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ورزش

بهروز
ط��والن��ی ت��ری��ن وپ��رح��اش��ی��ه ت��ری��ن نشست خبری
ورزش���ی س��ال (ت��اک��ن��ون) روز گذشته در باشگاه
سوارکاری"فردوسی مشهد"برگزار شد وطی آن،مدیر
این باشگاه انتقادات زیادی را درباره عملکرد هیئت
سوارکاری استان مطرح کرده ودر اواخرنشست نیز
در پاسخ صریح خبرنگار خراسان،رییس این هیئت
را برای پاسخگویی به ادعاهایش به "مناظره"دعوت
کرد...مشروح این نشست پرحاشیه وداغ امروز زینت
بخش صفحه ورزشی خراسان رضوی است.
▪ ▪ظرفیت های رشد سوارکاری استان

▪ ▪اظهارنظرفعاالن باشگاه
در ادامه نشست،برخی فعاالن حاضر در این نشست،به
صورت مختصر ،توضیحاتی ارائه کردند.ازجمله یکی
از قدیمی ترین مربیان این رشته ورزشی،با اعالم اینکه
از سال 55در سوارکاری فعالیت دارد،گفت:تجربیات
بیش از40س��ال خودم را در اختیاراین باشگاه قرار
داده ام".فرشید لطیفیان"افزود:پرورش سوارکار را
سالها قبل از مهد کودکها آغ��از کردیم ونوجوانانی
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که محصول همین نگاه بوده در آینده نزدیک راهی
مسابقات می شوند.وی افزود:خوشبختانه به لحاظ
تعداد اسب وضعیت خوبی داری��م،ام��ا باید درح��وزه
پرورش سوارکار گامهای بیشتری برداشته شود.

درنشستخبریباشگاه"فردوسی"مطرحشد:

انحصارطلبی
مانعاصلیرشد
سوارکاری استان

▪ ▪سرمایه های سرگردان
در ادامه ،پس از اظهارات کوتاه"علی دری" و"سعید
اف��ش��ارزاده"2ت��ن از فعاالن ای��ن رشته،یک پ��رورش
دهنده اسب نیز با اعالم اینکه مشکالت نباید باعث
شود تا سرمایه پرورش دهندگان اسب سرگردان مانده
وآنها احساس غبن وضرر کنند،گفت:در همین باشگاه
3میلیارد تومان سرمایه پرورش دهندگان اسب،به
خاطر برخی کارشکنی های بیرون باشگاه سرگردان
مانده است".اسماعیل موسوی زاده"افزود:متاسفانه
عالوه بر اینها سوارکاری استان،علمی نیست ومربیان
هم به آینده شان دلگرم نیستند.
▪ ▪برخی نمی خواهند سوارکاری توسعه یابد!
در ادامه مدیرفنی باشگاه فردوسی نیز گفت:متاسفانه
برخی با انحصار طلبی،نمی خواهند این رشته در
استان رشد وتوسعه یابد".کامبیز وجدانی"افزود:به
عنوان کسی که از 4سالگی در این رشته فعالیت
کرده ام،متاسفم از اینکه در خراسان رضوی،برخی
به جای حمایت ازفعالیت دیگران،تنگ نظری دارند
وبرخالف جهت حرکت می کنند.در ادامه نیز "بهاره
کاشانی" و"حمیدرضا صادق نیا" هم مطالب کوتاهی
بیان کردند ونوبت به سواالت خبرنگاران رسید.
▪ ▪انتقاد زیادی به عملکرد هیئت استان داریم
مدیر مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد در ادامه
درب��اره مشکالت این باشگاه گفت:مشکل اصلی ما
کسانی هستند که نمی خواهند غیر از خودشان
کسی در این رشته فعالیت کند.
این افراد در هیئت استان به جای حمایت،در کار ما
سنگ اندازی می کنند وجالب است بدانید حتی با
اتهامات واهی به این مجموعه،نامه هایی مبتنی بر
وق��وع تخلفات مختلف علیه ما به نهادهای مختلف
ارسال می کنند!"محمد مهدی امینی"خاطرنشان
کرد :البته تا کنون حاشیه سازیهای هیئت ،نتوانسته
جلوی فعالیت م��ا را بگیرد.آنها حتی نامه هایی
ب��رای پلمب باشگاه فردوسی به نهادهای نظارتی

مدیرباشگاه:رئیسهیئتاستانرابرایپاسخگوییبهعملکرد
ضعیفوسنگاندازیهایشبه"مناظره"دعوتمیکنم!
عکسها  :دهقانی

