
گــروه ورزشــی- بــه دنبال 
هجمه های ایجاد شده نسبت به لباس 
رســمی طراحی شــده برای اعضای 
کاروان ورزش ایران، حذف این لباس 
و اســتفاده از »ســِت ورزشی« توسط 
ورزشــکاران  در مراســم افتتاحیه در 

دستور کار قرار گرفت.
رونمایی از لباس های رســمی و 
ورزشی اعضای کاروان ورزش ایران 
در بازی های المپیک در حالی شــنبه 
شــب و همزمان با اعــزام اولین گروه 
ورزشــکاران به توکیو انجام شد که به 
فاصله چند ساعت با انتقادات زیادی 
توســط عموم مردم و کاربران فضای 

مجازی مواجه شد.
این در حالی اســت که از دو سال 
پیش برای طراحی و نمایش پوشــش 
مســافران توکیو برنامه ریزی شده بود 
و حتی پاِی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی و کارگروه مــد و لباس این 
وزارتخانه به میــان آمد با این حال اما 
لباس های رونمایی شده به خصوص 
در بخش رســمی با اقبال عموم همراه 
نبود به گونه ای تصمیم به حذف آن از 

مراسم افتتاحیه گرفته شده است.
قرار بود حضور اعضای کاروان 

ایران در مراسم افتتاحیه و رژه المپیک 
همچون ســنوات گذشته با »پوشش 
رســمی« انجام شــود اما بــه خاطر 
هجمه هــای ایجاد نســبت به لباس 
طراحی شــده، اینگونه تصمیم گرفته 
شــده حضور ورزشــکاران و دیگر 
نماینــدگان کاروان ایران در مراســم 
افتتاحیه با »پوشــش ورزشی« انجام 

شود.
کیکاوس سعیدی دبیرکل کمیته 

ملی المپیک این موضوع را اعام کرد 
و گفــت: در راســتای احترام به افکار 
عمومی چنین تصمیمی گرفته شــده 
است. ســی و دومین دوره بازی های 
المپیــک طــی روزهــای اول تا ۱۷ 
مردادمــاه در توکیو برگزار می شــود. 
مراســم افتتاحیه این دوره بازی ها از 
ساعت ۱۵:۳۰ روز جمعه اول مردادماه 

)۲۳ جوالی( آغاز می شود.
کاروان ایــران طبق پروتکل های 

مورد تاکید برگزارکنندگان بازی ها با 
۱۰ ورزشــکار در هر دو بخش مردان 
که صمــد نیکخواه بهرامــی و هانیه 
رستمیان پرچمداران کاروان هم شامل 
آنها هســتند همراه با نصراهلل سجادی 
سرپرســت کاروان در مراسم افتتاحیه 

و رژه شرکت خواهد کرد.
کاروان ایران را با ۶۶ ورزشــکار 
در این دوره بازی های المپیک شرکت 

می کند.

گروه ورزشی- مدافع سابق تیم 
ملی ایتالیا پیش بینی کرد جانلوئیجی 
دوناروما تا ۱۰ ســال آینــده بهترین 

دروازه بان جهان باشد.
قهرمان  دوناروما  جانلوئیجــی 
یورو ۲۰۲۰ و ســتاره ایتالیا بود و طبق 
گفته فابیو کاناوارو بهترین دروازه بان 
جهان برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده خواهد 
بــود. ایــن بازیکن ۲۲ ســاله به دلیل 
عملکرد خود در ضربــات پنالتی در 
پیروزی ایتالیا مقابل انگلیس در فینال 
یکشــنبه گذشــته در ومبلی به عنوان 

بهترین بازیکن یوفا انتخاب شد.
دوناروما به انتظار ۵۳ ساله ایتالیا را 
برای به دست آوردن قهرمانی دوم یورو 
پایان داد. و همچنین در پیروزی مرحله 
نیمه نهایی ضربات پنالتی برابر اسپانیا 

نیز مهار مهمی داشته است.
فابیو کاناوارو اسطوره ایتالیا معتقد 
است که دونارمما با نمایش خوب در 
یورو ۲۰۲۰ به منتقدان باقی مانده خود 
پاسخ داده و انتظار دارد که هموطنش 
حداقل تا دهه آینده بدرخشد. کاناوارو 
گفت: دوناروما قهرمان واقعی این تیم 
آتزوری است. من تعجب می کنم که 
قبــل از یورو بعضی ها فکر می کردند 
او یک دروازه بان متوســط است. هیچ 
چیز متوسطی در مورد جیجیو وجود 
ندارد. فقط به آرامشــی که در ۲۲ سال 
دارد فکر کنید. او ۱۰ تا ۱۵ ســال آینده 

