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رکورد برایانت در 31سالگی
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کوبی برایانت که حدود یک سال پیش در حادثه س ـ ـ ــقوط بالگرد کشته شد ،رکوردهای زیادی در NBA
دارد .یکی از این رکوردها در س ـ ـ ــال 2010رقم خورد که او در لباس تیم لیکرز توانس ـ ـ ــت به امتیاز 25هزار
دربازیهای بسکتبال آمریکا برسد .او با 31سال و151روز ،جوانترین بازیکن از حیث رسیدن به این رکورد
بود و با 35روز کمتر از چمبرلین توانست به این عنوان برسد.

2

روزشمار

17

پنجشنبــــه  2بهمــن  1399شمـ ــاره 5859

دوازدهمین قهرمانی دوران در بوکس

روبرتو دوران ازجمله نامهای شناختهشده در دنیای بوکس است و قهرمانیهای متعددی را به دست
آورده .یکــی از بهتریــن مبــارزات او در ســال  1987و در شــهر السوگاس رقــم خــورد .او درنبــرد قهرمانــی
سبکوزن جهان مقابل استفانت دی جسوس قرار گرفت و در مبارزهای که  15راند برایش تعیینشده بود،
حریفش را در راند دوازدهم شکست داد و توانست برای دوازدهمین بار به قهرمانی جهان برسد.

پوالد سرد

گفتوگو با سعید برخورداری؛ تنها ایرانی راه یافته به هندبال اللیگا

تعطیلی شبانه اردوها بعد از  2تست مثبت

هرگز از تالش کردن خسته نشدم
یگانه عصاری
رسانه

شــاید در کشــور خودمان هنوز افرادی بوده که از افتخاراتش خبر نداشته باشند
اما او مدتها در مرکز توجه رسانههای اســپانیا بود و در اللیگا درخشید؛ دروازهبان
باشــگاه گواداالخارای اســپانیا که جزو  10دروازهبان برتر این کشور شــد و حاال به تیم
العربی قطر پیوسته است .ســعید برخورداری؛ در گفتوگو با جامجم از شرایط این
روزهــای زندگــی ،گرفتــن پنالتــی الکــس گومــز و تجربــه باالتریــن ســطح
هندبال دنیا گفت.

شــما اولیــن ایرانیای هســتید کــه موفق شــده در
اللیگا حضور داشــته باشــد .هندبال در کشور اسپانیا
بسیار مورد توجه است .این مســاله چقدر روی هدف
و انگیزه شما تاثیر داشت؟
اسپانیا جزو قدرتهای اصلی هندبال در جهان است.
قهرمان آخر یــن دوره مســابقات قهرمانی اروپــا بوده و
مقامهای بســیاری در المپیک و جهان دارد؛ به همین
خاطر توجه بســیار زیادی به این رشــته میشود .قطعا
وقتی وارد این لیگ میشــوی ،این توجهات به ســمت
تو هم میآید؛ چــه از طرف مردم و چه از طرف رســانهها.
در مورد من هــم همینطور بــود؛ بهطوریکه تمام فکر
یک ورزشــکار حرف ـهای فقط به پیشــرفت کــردن جلب
میشود تا بتواند عملکرد خوبی داشته باشد.
چنین نگاه حمایتی در کشور ما بیشتر روی رشته
فوتبــال اســت .ایــن میــزان حمایــت از رشــته شــما در
اللیــگا چقــدر بــا حمایتهایــی کــه در کشــور خودمان
داشتید ،فاصله دارد؟
متاســفانه ایــن فاصلــه بیــن کشــور مــا و کشــورهای
اروپایــی در توجــه بــه رشــته هندبــال هســت؛ البتــه
قطعا در اســپانیا هم توجه اصلی به فوتبال است ولی
این توجــه بهحدی نیســت کــه بقیــه رشــتهها مهجور
بماننــد .اما اینکــه بخواهیم هر رشــتهای را بــا فوتبال
مقایســه کنیــم کار درســتی نیســت و شــاید اصــا در
هیــچ کشــوری هــم توجــه بــه فوتبــال قابــل مقایســه
بــا دیگــر رشــتهها نباشــد .بــا ایــن حــال خــود مــا هــم
بهعنوان هندبالیســت باید به فکر باشــیم تــا بتوانیم
مقامهــای بیشــتری در زمینــه ملــی بیاوریــم تــا دوباره
بــه مرکــز توجهــات برگردیــم؛ همــان اتفاقــی کــه بــرای
والیبالافتاد.
لیگ اســپانیا را بعد از تجربه ســومین فصل چطور
دیدی؟
در اسپانیا ســطح هندبال ،فوتبال و بســکتبال بسیار
باالســت .مســابقات بهصــورت زنده پخش میشــود و

