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مصطفیفاطمیان-بسکتبال
خراسان رضوی همواره مهد
معرفی ستاره های بسیاری
بــــوده اســـت کــه سهمی در
مــوفــقــیــت هــــای مــلــی هم
داشت هاند.
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اخبار

بلند قامتانی که هر کدام شــان می توانند مهره
موثــری در تیم خــود به شــمار روند .ایــن روزها
تیم بســکتبال «آویژه صنعت پارسا» ی مشهد با
ترکیبی از بازیکنان بومــی و غیربومی به عنوان
تنها نماینده خراســان رضوی در لیگ برتر برابر
حریفان صــف آرایی می کند و توانســته تا
حدودی انتظــارات را هم بــرآورده کند.در
دل این تیم ،بسکتبالیست های مطرحی به
چشم می خورند که حتی ســابقه ملی را هم
در کارنامه خود دارند .یکــی از این بازیکنان ،
جوان دهه هفتادی اســت که با 202ســانتی
مترقدبهیکیازستارههایتیمخراسانیتبدیل
شده اســت و کادر فنی حســابی برای این فصل
روی او حســاب باز کرده اند.این بسکتبالیست
مشــهدی تجرب ه حضور در ردههــای نوجوانان،
جوانان و بزرگ ســاالن تیم ملــی را دارد .وی در
دودور هپیاپیلیگبرترموفقبهکسبمقامهای
دومی و سومی با تیم پتروشیمی شد و قهرمانی
در مســابقات جوانــان غرب آســیا در آبــان،90
قهرمانیمسابقاتجوانانغربآسیادرفروردین
 91و سومی رقابت های بسکتبال جوانان آسیا
در شهریور  91نیز از عناوین کسب شده توسط
اوست.ویهمراهباتیمملیبزرگساالندرکاپ
 2012آسیا هم شرکت کرد.صحبت از «صالح
فروتن» بسکتبالیســت مشهدی اســت که طی
سال های اخیر با بدشانسی دو بار مصدوم شده
و حضور در تیم ملی را از دست داده است .البته
پس از رفع مصدومیت یکی دو بــار هم به اردوی
تیمملیدعوتشد،امانتوانستدرترکیبثابت
تیمملیباشدواینروزهادرتیممشهدیبهدنبال
نشاندادنظرفیتهایخودبرایدعوتمجدد
به تیم ملی است .ماحصل گفت و گوی روزنامه
«خراسان رضوی» با صالح فروتن درباره آخرین
وضعیت تیم اش و شــرایط لیــگ برتــر در ادامه
مطلب ،تقدیممیشود.
•فشردگیمسابقات

فروتن ابتدا درباره شــرایط مسابقات لیگ برتر
بسکتبال می گوید :شــرایط لیگ تا االن خوب
بوده است و توانســتیم در سه مسابقه سربلند از

واحدی نیکبخت:
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زمین بیرون بیاییم و متاســفانه با بدشانسی در
مشهد یک بازی را با نتیجه بســیار نزدیک برابر
شــهرداری گرگان واگذار کردیم اما در مجموع
عملکردخوبیتااینجایلیگداشتیم.ویمی
افزاید :نســبت به گذشته سطح مسابقات لیگ
برتر بســکتبال باالتر رفته است ولی فشار لیگ
هم بیشتر شــده و به نظرم هنوز ظرفیت زیادی
برای بهتر شــدن لیگ وجود دارد .به طور قطع
فشردگیبازیهاکمیتیمهارااذیتمیکندو
باعثخستگیبازیکنانوفرسایشیشدنلیگ
میشودودرچنینشرایطینبایدانتظارداشت
سطحلیگپاییننیاید.ویدرخصوصوضعیت
تیماشدرلیگبرتراظهارمیکند:تیممانسبت
بهسالگذشتهازشرایطبهتریبرخورداراست
و ترکیب خوبی داریم که توقعات را باال برده اند.
خوشبختانه آمادگی خوبی داریم و با تمام قوا به
مصاف حریفان می رویــم .از طرف دیگر حضور
مربی خارجی در تیم ما باعث شده تا دید همه از
جمله هواداران نسبت به قبل متفاوت تر شود،
به همیــن دلیل ســبک بــازی تیم هــم متفاوت
تر از گذشــته شــده اســت و انگیزه زیادی برای
درخششداریم.فروتنبابیاناینکههنوزنمی
توانگفتچهجایگاهینصیبتیم«آویژهصنعت
پارسا»خواهدشد،خاطرنشانمیکند :هنوزدر
ابتدایمسابقاتلیگبرتربسکتبالقرارداریم
و خیلی از تیم ها به طور کامل بازیکنان خارجی
مدنظر خــود را جــذب نکــرده اند  .تــا حدودی
وضعیت مشــخص نیســت ،اما به طور قطع تیم
آویژه صنعت پارســا در نیمه باالیــی جدول قرار
خواهدگرفت.
•تالشبرایملیپوششدن

