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نگفتمبهمنالمبورگینیبدهید!

حســن تفتیان اولین خراسانی اســت که موفق شد،
ســهمیه حضور در بازیهای المپیک توکی و ٢٠٢٠
را کســب کند .ایــن دونده ســرعتی کــه ایــن روزها
در فرانســه زیر نظــر مربــی خارجی در حــال تمرین
است ،شــنبه شب گذشــته در مســابقات «دایموند»
لیگ پاریــس و در رقابتهای حاشــیهای ماده ۱۰۰
متر با ثبت زمــان  ۱۰:۰۳ثانیه ضمن کســب عنوان
قهرمانــی ،ســهمیه حضــور در بازیهــای المپیــک
 ۲۰۲۰توکیــو را کســب کــرد؛ وی اولین ورزشــکار
خراسانی است که سهیمه المپیک  2020را کسب
کرده اســت .رکورددار دوی ســرعت ایــران که مثل
سال گذشته توانست بهترین رکورد خود را با دویدن
 ۱۰۰متر در 10:03ثانیه ثبت کند ،درباره قهرمانی
در مسابقات حاشیهای لیگ الماس پاریس گفت :در
این دوره کســب سهمیه المپیک ســخت شده است
و دوندههای زیادی بــه دنبال حضــور در این رویداد
بزرگهستند.خداراشکردرهماناولینمسابقهای
که برای کســب ســهمیه مدنظرمــان بود ،توانســتم
سهمیه را بگیرم .در حاشیه مسابقات دایموند لیگ
پاریس ،رقابت ۱۰۰متر برگزار شد و من هم توانستم
با فاصله قهرمان شوم چون رکورد خوبی ثبت کردم.
تفتیان درباره توقعش از مسئوالن بعد از المپیکی
شدن گفت :درباره این مسائل بارها صحبت کردیم.
من نسبت به رقبایی که دارم ،یک سری امکانات
حداقلی میخواهم .اولین نیاز برای یک ورزشکار
یــک مربی اختصاصی اســت .اردوهــــای منظم و
امکانات تمرینی دیگر مــواردی است که به آن نیاز
دارم .من هیچ وقت نگفتم به من المبورگینی بدهید
یا خانه آن چنانی میخواهم.
همیشه امکانات تمرینی
خواسته من بوده و چیزی
عــجــیــبــی درخـــواســـت
نـــکـــردهام .وی اظــهــار
کرد :قطعا بعد از حضور
در نیمه نهایی
المپیک ریــو،
حــــاال هــدفــم
شــــــرکــــــت
در فــیــنــال
ال ــم ــپ ــی ــک
۲۰۲۰
اســت .همیشه
حتی از چیزی که در
توان داشتم ،بیشتر
انجام دادم.

از میان خبرها

ورزش
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حیف از پیشکسوتان
صرفا تماشاچی
گالیههاینخستینمدالآورکشتیخراسان
دررقابتهایجهانی

