
برگزاری مسابقات فوتبال دستی در درمیان      قدس:  یک دوره مسابقه فوتبال دستی به مناسبت هفته دام پزشکی بین همکاران شبکه دام پزشکی درمیان برگزار شد. این 
مسابقات با هدف ایجاد روحیه و نشاط و تعامل بیشتر بین همکاران در قالب چهار تیم دو نفره برگزار شد. در پایان مدرسی و رحمانی مقام اول را کسب کردند که به رسم یادبود 

هدایایی به افراد برگزیده اهدا شد. 

جدال 3 ساعته مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوي با خبرنگاران 

صبوریان: نمی توانم یکشبه مشکالت را حل کنم

روی خط خبر نقل قول

سینا حسینی   مدیر کل ورزش و جوانان 
خراســان رضوی به مناســبت هفته تربیت 
بدنی مقابل خبرنگاران ورزشــی نشســت تا 
درباره مســایل کالن ورزش استان و جایگاه 
فعلی که با انتقاداتی از ســوی منتقدان رو به 
رو شــده، توضیحاتی را ارایه دهد. بخش زیاد 
پرسش و پاســخ های این نشست به موضوع 
ســرمایه گذاری نکردن بخــش خصوصی و 
حمایت نکردن مسؤوالن از نمایندگان استان 
در لیگ های برتر حرفه ای بود، به همین دلیل 
به علت اهمیت موضــوع توضیحات مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان خراسان رضوی را در 

این ارتباط در ادامه با هم مرور  خواهیم کرد.
کوروش صبوریــان در ابتدای این نشســت 
قبل از آنکه پرســش ها مطرح شود، با دفاع از 
عملکرد اداره کل ورزش و جوانان، در خصوص 
فعالیت های این مجموعه گفت: خوشبختانه تا 
به امروز با وجود مشــکالت فراوان پیش روی 
اداره کل با تالش و پشتکار رئیسان هیأت ها، 
مربیان و ورزشــکاران خراسان توانسته ایم در 
بین اســتان های کشــور جایگاه قابل قبولی 
داشــته باشــیم، به گونه ای که من امروز بر 
خالف اظهارنظر برخی منتقدان بر این باورم 
که ورزش استان به هیچ عنوان ضعیف نشده 
است، بلکه جایگاه قابل قبولی در برهه کنونی 

در اختیار دارد.
وی در ادامــه افزود: البته مشــکالتی هم در 
این بین وجود دارد، اما نمی توانیم موفقیت ها 
و پیروزی هــا را در این بیــن نادیده بگیریم. 
خوشــبختانه امروز ورزش خراسان رضوی در 
بسیاری از حوزه ها موفق بوده و توانسته است در 
بین برترین ها قرار گیرد، اما اکنون همه نگاه ها 

به ویترین ورزش اســتان که ورزش قهرمانی 
است، دوخته شده است، به همین دلیل ما در 
تالشیم با رایزنی های فشرده و مستمر مشکل 
موجود بر سر راه ورزش قهرمانی را نیز برطرف 
کنیم تا دوباره بتوانیم به سکوی مورد نظرمان 

در این حوزه دست پیدا کنیم.

 هر کاری از دستم برآمده انجام دادم!
مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی 
در پاســخ به اینکه نگرانــی اهالی ورزش بابت 
غیبت نمایندگان استان در لیگ های حرفه ای 
و معتبر بسیار زیاد است، گفت: من هر کاری از 
دستم بر آمده است، انجام داده ام تا از سهمیه 
ورزش خراســان دفاع کنم، اما وقتی امکانات 
محدود اســت و موانعی بــرای ورود بنگاه های 
اقتصادی خصوصی بر سر راه ورزش وجود دارد، 
از دســت من چه کاری ساخته است؟ من تنها 
می توانم پیگیری کنم و مطالبه حمایت داشته 
باشم، اما قدرت من به اندازه ای نیست که صنایع 
و بنگاه های اقتصادی خصوصی را وادار کنم که 

آن ها در بخش ورزش سرمایه گذاری کنند.

