
گروه ورزشــی- رییس کمیته 
بین المللی المپیک در آستانه المپیک 
توکیــو، محدودیت هــای مراســم 
اهدای مدال را در این رویداد بزرگ 

معرفی کرد.
شــیوع ویروس کرونــا نحوه 
اهدای مــدال در بازی های المپیک 
توکیو را تغییر داد و برخالف گذشته 
که مســووالن مــدال را بــر گردن 
اکنون  می انداختنــد  ورزشــکاران 
خود ورزشــکاران باید مــدال را از 
داخل سینی بردارند و بر گردن خود 

بیاندازند.
تومــاس بــاخ، رییــس کمیته 
بین المللــی المپیــک  در این مورد 
گفت: این تصمیم برای جلوگیری از 
شــیوع ویروس کرونا بوده و تصمیم 

مهمی است. 
کسانی که قرار است مدال اهدا 
کنند باید از دستکش ضدعفونی شده 
استفاده کنند و مدال ها را داخل سینی 

قرار دهند تا خود ورزشکار مدال را 
بردارد. 

وی همچنیــن اعــالم کــرد: 
هم چنین در مراســم اهــدای مدال 
دســت دادن و در آغوش کشیدن هم 

ممنوع است.
با تعویــق یک ســاله المپیک 
۲۰۲۰ توکیو به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا، ایــن تورنمنت از ۲۳ جوالی 
تــا ۸ آگوســت ۲۰۲۱، )اول تا ۱۷ 

مردادمــاه ۱۴۰۰( و پاراالمپیــک نیز 
از ۲۴ آگوســت تــا پنجم ســپتامبر 
۲۰۲۱ )دوم تا چهاردهم شهریورماه 
 ۱۴۰۰( در پایتخــت ژاپــن برگزار 

خواهد شد.

گروه ورزشــی- ســتاره آبی 
انــاری هــا در ســال ۲۰۲۱ آمــار 
درخشانی داشــته و شانس او برای 
کســب یک توپ طالی دیگر بیشتر 

شده است.
لیونــل مســی ســرانجام بــا 
درخشــش خــود زمینــه قهرمانی 
 آرژانتین در یک رقابت بزرگ را مهیا 

کرد.
تیــم ملــی فوتبــال آرژانتین 
توانســت قهرمانــی در رقابت های 
کوپا آمه ریکا ۲۰۲۱ را کســب کند. 
مســی در این رقابت ها درخشید و 
هــم عنوان بهتریــن بازیکن جام را 
کســب کرد و هم آقــای گل و آقای 

پاس گل شد.

مسی در سال ۲۰۲۱ در مجموع 
۳۸ بازی انجام داده اســت که نتیجه 
 آن ۳۳ گل و ۱۴ پــاس گل بــوده 

است. 
او در اللیــگا هــم مثل کوپا آمه 
ریکا عنــوان آقای گلی و آقای پاس 

گلی را به دست آورد.
۲۰۲۱ دو جــام بــرای مســی 
به دنبال داشــته اســت که قهرمانی 
 در جــام حذفــی و کوپا آمــه ریکا 

بوده است.
بــا این آمار خیــره کننده ای که 
مسی داشــته اســت به ویژه بعد از 
قهرمانــی در کوپا آمه ریکا شــانس 
او برای کســب توپ طال بسیار زیاد 

شده است.
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گروه ورزشی- تنها یک مسابقه 
از هشــت دیدار هفته بیست و هفتم 
لیــگ برتر برنده نداشــت که همین 
اتفاق موجب شــد تا هیچ بازیکنی از 
آن انتخاب نشــود، اما در هفت بازی 
دیگر پرسپولیس، سپاهان، استقالل و 
نساجی مازندران بردهای جالب توجه 
و ارزشمندی داشتند که هر کدام را در 
راه رسیدن به قهرمانی، سهمیه آسیایی 
و بقا در لیگ به اهداف شــان نزدیک 
کــرد و به همین دلیــل هر یک از این 
تیم ها در جمــع برترین های هفته ۲ 