بهترین دروازه بان خواهد بود.
دونارومــا بیش از هــر بازیکن 
دیگــری در یــورو ۲۰۲۰ بازی کرد و 
تنهــا مراحل پایانی برد ایتالیا برابر ولز 

را در مرحلــه گروهی از دســت داد. 
این دروازه بان جــوان حاال در 
پاری ســن ژرمن خواهد بود. 
کاناوارو افزود: حداقل ما از او 
در کنار تیم ملی لذت خواهیم 
برد. دوناروما در آخرین فصل 

حضور خود در سن سیرو جایی 
که او تمــام دوران حرفه ای 

بزرگسال خود را در این 
تیم سپری کرده است، 
۱۴ کلین شیت در سری 

A انجام داد.
در حالی که هفته 
گذشــته ایتالیــا انتظار 
طوالنی خــود را برای 
قهرمانی قاره به پایان 
رســاند آرژانتین نیز 

اولین قهرمانی خود را از ســال ۱۹۹۳ 
انجام داد. لیونل مســی ســتاره 
آرژانتین بود  که چهار گل به ثمر 
رســاند تا اولین جام خود را در 

سطح بین المللی بدست آورد.
علــی رغم نمایــش های 
چشــمگیر دونارومــا برای 
ایتالیا کاناوارو از مســی 
پشتیبانی می کند تا 
در اواخر امســال 
هفتمیــن تــوپ 
طــای خــود را 
بــه دســت آورد. 
کانــاوارو گفت: او 
شــماره یک مطلق 
است و قهرمان کوپا 

آمریکای بزرگ بود.
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گروه ورزشی- بازی های هفته 
بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال روز سه 
شنبه با انجام ۸ دیدار و به طور همزمان 
از ســاعت ۲۱:۱۵ برگزار می شود که 
پرسپولیس به مصاف تیم سقوط کرده 
ماشین ســازی می رود و استقال هم 
در ورزشــگاه آزادی پذیرای تیم نفت 

مسجد سلیمان است.
لیگ بیســتم فوتبال به روز های 
حساس خود نزدیک می شود و رقابت 
بین پرسپولیس و سپاهان برای قهرمانی 
به اوج خود رسیده است. عاوه بر این، 
رقابت در پایین جدول هم بین تیم های 
سایپا، ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان 

برای بقا در لیگ برتر وجود دارد.
 - ســازی  ماشــین 
پرســپولیس/ ورزشگاه شهید 
حاج قاســم ســلیمانی/ ساعت 

۲۱:۱۵
تیم فوتبال ماشــین سازی هفته 
گذشــته با  شکســت برابر تیم فوالد 
خوزستان سقوطش به لیگ دسته یک 
قطعی شد و ۳ بازی  باقی مانده این تیم 

به نوعی تشریفاتی محسوب می شود.
شاگردان اکبرپور با وجود اینکه 
سقوطشــان به لیگ دسته یک قطعی 
شده اســت، اما برای اعاده حیثیت به 
مصاف سرخپوشان پایتخت می روند 

تا از اعتبار فوتبال تبریز دفاع کنند.
عاوه بر این، یونس قربانی مالک 
و مدیرعامل باشگاه ماشین سازی برای 
برد برابر پرسپولیس پاداش تعیین کرده 
است تا بازیکنان این تیم با روحیه باال 

به مصاف حریف خود بروند.
بــه هر حال ســپاهانی ها رقیب 
پرســپولیس نیم نگاهی هــم به این 
بازی دارند چرا که نتیجه این بازی در 

سرنوشت قهرمانی تاثیرگذار است.
سرخپوشــان  طــرف،  آن  در 
پایتخت هفته گذشــته برابر شاگردان 
منصوریان به برتری دســت یافتند و با 
۵۸ امتیاز صدرنشینی خود را در جدول 

رده بندی تثبیت کردند.
شاگردان گل محمدی به خوبی 
می دانند کــه برای کســب پنجمین 
قهرمانی متوالی لیگ برتر فوتبال باید 

هر ۳ دیــدار باقی مانــده را پیروز 
شوند تا بتوانند جشن قهرمانی با 

هواداران خود برپا کنند.
پرسپولیســی ها بــه خوبی 
می دانند که بــا وجود اینکه بازی 

راحتــی پیش رو دارنــد، اما  حریف 
تبریزی خود را نباید دســتکم بگیرند 
چرا که لغزش در بازی با ماشین سازی 
باعث می شود که قهرمانی آن ها به خطر 

بیفتد.