این باعث شده که توجه مردم هم به این رشتهها زیاد
باشــد .فکــر میکنــم مهمتر یــن تفــاوت لیــگ هندبال
اسپانیا با لیگ دیگر کشــورها سرعت باالی هندبال در
این کشور است .ســرعت انتقال توپ از دفاع به حمله
خیلی باالست.
تو باالترین ســطح هندبــال دنیــا را تجربه کــردهای؛
اتفاقــی کــه شــاید بــرای خیلیهــا آرزو باشــد .راز ایــن
موفقیت چیست؟
مــن هرگــز از تــاش کــردن خســته نشــدم و همیشــه
ســعی کردهام هرچه در توان دارم اجرا کنم .همیشه در
بهترین ســطح تمرین کردم .وقتی به چنیــن جایگاهی
میرســی ،هــر آدمــی دوســت دارد بــاز هــم بــه جایــگاه
باالتــری برســد و قطعــا انگیــزه 100برابــر خواهــد شــد.
این دلیــل اصلی پیشــرفت من بــود .اصال دلیــل اصلی
پیشــرفت در کشــورهای اروپایــی ایــن اســت کــه یــک
ورزشــکار هرگز اشــباع و بیانگیزه نمیشود و همیشه
تالش میکند به جایگاه باالتری برسد.
کرونــا چقــدر روی لیــگ ،برنامهریزیهــا و بازیهای
شما اثر داشت؟
کرونــا قطعــا تاثیرگــذار بــود و تیمهایــی کــه درگیــر این
بیماریشــدند باید طبــق پروتــکل دو هفتــه قرنطینه
میشــدند .این باعث شــد که بازیها بســیار فشرده و
هر ســه روز یکبار برگزار شــود .ما هفتهای دوبار و قبل
و بعــد از هر مســابقه تســت کرونــا میدادیم و شــرایط
بســیار ســخت بود ولی بــا برنامهریــزی مناســب همه
بازیهای لیگ برگزار شــد و هیــچ بــازی عقبافتادهای
نماند.
لیگ ایران را دنبال میکنی؟
بله تا جایی که فرصت داشته باشم و بازیها بهصورت
زنده پخش شــود ،دنبال میکنــم .هندبال مــا به دیده
شــدن نیاز دارد و این پخش زندهها باید هرروز بیشــتر
شود .ســطح لیگ ما خیلی جای پیشــرفت دارد ولی در
برخی تیمها میبینم که ســرعت در لیگ ما هم بســیار