  از آستان قدس رضوی باید تشکر کنم 
اما از شهرداری انتظار بیشتری داریم

وی در پاســخ به این پرســش که چرا زمینه 
ورود شهرداری مشهد به حوزه ورزش قهرمانی 
را فراهم نمی کند، در صورتی که بســیاری از 
کالنشهرهای دیگر در این حوزه از حمایت های 
شــهرداری برخوردار هستند؟ گفت: من قبل 
از هر چیزی بایــد از فعالیت ها و حمایت های 
آســتان قدس رضوی در حوزه ورزش تشــکر 
کنم، انصافاً دوستان ما در مؤسسه تربیت بدنی 

آســتان قدس رضوی نهایت همکاری را با ما 
داشــته و از هیچ کمکی دریغ نکرده اند. درباره 
شهرداری هم باید بابت حمایت های فعلی تشکر 
کنم، اما واقعیت این است که شهرداری با توجه 
به حجم درآمدزایی بســیار زیادی که در این 
مقطع دارد، می تواند کمک بیشتری به ما داشته 
باشــد. مدیر تربیت بدنی همگانی شهرداری و 
معاون فرهنگی شــهرداری تا به امروز همراه 
ما بودند، اما برای حمایت بیشــتر نیاز به ورود 
اعضای شورای شــهر و مصوبات قانونی شورا 
داریم، بنابراین امیدوارم فضا به گونه ای فراهم 
شود که  ما بتوانیم در آینده شاهد حمایت های 

بیشتر شهرداری از ورزش قهرمانی باشیم. 

 نمره قبولی به خودم می دهم
صبوریان در پاسخ به این پرسش که در ماه های 
پایانی فعالیت دولت یازدهم و نزدیک شدن به 
زمان اتمام مأموریت خــود در این حوزه، چه 
نمره ای را به عملکرد خود می دهید؟ گفت: من 
اعتقادی به نمــره دادن ندارم، اما بر این باورم 
که عملکرد ما قابل قبول بوده اســت. ما شاید 
در حــوزه ورزش قهرمانی در مقطع کنونی با 
مشــکالتی رو به رو باشیم، اما همه چیز ختم 
به ورزش حرفه ای و حضور نمایندگان استان 
در چند لیگ کشــوری نمی شــود، و به طور 
قطع موفقیت ها بیشــتر از ایــن اتفاقات بوده 
است، بنابراین نمی توانیم نمره پایینی به نحوه 

مدیریتی ورزش استان داشته باشیم.

 انتخابات هیأت والیبال بزودی         
برگزار می شود

کوروش صبوریان در بخش دیگری از نشست 

خبری خود در پاســخ به پرسشــی مبنی بر 
سرنوشت نامعلوم هیأت والیبال استان گفت: 
مــن با آقــای داورزنی به صــورت خصوصی 
حرف زدم و در این رابطه به ایشــان گفتم که 
بهتر اســت هر چه ســریع تر فردی به عنوان 
سرپرست هیأت معرفی شود، اما ایشان تأکید 
کرد، ضرورتی برای انجام این کار نیســت و به 
جای این کار تکلیف را یکســره خواهیم کرد 
و رئیس جدید را انتخاب می کنیم، به همین 
دلیل به احتمال بســیار زیاد تــا پایان هفته 
انتخابات این هیأت برگزار خواهد شد تا رئیس 
جدید، مدیریت این هیأت ورزشی را در دست      

بگیرد.

 مالقات ویژه با معاون رئیس جمهور 
کوروش صبوریان در پاســخ به این پرســش 
که راه حل ویژه اداره کل برای حل مشکالت 
موجود در ورزش خراسان چیست؟ گفت: قرار 
است ظرف روزهای آینده شریعتمداری، معاون 
اجرایی رئیس جمهور به مشهد سفری داشته 
باشد، به همین دلیل با استاندار مذاکره کردم و 
از ایشان قول گرفتم که هشت دقیقه به صورت 
خصوصی با ایشــان درباره مشــکالت ورزش 
استان حرف بزنم تا شاید بتوانم قول های خوبی 
را برای حل مشکالت ورزشی استان بگیرم. به 
طور قطع مشــکالت حل خواهد شد، اما باید 
همه دست به دســت هم بدهیم. من رئیس 
جمهور نیستم که یکشبه بتوانم مشکل ورزش 
خراسان را برطرف کنم. من در حد توان خودم 
می توانم مشــکالت را برطرف کنم. به همین 
دلیل توقع بیش از اندازه نداشــته باشــید و 

واقعیت ها را در نظر بگیرید.
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مربی تیم ملی کشتی آزاد ایران:
کشتی خراسان صالبت گذشته را ندارد

