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نایب قهرمانی همکار گازی در دو ومیدانی
کارگران کشور

 4هزار
كارنامه
رنامه

یعقوب آرخی ،همکار و ورزشکار شرکت ملی گاز ایران که از
کارکنان شاغل در اداره گاز شهرستان بندر ترکمن استان گلستان است،
با حضور درمسابقات دوومیدانی قهرمانی کارگران کشور ،انتخابی تیم
ملی در رشته پرتاب نیزه موفق شد ،پس از رقابتی سخت با دیگر حریفان،
با قرار گرفتن روی سکوی دوم ،مقام نایب قهرمانی این دوره ازمسابقات را
کسب کند.به پاس قدردانی از زحمات وتالشهای یعقوب آرخی ،با اهدای
مدال وحکم قهرمانی از سوي رئیس انجمن و همچنین فدراسیون دوو میدانی

کشور ،از اين ورزشكار قهرمان به نحو شايستهاي تجلیل شد.
محمد رحیم رحیمی ،مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان ،امور ورزش
و پایگاه بسیج شهید گرزین این شرکت نیز برای این ورزشکار نامآور ،توفیق
روز افزون وکسب افتخارات بیشتر در سایر میادین ورزشی را آرزو کردند.
شایان ذکر است ،این رقابتها با هدف انتخاب تیم ملی و اعزام به مسابقات
دو و میدانی جهانی کارگران در کشور اسپانیا ،در آبان امسال به میزبانی
اصفهان برگزار شد.

دعوت بازیکنان نفت امیدیه و گچساران
به اردوی تیم ملی واترپلو
دوبازیکن تیمهای واترپلو نفت امیدیه و نفت و گاز
گچساران ،به اردوی تیم ملی واترپلو ایران دعوت
شدند.
با تشخیص کادر فنی تیم ملی واترپلو کشورمان،
حسین خالدی تبار و پیمان اسدي ،بازيكنان
گچساراني تیم لیگ برتری نفت و گاز گچساران و نفت
اميديه به اردوی جدید تيم ملی واترپلو دعوت شدند.
این دو بازیکن پیش از این نیز به اردوهای تیم ملی

دختران نوجوان هندبالیست نفت و گاز گچساران ،به
اردوی تيم ملي ایران دعوت شدند .دومین اردوی تیم ملی
نوجوانان بانوان (منطقه جنوب کشور ) برای حضور در
مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا ،سال  2019به مدت یک
هفته در استان مرکزی شهرستان اراک برگزار میشود که 3

ی و کوهنوردی

نفتخیز جنوب در پايان
هنگي  -ورزشي مناطق
ران اين باشگاه از هيات
كرد كه همچون گذشته،
تاپایان سال چند برنامه
متر رادر برنامه داریم که
پشت سر بگذاریم و در
کاران و خانوادههایشان
ا جدی گرفتن ورزش
المت خانواده و محل کار
ده و همیشه تندرست
که با تنی سالم ،میتوانند
ی کنند و مثمرثمر باشند.
وردی ،یکی از بهترین
رزشهای همگانی است
که میتواند به این
مهم کمک کند.
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هندبالیست دختر نوجوان نفت و گاز گچسارانی به این اردو
دعوت شدهاند .برهمین اساس و تصمیم کادر فنی تیم ملی
نوجوان خانم هندبال کشورمان ،پريچهر اشكبوس ،سيده مريم
حسيني و هستي بخشيزاده ،سه بازیکن نوجوان هندبالیست
نفت و گاز گچساران هستند که به اين اردو دعوت شدهاند.

حریفان تیم های نفتی درلیگ برترواترپلو
مشخصشدند
مراسم قرعه کشی بیست و هشتمین دوره رقابتهای
لیگ برتر واترپلو کشور (سال  ،)۱۳۹۷با حضور محسن
رضوانی (رئیس) ،محمد علیآبادی (نایب رئیس) ،فرید
فتاحیان (دبیر فدراسیون) و نمایندگان تیمهای حاضر
در این دوره از مسابقات در سالن جلسات استخر  ۹دی
برگزار شد .در این مراسم علی رفیعی ،سرپرست و آرش
حاتمی ،سرمربی تیم واترپلو نفت و گاز گچساران نیز به
نمایندگی از این باشگاه حضور داشتند.پس از انجام قرعه
کشی ،مقرر شد که هشت تیم شرکت کننده در دو گروه
 Aو  Bبا یکدیگر به رقابت بپردازند .مسابقات لیگ برتر
واترپلو با حضور تیمهای دانشگاه آزاد اسالمی ،نفت
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واترپلو دعوت شده بودند.
گفتنی است ،تیم ملی واترپلوی ایران به همراه این
 ۲ورزشکار نفتی موفق به کسب مقام سوم بازیهای
آسیایی جاکارتا  ۲۰۱۸در رشته واترپلو شد.
کادر فنی تیم ملی واترپلو کشورمان  ۲۰بازیکن را
به این اردو دعوت کرده که از روز شنبه  ۲۶آبان ماه در
محل استخر  ۹دی تهران آغاز و تا  10روز ادامه خواهد
داشت.

نوجواناندخترهندبالیستنفتگچساراندرتیمملی

ن خود آماری خوب برای
جنوب به حساب میآید.
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امیدیه ،سایپا ،رعد پدافند هوایی ارتش ،نفت و گاز
گچساران ،نماینده اصفهان ،استخر نوفالح و دیهیم برگزار
میشود که طبق برنامهریزیهای انجام شده دو تیم نفت
امیدیه و نفت و گاز گچساران در گروه  Aاین رقابتها
قرار گرفتند .گروهبندی این رقابتها به این شرح است:
گروه  :Aنفت امیدیه ،سایپا ،نفت و گاز گچساران و
استخر نوفالح
گروه  :Bدانشگاه آزاد اسالمی ،رعد پدافند هوایی
ارتش ،نماینده اصفهان و دیهیم
آییننامه و تاریخ برگزاری مرحله نخست این رقابتها
نیز در آینده اعالم خواهد شد.
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