ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺟﺎم ﻓﺠﺮ ﺑﺎﻧﻮان
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻣﻨﻮر اﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪی ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ
ورزش ﺑﺎﻧﻮان ﺟﺎﺳﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﮑﺮان ﻧﯿﻮز اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
اﯾﺎم اﻟﻠﻪ دﻫﻪ ﭘﺮﻓﺮوغ ﻓﺠﺮ وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﯾﺎد وﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﺪای
واﻻﻣﻘﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺑﺎﻧﻮان در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :در رﺷﺘﻪ داژﺑﺎل ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  22ﺗﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد 88
ـﻢ
ـﺎن ﺗﯿـ
ـﻪ در ﭘﺎﯾـ
ـﺪ ﮐـ
ـﺮی ﺷـ
ـﺘﺎن ﭘﯿﮕﯿـ
ـﺮ ﺷﻬﺮﺳـ
ـﺎﻧﻮان از ﺳﺮاﺳـ
ﻧﻔﺮﺑـ
ﻧﻮراﻟﺜﻘﻠﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻗﺒﺎ ﺑﺮ ﺳﮑﻮی اول ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺗﯿﻢ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ دوم ﺷﺪ.
اﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪی ﯾﺎدآور ﺷﺪ:در رﺷﺘﻪ ﻫﻨﺪﺑﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  4ﺗﯿﻢ اﺳﺘﺎرت آن
را زدﯾﻢ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﻧﻮان اداره ورزش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ ورزش ﺑﺎﻧﻮان ﺟﺎﺳﮏ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد:اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  3ﺗﯿﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در رﺷﺘﻪ ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن
ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ ﮐﺎر ﺑﻮدﯾﻢ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ  12ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ اداره ورزش ﺟﺎﺳﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﯾﻦ دوره
از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﻮد.
اﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻧﮑﺮد :در رﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎ )ﮐﺮال(،ﺑﺎﻧﻮان ﺷﻨﺎﮔﺮ در ﺳﻪ
رده ﺳﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در رده ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ﭘﺮﯾﺎ ﭘﺎرﺳﺎ
،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺎره ﺣﺴﯿﻨﯽ و در رده ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﮑﺮی ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ
ﺳﮑﻮی اول ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ ورزش ﺑﺎﻧﻮان ﺟﺎﺳﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎده
روی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺷﻬﺮﺟﺎﺳﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺳﺘﺎی ﺟﺎﺳﮏ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮﮔﺰار و درﭘﺎﯾﺎن ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ
ﻗﺮﻋﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻫﺪاء ﺷﺪ.
اﻣﯿﺮاﺣﻤﺪی در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ

ﻧﺸﺎط و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ورزش در ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺸﺎر ﺑﺎﻧﻮان
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ورزش ﺑﺎﻧﻮان ﺟﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه،
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ورزش در ﺑﯿﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻧﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ورزﺷﯽ
ﻓﺼﻠﯽ ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺎده روی ،ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی در راه اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ
اﻳﻨﺠﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪه
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ
و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦ

ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ رﻫﺒﺮی اﻣﺎم راﺣﻞ )ره( ﺑﻪ
اﺳﺖ ،ﺗﮑﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﺖ و وﺣﺪت
و دﺷﻤﻦ اﻣﺮوز وﺣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
وﺣﺪت را از اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮕﻴﺮد .

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺗﻮان ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﺑﺎﻧﻮان اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ را در ﮐﺸﻮر و ﺧﺎﺻﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳﮏ رﻗﻢ
ﺑﺰﻧﯿﻢ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﯾﺮان را در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺣﻮزه زﻧﺎن اﻧﻌﮑﺎس دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺎت اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﮑﺮان ﻧﯿﻮز؛ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﺠﺮ در ﻫﻨﺪﺑﺎل،ﺷﻨﺎ،ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ،وﺳﻄﯽ و ﻓﻮﺗﺴﺎل در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮﮔﺰار
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﺳﺎﻟﻦ اﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺟﺎﺳﮏ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ادارات ،رﺋﺒﺲ اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن،ﻣﺴﺌﻮل
ﮐﻤﯿﺘﻪ ورزش ﺑﺎﻧﻮان ،ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و ورزﺷﮑﺎران ﺑﺮﮔﺰار و ﺑﻪ
ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ از ﻃﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و اداره ورزش ﺟﻮاﯾﺰ اﻫﺪاء
ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

