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  تعدادی از بازیکنان تیم فوتبال استقالل از ابتدای فصل تا به این جای رقابت های لیگ برتر در لیست سیاه محمود فکری جای گرفته اند.

خاطیان استقالل 
در لیست سیاه فکری

عکس ها: جعفر همافر
تکمیل روشنایی زمین های ورزش ساحلی جزیره کیش

گروه ورزشــی - با اعالم یک 
روزنامه اماراتی، مراحل یک هشــتم 
و یک چهارم لیگ قهرمانان آســیا تک 
بــازی برگزار می شــود و نیمه نهایی 
و فینــال به صورت رفت و برگشــت 
خواهد بود. این بازی ها ۶ آذر به پایان 
می رسد. مشــخص شد کنفدراسیون 
فوتبال آسیا قصد دارد مسابقات لیگ 
قهرمانــان ۲۰۲۱ را با حضور ۴۰ تیم از 
۲۵ فروردین ماه در منطقه غرب آســیا 
آغاز کنــد و این بازی ها همانند فصل 
گذشــته به صورت متمرکز در یک یا 
دو کشور برگزار خواهد شد. بازی های 
مرحله گروهی که به صورت متمرکز 
برگزار می شــود، بــه صورت رفت و 

برگشت خواهد بود.
روزنامــه »االتحــاد« امــارات 
در گزارشــی به جزئیــات برگزاری 
مسابقات لیگ قهرمانان در سال ۲۰۲۱ 

پرداخت.
طبق اعــالم این روزنامه، مرحله 
پلــی آف و مقدماتی رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا برای تیم هایی که سهمیه 

غیر مســتقیم کســب کرده اند، روز ۷ 
اپریل برگزار می شــود و دیدار در این 

مرحله تک بازی خواهد بود.
امسال بر خالف سال های گذشته 
تعداد هشت تیم به لیگ قهرمانان آسیا 
اضافه شــده است و تیم ها در ۱۰ گروه 
چهار تیمی با یکدیگر رقابت می کنند.

االتحــاد تاکید کرده اســت که 
مســابقات مرحله گروهــی رفت و 
برگشــت اســت اما در مراحل یک 

هشــتم و یک چهارم، تیم ها فقط یک 
بازی انجام خواهند داد. در عین حال، 
AFC تصمیم دارد دیدارهای مرحله 
نیمه نهایی و فینال را به صورت رفت و 

برگشت برگزار کند.
لیگ  مراحــل  زمانبنــدی 
قهرمانان آســیا در منطقه غرب 
طبق ادعای االتحاد به این ترتیب 

است:
مرحله مقدماتی )تک بازی(

۷ اپریل )۱۸ فروردین(
مرحله گروهی )رفت و برگشت(

۱۴ تــا ۳۰ اپریل )۲۵ فروردین تا 
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰(

مرحله یک هشــتم نهایی )تک 
بازی(

۱۳ و ۱۴ ســپتامبر )۲۲ و ۲۳ 
شهریور(

مرحله یک چهــارم نهایی )تک 
بازی(

۲۷ و ۲۸ سپتامبر )۵ و ۶ مهر(
مرحله نیمــه نهایــی )رفت و 

برگشت(
رفــت: ۱۹ و ۲۰ اکتبر )۲۷ و ۲۸ 

مهر(
برگشــت: ۲۶ و۲۷ اکتبر )۴ و ۵ 

آبان(
فینال )رفت و برگشت(

رفت: ۲۱ نوامبر )۳۰ آبان(
برگشت: ۲۷ نوامبر )۶ آذر(

در ســال ۲۰۲۰ و به دلیل شیوع 
ویــروس کرونــا، این مســابقات به 
صورت متمرکز در کشور قطر برگزار 
شــد و تیم های اولســان کره جنوبی 
و پرســپولیس ایــران قهرمان و نایب 

قهرمان شدند.
پرسپولیس، تراکتور، استقالل و 
فوالد چهار نماینده ایران در فصل بعدی 
لیگ قهرمانان آسیا هستند. استقالل و 
فــوالد باید ابتــدا در مراحل مقدماتی 
و پلــی آف بازی کننــد و در صورت 
پیروزی برابر حریفان خود، به مرحله 

گروهی راه خواهند یافت.

