نوروز ،پیروز؟

پس از صعود زودهنگام به جامجهانی
مأموریت بزرگ اسکوچیچ در آغاز سال نو،
حفظ شکستناپذیری برابر کرهجنوبی است
18

کریمدلها

پخش زنده روز

کماشتباهباشمطالمیگیرم

چیزی نمانده بود رئال در الکالسیکو
بیبنزما شود؛ بازیکنی که در حال
حاضر جایگزینی برایش نیست

یونس امامی ،ملیپوش کشتی آزاد
74کیلوگرم ایران امیدوار است سال
 1401را با قهرمانی در آسیا آغاز کند

19

20

چهره روز

نادال ،تاریخساز
تمامنشدنی

یک هشتم نهایی
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لیل

23:30
چلسی

ویارئال

داربی مرگ و زندگی

رضا اسدی با 2گل به صدر اخبار
برگشته و حتی ممکن است به
ستاره غيرمنتظره داربی تبديل
شود .او میگويد :میدانيم
کار آسانی نداريم ولی انگيزه
خوبی بين بازيکنان وجود دارد که
بتوانيم قهرمان شويم

یوونتوس
23:30

لیگ برتر انگلیس

23:45
لیورپول

آرسنال

برنامه بازی

یک هشتم نهایی
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ستارهسرخبلگراد
21:15
گالسکو رنجرز

براگا

21:15

موناکو

بایرلورکوزن
21:15
آتاالنتا

بارسلونا

پورتو

سهویا

بتیس

گاالتاسارای
21:15

23:30

لیون

وستهام
23:30

تنیسور اسپانیایی با کسب چهارصدمین برد
خود در رقابتهای مسترز  ،1000دوباره در
سال 2022تاریخساز شد
3ماه پیش همــه رافائل نادال را تمامشــده
میدانســتند امــا تنیســوری کــه روحیه
جنگندگی و ذهنیت تسلیمناپذیرش الگوی
دیگر تنیسورهای دنیاســت در همین چند
ماه بارها دنیــای تنیس را با دســتاوردهایی
تاریخی شگفتزده کرده اســت؛ آخرینش،
کسب چهارصدمین برد در رقابتهای مسترز
1000دنیا در مسترز ایندین ولز.
نادال که ســال را با قهرمانی تاریخی در اوپن
استرالیا شروع کرد و به پرافتخارترین تنیسور
دنیا تبدیل شد ،شکســتناپذیریاش را در
رقابتهای مسترز ایندین ولز هم ادامه داد و
با پیروزی برابر دنیل اوانز انگلیسی ،رکوردی
دیگر به نام خود ثبت کرد .او حاال با 400برد در
رقابتهای مسترز  ،1000باالتر از راجر فدرر
سوئیسی (381برد) و نواک جوکوویچ صرب
(374برد) قرار دارد.
بهگزارش سایت رسمی اتحادیه تنیسورهای
دنیا ،او بعد از پیروزی و کسب این رکورد گفته
اســت که اصال به آن فکر هم نمیکرده است؛
«من اصال از این رکورد خبر نداشتم ،اما خب
عدد خوبی است ».نادال ،برای رسیدن به این
رکورد در آمریکا ،دوباره روحیه جنگنده خود
را به رخ کشید؛ او در مســابقه قبل از اوانز ،در
حالی سباســتین کوردا از آمریکا را  2بر یک
شکســت داد که در ســت آخر 5 ،بر 2عقب
بود اما بازگشــتی بینظیر به بازی داشــت و
درنهایت در تایبرک  7بر  5برنده شــد .این
بازگشت اما در مقابل کاری که نادال در اوپن
استرالیا برابر دانیل مدودف انجام داد چندان
چشــمگیر نبود .نادال که بعد از ماهها دوری
بهخاطر مصدومیت به تنیس برگشــته بود،
درنهایت شگفتی به فینال اوپن استرالیا رسید
و در فینال درحالیکه  2بر صفر برابر تنیسور
روس عقب بود 3 ،بر  2به پیروزی رسید .با این
قهرمانی در استرالیا ،او تعداد قهرمانیهایش
در رقابتهای گرند اسلم را به  21رساند و یک
پله باالتر از جوکوویچ و فدرر قرار گرفت.
نادال برای رسیدن به چهارصدمین برد ،یک
رکورد شــخصی دیگر را هم ثبت کرد و تعداد
پیروزیهای متوالیاش را به  17رســاند .این
بهترین شــروع فصل برای نــادال ،آن هم در
34سالگی بود .درخشش نادال در هفتههای
اخیر ،تمجید دیگر تنيسبــازان را به همراه
داشته است و بســیاری او را بهترین تنیسور
تاریخ خواندهاند .آندری روبلف تنیسور جوان
روس2 ،روز پیش گفت نــادال از نظر ذهنی،
قویترین ورزشکار تاریخ است« :هیچکس در
تاریخ ورزش ،از نظر ذهنی به اندازه نادال قوی
نیست .در ورزش انفرادی ،حفظ روحیه بسیار
سخت است ...نادال تنها کسی است که بدون
توجه به اتفاقات بیرون زمین ،میتواند این کار
را انجام دهد».

فرانکفورت
23:30

هفته 23
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آلومینیوم
15:00
تراکتور

گل گهر

17:00

17:00
فجر سپاسی

سپاهان

فوالد

جمعه  27اسفند 1400

نفت م.س
15:00
هوادار

نساجی

15:00
ذوب آهن
16:00
صنعت نفت

کارلتو روی
اعصاب رئالیها

سرمربی رئال نزدیک بود یک بازی
کماهمیت را فدای الکالسیکو کند

پرسپولیس
17:30
استقالل

15:00

سوژه روز

پدیده

مس

پیکان

کارلو آنچلوتی یکبــار در دوره قبلی و یکبار
زمانی که داشــت به مادرید برمیگشت گفت
مربیگری در رئال مادرید آسانترین کار جهان
است .او همین کار آسان را این روزها به بهترین
شکل انجام میدهد اما گاهی زیادی کارش را
آسان میگیرد .در بازی ساده با مایورکا که هر
4مسابقه آخرش را باخته بود ،آنچلوتی دست
از احتیاط برنداشــت و در آستانه الکالسیکو
تقریبا داشــت تیم را به نابودی میکشــاند.
او به کاســمیرو و مندی که با یک کارت زرد
الکالسیکو را از دست میدادند فیکس بازی
داد و میلیتائو هم چون ســرما خــورده بود از
ســیاهه تیم خط خورد وگرنــه او هم فیکس
میشــد و در خطر محرومیت قرار میگرفت.
کاســمیرو 3بار تا آســتانه گرفتن کارت زرد
پیش رفت و یکبار آن واقعا حقش بود کارت
بگیرد اما آنچلوتی در تعویض کردنش مقاومت
میکرد .وضعیتمندی فرق داشــت و او هیچ
بیاحتیاطی نکــرد اما
ادامه در
صفحه19
در پایان بــازی مصدوم
شد .مندی مشکل عضالنی دارد ،هر چند که
آسیبدیدگیاش جدی بهنظر نمیرسد.