ایسنا: مربــی تیم ملی کشتی آزاد گفت: به دلیل حضور در 
کادر فنی تیم ملی نمی توانستم در شورای فنی حضور داشته 

باشم.
امیر توکلیان در خصوص خارج شــدن نامش از شورای فنی 
فدراسیون کشــتی اظهار کرد: با توجه به مصوبه فدراسیون 
کشتی، تمام کســانی که عضو کادر فنی و یا به عنوان مدیر 
فعالیت می کنند نمی توانند در شــورای فنی حضور داشــته 
باشــند و به همین دلیل در شــورای فنــی حضور نخواهم                     

داشت.
 وی ادامه داد: با توجه به اینکه در گذشــته در شــورای فنی 
فعالیت می کردم، قصد داشتم پس از مسابقات المپیک فعالیت 
خود را در خارج از کشتی ادامه دهم، ولی استخاره کردم خوب 
نیامد. با صحبت هایی که با بیات، سرپرست و طالیی، سرمربی 
تیم ملی انجام دادم، قرار بر این شد که به عنوان مربی در کادر 

فنی تیم ملی حضور داشته باشم.
توکلیان در خصوص وضعیت تیم ملی کشــتی و مسابقات 
پیش رو عنوان کرد: در اوایل آبان ماه در دو وزن 61 و 70 کیلو 
مســابقات انتخاباتی را در تهران برگزار خواهیم کرد تا نفرات 

برگزیده در این دو وزن انتخاب شوند.
مربی تیم ملی کشتی آزاد اضافه کرد: مسابقات قهرمانی کشور، 
جــام جهانی و جام جهان پهلوان تختــی را پیش رو داریم و 
نفرات برگزیده برای جام جهانی، مسابقات قهرمانی کشور و 

جام تختی مشخص می شود.
وی خاطرنشان کرد: نفراتی که در المپیک شرکت کردند برای 
انتخابی تیم ملی معرفی خواهند شد تا بتوانیم بهترین نفرات 

را برای مسابقات جام جهانی انتخاب کنیم.
 توکلیان در خصوص وضعیت کشتی خراسان رضوی افزود: 
متأســفانه چندین سال است که کشــتی استان صالبت و 
شــکوفایی گذشته را ندارد و باید بگوییم که هیچ پشتوانه ای 
نداریــم، در حالــی که در اســتان مربی و کشــتی گیران با 
اســتعدادی داریم که می توانند به کشــتی اســتان کمک                            

کنند. 
 مربی تیم ملی کشتی آزاد تصریح کرد: در این مدت هیچ گونه 
آرامش و همدلی در کشــتی استان وجود نداشته است و اگر 
بخواهیم مانند گذشــته موفقیت خود را تکرار کنیم، نیاز به 

حمایت و سرمایه گذاری در تیم های پایه داریم.
 وی گفت: اگر بتوانیم در تیم های پایه سرمایه گذاری مناسبی 
انجــام دهیم، انتظار مردم را بــرآورده خواهیم کرد. عالوه بر 
کشتی پایه، باید به کشتی شهرستان ها توجه ویژه ای داشته 

باشیم تا بتوانیم در تیم ملی نفراتی را داشته باشیم. 
مربی تیم ملی کشتی آزاد خاطرنشان کرد: متأسفانه در این 
چند سال اخیر هیچ ملی پوشی را در تیم ملی نداشته ایم که 

خود عالمت سؤالی برای کشتی استان است. 
وی گفت: اگر به اســتعدادهایی کــه داریم توجه نکنیم و با 
بی برنامگی به جلو برویم، هیچ فایده ای برای کشــتی استان 
نخواهد داشت، امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی مناسب بتوانیم 

وضعیت کشتی استان را بهبود بخشیم.