سرخپوشان پایتخت در دربی جام 
حذفی با شکســت برابر تیم استقال 
رقیب دیرینــه خــود از گردونه این 
رقابت ها کنار رفتند و اکنون آن ها تمرکز 
خود را معطوف به بازی های باقی مانده 
لیگ برتر کردند تا برای پنجمین مرتبه 

قهرمانی متوالی  را به دست آورند.
یحیی گل محمدی به علت 
روی  نمی توانــد  محرومیــت 
نیمکت فنی پرسپولیس بنشیند و 
از روی سکو ها نظاره گر بازی تیم 

خود خواهد بود.
جــدال گل محمدی 
و علیرضــا اکبرپور مربیان 
پرسپولیس و استقال در 
این بازی جذاب و دیدنی 

خواهد بود.
بــه هر حال باید دید 

شــاگردان اکبرپــور 
به  می توانند دست 
کار بزرگــی بزنند 
و صدرنشین لیگ 
برتــر فوتبــال را 

متوقف کنند یا سرخپوشان تبریزی با 
پیروزی برابر ماشین سازی یک گام به 

قهرمانی نزدیک می شوند؟
بازی رفت ۲ تیم با نتیجه ۲ بریک 

به نفع پرسپولیس به پایان رسید.
نفت   - اســتقالل 
ســلیمان/  مسجد 
آزادی/  ورزشگاه 

ساعت ۲۱:۱۵
آبی پوشان پایتخت هفته گذشته 
با برتری برابر نارنجی پوشــان سایپا و 
کسب ۵۰ امتیاز رتبه سوم خود را تثبیت 

کردند.
شــاگردان مجیدی قصد دارند با 

پیروزی برابر تیم نفت مسجد سلیمان 
روند رو به رشد خود را  ادامه بدهند.

اســتقالی ها در دربــی جــام 
حذفی در ضربات پنالتی توانســتند 
تیم پرســپولیس رقیب دیرینه خود را 
شکست بدهند و به مرحله نیمه نهایی 
راه یابند؛ به همین علت  آن ها با روحیه 
باال به مصاف حریف خود در لیگ برتر 

فوتبال می روند.
آبی پوشان پایتخت شانسی برای 
قهرمانــی در لیگ برتر فوتبال ندارند، 
امــا با تمام قوا به مصاف حریفان خود 
می روند تا سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 

خود را قطعی کنند.
بازیکنان استقال اعتصاب کردند 
و در تمرینات تیم خود شرکت نکردند 
تا نشــان بدهند که از وضعیت مالی و 
مدیریتــی ناراضی هســتند و برخی 
از آن ها خواســتار اســتعفای مددی 
مدیرعامل باشــگاه شدند. به هر حال 
باید دیــد اختافــات بازیکنان با 
مدیریت باشــگاه بــه پایان 

می رسد یا نه!
در آن طــرف، تیــم 
فوتبال نفت مســجد 

سلیمان هفته گذشته با 
نتیجه ۳ بــر ۲ برابر تیم ته 
جدولی ذوب آهن شکســت خورد 
و با ۲۸ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار 

گرفت.
محمود فکری بعد از شکســت 
تیمش برابر ذوب آهن خواستار ورود 
کمیته اخاق شد و حتی ۳ بازیکن خود 
را اخراج کرد  تا به شــائبه تبانی قوت 
ببخشــد.  فکری سرمربی تیم فوتبال 
استقال را برعهده داشته به همین علت 
شناخت خوبی از تیم سابق خود دارد و 
این موضوع می تواند برای آبی پوشان 

پایتخت دردسر ساز شود.  
عارف غامی بازیکن اســتقال 

در دربی جام حذفی دچار پارگی رباط 
صلیبی شــد و حدود ۶ ماه از میادین به 

دور خواهد بود.  
بــازی رفت  ۲ تیم با نتیجه یک بر 

یک به پایان رسید.  
پدیده مشــهد - ســپاهان/ 
ورزشگاه امام رضا )ع(/ ساعت 

۲۱:۱۵
تیــم فوتبال پدیده مشــهد هفته 
گذشته با شکست برابر تیم نساجی نوار 
برد های متوالی اش قطع شد و با کسب 
۳۷ امتیاز  در جایگاه هفتم قرار گرفت.  
شــاگردان رحمتی قصد دارند با 
برتری برابر ســپاهان عاوه بر جبران 
شکســت هفته قبل نیم نگاهی هم به 
کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا داشته 