ویدربارهتمدیدقراردادخودباتیمآویژهصنعت
همبیانمیکند:ابتدایفصلپیشنهادهاییاز
تیمقهرمانونایبقهرمانفصلگذشتهداشتم،
اما با توجه به این که شــرایط آویژه صنعت خوب
بودتصمیمگرفتمدرمشهدبمانموبهتیمشهرم
و بسکتبالیســت های آینده استان کمک کنم.
اینبسکتبالیستتیمآویژهصنعتپارساباابراز
امیدواری برای ملی پوش شــدن خاطر نشــان

استقالل در مسیر حاشیه
قرار گرفته است

می کند :خوشــبختانه شــرایط آمادگی خوبی
دارم و رفتــه رفته وضعیــت ام بهتر هــم خواهد
شــد .امیــدوارم بتوانم دوبــاره لبــاس تیم ملی
بسکتبال را بر تن کنم و به یقین با تالش و همت
مضاعفبهدنبالرسیدنبهاینموضوعهستم.
بسکتبالیست اســبق تیم ملی ایران به شرایط
فعلیبسکتبالاستاناشارهمیکندومیگوید:
از وقتــی تیم آویــژه صنعت مــورد حمایــت قرار
گرفته  ،شرایط بسکتبال استان هم خیلی بهتر
از قبل شده و آینده بسکتبال استان را در چنین
شــرایطی روشــن می بینم ،چراکه خیلی ها به
سوی بسکتبال آمده اند و استقبال تماشاگران
از این رشته بسیار زیاده شــده و اصال با گذشته
قابل مقایسه نیســت.وی تاکید می کند :بدون
شکحمایتمسئوالنخیلیبهپیشرفتورزش
استانکمکمیکند،چراکهورزشیکیازپایه
های اساسی جامعه است و حمایت آن ها باعث
می شود مردم هم بیشتر به سوی ورزش کردن
رغبت پیدا کننــد و طبیعتــا در ســامتی آن ها
تاثیرگذاراست.

پیشکسوتخراسانیگفت:استقاللبهمدیرانینیاز
دارد که دلشــان برای این تیم بسوزد و موفقیت تیمی
را که میلیونها هوادار عاشــق دارد به منافع شخصی
ترجیح دهند“ .علیرضــا واحدی نیکبخــت” افزود:
استقاللبااستراماچونیدرمسیرموفقیتقرارگرفته
است.بهشرطآنکهاجازهدهنداینتیمبدونحاشیه
و در کمــال آرامــش بــه کارش ادامه دهــد .وی افزود:
مدیریت اســتقالل در این مدت با حرفها و اقداماتی
کهانجامداد ه،حاشیههایزیادیرابرایتیمبهوجود
آورد هو به طــور حتم ادامه این روند ،مشــکالت زیادی
را برای آبیپوشان به وجود خواهد آورد.پیش کسوت
استقاللخاطرنشانکرد:متاسفانهافرادیدرباشگاه
استقاللحضوردارندکهبهفکرمنافعاینتیمپرطرفدار
نیستند.استقاللبهمدیرانینیازداردکهدلشانبرای
این تیم بسوزد و موفقیت تیمی را که میلیونها هوادار
عاشقداردبهمنافعشخصیترجیحدهند.