بازیکن دارند.
فــوالد خوزســتان، تراکتور و 
ذوب آهــن نیــز بــا برتری هایی که 
مقابل رقبای خود به دســت آوردند 
و توانستند شرایط خود را در جدول 
بهتر کنند نیز دارای یک بازیکن در تیم 

منتخب هفته هستند:
دروازهبان

محمدرضااخباری
)تراکتور(

شــماره یک تراکتوری ها برای 
جبران مافات دیدار با استقالل، خود را 
به آب و آتش زد؛ او به خوبی توانست 
در مصاف با تیــم فوتبال گل گهر که 
بازیکنــان باکیفیت و پرشــماری در 
خط حمله خود دارد، مقابل حمالت 
شــاگردان امیر قلعه نویی ایستادگی 
کند و سرانجام موقعیت های گل گهر 
را به در بســته برســاند و اجازه عبور 
هیچ توپی را از خود به مقصد دروازه 
تراکتور نداد. ارزش درخشش اخباری 
در ترکیب تراکتور جایی نمایان شــد 
کــه این تیم در لحظات پایانی بازی با 
زدن گل اول پیروز شــد و کلین شیت 
او توأمان با یک برد 6 امتیازی شــد. 
اخباری در قیاس با دیگر دروازه بان ها 
در این هفته بهترین عملکرد را داشت 
و شایســته حضور در تیم منتخب نیز 

بود.
مدافعان

سعیدبیگی
)نساجیمازندران(

در تمــام پُســت ها بــه غیر از 
دروازه بان و مهاجم در این فصل برای 

نســاجی مازندران بــازی کرده و در 
بیشتر مسابقات نمایش موثری برای 
این تیم داشــته که یکی از آنها مقابل 
پدیده مشهد بود؛ دیداری که گرچه با 
یک گل برای نساجی به پایان رسید، 
امــا عملکرد درخشــان خط دفاعی 
این تیم و به ویژه ســعید بیگی در آن 
بی تاثیر نبود؛ بازیکنی که مثل بسیاری 
از دیدارهای دور برگشــت به عنوان 
مدافــع چپ برابر پدیــده در ترکیب 
قــرار گرفت و با آگاهــی محیطی و 
جای گیــری مناســب اجــازه نداد 
مهره های سرعتی و تکنیکی حریف 
مثل امین قاسمی نژاد و مهرداد بایرامی 
از آن جنــاح نفــوذ خطرناک یا حتی 
ارسال جدی داشــته باشند و دروازه 

نیما میرزازاد را تهدید کنند. 
بیگی با تصمیم الهامی در دیدار با 
پدیده کمتر فرصت حرکت به سمت 
محوطه جریمه حریف از سمت چپ 
زمین را داشت ولی در کارهای دفاعی 
بدون اشتباه کار کرد تا کلین شیت کنند 
و صاحب برد ارزشمندی در راه بقا در 

لیگ برتر شوند.
سیاوشیزدانی

)استقالل(
روزهای کم نوسان مدافع تنومند 
آبی ها ادامه دارد؛ مدیریت خط دفاعی 
اســتقالل، وظیفه کوچکی نیست اما 
یزدانی بــه خوبی از عهده آن بر آمده 
و مقابل سایپا توانست بار دیگر روی 
توانایی های باالی خود صحه بگذارد؛ 
او امان گلزنی به مهاجمان ســایپا را 
نــداد و اندک موقعیت هایی را هم که 
آن هــا برای خود خلــق می کردند، با 
حضــور به موقع خود قطع می کرد تا 
توپی به دروازه استقالل نرساند و در 

چارچوب دروازه آبی ها نباشد. 
مدافع شــماره ۴ اســتقالل یک 
نمایش خوب دیگر الزم داشــت تا 
بازهم عضو تیم منتخب هفته شــود 
و روزهــای درخشــان او در جمــع 

