هزينههاي سنگين به مقام قهرماني دست
يافت .کاظمي نژاد در ادامه يادآورشد :ما ورزشکار مي سازيم و
در پرتو آن قهرماني کسب مي کنيم و در همين زمينه 6
وزنهبردار از مناطق نفتخیزجنوب به اردوي تيم ملي

نوجوانان و  4ورزشکار ديگر به تيم ملي جوانان دعوت شدهاند.
اعضای تیم مناطق نفتخیز جنوب که موفق شدند به نایب
قهرمانی لیگ دست پیدا کنند ،عبارتنداز :محسن نکيسايي،
عليرضا منصوري ،حسين غزاليالن ،حسين سلطاني ،آرمان
قرباني ،يعقوب پشوتني ،علي مکوندي ،افشين طاهري ،سيد
ايوب موسوي ،رحمان اورامه ،سيد جالل قريشي ،ميالدرهبري
نژاد ،علي داودي ،همايون تيموري ،سيد علي حسيني،
محمدرضا کاظمي نژاد (مدیر تیم) ،عبداالمير حزبه ،حميد
رشيدي ،بهمن مکوندي(مربیان) و آرش بهاران
(سرپرست)

قهرمانی دختر نفتی در
کیک بوکسینگ

مدال طال مسابقات
كاراته كشور بر گردن
فرزند نفتی

فرزند يكي از کارکنان شركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي منطقه البرز موفق شد
مقام اول مسابقات قهرمان قهرمانان کاراته
كشور (انشين كاراته) را به دست آورد.
محمدرحيمي نيا ،فرزند علی رحيمي نيا
از کارکنان حراست منطقه البرز در مسابقات
قهرمان قهرمانان كاراته كشور که در استان البرز
برگزار شد ،توانست به مدال طال این دوره از رقابتها
دست یابد.

فرزند يكي از کارکنان حراست ستاد وزارت نفت
موفق شد مقام اول مسابقات فری کیک بوکسینگ
استان تهران را کسب کند.
هستی سلیمیراد ،فرزند پیمان سلیمیراد از
کارکنان حراست ستاد وزارت نفت در مسابقات
فری کیک بوکسینگ رده نونهاالن استان تهران
موفق شد با پشت سر گذاشتن رقبایش به مقام
قهرمانی برسد .شایان ذکر است ،هستی سلیمیراد
 11ساله 3 ،سال است که ورزش قهرمانی در رشته فری
کیک بوکسینگ را شروع کرده و این دومین مقام قهرمانی
او در این مدت بوده است.

صعود کوهنوردان شرکت ملی نفت به
پلنگ چال
گروه كوهنوردي شركت ملي نفت ايران به
مناسبت سي و نهمين سالگرد پيروزي انقالب
اسالمي ،در ارتفاعات دركه به قله پلنگ چال صعود
کرد.گروه  18نفره کوهنوردان شرکت ملی نفت ایران
در هوايي سرد و مه آلود که در طول مسیر همراه با
برف و یخ بود ،به سمت قله پلنگ چال حرکت کردند
و پس از  3ساعت کوهپیمایی ،موفق شدند به قله
برسند و در پناهگاه پلنگ چال اتراق کنند.اسامي

اعضايی كه در اين برنامه شركت داشتند ،عبارتند از:
تورج ايرجي ،جالل كاظمي ،فريدون ابو قداره ،عبداهلل
شاهرخ ،مجيد خسرواني ،محمدرضا شهابي فر ،صفر
علي توحيدي ،سيد نادر رضوان ،امير رضا شيوه ياري،
سعيد شيوه ياري ،محمد دانشور ،نوراهلل رمضاني ،علي
تقوي ،سيد بهرام صفوي ،اهلل يار الياسي ،حمید
غفاري ،رحمت اهلل رزاقي ( مربي گروه ) و حسين
باقرزاده (سرپرست)
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