•استعدادهایسرآمد

فروتن با بیان این که شهر مشــهد یکی از قطب
های بســکتبال ایران اســت ،تصریح می کند:
بسکتبال این شهر ظرفیت های فوق العاده ای
دارد و معموال اســتعدادهای مشــهدی در تمام
کشور ســرآمد هســتند  .به طور قطع در صورت
حمایت مالی و توجه بیشــتر مــی توانند خوش
بدرخشــند .بدون شک پشتوانه ســازی در این
حوزه می تواند بســکتبال اســتان را بــه جایگاه
اصلیخودبازگرداند.ویدرخصوصاهدافش
در بسکتبال هم اظهار می کند :همیشه خدا را
شــاکر بوده ام ولی از جایگاهی کــه دارم راضی
نیستم و توان این را دارم که خیلی بهتر از این ها
باشم و حتی جایگاه گذشته خود را پس بگیرم،
فقطبایدتالشکنمتابهاینخواستهامبرسم.وی
معتقد است که لژیونرهای زیادی در بسکتبال
داشتیمومیتوان بیشترازاینهاهمداشت.در
صورتحمایتمیتوانبازهمشاهددرخشش
بسکتبالیستهایایرانیدرسطحجهانبود.

علیرضاافضل:

به داشتن جاوید افتخار می کنم

ســرمربی تیم فوتســال مس ســونگون گفت :مهدی
جاویدفوتسالیستخراسانیامسالدرتیممسبسیار
خوب کار کرده و به داشتن او افتخار میکنم .علیرضا
افضل ،درباره مهدی جاوید که از سوی کنفدراسیون
فوتبال آسیا به عنوان نامزد برترین بازیکن سال آسیا
انتخابشدهاست،افزود:مهدیجاویدیکیازبهترین
بازیکنــان ایــن فصل اســت که در تیــم ما موفق شــده
عملکردبسیارفوقالعادهایراازخودنشانبدهد.من
بهداشتنچنینبازیکنیافتخارمیکنموامیدوارمکه
کنفدراسیونفوتبالآسیاجایزهبرترینبازیکناینقاره
را به او تقدیم کند .وی درباره بازی با فرش آرای مشهد
تصریح کرد :بازی با فرش آرا یک دیدار بســیار جذاب
و ســخت بود و با توجه به این که هر دو تیم هم در باالی
جدولقرارداشتند،پیشبینیمیشد یکبازیبسیار
جذابودیدنیشود.

سوژه
مدیرکلورزشوجوانان
خبرداد:

پاداشمیلیونی
برای
اسکی بازان

مدیرکلورزشوجوانانخراسانرضویگفت:برایورزشکارانی
که برای المپیک زمستانی به اردوها دعوت شوند ،ماهیانه یک
میلیونتومانرادرنظرمیگیریم،همچنیندرصورتعضویتدر
تیمملیماهیانهدومیلیونتومانبهاینورزشکارانپاداشخواهیم
داد .فرزاد فتاحی در مجمع انتخاب رئیس هیئت اسکی استان
ضمنتشکراززحماتمختارزاده،رئیسپیشیناینهیئتافزود:
امیدوارم در دوره جدید ،اتفاقات خوبی برای این هیئت رخ دهد.
درسال 98بایدجایگاهویژهایدررشتهاسکیبهدستآوریم.
وی ادامه داد :در این زمینه باید روی موضوعاتی همچون فراهم
آوردن تجهیزات برای اسکی بازان و رفع مشکالت پیست اسکی
شیربادکارکنیم.ویبیانکرد:طیجلسهایکهبافرماندارقوچان

داشتیمقراربراینشدکهبازدیدیازپیستشیربادداشتهباشیم،
همچنین هر کاری را بتوانیم در جهت خدمات دهی بهتر در این
مجموعهانجاممیدهیم.فتاحیدرخصوصبحثاستعدادیابی
در اسکی بیان کرد :استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش در این
رشته بسیار مهم است .باید کارگاه های آموزشی در این زمینه
برگزار کرد؛ چرا که اسکی فقط روی برف نیست و در رشته های
زیرمجموعههممیتوانکارهایخوبیانجامداد.
ویادامهداد:بایداطالعرسانیمناسبازطرفمعلمانودبیران
ورزشی در خصوص این رشته انجام شود و دانش آموزان بیشتر با
اینرشتهآشناشوند.همچنینبایدازظرفیتجوانانونوجوانان
روستاییاطرفاینپیستومنطقهدولتآباداستفادهشود.

