
گروه ورزشی- دو تیم قدرتمند 
منطقه غرب آسیا در حالی در مرحله یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا جدال 
بزرگ منطقه را برگزار خواهند کرد که 
تفکرات سرمربیان دو تیم و روش بازی 
آنها شباهت نزدیکی بهم دارد. تیم فوتبال 
پرسپولیس تنها نماینده فوتبال باشگاهی 
ایران در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
۲۰۲۱ محسوب می شود که به مصاف 
الهالل عربســتان می رود. سرخپوشان 
پایتخت در حالی طبق برنامه AFC باید 
به عربســتان سفر کنند که در هیچ یک 
از بازی های فصل جاری این رقابت ها 
طعــم میزبانی را نچشــیدند تا پس از 
برگزاری بازی های مرحله گروهی در 
هند به مصاف استقالل تاجیکستان در 
یک هشتم نهایی ACL۲۰۲۱ در شهر 

دوشنبه بروند.
تاکتیک همیشگی با توپ!

یحیی گل محمدی از زمان حضور 
در رأس کادر فنی پرسپولیس تاکتیکی 
واضحی برای اکثر بازی های داخلی و 

خارجی تیمش اتخاذ کرد.
سرخپوشان تهرانی مالکیت توپ 
و استفاده از تمام مناطق زمین بازی را 
در اولویت های تاکتیکی خود قرار 
می دهند. این تیم در تمام بازی های 
رفــت و برگشــت مقابل الوحده 

امارات، گوا هند و الریان قطر در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ مالکیت 
توپ را در اختیار داشــت. ســرخ ها با 
همین دســت فرمان صدرنشین شدند 
تــا در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا به مصاف اســتقالل 

تاجیکستان در شهر دوشنبه بروند.
حفظ آمار با تازه واردها

سرخپوشــان در بازی با استقالل 
تاجیکســتان با وجود بازی در چمن 

مصنوعــی و ارائــه بــازی 
مقابل چشم هواداران 
حریف باز هم توپ 
را در تصاحب داشتند. 

ســرخ ها بــا 
وجــود جدایــی 
حســین  محمد

کنعانــی زادگان، احمــد نورالهــی و 
شــهریار مغانلو توانستند با مهره های 
جدیدی همچون رضا اســدی و حامد 
پاکــدل دقت پاس باالی خود را حفظ 
کنند. این تیم در مرحله گروهی میانگین 
دقت پــاس ۸۵ درصدی را برای خود 
ثبــت کرده بود و در دیدار با اســتقالل 

تاجیکستان آن را به درصد ۸۶ رساند.
الهالل آئینه فنی پرسپولیس

ژاردیــم«  »ماریــو 

ســرمربی پرتغالی الهالل عربســتان 
تفکراتــی نظیر یحیــی گل محمدی 
دارد. او نیز به حفظ توپ و اســتفاده از 
مالکیــت آن در ایجاد حمالت اعتقاد 
دارد. الهــالل در بازی های داخلی لیگ 
حرفه ای عربســتان بیش از ۵۰۰ پاس 
در هر بازی رد و بدل کرده اســت. این 
تیم در لیگ قهرمانان آسیا نیز میانگین 
دقت ۸۵ درصدی را حفظ کرده است. 
البته الهالل در دیدار یک هشــتم نهایی 
مقابل استقالل تهران ۴۴۲ پاس در 
آمار عملکردی خود ثبت کرد که 
دقت ۸۴ درصدی داشــت اما 
توانست با همین آمار هم پیروز 
شــده و بار دیگر به یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان راه پیدا کند.

 تیمی بــا تاکتیک کاماًل 
مشــابه پرســپولیس که وظیفه 
بازیکنانــش، پــاس کاری های 
کوتاه و بلند با یک دســتور ویژه 
اســت: »دقت« در هر ارسال. باید 
دید تقابل ســنتی دو تیم در بازی ۲۴ 
مهرماه چه نتیجه ای را به همراه 
خواهد داشــت تا دو تیم با 
وظایفی مشــترک به دنبال 
روشی جدید برای صعود 
به جمــع چهار تیم نهایی 

ACL۲۰۲۱ پیدا کنند.