دو
شنب 
هها

•حلقهگمشده

مصطفیفاطمیان

کشتی خراســان با نامهای بزرگی عجین شده
اســت که افتخــارات بســیاری را برای اســتان و
کشــور به ارمغــان آوردهاند .نــام آورانــی که هر
کدامشــان صندوقچه خاطرات تلخ و شــیرینی
برای ورزش کشور هستند و امروز دیگر کسی از
اینپهلوانانزندهیادینمیکند.یکیازآنگوش
شکســتههای بنام ورزش اســتان ،کســی است
که طلسم شــکنی کرد و نخستین مدال جهانی
را بــرای خراســانیها بــه ارمغــان آورد و توانایی
ورزشــکاران اســتان را بــه رخ همگان کشــاند.
سخن از پهلوانی است که به هرچه میخواست
در کشتی جهان دســت یافت و این روزها بدون
حتیکوچکترینحسرتیبهزندگیخودادامه
میدهد«.حمیدتوکل»متولد25مهر1312در
لطف آباد درگز است .وی در مسابقات کشوری،
آسیاییوتورنمنتهایبینالمللیعناوینزیادی
را کســب کرده است .او که در مســابقه انتخابی
کشتیآزادبرایاعزامبهرقابتهایالمپیکرم
در سال  1960مصدوم بود و مقام دوم کشور را
کسبکرد،درنهایتازصعودبهالمپیکبازماند،
ولیدرانتخابیمسابقاتجهانیسال 1961با
کسب مدال برنز در مسابقات جهانی یوکوهاما،
در کنار پهلوان تختی و حبیبی و دیگر بزرگان در
کسب بهترین نتیجه تاریخ کشتی ایران و اولین
قهرمانی ایران ســهیم بــود و به اولین مــدال آور
جهانیاستانخراسان مبدلشد .پهلوانتوکل
مهمان این هفته بخش پیش کســوتان روزنامه
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ضعیفتر هســتند و اشــکاالتی در اجــرا دارند.
مسئوالن هیئت و مربیان از کشتی گیران دیگر
اســتانها در ترکیب تیم اســتان کمــک نگیرند
و به بومیها توجه بیشــتری کنند تــا چهرههای
درخشانی کشف شــوند .باید تمرینات منظمی
زیر نظر مربیان کاربلد برگزار شود تا زمینه رشد
و شکوفایی کشــتی گیران ســنگین وزن فراهم
شود .درســت نیســت که مدیران هیئت کشتی
اســتان فقط روی تیمهای پایه تمرکــز کنند و به
بزرگساالن بی توجه باشــند ،چراکه با این رویه
راهبهجایینمیبرند.
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گزارش

فوتبال

«خراسان رضوی» بود که در ادامه مطلب گزیده
صحبتهایجالبویرامیخوانید.
•شیرینیهاوتلخیها

در قدیم همانند امروز این قدر برنامه ریزی برای
کشــتی با چوخه وجــود نداشــت و هــر از گاهی
مســابقهای برگزار میشــد که برای تماشای آن
میرفتم و نظاره گر رقابت جانانه پهلوانان بودم.
از همان موقع عالقه مند شدم کشتی را زیر نظر
آقــای محمدی در مشــهد دنبــال کنم .از ســال
 1330بر همه حریفان قدر خود در استان غلبه
کردم و قهرمان کشور شدم .چند سال به همراه
تیم ملــی در رقابتهای مختلف حضــور یافتم و
در وزن  62کیلوگــرم جــا افتــادم .همچنین در
دو رقابت جهانی شــرکت کردم و در عرصههای
بینالمللیمهمیحضورداشتم؛اماحیفکههیچ
حمایتی نمیشدم و پشــتوانهای نداشتم .با این
حال هیچ وقت از انگیزه هایم کم نشد .سال42
وقتی قــرار بود تیــم ملی بــه مســابقات جاکارتا

اعزام شــود ،اعالم کردنــد به دلیل نبــود بودجه
تیم اعزام نمیشــود کــه خیلی ناراحت شــدم و
مسابقاتبزرگیراازدستدادیم.بهترینافتخار
من مســابقات جهانــی در ســال  1341بود که
عنوان اول را کسب کردیم و برای اولین بار مدال
جهانی را برای خراســان بزرگ به ارمغان آوردم
و طلسم مدالآوری را شکستم .در سال1341
نیز در مســابقات جهانی ژاپن تلخترین شکست
من بــه دلیــل نمــره مشــکوک داور رقم خــورد و
این صحنــه هیــچ گاه از ذهنم بیــرون نمیرود.
•حسرتیندارم

در کشــتی به هر آن چه میخواســتم ،رســیدم؛
خوشــبختانه حســرتی در ورزش ندارم .توصیه
منبهکشتیگیراننوجوانوجوانایناستکه
ســعی کنند فنون زیادی را یاد بگیرند و با کسب
مدالهــای رنگارنگ موجب خوشــحالی مردم
استان و کشور شوند.کشتی گیران خراسانی از
نظر فنی نسبت به کشتی گیران دیگر استانها