فتاحی در خصوص افزایش تجهیزات نیز گفت :سال گذشته
اعتبارات خوبی در بحث تجهیزات داشتیم و این قول را میدهیم
کــه در اعتبار تجهیزات امــســال ،حمایت ویــژه ای از اسکی
داشته باشیم.وی تصریح کرد :استاندار خراسان رضوی برای
ورزشکارانیکهسهمیهالمپیککسبکنند،مبلغ 100میلیون
پاداشدرنظرگرفتهبودکهبهتازگیشهردارمشهدنیزقولهمین
مبلغ را برای ورزشکاران حاضر در المپیک داده است .ما از این
حیث تنها استان کشور هستیم که برای المپیک اهمیت ویژه ای
قائلهستیم.شایان ذکراست،درمجمعانتخاباتیهیئتاسکی
خراسان رضوی  ،ایمان سماورچی با  11رای به عنوان رئیس
هیئتاسکیانتخابشد.

بهپاسکارفرهنگیاعضایتیمملیکبدیدربازیهایآسیاییصورتگرفت

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

تجلیل از دختران کبدی در مشهد
مهتــا قره داشــی -ســال گذشــته در بازیهای
آسیاییجاکارتادخترانکبدیکارکشورمانکهبا
ترکیبی جوان پای به این مسابقات گذاشته بودند
توانستندنخستینمدالطالیتیمیبانوانایران
را در تاریخ کشــور پس از پیروزی انقالب اسالمی
کسبکنند.
اما چیزی که مدال آن ها را ارزشــمند تر میکرد،
کار فرهنگی و زیبای آن ها پیش از مسابقات بود،
دختران کشورمان با خواندن آیة الکرسی و تعظیم
ت خود را در
به پرچم جمهوری اسالمی ایران رقاب 
فینال آغاز کردند و با توکل به خداوند توانستند بر
بام آســیا حکم فرمایی کنند .این حرکت ارزشــی
دختران ایرانی مورد توجه رهبر انقالب اســامی
ایران قرار گرفــت و تصاویــر این اقدام به ســرعت
در شــبکههای اجتماعی دست به دســت شد وبه
همگان نشــان داد بانوان ایرانی با وجود حجابی
که دارند بدون هیچ محدودیتی در هر زمینهای که
اراده کنند با یاری خداوند و تالش میتوانند فعل
خواســتن را صرف کنند.در همیــن زمینه تربیت
بدنی آستان قدس مراسم تجلیل و قدردانی از تیم
ملیکبدیبانوانراباحضورخانوادهشهیدمدافع
حرمحسینمحرابی،اعضای تیمملیوکادرفنی،
دبیر فدراسیون کبدی و مدیرکل ورزش و جوانان
خراسان رضوی برگزار کرد.سرپرست مدیرعامل
تربیت بدنی آســتان قدس رضوی در این مراســم
ضمن قدردانی از بانوان ورزشــکار ایرانی ،گفت:
دو موضوعی که دشــمنان روی آن تمرکز کردند،
این اســت که نشــان دهند فعالیت های ورزشــی
محدود به آقایان و حجاب مانع رشد بانوان است.
تاج فیــروز تصریح کــرد :بانوان ورزشــکار نشــان

