ورزش نفت
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نايب قهرماني سنگ نورد نفت اميديه

سنگ نورد تیم
نفت امیدیه موفق
شد در مسابقات
قهر ما نی سنگ
نوردی كشوري ،با
کسب رتبه دوم به
مدال نقره دست
پید ا کند  .ر ضا
چاشي ،سنگ نورد
جوان و عنوان دار
باشگاه نفت اميديه
كه عناوين مختلف
كشور را با خود به يدك مي كشد ،در مسابقات سنگ نوردي كشور «جام نومرز» كه به ميزباني اراك برگزار شد،
توانست با اختالف بسیار ناچيز مقام نايب قهرماني اين مسابقات را كسب کند.
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صعود كوهنوردان نفت و گاز
گچساران به کوه گوهر

به مناسبت هفته تربيت بدني و نیز رشد و توسعه ورزش همگانی
در میان کارکنان و تشویق آنها به امر ورزش ،كوهنوردان نفت و گاز
گچساران به همراه تعدادی از کارکنان به ارتفاعات كوه گوهر صعود
كردند .كوهنوردان نفتي طی یک روز این صعود را انجام دادند .تيم
كوهنوردي نفت و گاز گچساران يكي از تيمهایي است که طي سالهاي
گذشته در سطح مناطق نفتخيز و وزارت نفت ،سابقه چند صعود ملي
و بينالمللي را در كارنامه خود دارد .گفتنی است ،کوه گوهر رشته کوهی
در غرب لرستان در جهت شمال غربی جنوب شرقی به موازات رشته
کوه زاگرس ودر بخش طرهان به طول  ۳۳کیلومتر کشیده شده است
و ارتفاع قلل آن به باالی  2000متر میرسد.

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 897

واترپلویيستهاي نفت و گاز گچساران
جهاني شدند
تیم ملی واترپلوی جوانان ایران مدال برنز
رقابتهای قهرمانی آسیا را به گردن آویخت و
جهانی شد .ششمین دوره رقابتهای واترپلوی
قهرمانی جوانان آسیا (زیر  ۱۹سال) به میزبانی
تاشکند ازبکستان برگزار شد که تیم ملی ایران
توانست به مقام سوم دست پیدا کند.امير
محمد پرهون و حسين خالدي تبار ،دو تن از
مليپوشان نفت و گاز گچساران بودند كه در
تركيب تيم ملي جوانان حضور داشتند و موفق
شدند با کسب این مقام ،براي نخستين بار
سهميه مسابقات جوانان جهان را به همراه تیم
ملي كسب كنند .ملیپوشان جوان واترپلوی
ایران در آخرین دیدار خود مقابل تیم قدرتمند
ژاپن به آب زدند .این دیدار در پایان با نتیجه
 ۱۴بر  ۴به سود تیم ملی ژاپن به پایان رسید
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تا تیم ملی ایران با کسب  ۶امتیاز ،عنوان سوم
رقابتهای واترپلوی جوانان آسیا را به نام خود
ثبت کند .تیم ژاپن با  ۱۰امتیاز در جایگاه
نخست ایستاد و تیم هم چین دوم شد .با این
حساب تیم ملی واترپلو جوانان ایران به همراه
تیمهای چین و ژاپن ،سهمیه حضور در
رقابتهای جوانان جهان را کسب کرد.

صعود کارکنان نفتخیز جنوب
به ارتفاعات مال آقا
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کارکنان خانم و آقای شرکت مناطق نفتخیز
جنوب به مناسبت هفته تربیت بدنی و نیز با هدف
توسعه ورزش همگانی به ارتفاعات «مال آقا» در
شهرستان باغملک صعود کردند.
تعدادی از کارکنان خانم و آقای شاغل در
شرکت مناطق نفتخیز جنوب در دو روز و دو
صعود جداگانه که اعضای هر کدام از دو گروه را
بیش از  100نفر از کارکنان تشکیل میدادند ،به
صورت دسته جمعی به ارتفاعات «مال آقا»
باغملک صعود کردند.
ارتفاعات «مال آقا» در منطقهای کوهستانی از
سلسله جبال رشته کوه زاگرس واقع شده که در
میان کوههای بلند محصور است و رودخانهای
مواج وسرد از کنار آن میگذرد .این ارتفاعات در
شمال شرقی شهرستان باغ ملک ،در شرق استان
خوزستان واقع شده است.

صدرنشینیتیمنفتامیدیه
در لیگ وزنه برداری
باشگاه نفت و گاز امیدیه در پایان هفته دوم لیگ وزنهبرداری
جوانان خوزستان در صدر جدول قرار گرفت.
هفته دوم مسابقات لیگ وزنهبرداری جوانان خوزستان ،در
سالن وزنهبرداری شهدای خوزستان برگزار شد.
در این هفته ،باشگاه نفت و گاز امیدیه با  752امتیاز ،باشگاه
مناطق نفتخیز جنوب با  698امتیاز ،هیات وزنهبرداری شهرستان
دزفول با  672امتیاز و باشگاه ملی حفاری با  669امتیاز در ردههای
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اول تا چهارم قرار گرفتند.
همچنین در مجموع دو هفته سپری شده از این رقابتها ،در
حال حاضر باشگاه نفت و گاز امیدیه با  1478امتیاز ،باشگاه ملی
حفاری با  1405امتیاز ،باشگاه مناطق نفتخیز جنوب با 1398
امتیاز و هیات وزنهبرداری شهرستان دزفول با  1316امتیاز به
ترتیب در مکانهای اول تا چهارم جای گرفتهاند.
 10تیم در لیگ وزنهبرداری جوانان خوزستان حضور دارند.
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