در اب��ت��دای ای��ن نشست خبری وپ��س از توضیحات
ابتدایی و کوتاه "امیر امینی"عضوهیئت مدیره ومدیر
اجرایی انجمن سوارکاری مشهد،مدیر این باشگاه
نیز توضیحات مبسوطی درباره فعالیتهای باشگاهش
ارائه کرد.به گزارش خراسان رضوی"،محمد مهدی
امینی"گفت:پس از برگزاری مناقصه رسمی،از حدود
5ماه قبل مدیریت این باشگاه سوارکاری به من سپرده
شد که بالفاصله برای بیرون آوردن باشگاه از رکود
با تکیه بر زحمات همه فعاالن باشگاه،فعالیتهایی
را انجام دادی���م.از جمله مشکل آب وب��رق مجموعه
حل شد و در ادام��ه "مانژ"های باشگاه(پیستهای
سوارکاری)برای مسابقه وتمرین آماده شد واکنون
ادعا می کنیم که این باشگاه دارای بهترین مانژهای
تمرین ومسابقه است .در گام بعد،هیئت امنا وکمیته
فنی باشگاه فعال وبه صورت گروهی اقدامات خوبی
انجام شد والبته در بحث آموزش وخدمات برای ایجاد
زیر ساختها اقداماتی را در دست اجرا خواهیم داشت
تا عقب ماندگی ها را جبران کنیم .وی افزود:معتقدم
س��وارک��اری استان ظرفیتهای بسیار خوبی برای
پیشرفتهای بیشتر دارد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان

ارسال کرده اند که البته اگر قرار به پلمب باشگاهی
باشد،باشگاه خود آقایان باید به خاطر آن پلمب شود.
وی افزود:متاسفانه هیئت حتی در مدتی طوالنی یک
جلسه برای تعامل با باشگاههای فعال برگزار نکرده
وبا رفتار عجیب خود مدام در حال مانع تراشی است.
وی تصریح کرد :معتقدم چشم انداز عملکرد هیئت
سوارکاری استان بسیار ضعیف است وبرای آن،دالیل
ومستندات بسیاری دارم و برای مثال حدود5سال
است که حتی یک کالس مربیگری درج��ه 3نیز در
استان گذاشته نشده وبا این تفاسیر چگونه می توان
امید به رشد این رشته در استان داشت؟ وی گفت:
مسابقات همیشه دیرهنگام و2روز به برگزاری به
باشگاه ما اعالم شده تا سوارکاران ما نتوانند به موقع

در جریان مسابقات قرار گیرند.
▪ ▪ مراحل دریافت مجوز باشگاه طوالنی است
مدیرمجموعه سوارکاری فردوسی مشهد در ادامه
گفت:مدتهاست ب��رای دریافت مجوز باشگاه اقدام
کرده ایم،اما مراحل اداری مجوز از اداره کل ورزش،
طوالنی است وهمین موضوع بهانه ای برای هیئت
ش��ده تا دوستان فعالیت ب��دون مجوز ما را در بوق
وکرنا کنند در حالی که این روند برای همه یکسان
طی می شود واگر مشکلی در صدور مجوز بود ،اعالم
می شد".امینی" افزود:تا اول مرداد سال آینده این
باشگاه به صورت رسمی به ما واگذار شده وقرارنیست
ب��ا مشکل س���ازی آق��ای��ان،ع��ق��ب نشینی کنیم.وی

یادآورشد 70:راس اسب در این باشگاه داریم که زیر
نظر3مربی توانمند تمرین می کنند.
▪ ▪رفتار مافیایی!
"محمد مهدی امینی" با بیان اینکه متاسفانه درد
دلهایمان را به فدراسیون منعکس کردیم،اما اتفاقی
نیفتاده است،مدعی شد:به خاطر همین حمایتهای
عجیب و رف��ت��ار مافیایی هیئت،هیچ ک��س ج��رات
اعتراض به آقایان را ندارد وبارها بوده که به مربیان
ما توصیه ک��رده اند،همکاریشان را با باشگاه قطع
کنند.مدیر مجموعه سوارکاری "فردوسی" در ادامه
گفت:عملکرد آقایان مشخص است ومی توانید آن را
رصد کنید تا به واقعیت حرف ما پی ببرید.

در پاسخی کنایه آمیز گفت:ما برای دیگران وهرکسی
برای حمایت ما قدم بردارد ،نیزفرش قرمز پهن کرده
ایم".امینی"در اواسط نشست نیز گفت5:ماه است که
دستمان را برای یاری دراز کرده ایم،اما متاسفیم که
برخالف انتظارمان عمل شده است.
*در پایان نشست،خبرنگاران حاضر بازدیدی از این
مجموعه داشتند.
*مدیر مجموعه در پاسخ شبهه ای درب���اره رابطه
اشتغال وی در دانشگاه آزاد وعملکرد این باشگاه
گفت :دانشگاه آزاد ،محل کار من است،اما هیچ نقشی
در اداره مجموعه ندارد،گرچه من سعی می کنم که از
توان علمی این دانشگاه وهمچنین دانشگاه فردوسی
برای علمی شدن سوارکاری این مجموعه استفاده
کنم.این را هم بگویم که واحد درسی"سوارکاری" که