گروه ورزشی-قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا که 
اوج موفقیت باشگاه های اروپایی محسوب می شود، 
بدون شک سخت ترین رقابت باشگاهی است. از زمان 
تاسیس این مسابقات در سال ۱۹۵۵، بیش از ۲۲ باشگاه 
از سراســر اروپا به این جام معروف دســت یافته اند. 
طبق فرمت کنونی لیگ قهرمانان، ۳۲ تیم برای کسب 
جام قهرمانی بــا یکدیگر به رقابت می پردازند.   پس 
از قهرمانــی بایرن مونیخ در فصل ۲۰۲۰-۲۰۱۹ لیگ 
قهرمانان اروپا، فصل گذشته چلسی در کمال تعجب 
موفق شــد با حذف تمام رقبای خود، قهرمانی در این 
مسابقات را تجربه کند. با توجه به غیر قابل پیش بینی 
بودن فوتبال و شرایط تیم ها غیر ممکن است که از حاال 
بتوانیم درباره فینالیست های فصل جاری لیگ قهرمانان 
اروپا حرف بزنیم.  در این گزارش قصد داریم تیم هایی 
که باالترین دفعات حضور  در فینال لیگ قهرمانان اروپا 

را ثبت کرده اند را معرفی کنیم.  
۱- رئال مادرید - ۱۶ فینال

وقتی صحبت از لیگ قهرمانان اروپا می شــود، 
رئال مادرید در طبقــه ای متفاوت از دیگر تیم ها قرار 
می گیرد. کهکشانی ها بیشتر از هر تیم دیگری در فینال 
مسابقات قهرمانی باشگاه های اروپا حضور داشته اند. 
رئال مادرید با حضور  در ۱۶ فینال این مسابقات، در ۱۳ 
دیدار برنده شد و به قهرمانی دست یافت. قهرمانان ۳۴ 
دوره اللیگا برتری خود را از همان ابتدا به دیگر تیم های 
قاره سبز نشان دادند و در ۵ دوره ابتدایی این مسابقات 
جام قهرمانی را باالی سر بردند. رئال مادرید با در اختیار 
داشتن بازیکنان بزرگی مانند آلفردو دی استفانو، جنتو 
و فرانس پوشــکاش در دهه ۵۰ قدرت بالمنازع اروپا 
بود.  در سال های گذشته نیز رئال مادرید با هدایت زین 
الدین زیدان و درخشش کریستیانو رونالدو در ۳ دوره 
پیاپی قهرمان این رقابت ها شد.رئال مادرید با موفقیت 
بی نظیر خود در لیگ قهرمانان، بدون شک پرآوازه ترین 

تیم اروپایی است.
۲- آث میالن - ۱۱ فینال

آث میالن زمانی جزء بهترین تیم های اروپا بود. 
ایــن تیم در دهه ۱۹۹۰ با فرانــک ریکارد، مارکو فان 
باستن و رود گولیت افتخارات زیادی را به دست آورد. 
۳ فینالیست نهایی توپ طال در سال های ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ 

همه با آث میالن قرارداد بسته بودند. غول های ایتالیایی 
قبل از دهه ۲۰۱۰ حضور نسبتا مداومی در مراحل باالی 
لیگ قهرمانان داشتند و در ۱۱ فینال بازی کردند. قهرمان 
۷ دوره لیــگ قهرمانان از ابتدای دهه ۲۰۱۰ دچار افت 
شدیدی شد که هنوز هم آن را به طور کامل پشت سر 
نگذاشته است.   پس از جدایی ماسیمیلیانو آلگری از 
آث میالن در سال ۲۰۱۴، این تیم به طور کامل از لیگ 
قهرمانان حذف شد و نتوانست به مدت ۷ فصل پیاپی 
بــه این رقابت ها راه یابد. پس از فصل ۲۰۱۹-۲۰۲۰، 
روسونری سرانجام به لیگ قهرمانان بازگشت و اکنون 

