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عوض زاده- آیین تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی 

شیروان برگزار شد.در دهمین روز از دهه فجر در مراسمی 

با شکوه در مجتمع فرهنگی هنری غدیر با حضور نماینده 

مردم شیروان در مجلس، مدیر کل ورزش و جوانان خراسان 

شمالی، تعدادی از مسئوالن و اعضای ش��ورای اسالمی 

شهر و خانواده ورزشکاران، پیشکسوتان، قهرمانان، خیران 

ورزشی و اصحاب رسانه فعال در حوزه ورزش تجلیل به عمل 

آمد.نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی در این 

آیین با تبریک ایام ا... دهه فجر اظهار داشت: ورزشکاران 

شیروان همواره نشان داده اند حتی با کمترین امکانات 

می ت��وان بهترین نتایج را گرفت.»عزیزی« به جنبه های 

مختلف ورزش در زندگی انسان اشاره و تصریح کرد: توسعه 

ورزش همگانی و قهرمانی تاثیر مستقیم در سالمت جامعه و 

کاهش آسیب های اجتماعی دارد.مدیر کل ورزش و جوانان 

خراسان شمالی هم از شیروان به عنوان خطه قهرمان و 

پهلوان پرور نام برد و گفت: شیروان همواره چه در قبل از 

تشکیل استان خراسان شمالی و چه بعد از آن قهرمانان 

پرآوازه ای را به کشور معرفی کرده است.»خسرو منعمی« که 

به نظر می آمد اطالعات زیادی از ورزش شیروان و آشنایی 

کافی با ورزشکاران و پیشکسوتان شیروانی دارد، بسیاری 

از پیشکسوتان و قهرمانان شیروانی را نام برد و گفت: این 

افراد افتخارات خراسان شمالی هستند.وی که چند ماهی 

است مدیریت اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی را 

بر عهده گرفته است خبر خوشی به شیروانی ها داد و گفت: 

قول می دهم بعد از تکمیل ورزشگاه 15 هزار نفری بجنورد 

و ساختمان اداره کل که هر دو آخرین مراحل تکمیل را 

طی می کنند مهم ترین و با اولویت ترین پروژه برای افتتاح 

در حوزه ورزش استان را سالن 3 هزار نفری شیروان قرار 

دهم.رئیس اداره ورزش و جوانان شیروان نیز از تالش های 

ورزشکاران، مربیان، داوران، مسئوالن هیات های ورزشی 

و پیشکسوتان تشکر کرد و افزود: آرزو می کنم در سال 96 

مقام های قهرمانی بیشتری کسب کنیم و نام شیروان در 

میادین ورزشی بزرگتر بدرخشد.»علی خالق زاده« با بیان 

اینکه زحمات افتخارآفرینان ورزشی با هیچ چیزی قابل 

مقایسه نیست خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این آیین 

این است که به ورزشکاران و پیشکسوتان بگوییم به یاد شما 

هستیم و امیدواریم بتوانیم گوشه کوچکی از زحمات شما را 

جبران کنیم.»خالق زاده« البته از پیشرفت چشمگیر مدال 

آوران شیروانی خبر داد و اظهار داش��ت: در سال 93 که 

مراسم تجلیل را برگزار کردیم 7 ورزشکار دارای مقام های 

کشوری و باالتر بودند ولی امروز شاهد هستیم 23 ورزشکار 

به چنین عناوینی دست پیدا کرده اند که این سیر صعود 

نتیجه زحمات هیئت ها، مربیان، ورزشکاران، همکارانم 

در اداره ورزش و جوانان و همچنین کل جامعه ورزشی 

شیروان است.به گزارش خبرنگار ما، در این آیین از 60 

پیشکسوت ورزشی، 20 خیر فعال در حوزه ورزش، 23 نفر 

از ورزشکاران مدال آور در سال 95 و 3 نفر از اصحاب رسانه 

فعال در حوزه ورزش تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

عنوانقهرماناننام هیات ورزشیردیف

سوم قهرمانی کشوررضا زینل زادهووشو1

سوم مسابقات جهانی جانبازان و معلوالنمحمدرضا ارشادی فرتنیس روی میز2

جودو3
قهرمان کوراش جهانمسلم نوری

دوم کوراش جهانی رده سنی جوانانامیرحسین قاسمی

دوم پاور لیفتینگ کشورابوالفضل ابراهیم زادهپرورش اندام4

سوم دو و میدانی رشته100 مترهانیه صداقتجانبازان و معلولین5

کوهنوردی6
قهرمان مسابقات سنگنوردی کشورامیرحسین ایمانی

قهرمان مسابقات سنگنوردی کشورامین توکلی نصب

قهرمانی فوتسال امیدهای کشور با تیم فرش آرا ی مشهدامیرمحمد اسماعیل پورفوتبال7

کونگ فو8

اول قهرمانی کشورعلیرضا صابر

دوم قهرمانی کشوربهادر قناد

دوم قهرمانی کشورامیرحسین زارع

دوم قهرمانی کشورمیالد ابراهیم زاده

سوم قهرمانی کشورامیرمهدی ابراهیم زاده

استاد فیده شطرنج و سه سال فینالیست قهرمانی کشورمازیار باقریشطرنج9

کشتی10
دوم مسابقات جهانی کشتی پهلوانیجالل علیزاده

سوم نوجوانان کشتی آزاد قهرمانی کشورمحسن صدیق

والیبال11
دوم مسابقات والیبال دسته اول باشگاه های کشوربهروز شاکری

دوم مسابقات والیبال دسته اول باشگاه های کشورمحمد مختاری

بوکس12
سوم نوجوانان قهرمانی کشورامین صرایی

سوم نونهاالن قهرمانی کشورحمیدرضا نظرزاده

قهرمان مسابقات کشورحمید سلمانیانکشتی با چوخه13

طی مراسمی صورت گرفت

تجلیل از افتخار آفرینان شیروان