شاگردان مجیدی نیز ادامه دار باشد.
امیرمهدیجانملکی
)نساجیمازندران(

چهارمین حضور ثابت در فصل 

جاری لیگ برتــر و زدن دومین گل 
برای برد ارزشــمند نســاجی مقابل 
پدیده مشهد نشان داد ساکت الهامی 
بی دلیل امیر مهــدی جانملکی را در 
ترکیــب و خط دفاعــی تیمش قرار 
نداده است؛ این مدافع ۲۲ ساله پس از 
اینکه نخستین بار در ترکیب نساجی 
در بازی با ماشین سازی قرار گرفت و 
گلزنــی کرد، در دو دیدار برابر پیکان 
و صنعت نفت هــم به میدان رفت و 
دیشــب نیز از ابتدا مقابل پدیده بازی 
کــرد ؛ او عالوه بــر اینکه در کارهای 
دفاعی فوق العاده بــود و اجازه نداد 
مهاجمان حریف کاری از پیش ببرند، 

یک گل مهم هم به ثمر رســاند تا 
به سه امتیاز خانگی دست یابند.

هافبکها
سینااسدبیگی

)ذوبآهن(
جانشــین جــوان و ۲۳ ســاله 

قاســم حدادی فر در میانه زمین 
ذوب آهن، در مسجدسلیمان 

دوبــاره خــودش را در 
بهتریــن فرم ممکن در 
ذوبی ها  زمیــن  میانه 
نشان داد؛ اسدبیگی به 
خوبی وظایف محوله 
بــه خــود را دقیق و 
بدون اشتباه انجام داد 
و مدیریت میانه زمین را 
در دستان خود داشت. 
او حتــی یک گام فراتر 
از ماموریت محوله به 
خود برداشــت و در 
نیمه اول مقابل نفت، 
شــلیکی تماشایی به 
سوی دروازه این تیم 
داشت و گل هم زد تا 

سهم بیشــتری در پیروزی ذوب آهن 
بــرای خود ایجاد کند. اســدبیگی با 
انجام یکی از بهترین بازی های خود 
در مسجدســلیمان در لیگ بیستم، با 
شایســتگی در جمع ۱۱ بازیکن برتر 

هفته خود را جای داد.

سروشرفیعی)سپاهان(
پلی میکر و بازیساز طالیی پوشان 
در هفته های پایانی که سپاهان بیش از 
همیشــه به پیروزی نیاز دارد تا بتواند 
در کــورس قهرمانی بماند و امیدوار 
به لغزش پرســپولیس باشد، بیشتر به 

روزهای رویایی خود نزدیک شــده 
است؛ سروش رفیعی درست همانی 
شــد که محرم نویدکیا می خواست 
و بهــره وری حداکثــری از هوش و 
اســتعداد خود می کند، او در پیروزی 
چهار گله سپاهان مقابل نفت آبادان، 
در نقش یک ســتاره، هر آن چه الزم 
بود را انجــام داد و یکی از زیباترین 
پاس گل های لیگ را ثبت کرد. انگیزه 
قهرمانی با ســپاهان توأمان با برترین 
پاســور لیگ شــدن، باعث شــده تا 
رفیعــی در اوج قــدرت و آمادگــی 
برای ســپاهان به میدان برود و با یک 
نمایش فوق العاده در میانه زمین، همه 
را متقاعــد کرد تا از او به عنوان یکی 
از برترین بازیکنان هفته یاد شود.

فرشاداحمدزاده
)فوالد(

نه  فرشــاد 
گلی در این هفته 
به ثمر رســاند و نه 
توانست مقابل ماشین سازی 
قعرنشــین، گل بســازد اما 
آنقدر خلــق موقعیت کرد و 
دروازه حریــف تبریزی را 
تهدید کرد که شاید 
از او در لیگ بیستم 
کمتر چنین بازی 

در  ذهن داشــته باشیم؛ را 
احمدزاده در یکی از بهترین 
نمایش های خــود در لباس 
ماشین سازی  مقابل  فوالد، 
در نقش هافبک بازیســاز 
بارها بــرای همبازیان خود 
به ویــژه پاتوســی و پریرا 
موقعیــت گل ســاخت و 
خــودش را هم در موقعیت 
گلزنی قرار داد، اما در نهایت 