به دنبال جبران شهرت مخدوش شده خود است.
۳- بایرن مونیخ - ۱۱ فینال

در فصل جاری بایرن مونیخ یکی از اصلی ترین 
مدعیان کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا است. 
بایرن مونیخ گذشــته پر زرق و برقی در این رقابت ها 
دارد و حتی در حال حاضر آماده تکرار درخشش های 
گذشته اســت. بایرن مونیخ  تاکنون ۶ بار موفق شده 
است فاتح قاره سبز شود.   باواریایی ها در عین حال در 
۵ فینال از ۱۱ فینالی که در آن حضور داشتند، مغلوب 
شدند و به نایب قهرمانی رسیدند.   بایرن مونیخ پس از 
بارسلونا دومین و آخرین تیمی است که توانسته است 
۲ سه گانه قاره ای را به دست آورد. در ادامه نمایش های 
درخشــان فصل گذشته، بایرن مونیخ در تالش است 
تــا یک عنوان قهرمانی دیگر را به ویترین افتخاراتش 

اضافه کند.
۴- لیورپول - ۹ فینال

در میان تیم های لیگ برتری، هیچ تیمی به اندازه 
لیورپول نتوانســته است به دیدار پایانی لیگ قهرمانان 
اروپا برسد. لیورپول در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ 

یکــی از قدرت های اروپا بــود. قرمز ها در این دوران 
در ۵ فینال شــرکت کردند و در ۴ مورد از آن ها پیروز 
شدند و به قهرمانی رسیدند. در مجموع لیورپول در ۹ 
فینال لیگ قهرمانان شــرکت کرده و در ۶ فینال برنده 
شده است. آخرین قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان 
اروپــا در فصل ۲۰۱۹-۲۰۱۸ رقم خورد. لیورپول در 
مجموع ۲ بازی رفت و برگشت بارسلونا را با نتیجه ۴ 
بر ۳ در نیمه نهایی شکست داد و در فینال از سد تاتنهام 
گذشت. برجسته ترین فینال این تیم در دیداری که به 
معجزه استانبول معروف شد، رقم خورد. در حالی که 
لیورپول با شکست ۳ بر صفر از آث میالن به رختکن 
رفته بود، در نیمه دوم موفق شد کار را به تساوی بکشاند 
و با پیروزی در ضربات پنالتی برای پنجمین بار قهرمان 

لیگ قهرمانان اروپا شود.
۵-  یوونتوس - ۹ فینال

یوونتوس که نخســتین بار ۱۲۳ ســال پیش در 
رقابت های قهرمانی باشگاه های اروپا شرکت کرده و 
۹ بار به فینال این رقابت ها رسیده است، تنها ۲ عنوان 
قهرمانــی در کارنامه دارد. بیانکونری ســابقه ناامید 
کننده ای در فینال این مســابقات دارد و ۷ بار متحمل 
شکســت شده است. یوونتوس در فصل های گذشته 
نیز سابقه بسیار بدی دارد و در ۴ فصل گذشته نتوانسته 
اســت به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان برسد. این 
تیم فصل گذشته در مرحله یک هشتم نهایی شکست 
خــورد و وداعی زودهنگام از این رقابت ها داشــت.  
آخریــن قهرمانی یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا در 
ســال ۱۹۹۶ و قبل از تغییر نام مســابقات رقم خورد. 
با جدایی رونالدو از یوونتوس، شــانس این تیم برای 

قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا کمتر شده است.
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گروه ورزشــی- کمیته اخالق 
فدراســیون فوتبــال در هفته پایانی 
شهریور با صدور چند رأی قاطعانه به 
اتفاقات اخیر، پیرامون بازیکنان و مر 
بیان فوتبال واکنش نشان داد. آرایی که 
برای برخی محرومیت و برای برخی 
دیگر جریمه مالی یا هر دو را به همراه 
داشته و بسیاری را به واکنش وا داشته 

است.
با این حال شــکل صدور آرای 
کمیته اخــالق به نحوی اســت که 
باعث ایجاد ابهام می شــود. در رأی 

محمدحسین کنعانی زادگان و فرشید 
اسماعیلی که مدافع سابق پرسپولیس 
به دو جلســه محرومیــت تعلیقی و 
پرداخــت ۲۰۰ میلیون تومان جریمه 
محکوم شده یا هافبک استقالل که با 
جریمه پنج   میلیونی تنبیه شده است، 
آمده بود ادامه فعالیت های آنها منوط 
به اخذ مجوز از کمیته اخالق است. 