دادند که هیچ تفاوتی میان فعالیت بانوان و آقایان
و حجاب مانعی برای رشد و پیشرفت آن ها نیست.
وی ادامــه داد :حرکــت کبــدی کاران قابل تقدیر
است ،رهبر معظم انقالب روی این موضوع تاکید
زیادی داشــتند و مورد توجه ایشــان قــرار گرفت.
حرکت بانوان نشــان داد خون شهدا حفظ شده و
جای تقدیر و تشکر دارد.
دبیر فدراســیون کبدی نیز در ادامه این جلســه از
غیبت رئیس فدراســیون کبدی به دلیل بیماری
خبــر داد و گفــت :حرکــت دختــران کبــدیکار،
حرکتی ارزشــی و بــزرگ بــود ،این حرکــت قابل
اندازهگیــری باهیچ معیاری نیســت .کســانی که
در جاکارتــا حضــور داشــتند دیدند کــه حرکتی
خودجوش اســت ،کســانی کــه درگیر این رشــته
بودند ،دیدند چه تالشهایی انجام شده تا بانوان
به این جایگاه رسیدند .این حرکت ارزشی توسط
خود ورزشکاران رخ داده است.
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•افتخاریبرایبانوان

مدیرکلورزشوجوانانخراسانرضوینیزدراین
مراســم گفت :افتخاری که ورزش کبدی ما کسب
کردهتاریخیاستکهجاداردازکادرفنیومربیان
تشکر کنم ،این افتخاری که بانوان کسب کردند از
جهات مختلفی ارزشــمند بود .فرزاد فتاحی یکی
از نکات مهــم قهرمانی تیم ملــی کبدی بانــوان را
آیندهنگری بیان کرد و افزود :ورزشکاران ما نشان
دادند که بــا حجاب میتــوان ورزش کرد و قهرمان
شد ،میشــود حجاب داشــت و در باال ترین سطح
مسابقاتآسیاجنگید،قهرمانیکبدیکارانایران
اثباتحقانیتبانوانبود.
وی ادامه داد :بانوان ورزشــکار نشان دادند زمانی
کــه کشــورهای خارجــی محدودیتهایــی ایجاد
کردند و مانع حضــور بانوان با حجاب اســامی در
رقابتها شدند چه تواناییهایی را از دست دادیم،
خوشــبختانه وزارت ورزش و جوانان با تدابیری که

اندیشیدونوعپوششیکهدرنظرگرفت،سببشد
بانواننیزراهیمسابقاتشوند.
مدیــرکل ورزش وجوانان خراســان رضوی بابیان
این که بانوان در بسیاری از رشتهها گوی سبقت را
ازمردانربودند،تصریحکرد:بایکیازورزشکاران
رزمی که در گذشــته در مســابقات خارج از کشــور
شــرکت میکرد صحبــت میکردیــم میگفت به
خاطر حجابی که داشــتیم در هر مسابقه دو امتیاز
پیش از آغاز مســابقه به حریفم داده میشد و من به
این فکر میکردم که در اولین حرکتم آن دو امتیاز
راجبرانکنم.فتاحیخاطرنشانکرد:هیچکسی
همچونورزشکاراننمیتوانددرککندکهرقابت
باورزشکارانخارجیبانوعپوششیکهدخترانما
دارندچقدردشواراست.ویخطاببهدخترشهید
محرابی گفت :دختر شــهید محرابی بــه خوبی به
وصیتنامهاشارهکرد.
جایگاه واالی شــهدا برهیچکسی پوشیده نیست .
یکیازدستاوردهایخونشهداحضورورزشکاران
درباالترینمسابقاتاست،دخترانمادرکناردیگر
اقشــار جامعه در پســتهای مختلف نقشآفرینی
میکننــد  .مــا و کشــور جمهــوری اســامی ایران
بــه این موضــوع افتخــار میکنیــم و ایــن امنیت را
مدیون فداکاری شهدا هســتیم.مدیرکل ورزش و
جوانان خراســان رضوی تصریح کرد :جزو معدود
کشورهایی هستیم که میتوانیم پرچم کشورمان
را باال ببریــم ،بخشــی از حقانیت ملت مــا از طریق
ورزشــکاران محقق میشــود ،اهمیت این مطلب
را میتوان از پیامهای رهبــر انقالب بعد از پیروزی
ورزشــکاران فهمید که زودتر از سران قوا پیامهای
خودرامیفرستند.
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