متاسفانه هیئت حتی در مدتی طوالنی یک جلسه ب��رای تعامل با
باشگاههای فعال برگزار نکرده وبا رفتار عجیب خود مدام در حال مانع
تراشی است.معتقدم چشم انداز عملکرد هیئت سوارکاری استانبسیار
ضعیف است وبرای آن،دالی��ل ومستندات بسیاری دارم و برای مثال
حدود5سال است که حتی یک کالس مربیگری درجه 3نیز در استان
گذاشته نشده وبا این تفاسیر چگونه می توان امید به رشد این رشته در
استان داشت؟
▪ ▪دعوت به مناظره
وی سپس درب���اره ض��رورت حضور ف��ردی از هیئت
ب��رای پاسخگویی به این ادعاها ب��رای جلوگیری از
یکطرفه نشدن جلسه-،که از سوی خراسان مطرح
شد-گفت:حاضرم تمام ای��ن حرفها را در جریان
مناظره با رییس هیئت استان مطرح کنم تا وی جواب
این انتقادات را بدهد".امینی" افزود:این مجموعه،
17هکتار وسعت دارد که 7هکتارآن به دلیل آنکه
آق��ای��ان آن رامناسب ب��رای ک��ورس تشخیص ن��داده
اند،بدون استفاده مانده است.
درحاشیه:
*در بخشی از جلسه یکی از خبرنگاران به "فرش
قرمز" ورودی سالن نشست اشاره کرد که مدیر باشگاه

گردونه ورزش

پیروزی نماینده والیبال استان بر گوهر کویر زاهدان
پیروز -در تک مسابقه هفته هفدهم لیگ برتر والیبال ،گوهر کویر زاه��دان ،مغلوب تیم ثامن
الحجج(ع) خراسان رضوی شد .به گزارش"ورزش سه" گوهر کویر زاهدان در تک دیدار هفته هفدهم
لیگ برتر والیبال میزبان تیم خراسانی بود که این دیدار با نتیجه  3بر صفر و امتیازهای ،18-25
 17 -25و  18-25به سود شاگردان جبار قوچان نژاد به پایان رسید تا نماینده خراسان رضوی 3
امتیاز از این دیدار خارج از خانه کسب کند.

پایان نیم فصل لیگ دسته اول فوتسال کشور با شکست"پاژ"

پیروز -نیم فصل نخست لیگ دسته اول فوتسال ایران با برگزاری 8دیدار در دو گروه به اتمام
رسید که در گروه دوم تیم زاگرس به عنوان قهرمانی نیم فصل رسید.به گزارش خانه فوتسال ،
تیم شهرداری ساوه هم که امیدوار به لغزش زاگرس برای رسیدن به صدر بود موفق شد در مشهد
تیم" پاژ" را شکست دهد .در این دیدار شاگردان خبیری بازی را بهتر شروع کرده و با زدن 2گل در
دقایق ابتدایی قدرت خود را به حریف نشان دادند .در ادامه تیم مشهدی با تغییر روند بازی اختالف
را به حداقل رساند تا نیمه اول را با حساب  ۱-۲به اتمام برساند .نیمه دوم این پیکار هم گلی در بر
نداشت تا ساوجی ها همچنان در تعقیب زاگرس بمانند.

معرفی رئیس جدید هیئت ورزش های همگانی باخرز

برگزاری یک دوره کالس مربیگری
والیبال بانوان در تربیت بدنی
کارگران خراسان رضوی
پیروز -مدیر اجتماعی اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی خراسان رضوی از برگزاری یک دوره کالس
مربیگری درج��ه  3وی��ژه بانوان در مجموعه فرهنگی
ورزش���ی ش��م��اره ی��ک ک��ارگ��ران اس��ت��ان خبر داد .به
گزارش روابط عمومی تربیت بدنی کارگران خراسان
رضوی "،عباس رکنی" اظهار کرد  :این دوره با حضور
 25نفر از عالقمندان به مربیگری در رشته والیبال و زیر
نظر فدراسیون های ورزش کارگری و والیبال جمهوری
اسالمی ایران برگزار شد .وی در تکمیل این خبر افزود :
در این دوره ،مربیان برجسته فدراسیون والیبال کشور
از جمله هدایت معین ب��رای تدریس مباحث تئوری
در سالن اجتماعات تالش کارگران حضور داشتند و
مهری جانداری نیز تدریس دروس عملی را در سالن
بابانظر مجموعه شماره یک فرهنگی ورزشی کارگران
استان برعهده داشت.

