اخبار

مسابقات کیک بوکسینگ
قهرمانی جهان در باشگاه پیام
تهران برگزار می شود

مدیرعامل و عضو هیات مدیره باشگاه فرهنگی  -ورزشی پیام گفت:
مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی جهان اسفندماه امسال در باشگاه
پیام تهران برگزار می شود.
مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی جهان در باشگاه پیام تهران
برگزار می شود
حمید عباسی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود :این
مسابقات اسفندماه سال جاری با شرکت  150ورزشکار از کشورهای
مختلف برگزار خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این مسابقات به بهترین شکل و
در سطح مطلوبی برگزار شود ،اظهار کرد :باشگاه پیام آماده همکاری
با فدراسیون های ورزشی و بخش های مختلف کشور برای رشد و
توسعه ورزش است.
وی در ادامه به برگزاری رقابت های گرامیداشت دهه مبارک فجر در
باشگاه پیام اشاره کرد وگفت :این باشگاه درسی وهشتمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی میزبان بیش از 1100ورزشکار مرد و زن از
کارکنان وفرزندان آنان در  21رشته بود.
عباسی در ادامه به قدمت باشگاه پیام اشاره و اظهار کرد :دراین مدت
بخشی از امکانات و زیر ساخت های این باشگاه دچارفرسایش و
تخریب شده بود که این مشکالت بازسازی وامکانات باشگاه نوسازی
و توسعه یافته است.
به گفته وی هم اکنون حدود 140هزار نفر عضو باشگاه پیام تهران
هستند که شامل کارکنان و خانواده های وزارت ارتباطات و شرکت
های تابعه وافراد آزاد می باشد ،حدود 40هزار نفر از این اعضا را افراد
آزاد و خارج از مجموعه وزارتخانه و شرکت های تابعه تشکیل می
دهند.
عباسی افزود:این باشگاه با  138مجموعه ورزشی فرهنگی درسراسر
کشور ارتباط داشته و خدمات متقابل به همکاران و کارکنان
وزارتخانه ارایه می دهد.
مدیرعامل باشگاه ورزشی پیام درباره برنامه های ورزشی امسال این
مجموعه نیز گفت  :در سال جاری باشگاه به مناسبت روز جهانی
ارتباطات در  12رشته مسابقات مختلفی را برگزار کرد و در تابستان
نیز میزبان مسابقاتی برای  1700ورزشکار بود .
وی ادامه داد :سه طرح عمرانی عمده در روزهای آینده در باشگاه
افتتاح می شود که شامل سکوهای تماشاگران زمین فوتبال با بیش
از 500صندلی ،سکوهای تماشاگران تنیس با بیش از  240صندلی،
چادرهای زمین تنیس که یکی از بهترین و مجهزترین زمین های
تنیس تهران خواهد بود و نیز ساختمان اداری زمین فوتبال چمن
مصنوعی همراه با رختکن و سالن آموزش است.
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قهرمانی نیروی زمینی ارتش در مسابقات بسکتبال نیروهای مسلح

در مسابقات قهرمانی بسکتبال کارکنان پایور نیروهای مسلح (جام فجر انقالب اسالمی)؛ تیم نیروی زمینی ارتش به مقام قهرمانی رسید.
سرهنگ آریا شجاعی ،دبیر هیأت بسکتبال نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با اعالم این مطلب گفت :در این دوره از مسابقات که با حضور
شش تیم از نیروهای مسلح شامل تیم های نیروی زمینی ،پدافند هوایی ،نیروی هوایی ،نیروی دریایی ،نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح برگزار شد ،تیم های قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء (ص) و نیروی هوایی ارتش نیز مقام های دوم و سوم را کسب کردند.
سرهنگ شجاعی تصریح کرد :در مرحله فینال این رقابتها که با حضور امیر سرتیپ دوم ستاد جمشید فوالدی ،رئیس سازمان تربیت بدنی
ارتش ،امیر سرتیپ دوم ستاد حسین ولیوند زمانی ،رئیس هیات بسکتبال نیروهای مسلح و امیر سرتیپ دوم ستاد حسن پور ،مدیر تربیت بدنی
نزاجا برگزار شد؛ شاهد رقابت هایی بودیم که دارای جذابیت و تحرک بسیار از نظر کیفی بود و بویژه رقابت پایانی بین دو تیم نیروی زمینی و
پدافند هوایی در سطح باالیی برگزار شد و در نهایت تیم نزاجا به مقام قهرمانی دست یافت.
وی در پایان افزود :ان شاء اهلل همچنان شاهد تداوم و ارتقای سطح کیفی و تکنیکی رشته ورزشی بسکتبال در کلیه تیم های نیروهای مسلح
کشورمان باشیم.

در زورخانه شهید طوقانی بسیج

همایش ورزش باستانی نیروهای مسلح برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و یوم اهلل  22بهمن ،همایش ورزش باستانی با اجرای مشترک ورزش
زورخانه ای نیروهای مسلح در محل زورخانه شهید سعید طوقانی شهرک شهید محالتی تهران برگزار شد.
در این همایش باستانی که با حضور امیر سرتیپ دوم ستاد جمشید فوالدی ،رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش برگزار شد؛ باستانی کاران
نیروهای مسلح با نوای مرشد که در وصف اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السالم) بویژه بانوی دوعالم حضرت زهرا (س) قطعاتی را اجرا نمود
به انجام ورزش پهلوانی پرداختند .امیر سرتیپ دوم فوالدی در حاشیه این همایش با بیان اینکه ورزش باستانی از نظر ویژگی های فرهنگی و
روح معنوی که دارد ،می تواند در راستای ترویج فرهنگ اصیل ارزشی در عرصه ورزش مؤثر باشد ،گفت :باید فرهنگ این ورزش معنوی که پیوند
خورده با ارزش های واالی اسالمی و دینی است را در جامعه بویژه در بین نیروهای مسلح نهادینه کرد ،زیرا ورزش پهلوانی و زورخانه ای ورزشی
است که همواره با ذکر اهل بیت(علیهم السالم) گره خورده و می تواند در تعمیق ارزشهای اسالمی برای نسل جوان اثرگذار باشد.