باشند، اما کار سختی پیش رو دارند.  
در آن طرف، تیم فوتبال ســپاهان 
با پیروزی پرگل برابر تیم صنعت نفت 
آبادان و کسب ۵۶ امتیاز در جایگاه دوم 
قــرار دارد و همچنان این تیم اصفهانی  
در کورس قهرمانی با پرسپولیس باقی 
ماند.  طایی پوشــان اصفهانی برای 
حفظ شــانس قهرمانی خود در لیگ 
برتــر فوتبال باید ۳ امتیــاز بازی را به 
دســت آورند، اما کار سختی در مشهد 

پیش رو دارند.  
شاگردان نویدکیا در جام حذفی 
برابــر تیم فوالد شکســت خوردند تا 
همانند پرســپولیس  رقیــب خود از 
گردونه این رقابت هــا کنار بروند و 
تمرکزشــان معطوف به بازی های 
باقی مانده لیگ برتر فوتبال باشند.  

تیــم پدیده در بــازی رفت با 
کامبکــی به یاد ماندنی و دبل احمد 
الجبوری و گل قاسمی نژاد توانست به 
پیروزی ۳ بر یک برابر تیم سپاهان دست 
یابد و اکنون قصد دارد در ورزشــگاه 
خانگی خود این پیروزی را تکرار کند.  
جدال نویدکیا و رحمتی هم بازی های 
ســابق در تیم ملی فوتبال در این بازی 

جذاب و دیدنی خواهد بود.  
عرفان معصومی بــه علت ابتا 
به ویروس کرونــا و فرامرزی به دلیل 
مصدومیــت نمی توانند تیــم خود را 
در ایــن بازی همراهی کنند. همچنین 
سروش رفیعی به علت محرومیت قادر 
به همراهی تیم ســپاهان در این بازی 

نیست.
ذوب آهن اصفهان - نساجی 
مازندران / ورزشگاه فوالد شهر/ 

ساعت ۲۱:۱۵
تیم ته جدولــی ذوب آهن هفته 
گذشته با برتری پر حرف و حدیث  ۳ 
بر دو برابر تیم نفت مسجد سلیمان با ۲۶ 
امتیاز در جایگاه چهاردهم قرار است. 

ذوبی ها یکی از کاندیدا های سقوط به 
لیگ دسته لیگ هستند به همین علت 
محکوم به بــرد در ۳ بازی باقی مانده 
هســتند تا بتوانند در لیگ برتر ماندگار 

شوند.  
شــاگردان  مجتبی حسینی قصد 
دارند با کسب ۳ امتیاز بازی با نساجی 
مازندران از ته جــدول رهایی یابند و 
امیــدوار به ۲ بازی باقی مانده برای بقا 

در لیگ برتر باشند.  
در آن طرف، تیم نساجی مازندران 
بــا هدایت الهامی نتایج خوبی در لیگ 
برتــر فوتبال گرفته و بــا ۲۹ امتیاز در 
جایــگاه دوازدهم قــرار دارد. این تیم 
شــمالی قصد دارد دست پر از اصفهان 
برگردد، اما کار سختی در نصف جهان 
دارد.  کادر فنــی نســاجی مازندران و 
پدیده هفته گذشته با هم درگیری لفظی 
پیدا کردند و در نهایت هر ۲ باشــگاه 

بیانیه ای علیه یکدیگر صادر کردند.  
بازی رفت   ۲ تیم با نتیجه ۳ بر ۲ به 

نفع ذوب آهن به پایان رسید.  
گل گهر ســیرجان - سایپا/ 
ورزشــگاه امام علی)ع(/ ساعت 

 ۲۱:۱۵
تیم فوتبال گل گهر سیرجان هفته 
گذشته با شکســت برابر تیم تراکتور 
و کســب ۳۸ امتیاز در جایگاه ششــم 
قرار گرفت. این تیم ســیرجانی با این 
شکست شانسش برای کسب سهمیه 

لیگ قهرمانان آسیا کاهش یافت.  
شــاگردان قلعه نویی قصد دارند 
با برتری برابر نارنجی پوشــان ســایپا  
شکســت هفته قبل را جبــران کنند و 
کار ســختی ندارند.  در آن طرف، تیم 
ته جدولی  سایپا هفته گذشته برابر تیم 
اســتقال شکست خورد و با ۲۳ امتیاز 
در جایگاه پانزدهم قرار دارد.  نارنجی 
پوشان سایپا یکی از گزینه های سقوط 
به لیگ دسته یک هستند و آن ها محکوم 
به برد در ۳ بازی باقی مانده هســتند تا 
امیدوار به بقا در لیگ برتر باشــند.  فراز 
کمالوند سرمربی سایپا استعفا کرد، اما 
مدیرعامل باشــگاه سایپا این استعفا را 