مورد توجه قرار گرفته و این نشانه یک پیشرفت بزرگ
است که از آن لذت میبرم.
گفته بودی توپی کــه از الکس گومــز گرفتی ،خیلی
برایــت لذتبخــش بــوده .بعــد از گرفتــن آن پنالتــی چــه
حسی داشتی؟
الکــس گومــز ،پنالت ـیزن اول تیــم بارســلونا و تیم ملی
اســپانیا ،یکی از بهترین پنالتیزنهای دنیاست .قطعا
بازی کردن برابــر بارســلونا و بازیکنان بزرگــی مثل گومز
خیلی لذتبخش اســت .حس غیرقابل وصفی داشــتم
و به ایــن فکر کردم هرکســی میتواند بــه رویاهای بزرگ
فکر کند و به آن برسد.
درخصــوص پیوســتنات بــه العر بــی هــم کمــی
توضیح بده.
مــن اولیــن ایرانــیای بــودم کــه در تار یــخ موفــق شــده
بــودم به یــک تیم در اللیگای اســپانیا برســم .دوســت
داشــتم ســطح دیگــری از هندبــال را هــم تجربــه کنــم.
پیشــنهادهای زیــادی هــم از اســپانیا و هــم از قطــر
داشــتم و بهخاطــر بحــران کرونــا خیلــی از تیمهــای
اروپایــی از لحاظ مالــی بودجههایشــان حــدود  20تا 50
درصــد کمتــر شــده اســت .االن ســطح هندبــال قطــر
خیلــی باالســت و بهترینهــای هندبــال به این کشــور
میآیند .مــن هم ایــن تصمیــم را گرفتــم که بــه العربی
بروم .العربی االن قهرمان لیگ ستارگان قطر ،قهرمان
جام باشــگاههای آســیا و به نوعی قــدرت اول هندبال
آسیاســت .ســرمربی ایــن تیــم هم اســپانیایی اســت.
ســعی کــردم انتخابــم بــرای آینــدهام خــوب باشــد و بــا
کمک خدا روند موفقیتم را ادامه بدهم.
به عنوان کســی که باالترین ســطح هندبــال دنیا را
تجربه کردی برای بهتر شدن سطح هندبال کشور ،چه
صحبتی با مسؤوالن داری؟
مــن نزدیــک بــه  10ســال بــرای تیــم ملــی بــازی کــردم و
توانســتم در تمامی مدالها و موفقیتهــای تیم ملی
کشورم سهیم باشــم .میخواهم به مسؤوالن بگویم
هزینه کردن و آوردن اسپانســر بــه این رشــته هم برای
آن اسپانســر و هــم بــرای بهتر دیده شــدن هندبــال در
کشــور ما بازدهی باالیی دارد .مــا بازیکنان خیلی خوبی
در رشــته هندبال دار یــم ،نمونــه آن لژیونرهایــی که در
کشــورهای مختلــف بــازی میکننــد و میدرخشــند.
شــرایط ســخت اقتصادی کشــور مــا روی هندبــال هم
اثرگذار بوده اما همه جامعه هندبــال باید تالش کنند
تــا مثــل چنــد ســال قبــل دوبــاره بــه ســطح اول
آسیابرگردیم.

کرونا در کمپ
تیمهای ملی وزنهبرداری
کـ ـ ــرونـ ـ ــا بـ ـ ــه اردوی
تیمملی وزنهبرداری نفوذ
ک ـ ــرده و ش ــرای ــط ن ـگــران
ک ــن ــن ــد های را در کمپ
تــی ـمهــای مــلــی رق ــم زده
رضا پورعالی
اسـ ــت  .ی ــک وزن ـ ـهبـ ــردار
دبیر ورزش
پسر و دو وزنهبردار دختر
طــی روزه ـ ــای گــذشـتــه با
تست منفی کرونا و با سالمت وارد مجموعه
ورزشــی آزادی شدند اما پس از آنکه در اردوی
تــی ـممــلــی از آن ــه ــا تــســت م ــج ــدد گــرف ـتــه شد
نتیجهاش مثبت بــود! واضــح اســت که آنها در
اردوی تیمملی به کرونا مبتال شدهاند.
اردوی تیممل ـ ــی بان ـ ــوان ک ـ ــه ق ـ ــرار ب ـ ــود از 21دی
آغــاز شــود و یــک مــاه بــه طــول بینجامــد ،همــان
روز اول تعطیـ ــل شـ ــد و دختـ ــران جوانـ ــی کـ ــه بـ ــا
ه ـ ــزار امی ـ ــد و آرزو از ش ـ ــهرهای دور و نزدی ـ ــک،
خـــــود را بـــــه تهـــــران رســـــانده بودنـــــد مجب ـ ــور
ش ـ ــدند ش ـ ــبانه ب ـ ــار س ـ ــفر ب ـ ــه خانههایش ـ ــان
را ببندن ـ ــد و ب ـ ــا اتوب ـ ــوس ب ـ ــه ش ـ ــهرهای خ ـ ــود
برگردن ـــد .ب ـــا ای ـــن ح ـــال ،کوچکتری ـــن خب ـــری از
ماج ــرای کرون ــا و تعطیل ــی ش ــبانه اردو رس ــانهای
نش ـ ــد ت ـ ــا مب ـ ــادا انگش ـ ــت اته ـ ــام کس ـ ــی ب ـ ــه
س ـ ــمت فدراس ـ ــیون نش ـ ــانه ب ـ ــرود.
آی ـــا پروتکله ـــای بهداش ـــتی در مح ـــل تمری ـــن

