
منصور برزگر: 

 در هیچ زمینه ای المپیکی فکر نمی کنیم
منصـــور برزگر دربـــاره وضعیت تیم ملی کشـــتی آزاد ایران 
برای کســـب نتیجه در رقابت های قهرمانی جهان و کسب 
ســـهمیه المپیک پاریس، گفت:»غیبت یا حضور روس ها 
در رقابت هـــای قهرمانـــی جهـــان و پـــس از آن المپیـــک 
پاریس مشـــخص نیســـت و ما نمی دانیـــم تکلیف حضور 
روس هـــا در این ۲ رویداد به چه صورتی اســـت. قطعاً این 
موضـــوع تأثیـــر زیادی در نحوه کســـب نتیجه ملی پوشـــان 

ما خواهد داشـــت.«
 او ادامـــه داد :»مـــا در هیـــچ زمینه ای المپیکی نیســـتیم و 
المپیکـــی فکـــر نمی کنیـــم. یک ســـرمربی بایـــد حداقل ۴ 
ســـال برای کســـب نتیجه در المپیک زمان داشـــته باشد. 
در حال حاضر باید این فرصت به کادر فنی داده شـــود تا 
عملکرد کشـــتی آزاد را در المپیک ببینیم و ســـپس درباره 

وضعیت کشـــتی آزاد و تیم ملـــی قضاوت کنیم.«
 منصـــور برزگـــر پیشکســـوت کشـــتی ایـــران بـــا تأکیـــد بـــر 
اهمیـــت ســـطح مربیان تیـــم ملی در کســـب موفقیت در 
رویدادهـــای مهم همچون جهان و المپیـــک، توضیح داد: 
»قطعا یک دســـت صـــدا ندارد و یـــک مجموعه هر چقدر 
قوی تـــر باشـــد موفق تـــر خواهد بـــود. هر چه مربیـــان تیم 
ملی در آنالیز و کوچ قوی تر باشند و بتوانند در برنامه ریزی 
تمرینـــی خوب عمل کنند مطمئنـــاً نتیجه کار بهتر خواهد 
شـــد.« او درباره حمایت های رئیس فدراســـیون کشـــتی از 
برنامه هـــای تیم های ملی و عملکرد او گفت: »دبیر از نظر 
ســـازندگی در کشـــتی اقدامات خوبی انجام داده و در حد 

توان خود کار کرده اســـت.«
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بدون شک تجربه 
قهرمانی های متعدد و 

برگزاری مسابقات بیشتر 
جوکو در این سطح نسبت 

به روبلف تفاوت اساسی 
این دو بازیکن در 

لحظات حساس مسابقه 
خواهد بود

ورزش

 روبلف-جوکوویچ

فینال زودرس ملبورن
امیررضا همایون

خبر نگار

رقابت هـــای تنیس آزاد اســـترالیا به عنوان 
اولین گرند اسلم فصل ارزش زیادی برای 
تنیس بازان حرفه ای جهان به علت اینکه 
فصل جدید مســـابقات تنیـــس به صورت 
رســـمی بـــا ایـــن تورنمنـــت آغاز می شـــود، 
دارد. بـــه همیـــن علـــت فـــوق ســـتاره های 
تنیـــس ســـعی می کننـــد این مســـابقات را 
از دســـت ندهند اما در بســـیاری از مواقع 
برخـــی از ســـتاره های جهـــان تنیـــس بـــه 
علـــت اتفاقـــات پیش بینـــی نشـــده ماننـــد 
مصدومیـــت ایـــن تورنمنـــت را از دســـت 
می دهنـــد. فضـــای ایـــن رقابت هـــا در این 
دوره امـــا از همـــان ابتـــدا جنجالـــی بود به 

طوری که اندی ماری اســـکاتلندی در دور 
نخســـت مسابقات به متئو برتینی برخورد 
کـــرد و مانـــع از حضور برتینـــی در دورهای 
بعـــدی رقابت هـــا شـــد. ایـــن موضـــوع اما 
تنهـــا اتفاق جنجالـــی ایـــن دوره نبود بلکه 
اتفاقـــات عجیـــب پـــس از ایـــن آغاز شـــد. 
یکـــی از ایـــن اتفاقـــات عجیـــب و جالـــب 
توجـــه حـــذف دو ســـید اول رقابت هـــای 
مـــردان و زنـــان پیـــش از آغـــاز مرحله یک 
چهـــارم نهایـــی مســـابقات بـــوده اســـت، 
اتفاقـــی کـــه از ســـال 1968 بـــه ایـــن ســـو 
یعنـــی پـــس از آغـــاز دوران مـــدرن تنیـــس 
جهـــان بی ســـابقه بوده اســـت. تمـــام این 
مـــوارد کـــه گفته شـــد باعث شـــده دنیای 
راکـــت شـــاهد غیـــر قابـــل پیش بینی ترین 
دوره مســـابقات آزاد اســـترالیا باشـــد، بـــه 