جزئیات برگزاری لیگ قهرمانان آسیا؛ نیمه نهایی و فینال تک بازی نیست

گروه ورزشی -   در ابتدای لیگ 
بیســتم مدیران باشگاه استقالل پس از 
قطع همکاری با فرهاد مجیدی، محمود 
فکری ســرمربی وقت تیم نســاجی 

مازندران را جایگزین او کردند.
تیم استقالل نتایج نسبتا قابل قبولی 
را تا پایان هفته دهم کســب کرده و با 
یک بازی کمتر نسبت به صنعت نفت 
آبادان در رده دوم جدول مسابقات لیگ 
برتر قرار گرفته است. استقاللی ها که هر 
سال با حواشی مختلفی دست و پنجه 
نرم می کنند، امسال نیز حواشی دیگری 
دامن گیر آبی ها شــده اند. در حالی که 
هنوز نیم فصــل رقابت های لیگ برتر 
به پایان نرسیده است، اما ۱+۴ بازیکن 
این تیم به دالیلــی مختلف در کمیته 
انضباطی این باشــگاه حضور یافته و 

پاسخگوی مدیران بوده اند.
فرشید اسماعیلی

هافبک تیم فوتبال استقالل پیش 
از آغاز رقابت های لیگ برتر و در زمان 
مدیریت احمد سعادتمند قرارداد خود 
را بــا آبی ها تمدید کرد. در تمرین روز 
۲۰ آذر مــاه و هنگامی که احمد مددی 
)سرپرست وقت باشگاه استقالل( در 
تمرین آبی ها حضور یافت، اسماعیلی 
به دلیل نامشــخص بودن بند هایی از 
قراردادش که مورد تائید باشگاه نبودند 
بــه او اعتراض و بــا عصبانیت محل 

تمرین را ترک کرد.
پس از ایــن اتفاق فکــری این 
بازیکن را در اختیار باشــگاه قرار داد 
و بعد از این که جلسه کمیته انضباطی 
باشگاه اســتقالل با حضور اسماعیلی 
تشکیل شد، ۲ طرف توانستند به صلح 

برسند و اختالفات را کنار گذاشتند.
فرشید باقری

پــس از دیدار تیم هــای فوتبال 
اســتقالل و فــوالد خوزســتان که با 
شکســت آبی های پایتخــت به پایان 
رســید؛ فرشید باقری هافبک استقالل 
در صفحه مجــازی خود پیام تندی را 
خطاب به برخی از هواداران اســتقالل 
منتشــر کرد که این موضوع با واکنش 
هــواداران این تیم همــراه و به همین 
دلیل این بازیکن بــه کمیته انضباطی 
استقالل دعوت شد. محمود فکری از 
عملکــرد این بازیکن رضایت ندارد و 
نام او به دلیل بی انگیزگی در تمرینات 
و رفتار هــای غیر حرفــه ای، پیش از 
برگزاری دربی ۹۴ از لیست آبی ها خط 
خورد و در اختیار باشگاه قرار گرفت و 
به احتمــال زیاد از حاال باید او را یکی 
از بازیکنان جدا شده از جمع آبی ها در 

نیم فصل بدانیم.
شیخ دیاباته

مهاجــم گلزن و اهــل مالی تیم 
فوتبال استقالل تهران در جریان دیدار 

آبی پوشان مقابل فوالد خوزستان که با 
حواشی زیادی هم همراه بود؛ هنگامی 
که فکری قصد داشــت او را تعویض 
کند، به ســرمربی اســتقالل اعتراض 
کــرد و درگیری لفظی بین او و اعضای 
کادرفنــی آبی های پایتخت پیش آمد. 
همین موضوع باعث شد تا این مهاجم 
به کمیته انضباطی باشــگاه اســتقالل 
دعوت شــود و پــس از گفت وگو با 
مدیران اســتقالل به تمرینات استقالل 

بازگشت.
هروویه میلیچ

هافبک کروات تیم فوتبال استقالل 
که توانسته بود بازی های درخشانی را از 
خود به نمایش بگذارد و در دیدار مقابل 
ذوب آهن تک گل آبی ها را به زیباترین 
شکل ممکن و از روی ضربه ایستگاهی 
وارد دروازه شهاب گردان کرد، پس از 

دیدار مقابل گل گهر سیرجان و به دلیل 
عدم به کار گیری او از ســوی محمود 
فکری نســبت به این موضوع با انتشار 
یک مطلب در صفحــه مجازی خود 
واکنش نشــان داد. پــس از این اتفاق، 
فکری که نشــان داده بــود در موارد 
انضباطی بسیار قاطع عمل می کند، او 
را در اختیار باشگاه قرار داد. این تصمیم 
فکری به مزاج میلیچ خوش نیامد و او 
در یک عمل غیر منتظره تصمیم گرفت 
تا قرارداد خود را به صورت یک طرفه 
فسخ و ایران را به مقصد کشورش ترک 
کند. حال باید دید که مدیران استقالل 
می تواننــد این بازیکــن را راضی به 