پیگیری هانشان داد که منظور از 
اخذ مجــوز، پرداخت جریمه مالی و 
تأیید آن از سوی کمیته اخالق است، 
امــا مطرح کردن مبهــم اخذ م جوز، 

شایعات مختلفی را درباره افرادی که 
محکوم شده اند، مطرح می کند.

در آرای بعدی کمیته اخالق این 
ضعف برطرف شد و این بار تأکید شده 
بــود تا زمان اجرای حکم یا پرداخت 
جریمه، محکومان از هرگونه فعالیت 
فوتبالــی محکوم هســتند. )اگرچه 
می توان ایــن موضوع را واضح تر نیز 
اعالم کــرد( با این حال همچنان یک 
ضعف آزاردهنده در شکل صدور آرا 
وجود دارد کــه ابهامات زیادی را به 
وجود می آورد. قطعاً اینکه اعالم نشود 

دلیــل محرومیت یک فرد چیســت، 
باعــث ایجاد حــرف و حدیث ها و 

گمانه زنی های بسیاری می شود.
ممکــن اســت در پرونــده ای 
مســائلی وجود داشــته باشد که فرد 
محکــوم درخواســت کنــد دالیل 
محکومیت اعالم نشــود یــا کمیته 
اخــالق چنین تصمیمــی بگیرد، اما 
ایجاد ابهام در تمام آرای صادر شــده، 
ممکن اســت گاهی اوقات به وجهه 

یک نفر ضربه بزند.
حاال که کمیتــه اخالق در حال 
صدور آرای قاطــع درباره تخلفات 
مختلف است و قرمز، آبی یا تیم ملی 
هم بــرای این کمیته فرقی ندارد، چه 
خوب می شــود اگر این ضعف ایجاد 
ابهام نیز از بین برود تا شــاهد صیانت 
از اعتبار و آبروی محکومان در آرای 

این کمیته باشیم.
مطمئنــاً یکــی از هویت های 
تشــکیل کمیته اخــالق، صیانت از 
فوتبال و اهالی آن اســت و بهتر است 
این مسئله در مورد آرای کمیته اخالق 

نیز در نظر گرفته شود.
محرومیت مجیدی به زودی 

برطرف می شود
 ســرمربی تیــم اســتقالل بــا 
محرومیتی مواجه شــده که به زودی 
برطرف می شــود و برای او مشــکل 
ساز نیســت. در همین حال با حکم 
کمیته اخالق فرهاد مجیدی سرمربی 
تیم استقالل تهران از هرگونه فعالیت 

ورزشی تا اطالع ثانوی محروم شد.
فرهــاد مجیــدی در حالــی با 
ایــن محرومیت مواجه شــد که طی 
روزهای اخیر شــایعات و حواشــی 
عجیبی پیرامــون اردوی این تیم در 

کشور امارات مطرح شده بود. 
ســرمربی تیم استقالل تهران که 
مدت زیادی اســت سکوت کرده و 
قرار هم بود در مورد مسائل این باشگاه 
صحبت کند، در آستانه پایان سکوتش 
با این حکم عجیب رو به رو شــد که 
طبــق گمانه زنی ها در فضای مجازی 
به دلیل حواشــی شایعه شده، بود اما 
صحبت های قبلــی او درمورد وزیر 
ســابق ارتباطات و فناوری اطالعات 
موجب صدور چنین حکمی شــده 

است.
بر اساس اطالعات منتشر شده، 

محرومیت مجیدی اگرچه غیرمنتظره 
و عجیب به نظر می رسد اما همانطور 
کــه محمد جواد آذری جهرمی اعالم 
کرد شکایتی از سوی او وجود نداشته 
و بر همین اساس طی روزهای آینده 
مشکل مجیدی برطرف می شود تا او 
مانند گذشــته به فعالیتش بپردازد و 

مشکلی از این نظر نداشته باشد. 
طبــق اینکه حکم صادر شــده 
به شــایعات اخیر مربوط نمی شود، 
مجیدی بر اساس مصاحبه های قدیمی 

با محرومیت مواجه شده و از این 
روز بــا رضایتــی که جهرمی 
اعالم کرده، محرومیت فعالیت 

مجیدی لغو می شود.
واکنــش آذری جهرمی به 

محرومیت فرهاد مجیدی  
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات در دولــت دوم حســن 
روحانی به محرومیت فرهاد مجیدی 
ســرمربی تیم فوتبال استقالل توسط 
کمیته اخــالق فدراســیون فوتبال 