عضو تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران:
حمایت نکردن از بانوان ورزشکار معلول 

انگیزه آنان را کاهش می دهد
قدس: عضو تیم ملی والیبال نشســته بانــوان ایران گفت: 
حمایت نکردن از بانوان ورزشــکار معلــول انگیزه آنان را در 

ورزش کاهش می دهد.
معصومه زارعی در نشست خبری هیأت جانبازان و معلوالن 
استان افزود:والیبال نشسته خراسان رضوی به مدت 10 سال 
در کشور صاحب عناوینی همچون قهرمانی بود، اما هم اکنون 
استعداد یابی در والیبال نشسته کم است و از لحاظ اقتصادی 
ورزشکاران ما مشکل دارند. همچنین اعضای والیبال نشسته 
استان از اطراف مشهد و شهرستان های دیگر هستند که به 

مشهد می آیند.
عضو تیم ملی والیبال نشسته بانوان با اشاره به کسب عنوان 
پنجم این تیم در رقابت هــای پارالمپیک ریو 2016 عنوان 
کرد: پارالمپیک یکی از رویدادهای بزرگ است و برای اولین 
بار بود که سهمیه پارالمپیک را کسب کردیم و موفق شدیم 
که در اولین حضور خود در این رویداد بزرگ عنوان پنجم را 

کسب کنیم.
زارعی تأکید کرد: نیاز بیشــتری به تمرینات داریم تا بتوانیم 

عناوین خود را ارتقا دهیم.

کارگاه تخصصی »مدیریت، آماده سازی و 
دفاع« بسکتبال در مشهد

قدس: کارگاه تخصصی مربیگری »مدیریت، آماده ســازی 
و دفــاع« در بســکتبال با تدریس درک بائرمــن به میزبانی 

خراسان رضوی برگزار شد.
سومین مرحله از دوره های طوالنی مدت یکسان سازی نحوه 
آموزش مربیان مناطق کشور با تدریس درک بائرمن، سرمربی 
تیم ملی، در منطقه چهار کشور و به میزبانی هیأت بسکتبال 

خراسان رضوی برگزار شد.
این دوره در روزهای 22 تا 24 مهرماه در محل خانه بسکتبال 
و با موضوع مدیریت، آماده سازی و دفاع در بسکتبال برگزار 
شــد.این دوره با اولویت ویژه برای مربیــان آقا و خانم دارای 
کارت مربیگری درجه دو به باال برگزار شد که در آن 13 مربی 

خانم و 22 مربی آقا حضور داشتند. 
در این کارگاه مربیانی از شهرستان های مشهد، بجنورد، تربت 
حیدریه، تربت جام و نیشابور و همچنین استان های گلستان، 

گیالن و سمنان شرکت کرده بودند.

تکواندوکاران تربت حیدریه موفق            
به کسب 6 مدال شدند

قدس: تیم تکواندو پســران شهرســتان تربت حیدریه در 
رقابت های تکواندو انتخابی و قهرمانی استان که در سالن ثامن 

مشهد برگزار شد موفق به کسب 6 مدال شد.
حسین ذاکری، رئیس هیأت تکواندو تربت حیدریه با اعالم این 

خبر اظهار کرد: این تیم با هدایت و سرپرســتی علی ذاکری، 
حامد تبوخت و یاسر بلوچ قرایی و متشکل از رضا شایان،علی 
تبوخت و محمد منصوری صاحب عنوان نایب قهرمانی و مدال 
نقره شــدند و عبداهلل کربالیی،رسول برجسته و امیرمحمد 

بادامی نیز به مقام سومی و مدال برنز دست یافتند.
وی افزود: این مســابقات در سه رده سنی نوجوانان،جوانان و 
بزرگســاالن برگزار شد که هوگوپوشان این شهرستان ضمن 
کســب مقام، به اردوی انتخابی اســتان جهت شــرکت در 

رقابت های قهرمانی و لیگ تکواندو کشور نیزدعوت می شوند.

برگزاری مسابقات فوتسال باشگاه های 
قوچان 

قــدس: رئیــس اداره ورزش و جوانان قوچــان از برگزاری 
مسابقات فوتســال باشگاه های شهرستان به مناسبت هفته 

تربیت بدنی خبر داد.
سروش پور آزاد افزود: هفته اول مسابقات فوتسال باشگاه های 
شهرســتان قوچان، گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش از 

امروز آغاز می شود. 
برنامه روز اول این مسابقات بدین شرح است:

مقاومت علی آباد - سپاهان ساعت 19
گروه تولیدی یادگار- مقاومت سپاه ساعت 20

طالوجواهری اکبری - تعمیرات آپاچی حمید ثالث ساعت 21
الستیک طهماسبی- شادروان اسکندری ساعت 22

نورالمهدی-ابومسلم ساعت 23

افتتاح نخستین مجتمع ورزشی        
دانش آموزی خراسان شمالی 

قدس: معاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل آموزش 
و پرورش خراسان شــمالی گفت: با حضور علی اصغر فانی، 
وزیر آموزش و پرورش، نخســتین مجتمع استاندارد ورزشی         
دانش آموزی استان امروز در بجنورد به بهره برداری می رسد.