حضور در تیمشان کنند یا خیر.
وریا غفوری

تیم هــای فوتبــال اســتقالل و 
پرســپولیس در دیــدار معوقه از هفته 

هشتم مسابقات لیگ برتر، روز ۲۲ دی 
ماه در ورزشــگاه آزادی به مصاف هم 
رفتند. این بازی در پایان با تساوی ۲ - ۲ 
به پایان رســید. پیش از آغاز این بازی، 
مدیران استقالل وعده های زیادی را به 
بازیکنان این تیم در صورت پیروزی در 
دربی ۹۴ داده بودند، اما با تســاوی این 

وعده ها محقق نشدند.
پس از این بــازی و در حالی که 
بازیکنان استقالل از نتیجه به دست آمده 
ناراحت بودند، به دلیل دریافت نکردن 
مطالبات خود از مدیران این باشــگاه 
گالیه کردند. همیــن موضوع باعث 
شــده تا وریا غفوری به عنوان کاپیتان 
تیم فوتبال اســتقالل تهران به جلسه 
کمیته انضباطی این باشگاه دعوت شود 
که زمان آن به هفته آینده موکول شــده 
است. البته محمود فکری این بازیکن 

را در اختیار باشــگاه قرار نداده و حتی 

از غفوری نیز بابت احضار شــدن به 
کمیته انضباطی باشگاه حمایت کرده 
است، اما مدیران باشگاه از این بازیکن 
خواسته اند که به کمیته برود و به همین 
منظور نام غفوری جزء بازیکنانی قرار 
می گیرد که از ابتدا تا این جای فصل به 
این کمیته دعوت شده اند و او در لیست 

سیاه فکری قرار ندارد.
فردین رابط

در پی اشــتباه فردین رابط در 
بازی دربی امید هــا که با پیروزی 
۲ بر یک اســتقالل به پایان رسید؛ 
بازیکن جوان اســتقالل توسط 
محمود فکری کنار گذاشته شد و 

این بازیکن بازی مهم دربی 

بزرگســاالن را از دســت داد، اما رابط 
بــه بهانه تولد محمــود فکری و برای 
عذرخواهــی با دســت گل در محل 
تمرین استقالل حاضر شد و فکری هم 

در زادروزش این بازیکن را بخشید.

گروه ورزشــی -   اولین دوره 
کالس داوري بوکس شطرنج درجه 
۱-۲-۳  در جزیره کیش برگزار شد.

به گزارش خبرنــگار اقتصاد 
کیــش؛ اولیــن دوره کالس داوري 
بوکس شــطرنج درجــه ۱-۲-۳ به 

میزبانــي هیات انجمن ورزشــهاي 
رزمي کیش از سراسر کشور، از تاریخ 
۲۶ دي ماه به مدت ۲ روز به صورت 
آنالیــن برگزار شــد . دکتر فریدون 
پویــا؛ رئیس کنفدراســیون بوکس 
شطرنج آســیا و دبیرکل فدراسیون 

بوکس شــطرنج جهــان و رئیس و 
بناینگــذار کمیته بوکس شــطرنج 
فدراسیون انجمن ورزش هاي  رزمي 
جمهوري اسالمي ایران، مدرس این 
دوره و احمد پاک نهاد؛ رئیس هیات 
انجمن ورزشهاي رزمي منطقه آزاد 
کیش بــه عنوان ناظــر در این دوره 
حضور داشتند. گفتنی است  شطرنج 
بوکس، مرکب از دو ورزش بوکس و 
شطرنج است. در این مسابقه رقابت 
حریفان در چهــار وزن و یازده راند 
متناوب که متشکل از ۶ راند بازی سه 
دقیقه ای شطرنج و ۵ راند سه دقیقه ای 
بوکس می شــود، صورت می پذیرد. 
ورزشکاران ابتدا سه دقیقه شطرنج که 
روی رینگ بوکس قرار دارد بازی می 
کنند و سپس مبارزه بوکس آنان آغاز 
می شــود و هر فردی که بتواند در هر 
رشته برنده شود بازی را به نفع خود 

تمام کرده است.
در صورت تساوی در ۱۱ راند، 
یک راند سه دقیقه ای شطرنج اضافه 

می شود. 

اولین دوره كالس داوري »بوكس شطرنج« برگزار شد
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6 آذر1400 پایان ACL؛ به ميزباني هيات انجمن ورزشهاي رزمي كيش؛