گونـــه ای که برخالف دوره های قبلی 
هیـــچ فـــردی نمی تواند بـــا قطعیت 
کامـــل از قهرمانـــی یـــک تنیســـور 

صحبـــت کنـــد و ایـــن موضـــوع 
پایـــان  تـــا  بایـــد  اینکـــه  یعنـــی 
مســـابقات انتظار رخ دادن هر 
نوع اتفاقی را داشـــته باشـــیم؛ 
نـــواک  حتـــی حـــذف شـــدن 
جوکوویـــچ بـــر باور بســـیاری 

از اهالـــی دنیـــای راکت 
در غیـــاب ســـتارگانی 
ماننـــد نـــادال، مـــاری، 
باتوجـــه  و  لـــکاراس  آ
بـــه عملکـــردی کـــه از 

خودش در مرحله یک 
هشـــتم نهایـــی بـــه نمایش گذاشـــت.

 

سیدعباسی با اشاره به 
احتمال حضور تیم شهرداری 

ارومیه در مرحله پلی آف 
لیگ برتر گفت: »تمام تالش 

ما این است که به پلی آف 
برسیم. بازیکنان انگیزه زیادی 

دارند که این کار   سخت 
اما شدنی را انجام دهند. 
دیدارهای دشوار و برنامه 

سفر طوالنی و سختی پیش 
روی ماست که امیدوارم از 

پس آن بر بیاییم.

باشگاه النصر پس از جذب 
کریستیانو رونالدو ابرستاره 
پرتغالی دست به کار شده 

تا ستارگان دیگری را به 
خدمت بگیرد. یکی از پروژه 

های باشگاه عربستانی جذب 
لوکا مودریچ دارنده توپ 

طالی ۲۰18 بود. نشریه الیوم 
عربستان در خبری اختصاصی 
اعالم کرد باشگاه النصر موفق 

شد با این ستاره رئال به 
توافق برسد.

 سعید برخورداری دروازه بان اسبق 
تیم ملی هندبال درباره  نقاط 

ضعف تیم ملی گف: »متأسفانه 
نتوانستم همه بازی ها را ببینم 
چون تعدادی از آنها همزمان با 

ساعت تمرینم بود اما با توجه به 
بازی هایی که دیدم بازیکنان نیاز 
دارند تجربه بین المللی بیشتری 
کسب کنند و با تیم های سطح 

اول دنیا و بازیکنان پیشرفته 
جهان بازی کنند تا تجربه فنی و 

نظارت فردی آنها باالتر رود.«

سیمونه اینزاگی سرمربی تیم 
فوتبال اینتر پس از شکست 
مقابل امپولی  در رقابت های 

سری آ گفت: »نیم فصل اول را 
با ۳۷ امتیاز و پشیمانی فراوان 

به پایان می رسانیم. درست 
است که 1۳ امتیاز زیاد است 

ولی ما ناامید نمی شویم. دیگر 
کاری با ناپولی نداریم چون 

آنها خودشان را جدا کردند و 
ما تنها با بقیه تیم ها رقابت 

می کنیم.«

 جهانگیر سید عباسی:
 درتالشیم به پلی آف برسیم

 لوکا مودریچ
توافق با النصر

 سعید برخورداری
نیاز به تجربه های بین المللی

 سیمونه اینزاگی:
دیگر با ناپولی رقابت نمی کنیم

نتایج مسا بقات

برنامه مسا بقات
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 نبرد حساس عطایی و اکبری در لیگ برتر والیبال
هفتـــه بیســـت و یکم لیـــگ برتر 
والیبال مردان ایران چهارشـــنبه، 
پنجم بهمن در شهرهای گرگان، 
گنبد، تهران، اردکان، ســـیرجان، 
پیگیـــری  ن  یـــوا مر و  مســـر  را

می شـــود.
در مهم تریـــن بـــازی ایـــن هفتـــه 
تیم هـــای لبنیـــات هـــراز آمـــل و 
پیکان تهران در سالن فدراسیون 
والیبال به مصـــاف هم می روند. 
بـــا  ایـــن دو تیـــم  دیـــدار رفـــت 
پیروزی شـــاگردان بهـــروز عطایی 