بهرام سلیمانیان افزود: مجتمع ورزشی امید با ظرفیت 400 
صندلی در فضایی به مســاحت سه هزار و 200 متر مربع با 

زیربنای دو هزار متر مربع ساخته شده است.
وی با بیان اینکه برای این مجتمع ورزشــی اســتاندارد 40 
میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: اعتبار ساخت این 
مجموعه از محل اعتبارات ســفر رهبر معظم انقالب به این 

استان تأمین شده است. 
در این مجتمع امکان برگزاری انواع مســابقات ورزشــی در 
رشته هایی از جمله فوتبال، والیبال، فوتسال و سایر رشته ها 
وجود دارد و حتی این فضا قابلیت میزبانی مسابقات کشوری 

دانش آموزی را نیز دارد. 
ســرانه ورزشــی 157 هزار دانش آموز خراسان شمالی 24 
درصد کمتر از میانگین کشوری است. هم اکنون سرانه فضای 
ورزشــی مدارس در این استان 21 سانتی مترمربع است که 

میانگین آن در مدارس کشور 50 سانتی مربع است. 

خبر

قدس   سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران به مناسبت بزرگداشت روز ملی 
پارالمپیک با دختران تیم تنیس روی میز مؤسسه خیریه همدم مسابقه داد.

کاظم مســتحقی راد، ســرمربی ســابق تیم ملی تنیس روی میز ایران و رئیس فعلی 
هیأت تنیس روی میز خراسان رضوی به همراه زهرا 
شــیرمحمدی، مدال آور پارالمپیک لندن و تعدادی 
از کادر مدیریتــی هیأت تنیس روی میز اســتان به 
مناسبت روز ملی پارالمپیک از مؤسسه خیریه همدم 

بازدید کردند.
جعفر شیرازی نیا، رئیس مؤسسه در جریان این بازدید 
در خصوص فعالیت های مختلف همدم بخصوص در 
زمینه  ورزش گفت: ورزش به عنوان یکی از روش های 
کاردرمانی تخصصی جهت ارتقای سالمت ذهن، روح 
و جســم دختران ما مد نظراست و بر این اساس هر 
روز ورزش صبحگاهــی داریم و بچه ها در ســاعاتی 
مخصوص مشــغول فعالیت در رشــته های مختلف 

ورزشی می شوند.
میهمانان در ادامه از بخش های مختلف مؤسســه مانند سرای مهر، کارگاه گلیم بافی، 
کارگاه سرود و نوحه خوانی عاشورایی و فرشینه بافی بازدید کردند که مستحقی راد در 
کارگاه گلیم بافی آخرین رج گلیم دستباف ملیحه، یکی از دختران همدم را قیچی کرد. 
در نگارخانه همدم اعضای تیم تنیس روی میز مؤسسه حضور داشتند تا در یک بازی 
نمایشی با سرمربی سابق تیم ملی مسابقه دهند که مهناز حسین تاش، زهره سلیمانی، 

ویدا شاهمرادی، فاطمه فیروزی و زینب طاهری با مستحقی راد بازی کردند. داوری این 
مسابقه با محمد حسین زینل نیا، داور بین المللی تنیس روی میز استان بود.

رئیس هیأت تنیس روی میز استان پس از بازی، درباره سطح عملکرد دختران همدم 
گفت: فکر نمی کردم دختران توانجوی همدم در این 
ســطح بتوانند بازی کنند. من وهمکارانم در هیأت 

تنیس استان واقعاً تحت تأثیرقرار گرفتیم.
وی ادامه داد: یک عدد میز تنیس و تعدادی راکت و 
توپ را به دختران ورزشکار مؤسسه هدیه می کنیم و 
هر ماه یک مربی حرفه ای از طرف هیأت با بچه های 
تیم تمرین خواهد کرد. همین طور امیدواریم بتوانیم 
در برگزاری مسابقاتی از این دست بیشتر در خدمت 