برخورداری:
دلیل اصلی
پیشرفت در
کشورهای اروپایی
این است که یک
ورزشکار هرگز
اشباع و بیانگیزه
نمیشود و دائما
تالش میکند به
جایگاه باالتری
برسد
و خوابـــــگاه فدراســـــیون وزنهبـــــرداری رعای ـ ــت
میش ـ ــود؟ آی ـ ــا در ه ـــر ات ـــاق ی ـــک نف ـــر اس ـ ــکان
داش ــته؟ آی ــا زم ــان آغ ــاز تمرین ــات بع ــد از آم ــدن
ج ـ ــواب تسـ ـ ـتهای دوم ب ـ ــوده؟ آی ـ ــا در تم ـ ــام
طـ ــول تمریـ ــن ،ب ـــرای ه ـــر ورزش ـــکار ی ـــک تخت ـــه
و میل ـــه جداگان ـــه در نظ ـــر گرفت ـــه ش ـــده؟

واکنش نایبرئیس

مری ــم منظم ــی نای ــب رئی ــس بان ــوان فدراس ــیون
وزنهبـــــرداری در اینبـــــاره توضیحاتــ ــی دارد:
ملیپوش ـ ــان ب ـ ــرای حض ـ ــور در اردو دو تس ـ ــت
کرون ـ ــا میدهن ـ ــد.
اولیـــــن تســـــت چهـــــار روز قبـــــل از حض ـ ــور
در اردو در شـــــهرهای خـــــود از آنهـــــا گرفت ـ ــه
میشـــــود کـــــه در صـــــورت منفیب ـ ــودن
میتوانن ـ ــد ب ـ ــه اردو بیاین ـ ــد .تس ـ ــت دوم را نی ـ ــز
خـــــود فدراســـــیون میگیـــــرد .زمانـــــی ک ـ ــه م ـ ــا
تســـت دوم را گرفتیـــم و مشـــخص شـــد نتیجـــه
تس ـ ــت دو نف ـ ــر از ورزش ـ ــکاران مثب ـ ــت اس ـ ــت،
بـ ــرای حفـ ــظ سـ ــامت دیگـ ــر ورزشـ ــکاران اردو را
لغو کردیم.
منظمـــــی در پاســـــخ بـــــه ایـــــن پرســـــش ک ـ ــه
تـــــا زمانـــــی کـــــه جـــــواب تســـــت دوم بیای ـ ــد،
ورزشـــکاران تمریـــن داشـــتند یـــا خیـــر ،تصریـــح
ک ـــرد :تس ـــت اول آنه ـــا منف ـــی ب ـــود و ب ـــا رعای ـــت
پروتکلهـــای بهداشـــتی و جـــدا از هـــم تمریـــن
س ـ ــبکی را انج ـ ــام دادن ـ ــد .ام ـ ــا بعدازظه ـ ــر ک ـ ــه
جـــــواب تســـــتها آمـــــد کل اردو را تعطی ـ ــل
کردی ـــم ت ـــا مش ـــکلی ب ـــرای بقی ـــه پی ـــش نیای ـــد.
او در پاســـــخ بـــــه پر ســـــش دیگـــــری مبن ـ ــی
براینکـــــه بهتـــــر نبـــــود وزنهبـــــرداران قب ـ ــل
از آم ـ ــدن ج ـ ــواب تس ـ ــت دوم تمری ـ ــن انج ـ ــام
نمیدادن ـــد ،تاکی ـــد ک ـــرد :تس ـــت اول مش ـــکلی
نداشـ ــت .خیلـ ــی از فدراسـ ــیونها اصـ ــا تسـ ــت
دوم را نمیگیرنـــــد و خـــــود اظهـــــاری دار ن ـ ــد.
فدراســـیون وزنهبـــرداری ســـختگیرانه در بحـــث
کرون ـ ــا و رعای ـ ــت پروتکله ـ ــا عم ـ ــل میکن ـ ــد .از
طرفـــی وقتـــی جـــواب تســـت اول منفـــی اســـت،
احتمالـــــش خیلـــــی کـــــم اســـــت تس ـ ــت دوم
مثب ــت ش ــود و در اردوه ــای قبل ــی خ ــود چنی ــن
مس ـ ــالهای را نداش ـ ــتیم .احتم ـ ــال دارد محل ـ ــی
ک ـ ــه آنه ـ ــا در ش ـ ــهرهای خ ـ ــود تس ـ ــت دادن ـ ــد،
مطمئ ـ ــن نب ـ ــوده اس ـ ــت.