دست خالی زمین را ترک کرد و به گل 
و یا پاس گلی نرسید. اما درخشیدن در 
ترکیب فــوالد و ارائه یکی از بهترین 
نمایش های ممکن نکته مهمی است 
تا احمدزاده به تیم منتخب هفته برسد. 
مهدیترابی)پرسپولیس(

از زمان بازگشــت دوبــاره به 
پرســپولیس، تقریبا ترابــی یکی از 
بازیکنــان پای ثابت تیم منتخب هفته 
اســت و آنقدر خوب می درخشد و 
بــازی می کند که نمی توان از کنار نام 
او به سادگی عبور کرد؛ ستاره سرعتی 
پرســپولیس مقابل آلومینیوم، بســته 
کاملی از یک بازیکن گلزن و گلســاز 
را به نمایش گذاشــت و نقش اول را 
در پیروزی شــاگردان یحیی ایفا کرد. 
او با زوج سازی جدید این بار در کنار 
شــهریار مغانلو، بارها دفاع آلومینیوم 
اراک را بــه هــم ریخت و هم گلزنی 
کرد و هم گل ساخت تا با شایستگی 
نامش در جمع بازیکنان منتخب هفته 

جای گیرد.
مهاجمان

امیرارسالنمطهری
)استقالل(

تنها بازیکــن تعویضی هفته که 
بــه تیم منتخب هفته رســید، چرا که 
تعویــض طالیی فرهــاد مجیدی در 
دیدار با ســایپا همانــی بود که فرهاد 
می خواســت و ورق بازی را به سود 
استقالل برگرداند؛ او هم تبحر خود در 
پنالتی  زدن را به سرمربی استقالل نشان 
داد و این گونه اولین گل را زد و سپس 
با شوت تماشایی از پشت محوطه، بر 
کارنامه فوق العاده اش در این هفته ُمهر 
تاییــد زد تا در کمتر از ۲۰ دقیقه بازی 
کردن برای استقالل، بهترین بازیکن 
زمین شناخته شده و حتی فراتر از آن 
نامش به تیم منتخب هفته برسد چرا که 
او بدون شک یکی از بهترین بازی های 
خود در ترکیب استقالل در لیگ بیستم 
داشت و در کمال شایستگی نام او به 
عنوان یکی از بازیکنان برتر هفته یاد 

می شود.
سجادشهباززاده)سپاهان(

آقــای گل لیگ بیســتم دوباره 

موتور گلزنی اش را روشــن کرد، او 
برای دست نیافتنی شدن رکوردش در 
هفته های پایانی و به حداقل رســیدن 
شانس رقبا، دوبار مقابل صنعت نفت 
آبادان این هفته گلزنی کرد و هم چنین 
یــک پــاس گل زیبا بــه محمدرضا 
حســینی داد تــا پس از چنــد هفته 
خاموشــی در ترکیب طالیی پوشان، 
کامبکی رویایی به روزهای درخشان 
خود بزند؛ شهباززاده مقابل نفت موفق 
شد به همه آن چه که نویدکیا خواسته 
بود، جامه عمل بپوشــاند و با دو گل 
و یک پاس گل، فرمی فوق العاده را از 
خود در روزهای واپسین لیگ بیستم 
نشان داد، فرمی که تداوم چه بسا بتواند 
منجر به قهرمانی سپاهان شود، چرا که 
بدون شــک در لیگ امسال، بیشترین 
تاثیــر در نتایج ســپاهان را ســجاد 

شهباززاده داشته است. 
با نمایشــی کــه مقابــل نفت 
داشــت، خود را نه تنها به عنوان یکی 
از خوب های ســپاهان بلکه یکی از 
ترین های هفته معرفی کرد و به جمع 