دختران فرشته صفت همدم باشیم.
وی همچنیــن تصریح کرد: تنیــس روی میز تنها 
ورزشــی است که هیچ آســیب دیدگی ندارد و زن 
و مــرد، پیر و جــوان امکان انجــام آن را دارند و در 
تقویت حافظه و افزایش ضریب هوشی نقش زیادی دارد و در کل باعث شادی و نشاط 

خانواده های ایرانی خواهد شد.
در پایان مسابقه، زهرا شیرمحمدی، کاظم مستحقی راد و دکتر زهرا حجت هدایایی به 
منظور تقدیر از ورزشکاران همدم به نمایندگان هشت رشته برتر ورزشی مؤسسه اهدا 
کردند و دختران مؤسســه نیز سبدهای گل کارگاه گلسازی خودشان را به دو قهرمان 

میهمان همدم به یادگار هدیه دادند.

در روز ملی پارالمپیک انجام شد

مسابقه تنیس روی میز دختران همدم با سرمربی سابق تیم ملی
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مالک پیشین طلوع نسل ابومسلم هیچ وثیقه ای در اداره کل ندارد!
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: موضوع تیمداری طلوع نسل ابومسلم به 
هیأت فوتبال خراسان رضوی مربوط است و اداره کل در خصوص اتفاقات تیم نقشی ندارد.

کوروش صبوریان درباره حضور تیم نســل ابومسلم در لیگ دسته سوم فوتبال کشور با 
مدیرعاملی حاجی بیگلو اظهار داشت: در سال نخست حضور این تیم در فوتبال براساس 
تفاهمنامه ای و به صورت مشروط تا پایان یک فصل تیم به شرکت طلوع نسل ابومسلم 
داده شــد که از شروط آن می توان به هزینه دســت کم 400 میلیون تومان در فصل و 
تسویه بدهی ها در پایان لیگ اشاره کرد و حتی در ابتدای فصل برای تعهد از شرکت یک 
چک 400 میلیونی تومانی به عنوان ضمانت گرفتیم. وی تصریح کرد: در فصل گذشته نیز 
شرکت طلوع نسل ابومسلم با حاجی بیگلو قرارداد بست و در حال حاضر مشکل و اختالفی 
که وجود دارد، مربوط به اختالف های مالی و چک های مالی بین این دو طرف است که 
این اختالف ها نیز به ما اعالم شده است و ما سعی کردیم آن ها را برطرف کنیم، اما با توجه 
به حل نشدن موضوع، همه چیز را به هیأت فوتبال استان سپردیم و باید از طرف هیأت 
پیگیر بود.صبوریان گفت: در حال حاضر دو بخش خصوصی با یکدیگر معامله کرده، ولی 
به مشکل خورده اند، در هر صورت باید نتیجه نهایی این بحث را به اداره کل اعالم کنند.

با هیچ کدام از رئیس هیأت ها مشکلی ندارم 
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که وضعیت هیأت هایی 
که با مدیریت اداره کل دچار اختالف هســتند، چه خواهد شد؟ گفت: ما با هیچ هیأتی 
اختالف و مشکل نداریم و اگر منظور شما هیأت فوتبال است، باید اعالم کنم که اعضای 
مجمع هیأت فوتبال بر اساس حق قانونی خود از ما به عنوان متولی ورزش درخواست 
کردند که مجمع فوق العاده بگذاریم که ما هم برابر قانون از رئیس فدراسیون خواستیم که 
این کار را برابر اساسنامه انجام دهند، آن ها نیز اعالم کردند، در اسرع وقت این کار انجام 
خواهد گرفت که فکر می کنم در چند روز آینده اخبار جدیدی در این خصوص بشنوید 
که وضعیت برگزاری مجمع فوق العاده هیأت فوتبال در آن مشخص شده است. درباره 
هیأت همگانی نیز شــرایط به همین ترتیب است. ما با رئیس هیأت اختالفی نداشتیم، 
اما وقتی رئیس فدراســیون پیشنهاد داد که این هیأت با همین رئیس فعلی به فعالیت 
خود ادامه دهد تا انتخابات برگزار شــود، من مخالفت کردم و گفتم، چون رئیس فعلی 
نامزد شده، بهتر است اقدام به معرفی سرپرست هیأت بکنیم که به امید خدا ظرف چند 
روزآینده تکلیف این هیأت نیز مشخص خواهد شد و سرپرست جدید مقدمات انتخابات 

را فراهم خواهد کرد.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 
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