در آمـــل به پایان رســـید و پیکان 
شـــانس ایـــن را دارد تـــا در دور 
برگشـــت و بـــا اســـتفاده از امتیاز 
میزبانی نتیجه دیدار را به ســـود 
خـــود تمـــام کنـــد. لبنیـــات هـــراز 
بـــا 16 بـــرد و ۴۵ امتیـــاز در صدر 
جـــدول قـــرار دارد و صعـــودش 
بـــه مرحلـــه پلی آف قطعی شـــده 
اســـت. شـــاگردان پیمـــان اکبری 
در پیـــکان نیـــز بـــا 1۴ بـــرد و ۴۴ 
امتیـــاز در رتبه ســـوم جدول قرار 
دارنـــد و در حالـــی به مصاف تیم 

صدرنشین می روند که در هفته 
بیســـتم رقابت ها مغلوب حریف 

خود شـــدند.
در دیگر مسابقه مهم این هفته 
تیـــم فـــوالد ســـیرجان ایرانیـــان 
میزبـــان شـــهداب یـــزد مدافـــع 
عنـــوان قهرمانی اســـت. نماینده 
یزد که بـــا 1۵ برد و ۴۲ امتیاز در 
جایگاه دوم جدول رده بندی قرار 
دارد، در صـــورت پیـــروزی حضور 
خـــود را در مرحلـــه یـــک چهـــارم 

نهایـــی قطعـــی می کند.

 روز دوم مرحله یک چهارم نهایی تنیس آزاد استرالیا 
در بخـــش مردان از امروز چهارشـــنبه ۵ بهمن 1۴۰1 
آغـــاز می شـــود امـــا روز دوم این مرحله شـــاهد یک 
مســـابقه جذاب بین نـــواک جوکوویچ صربســـتانی 
و آنـــدره روبلـــف روســـی بـــود، بـــه عبـــارت دیگـــر 
می تـــوان گفـــت ایـــن رقابـــت در ایـــن مرحله 
نوعی فینال زودرس اســـت، مســـابقه ای 
کـــه به نظر می رســـد هر کـــدام از این 
دو بازیکـــن از آن به عنـــوان برنـــده 
خارج شـــود شـــانس بیشـــتری برای 
قهرمانی داشـــته باشـــد. البته باید 
توجـــه داشـــت کـــه مســـیر طـــی 
شـــده از ســـوی روبلـــف بـــرای 
رســـیدن بـــه ایـــن مرحله به 
مراتب ســـخت تر از نواک 
جوکوویـــچ بوده اســـت، 
باعـــث  کـــه  اتفاقـــی 
می شود او برای این 
مسابقه از جوکوویچ 
و  باشـــد  خســـته تر 

شـــانس او نسبت به جوکو برای پیروزی در این رقابت 
کاهش یابد اما جوکو هم با مصدومیت همســـترینگ 
دســـت بـــه گریبـــان اســـت، مصدومیتـــی که اســـترس 
عـــود کردنش در این رقابت ها همواره با این اســـطوره 
صربســـتانی جهان تنیس همراه بوده اســـت، بنابراین 
و باتوجه به موضوعاتی که گفته شـــد به نظر می رســـد 
شـــانس دو طرف برای پیروزی یکســـان باشد اما بدون 
شـــک تجربه قهرمانی های متعدد و برگزاری مسابقات 
بیشـــتر جوکو در این ســـطح نســـبت به روبلف تفاوت 
اساســـی این دو بازیکن در لحظات حســـاس مســـابقه 
خواهد بود. روبلف هم برخالف تورنمنت های گذشـــته 
نشـــان داد کـــه برای درخشـــش به ملبورن ســـفر کرده 
اســـت و می خواهد جای دنیل مدودف دیگر تنیس باز 
اهل کشور روسیه که پس از بازی نهایی سال گذشته 
همیـــن رقابت ها مقابـــل نادال عملکـــرد خوبی از خود 
ارائـــه نـــداده را بگیـــرد و روســـیه بـــرای ســـومین ســـال 
متوالی یک نماینده در بازی نهایی رقابت آزاد استرالیا 
داشـــته باشـــد. اتفاقی کـــه باید منتظر مانـــد و دید رخ 
می دهـــد یـــا اینکه روبلف امروز مقابل نواک شکســـت 

می خـــورد و از دور رقابت هـــا کنـــار می رود؟

جذاب ترین یک چهارم 2023
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