۱۱ بازیکن منتخب راه پیدا کرد.
شهریارمغانلو
)پرسپولیس(

همه دغدغه های نبود عیســی 
آل کثیر مقابل آلومینیوم، با درخشیدن 
شــهریار مغانلو به دســت فراموشی 
ســپرده شــد؛ او با بهترین فرم خود، 
توانســت جای خالــی آل کثیر را پر 
کنــد و زوجی موفق را با مهدی ترابی 
بســازد؛ مغانلو یــک گل روی پاس 
ترابی زد و یک پاس دیدنی پشــت پا 
برای گلزنی ترابی ساخت تا در شبی 
که از ناحیه ســر دچار آســیب شد و 
بارها از سوی دفاع آلومینیوم متوقف 
شد تا گلزنی نکند، زمینه ساز پیروزی 
شــاگردان یحیی گل محمدی شود و 
در آستانه دربی، این چنین قوت قلبی 
به گل محمدی بدهــد. مغانلو آنقدر 
مقابل آلومینیوم خــوب بود تا نام او 
به مانند زوجش در این مسابقه یعنی 
مهدی ترابی، در جمع ۱۱ بازیکن برتر 
هفته نوشــته شود و یکی از بازیکنان 

برگزیده هفته قلمداد شود.

گروه ورزشــی- اســتاد رضا 
نشــاطی ووشو کارســاکن جزیره 
کیش؛ رئیس ورزش هوگام اســتان 

هرمزگان شد.
به گــزارش اقتصاد کیش، طی 
حکمی از ســوی اســماعیل بواشه؛ 
رئیس هیئت ورزش همگانی استان 

هرمــزگان و دکتر مقــداد کامرانی؛ 
رئیس هوگام کشور و بنیانگذار رشته 
ورزشی هوگام، استاد رضا نشاطی به 
عنوان نماینده این رشــته ورزشی در 

استان هرمزگان انتخاب شد. 
گفتنی است هوگام به معنی هنر 
ورزشی عبور از موانع در سال ۹۰ در 

ایران پایه گذاری شــد و سال ۹۷ به 
تایید وزارت ورزش درآمد و از سال 
گذشــته در راســتای بسط و توسعه 
آن در ســطح کشور، جزو رشته های 
زیرمجموعه فدراسیون ورزش های 

همگانی قرار گرفت.
هنر گــذر از موانع در طبیعت، 

بــا نــام ایرانــی هــوگام مردادماه 
۹۹ بــا حکم ریاســت فدراســیون 
 ورزش های همگانی فعالیت خود را 

آغاز کرد.
هوگام یا هنر ورزشــی گذر از 
موانع، ورزشــی مفرح با قابلیت های 
مختلف آمادگی جسمانی در رده های 

مختلف سنی در محیط های طبیعت 
اســت و بانی این رشته نوین مقداد 
کامرانی از قهرمانان و ملی پوشــان 
سابق ورزش های رزمی کشور است 
که توانســت تاییدیه هــای وزارت 
ورزش بــرای فعالیت را اخذ کند و 
حــاال زیر نظر انجمــن ورزش های 

طبیعــی فدراســیون ورزش هــای 
همگانی فعالیت میکند.

انتخاب رضا نشــاطی از چهره 
های شــناخته شــده جزیره کیش و 
اســتان هرمــزگان، نوید بخش خبر 
های خــوب بــرای ورزش هوگام 

استان خواهد بود.

برترین های هفته گذشته لیگ برتر در حالی انتخاب شدند که سه تیم باالنشین جدول و نساجی بیشترین بازیکن را به خود اختصاص داده اند.

سهمیه ۲ تایی برای سرخابی ها، سپاهان و نساجی؛:

تیم منتخب هفته بیست و هفتم لیگ برتر

رییس کمیته بین المللی المپیک در آستانه المپیک توکیو خبر داد:

المپیک توکیو؛ مسوولیت اهدای مدال از شانه مقامات برداشته شد

آماری که مسی  را 
به یک توپ طالی دیگر 

نزدیک می کند

ووشو کارساکن جزیره کیش، رئیس ورزش هوگام هرمزگان شد 
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