گروهی باید تشــکیل شــود تــا در شهرســتانها
اســتعدادهای کشــتی را کشــف و بــا برگــزاری
مسابقات در هر شهرستان زمینه شکوفایی این
استعدادها را فراهم کند .پهلوانان بزرگی از دل
این شهرســتانها بیرون آمدهاند که بدون شک
بازهم میتوان شاهد حضور چنین ورزشکارانی
در رقابتهای مهم بود .حلقه گمشــده کشــتی
خراســان رضــوی توجــه بــه جوانــان اســت کــه
متاسفانه مسئوالن و مربیان از آن غافل شدهاند
و امروزه شــاهد هســتیم که بســیاری از کشــتی
گیران ما به صــورت مبتــدی رقابــت میکنند و
حتی خیلی از فنون تمام نشــدنی کشــتی را یاد
ندارنــد .برنامهریــزی خوبی در هیئــت فعلی در
حالشکلگیریاست اماپیشکسوتاندرکنار
هیئت کشتی اســتان صرفا تماشــاچی هستند
و از تجربیات آنها هیچ اســتفادهای نمیشــود.
تنهــا در برنامههای عمومــی تا جایی کــه امکان
داشته،نظراتخودرابیانکردیمکهالبتهگوش
شــنوایی هم برای آن وجود ندارد .باید مسئوالن
از حضور مشــاوران در کنار خود برای رسیدن به
آیندهای ایده آل بهره ببرند .آینده کشتی استان
رابا مدیریتفعلیروشنمیبینموبهنظرمزمینه
رقابت با بزرگان کشتی کشور فراهم است .ولی
به شرطی که برنامه ریزی درســتی در این زمینه
انجامشود.مدیرکلورزشوجواناناستانعالقه
مندبهپیشرفتورزشاستاناستوحضورچنین
فرد با پشتکاری جای خوشحالی دارد .اما برای
پیشکسوتانجایگاهخاصیرادرنظرنمیگیرند.
متاسفانهشرایطهمکاریفراهمنیست.

 3داور خراسانی در جمع برترین ها
در مراسم انتخاب برترینهای فوتبال ایران ،فقط سه
خراســانی آن هم در حوزه داوری در جمع برترینها
قرارگرفتند .دراینمراسمکههدایتممبینیرئیس
کمیتهداورانجوایزآنرا اهدامیکرد،علیرضافغانی
به عنــوان بهتریــن داور فوتبــال ایران انتخاب شــد.
همچنین حمید محمد متین به عنــوان بهترین داور
لیگ فوتبال ساحلی و انســیه مافی نژاد نیز به عنوان
بهترین کمک داور فوتبال بانوان انتخاب شدند.

جاوید :کیفیتفوتسالایران
باالترازآسیاست
بازیکن خراســانی عضو تیم ملی و تیم فوتسال مس
سونگون گفت :ســطح کیفی فوتسال ایران همیشه
باالتر از سطح آسیا قراردارد و تیمهای آسیایی دیگر
درحالپیشرفتدرسطحکیفیخودهستند .مهدی
جاوید در نشست خبری پیش از بازی با تیم مگنوس
نماینده برزیل در جام باشــگاههای فوتسال جهان،
افزود :جام باشــگاههای جهان فرصــت خوبی برای
تیمهایایرانیوبازیکنانشاناستتادریکتورنمنت
کامالحرفهایباتیمهایخوببرزیلیواسپانیاییبه
رقابت بپردازند.

یونسشاکری:

قهرمانی حق شهرخودرو است
مهاجم تیم شــهر خــودرو که در بــازی برابــر پیکان
یکی از دو گل تیمش را به ثمر رسانده ،معتقد است
تیمش با توجه به خرید بازیکنــان بزرگ و در اختیار
داشــتن تمامــی شــرایط و امکانات الزم ،شایســته
قهرمانــی در لیگ نوزدهم اســت .یونس شــاکری
افزود :امیدوارم که در فصل جدیــد نتایج خوبی را
کسب کنیم و بتوانیم قهرمان شــویم .تیم ما تمامی
شــرایط و امکانات حرفهای را دارد و واقعا قهرمانی
حق تیم و بازیکنان ماست.وی درباره پیشبینیاش
از دیــدار بعــدی شــهرخودرو در مصاف با شــاهین
بوشهرگفت:شاهینبوشهریکتیمتازهصعودکرده
بهلیگبرتراستوقطعاباانگیزهبسیارباالییدراین
دیدار حاضر میشود.