در این دانشگاه ارائه می شود،کامال رایگان می باشد
وهزینه خاصی برای دانشجویان ندارد.
*یکی از خبرنگاران حاضر به شدت از امکانات ضعیف
سالن ب��رگ��زاری نشست  ،سرمای آزارده��ن��ده ونبود
سیستم صوتی انتقاد کرد که با تایید تلویحی حاضران
توام شد.
*مدیر باشگاه فردوسی درباره یکطرفه شدن جریان
نشست گفت:این همه وقت،آقایان یکطرفه ریاست
کردند وحرف زدند،چه اشکالی دارد یک بار هم ما
لذت یکطرفه حرف زدن را درک کنیم؟!
*سخنان یکی از قهرمانان باسابقه این رشته(امامی) در
ضرورت جلوگیری از ادامه اختالفات واستفاده از همه
ظرفیتهابرایپیشرفتاینرشتهپایانبخشاینجلسهبود.

امروز؛ تیم فوتبال "پیام وحدت کاشمر" میزبان رهپویان رضوانشهر است
مهدیان /در هفته چهاردهم رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور،
تیم پیام وحدت کاشمر در استادیوم آزادی این شهر میزبان تیم رهپویان
رضوانشهر اس��ت .ای��ن دی��دار در ساعت  14ام��روز (دوشنبه) و با قضاوت
ابوالفضل حسینی،مهدی مسعودی،مجتبی قریب و کیوان علیمحمدی در
حالی برگزار می شود که تیم کاشمر در بازی رفت با نتیجه  2بر یک بازی را
واگذار کرده بود.
تیم پیام وحدت کاشمر  15امتیازی تالش می کند که با کسب 3امتیاز بازی
خودش را به صدر جدول نزدیک کند تا از گردونه رقابت برای صعود باز نماند.
تیم رهپویان رضوانشهر هم درشرایطی که با  21امتیازدر رده سوم گروه خود
قرار دارد با انگیزه بیشتری برای ارتقایش در جدول به میدان خواهد رفت.

باخرز،نشتیفانی/رئیس جدید هیئت ورزشهای همگانی شهرستان باخرز ،معرفی شد .رئیس
اداره ورزش و جوانان شهرستان با اعالم این خبر گفت :در جلسه ای در فرمانداری شهرستان
باخرز مهندس حسن زاده( فرماندار جدید شهرستان) پیشنهاد ریاست هیئت ورزش های همگانی
را پذیرفت و مقرر شد تا با تشکیل شورای ورزش به مشکالت و نواقص ورزش و جوانان رسیدگی و
پیگیری های الزم انجام شود.

آغاز لیگ فوتسال جام فجر جوین

جوین ،شمس آبادی /همزمان با نزدیک شدن به ماه بهمن و شروع دهه فجر  ،مسابقات لیگ فوتسال
(جام فجر)شهرستان جوین با حضور15تیم ازاین شهرستان آغاز شد .رییس هیئت فوتبال جوین
با بیان این مطلب به خراسان ،گفت :این مسابقات با حضور15تیم به صورت 2گروه  7و 8تیمی
درسالن ورزشی هالل احمرشهرستان جوین برگزار می شود" .میرجهانگیری" باتشکر از جمعیت
هالل احمرشهرستان؛ ازاداره کل ورزش و جوانان استان وشهرستان و هیئت فوتبال استان گالیه
کرده و اظهار کرد :تاکنون هیچ کمک نقدی وغیرنقدی به این هیئت نشده است .

دیدار دوستانه کبدی بانوان فریمان با پاکستان لغوشد!

فریمان،اصغری/رئیس اداره ورزش و جوانان فریمان گفت:دیدار دوستانه کبدی بانوان فریمان با
کشور پاکستان که قرار بود دیروز یکشنبه 27دی ماه در سالن شهید توحیدی فریمان برگزار شود،
به علت بروز حادثه برای بازیکن تیم پاکستان لغو شد«.مهندس محمد علی نهادی» به خراسان
گفت:به علت آسیب دیدگی و ضایعه نخاعی یکی از ورزشکاران تیم پاکستان (قبل از حضور در ایران)
سرپرست و اعضای تیم به خاطر احترام به این ورزشکار از حضور در فریمان و بازی با تیم بانوان
فریمان خودداری کردند.وی گفت:پس از اعالم آمادگی مجدد تیم پاکستان اطالع رسانی در این
زمینه انجام خواهد شد.

جناب آقای
رضا حیدری

مدیریت محترم بانک ملت شعبه مرکزی
احترامابرخودالزممیدانیمازپیگیریهای
مجدانه و کمکهای خیرخواهانه
جنابعالی تقدیر و تشکر نماییم.

مدیریت و همکاران
آموزشگاههایاستقالل2وشهیدفتحی2

 /94438280م

 /94435669م