نپذیرفت.  
بــازی رفت  ۲ تیم با نتیجه یک بر 
صفر به نفع گل گهر ســیرجان به پایان 

رسید.  
آلومینیــوم اراک - تراکتور 
تبریز/ ورزشــگاه امام خمینی 

)ره(/ ساعت ۲۱:۱۵ 
تیم فوتبــال آلومینیوم اراک هفته 
گذشته برابر تیم پرسپولیس شکست 
خورد و با ۳۷ امتیاز در جایگاه هشــتم 
قرار گرفــت. این تیم اراکی قصد دارد 
با برتری برابر تراکتور شکســت هفته 

قبل را جبران کند، اما کار ســختی برابر 
حریف تبریزی خود دارد.  

در آن طــرف، تیم فوتبال تراکتور 
هفته گذشته توانســت برابر گل گهر 
ســیرجان به برتری دست یابد و با ۳۹ 

امتیاز در جایگاه پنجم قرار گرفت.  
شــاگردان کریمی قصــد دارند 
دســت پر به تبریز برگردند تا همچنان 
شانس کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 

را داشته باشند.  
علیرضا منصوریان سابقه هدایت 
تیــم تراکتور دارد بــه همین علت او 
شــناخت خوبی از شــاگردان سابق 
خــود دارد و همین موضوع به دغدغه 
سرخپوشان تبریزی تبدیل شده است.  
بازی رفــت   ۲ تیم با نتیجه یک 
بر صفر به نفع تیــم آلومینیوم اراک به 

پایان رسید.  
صنعت نفت آبــادان - مس 
رفســنجان/ ورزشــگاه تختی/ 

ساعت ۲۱:۱۵ 
تیم فوتبال صنعــت نفت آبادان 
هفته گذشته شکســت سنگینی برابر 
طایی پوشان اصفهانی متحمل شد و 
با کسب ۳۳ امتیاز در جایگاه دهم قرار 
گرفت. برزیل ایران قصد دارد با برتری 
برابر حریف کرمانی خود شکست هفته 

قبل را جبران کند.  
در آن طــرف، تیــم فوتبال مس 
رفسنجان هفته گذشته با تساوی برابر 
تیم پیکان متوقف شد و با ۳۲ امتیاز در 

جایگاه یازدهم قرار گرفت.  
بازی رفت  ۲ تیم با نتیجه تساوی 

بدون گل به پایان رسید.
پیکان - فوالد/ ورزشــگاه 
شهدای شهر قدس/ ساعت ۲۱:۱۵ 
تیم فوتبال پیکان هفته گذشته برابر 
تیم مس رفسنجان با تساوی یک بر یک 
متوقف شد و با ۳۶ امتیاز در جایگاه نهم 

جدول رده بندی قرار گرفت.  
شــاگردان تارتار قصــد دارند با 
برتــری برابر تیم فوالد جایگاه خود را 
در جدول رده بندی ارتقا بدهند، اما کار 
سختی برابر تیم فوالد پیش رو دارند.  

در آن طرف، تیــم فوتبال فوالد 
هفته گذشته با برتری برابر تیم ماشین 
سازی سقوط این تیم تبریزی را به لیگ 
دسته یک قطعی کرد. این تیم تبریزی با 
کسب ۳۹ امتیاز در جایگاه چهارم قرار 

دارد.  
شــاگردان نکونام در جام حذفی 
توانستند در ضربات پنالتی تیم سپاهان 
را شکست بدهند تا با روحیه باال مابقی 
بازی هــای خود را در لیگ برتر فوتبال 
انجام بدهند.  نتیجه بازی رفت  ۲ تیم با 

تساوی بدون گل به پایان رسید.  

مسابقات هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال امروز سه شنبه به صورت همزمان در شهر های مختلف
 برگزار می شود.

امروز: استقالل - نفت مسجد سلیمان؛ دوئل مربیان استقاللی در آزادی 

پرسپولیس - ماشین سازی؛ 
سرخپوشان با ماشین سقوط کرده 

به دنبال قهرمانی  

حذف »لباس رسمی« کاروان ایران از مراسم افتتاحیه؛ رژه با سِت ورزشی!

کاناوارو:

دوناروما بهترین دروازه بان جهان تا ۱۰ سال آینده است
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