واکنش نشان داد.
پــس از اینکــه کمیتــه اخالق 
فدراسیون فوتبال رأی به محرومیت 

فرهاد مجیدی داد، باشــگاه استقالل 
اعالم کرد دلیل محرومیت ســرمربی 
تیم فوتبال اســتقالل اظهاراتش علیه 
محمدجــواد آذری جهرمــی وزیر 
پیشین ارتباطات و فناوری اطالعات 
بوده اســت. آذری جهرمی با انتشار 
مطلبی با بیان اینکه شکایتی از مجیدی 
نکرده است، از کمیته اخالق خواست 
نســبت جریمه به سرمربی استقالل 

گذشت کند.
کمیته اخالق با آرای قاطعانه خود نشان داده است تفاوتی بین بازیکنان و مربیان تیم های پرطرفدار و حتی ملی پوش 

قائل نیست، اما نحوه صدور آرا یک ضعف را در شکل ابالغ نشان می دهد.

یک توصیه به کمیته اخالق؛

دالیل محرومیت افراد را 
اعالم کنید!

وجه اشتراک پرسپولیس والهالل برای بازی بزرگ

۵ باشگاه با بیشترین تعداد حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپا
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بدینوســیله از مالکین محترم دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ ۱۴00/07/۱0 در ساعت 
 ۱۲:00 در محل دفتر بازار )با رعایت پروتکل های بهداشــتی ( برگزار

می گردد حضور بهم رسانند.
شــایان ذکر است هر عضو می تواند یک نفر را با وکالتنامه محضری 
 برای شــرکت در جلســه و دادن رای معرفی نماید. هــر یک از اعضا 

نمی تواند وکیل قانونی بیش از سه عضو دیگر باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :

۱-استماع گزارش عملکرد هیات مدیره
۲-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی موسسه

۳-تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۹
۴-انتخاب بازرس و حسابرس قانونی

۵-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
۶-تعیین میزان شارژ مالکانه سال ۱۴00

شهرام توفیقی
مدیر عامل موسسه بازار بهکیش نوین کیش

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه 
بازار بهکیش نوین کیش

گروه ورزشی- مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش  در بازدید از مجموعه سوار کاری کیش ، بر تسریع عملیات بازسازی و آغاز بهره برداری 
مجموعه تاکید کرد. 

به گزارش اقتصاد کیش مهندس عبدالنبی شــرفی که به همراه اعضای هیات مدیره و جمعی از معاونان و مدیران شــرکت عمران ، آب و خدمات کیش 
از مجموعه ســوار کاری المپیک کیش بازدید کرد با اشــاره به اهمیت تکمیل و ایجاد زیر ساخت های الزم برای توسعه گردشگری ورزشی در جزیره کیش 
از تالش برای ســرعت بخشــیدن به روند بازســازی این مجموعه ســوارکاری خبر داد و افزود: سوارکاری یکی از ورزش های پرطرفداراست و با توجه به 
امکانات و فضای موجود در جزیره کیش بازســازی مجموعه ســوارکاری و ایجاد امکانات استاندارد زمینه برگزاری مسابقات ملی و بین المللی سوارکاری 

را فراهم می کند.   
بر اســاس این گزارش شــرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در حال اجرای عملیات تعمیرات، رنگآمیزی حصار و نرده ها ، تکمیل سیســتم 
روشنایی مانژ، همچنین تاسیسات برقی، مکانیکی و تهویه هوای اصطبل های شماره یک و سه است. مجموعه سوارکاری المپیک کیش شامل چهار اصطبل 
و یک ســاختمان اداری اســت که اصطبلهای شــماره یک و چهار به دلیل فرســودگی شدید نیاز به بازســازی دارند، همچنین اصطبلهای شماره دو و سه و 

ساختمان اداری نیز نیمه کاره است.
شرکت عمران، آب و خدمات پیرو ابالغ سازمان منطقه آزاد کیش، اسناد مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان اداری مجموعه سوارکاری المپیک را تهیه 

کرده که  به زودی و پس از برگزاری تشریفات مناقصه، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات تاکید کرد:

تسریع 
در عملیات بازسازی 
مجموعه سوارکاری 

المپیک کیش 


