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بیست و پنجمین دوره جشنواره فرهنگی  ،ورزشی
عشایرآذربایجان شرقی شکوه استقبال دردل طبیعت

تبریز -حبیب چرندابی .تقریبا"همه ساله وبا گذشت 45
روزازسال ،همواره مناطق دیدنی اطراف کلیبرآذربایجان شرقی
با کوههای کامال"سرسبز ودیدنی ودشتی عظیم با چمن طبیعی
وحضورعشایر متعدد منطقه ،رقابت های قهرمانی عشایر دررشته
های دوومیدانی،کشتی پهلوانی (آشیرما)،طناب کشی ودرنهایت
سوارکاری دردورده بانوان وآقایان برگزار می شود.
بی تردید تداوم برپایی این رویداد ورزشی وآنهم درجمع
عشایر منطقه درآذربایجان شرقی ومنطقه قره قیه وومنطقه
گردشگری (هارنا) ازروستاهای آبش احمد کلیبرعاملی شده
است که همواره استقبال پرشوروبیاد ماندنی بیش از هشتادهزار

تماشاگرراازسراسرکشورمان شاهدباشد.
امسال نیززیبایی های منطقه "هارنا" وافزایش تنوع مسابقات
،درکنارحضورتعدادکثیری ازمسووالن کشوری ولشکری قریب به
70هزارعالقمند دردل طبیعت بکروتماشایی با نمایش سنت های
حفظ شده عشایرگردهم آمده بودند تانظاره گررقابت پرشور قهرمانان
باتجربه وجوان طبیعت درچهاررشته ورزش سنتی عشایردردورده
بانوان وآقایان باشند.عالوه برحضورتعداد بیشتری ازنمایندگان خانه
ملت ،مهرعلیزاده استاندار اصفهان،خدابخش استاندارآذربایجان
شرقی وایوب بهتاج مدیرکل اداره ورزش وجوانان آذربایجان شرقی
وجعفری رئیس فدراسیون ورزش روستایی وبازی های بومی ومحلی

شرکت داشتند وعالوه برسخنرانی ومشارکت درامرتوزیع جوایز
قهرمانان ازتالشگران این رویدادعظیم فرهنگی وورزشی وبویژه
"خدایی"رئیس هیات ورزشهای روستایی وبازی های محلی وبومی
آذربایجان شرقی به نیکی یاد کردند..
.این جشنواره فرهنگی  ،ورزشی در رشتههای دو ومیدانی،
طنابکشی ،کشتی پهلوانی و اسب دوانی در  6کورس آقایان و 1
کورس بانوان برگزار شدکه حدود 150ورزشکار مرد و زن عشایردر
طناب کشی  ،دوومیدانی و کشتی" آشیرما "در بخش مردان ،
تیراندازی با کمان بصورت سواره در بخش بانوان و همچنین کورس
سواره در دو بخش بانوان و آقایان به رقابت پرداختند.
نتایج مسابقات
در بخش سوارکاری که مهیج ترین بخش این جشنواره بود در کورس
اول مهدی هلل لو با اسب دومان قهرمان شد و رحیم راشد و جمال
عباسی دوم و سوم شدند.
کورس دوم عرفان کرم دار با اسب مستان قهرمان شد و اصغر روحی و
فرهادرنجبر عناوین دوم و سوم را بدست آوردند.
درکورس سوم سوار جواد عبادی قهرمان شد و کیوان صالحی و مهدی
واحدی درمکانهای دوم و سوم ایستادند.
درکورس چهارم هادی حاجی خانلو باشایستگی اول شد ،اصغر روحی
و جواد عبادی دوم وسوم شدند.
درکورس پنجم سیاب کرجولو قهرمان شد وسیامک جمالی مشکی و
یوسف چاخرلو اقدم دوم و سوم شدند .
درکورس ششم و آخرین کورس مردان ،علی هژبری اول شدو مهدی
شیرزاده و هوشنگ شیرزاده به عناوین دوم وسوم قناعت کردند.
کورس هفتم که اختصاص به رقابت چابک سواران بانوان داشت،
مخلوقه خانی معروف به مه لقا خانی که رکورددارعنوان های قهرمانی
این مسابقات می باشد،با تشویق های حاضرین همچون سالهای
گذشته عنوان نخست را از آن خودکرد ،ندا نامی و شهرزاد قاسم پور به
ترتیب دوم وسوم شدند.
در کنار برگزاری مسابقات شهرزاد قاسم پور کمانگیری با اسب را نیز
به نمایش گذاشت.
اجرای موسیقی عاشیقی ،کوچ نمادین عشایر ،حضور بانوان عشایر با
لباس بومی ،کمانگیری روی اسب ،برپایی آالچیق های عشایر ،تکم
گردانی ،مراسم نمادین عروسی،عرضه تولیدات دامی ولبنی،غذاهای
سنتی،صنایع دستی وحضوربیش ازچهل خبرنگاروعکاس داخلی
وخارجی ودرنهایت جوایز نقدی قهرمانان از دیگربرنامه ها وگفتنی
های چشمگیر این جشنواره بود.

دومین اردوی آمادگی تیم ملی جت اسکی به میزبانی (خوزستان)

برترین های جام خلیج فارس شناخته شدند

دومین مرحله اردوی آموزشی وانتخابی تیم ملی جت اسکی با
حضور 25ورزشکاربرترکشور ،زیرنظر کادرفنی تیم ملی در خوزستان
برگزارشد .دراین اردو تمرینات آمادگی جسمانی زیرنظر مربی
بدنساز تیم ملی ایمان فیض آسا و تمرینات تخصصی وتکنیکی توسط
مجید اشرفی برگزارشد .درضمن مسابقات جت اسکی به نام خلیج
شماره  2232-سال چهل وهشتم 24 -اردیبهشت 66 1397

فارس با نظارت ،داود سلیانچی رییس انجمن جت اسکی کشورمان
برگزارشدکه اسامی نفرات برتر به شرح زیراست .

برترین های مسابقات

1مصطفی علوانیان (خوزستان) 2محمدزبردست((تهران)
3حمید خلفیان )
برترین های با نوان 1هانیه نصیری (تهران)2ثریا صالح آبادی

(تهران)3پرستوسهرابی (خوزستان).
برترینهاینونهاالن1حمزهالبوغبیش(خوزستان)2محمدامیر
حمید(خوزستان)3محمدامینحمید(خوزستان)
گفتنی است ،حمزه آلبوغبیشن  6/5ساله به عنوان پدیده
مسابقات شنا خته شد.

