
3 ویژه شیروان سال چهاردهم   /   ویژه نامه 327

27 بهمن ماه 1395

22 بهمن ام��س��ال نیز  همچون  امین ع��وض زاده_ 

س��ال ه��ای گذشته م��ردم ش��ی��روان حماسه آفریدند  و 

در هوای سرد و برفی با  حضور گرم و صمیمی خود در 

راهپیمایی، شور شیرین حضورشان را در برگ زرین 

دیگری از افتخارات و تاریخ این شهر به ثبت رساندند.

مردم دارالمصلین در حالی که آسمان دره��ای نعمت 

خود را باز کرده بود با حضور حماسی خود در راهپیمایی 

یوم ا... 22 بهمن در جشن سی و هشت سالگی انقالب 

شرکت کردند و انقالبی بودن خود را فریاد زدند و نشان 

دادند که همچنان تا آخرین نفس پای آرمان های امام)ره( 

و شهدا ایستاده اند.جمعه ای که گذشت مردم شیروان که 

636 شهید واال مقام را در ادوار مختلف تقدیم این انقالب 

و وطن کرده اند به خیابان آمدند، از همه اقشار و از همه 

سنین، آمدند تا بگویند پای خون شهیدانشان ایستاده اند 

و بار دیگر پیام وحدت و اقتدار خود را از این طریق به گوش 

دشمنان یاوه گو رساندند.

گرمای حضور شیروانی ها سرما را هم شرمنده کرد

سرفراز مانند ایران،سربلند همچون شیروان

عوض زاده- والیبال در شیروان همواره جزو ورزش های 

پرطرفدار محسوب می شود و از معدود ورزش هایی است 

که حتی شاهد بوده ایم در یک رقابت استانی توانسته است 

سالن شهید حمید پوررضا را مملو از جمعیت کند.اما این 

رشته ورزش��ی طی سال های گذشته با بی مهری هایی 

مواجه شد و شاهد بودیم بعد از تیم قند شیروان که در سطح 

اول رقابت های والیبال کشور افتخار آفرینی می کرد و به 

عنوان نماینده ای از شیروان معرف شهرمان در جای جای 

ایران بود دیگر تیمی نه تنها در این سطح بلکه حتی در دسته 

های پایین تر نیز مورد حمایت واقع نشد.در همین خصوص 

و برای اطالع از وضعیت کلی والیبال شهرمان گفت وگویی 

با رئیس جدید هیئت والیبال شیروان انجام دادیم.»احمد 

مدبر« که چند ماهی است ریاست هیئت والیبال را بر عهده 

گرفته و این هیئت بعد از مدت ها دارای رئیس هیئت شده 

است می گوید: متاسفانه حدود دو سالی بود که هیئت 

والیبال با سرپرست اداره می شد و در این مدت نیز اقدام 

و حمایت های کافی برای اعزام تیم ها و یا معرفی تیم برای 

مسابقات انجام نشده بود.وی ادامه می دهد: ما در اولین 

قدم نسبت به اعزام تیم والیبال نیروگاه برای شرکت در 

مسابقات لیگ کارگران استان اقدام کردیم که در این رقابت 

ها که با کمک های مالی نیروگاه همراه شده بود تیم توانست 

مقام اول رقابت ها را کسب کند.»مدبر« یکی از ویژگی های 

مسابقات اخیر که میزبانی فینال آن نیز به شیروان واگذار 

شد را پر شدن ظرفیت سالن شهید پوررضا از تماشاگر 

عنوان می کند  و اظهار می دارد: در رابطه با اعزام تیم ها در 

قدم بعد تیم بانوان برای شرکت در مسابقات جام دهه فجر 

به بجنورد اعزام شد که در این رقابت ها بانوان شیروانی 

توانستند مقام سوم را کسب کنند.وی درباره انتخاب دبیر 

و نایب رئیس هیات نیز توضیحاتی ارائه و خاطر نشان می 

کند: برای سمت دبیری »حبیب مقیمی« که از مربیان و 

داوران با مدرک درجه ملی است را در نظر گرفتم و حکم 

ایشان صادر شد و خانم نیازی که از بازیکنان مطرح و مربی 

دارای مدرک است را نیز به سمت نایب رئیسی قرار دادم که 

در بخش بانوان نیز امیدوارم اتفاقات خوبی برای والیبال 

با شایستگی که در ایشان سراغ دارم رخ دهد.»مدبر« که 

پیش از این نیز به صورت مستمر در والیبال شیروان حضور 

داشته است ادامه می دهد: سال قبل با هزینه شخصی تیم 

والیبال »اتوگالری مدبر« را به مسابقات جام رمضان استان 

اعزام کردیم که توانست مقام دوم مسابقات را در بجنورد 

از آن خود کند و البته هیچ وقت از کمک های مالی به تیم 

های شهرستان دریغ نکردم.وی که به گفته خود ابتدا در 

ورزش هندبال فعالیت می کرد و به خاطر جذابیت و عالقه 

به والیبال روی آورده است تصریح می کند: در حال حاضر 

با هدف راه اندازی تیم های والیبال در سطوح و رده های 

سنی مختلف در حال فعالیت هستیم.»احمد مدبر« خبر 

خوشی نیز به شیروانی 

ها می دهد و می افزاید: 

در خصوص راه اندازی 

ی���ک ت��ی��م وال��ی��ب��ال در 

سطح زیرگروه کشوری 

نیز اقدام کرده ایم که ان 

شاءا... در سال آینده این 

تیم راه اندازی می شود 

شرکت  مسابقات  در  و 

خواهد ک��رد.وی از حمایت های دکتر عبدالرضا عزیزی 

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی و »خسرو 

منعمی« مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی تشکر 

و خاطر نشان می کند: برای برگزاری کالس های ارتقای 

مربیگری و داوری در شهرستان برای پیشرفت جوانان 

اقداماتی را انجام داده و پیگیر آن هستیم . 

رئیس جدید هیئت والیبال:

شیروان در مسابقات زیرگروه کشوری تیم دار خواهد شد


