دایره قرمز
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای
وزارت ورزش و جوانان

اولویت ما فدراسیون کشتی است

ایرنا :معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفهای
وزارت ورزش و جوانان ،گفت :به طور قطع اولویت
اول ما بدون تعارف کشتی اســت و برای توسعه
این رشته نیاز به همکاری بین بخشی داریم زیرا
فدراسیون به تنهایی نمیتواند برنامه چشمانداز
را عملیاتی کند.
مهدی علینــژاد در مراســم رونمایی از ســند
چشمانداز فدراسیون کشتی ،اظهار داشت :برنامه
راهبردی ،سالهاســت که توســط سازمانهای
مختلف نوشته شده و اجرا میشود و در حال حاضر
نیز در سال پایانی باید برنامه ششم را آغاز کنیم.
وی افزود :حدود  ۳۰سال است که نگاه برنام ه محور
در کشور وجود دارد .در فدراسیونهای ورزشی نیز
از سال  ۱۳۸۶مقرر شــد که برنامه یکساله داشته
باشند .اینکه فدراسیون کشتی برنامه هشت ساله
نوشته نگاه خوبی اســت و هدفگذاری که برای
خودش در نظر گرفته اهداف خوب و درستی است
که در آن نظرات نخبگان و کارشناسان گرفته شده
است .علینژاد ،تصریح کرد :البته امروز سازمانها
به آرامی به این سمت میروند که نگاه آیندهپژوهی
داشته باشــند و بر همین اساس سندهای توسعه
نوشته میشود و شهرداری مشــهد نیز از جمله
شهرهایی است که چنین سندی را برای خودش
نوشته است .اگر برنامه و چشمانداز نداشته باشیم،
به روزمرگی میافتیم و سازمانهایی که میخواهند
پویا شوند ،باید چنین برنامهای را داشته باشند.
معاون وزیــر ورزش ادامــه داد« :علیرضا دبیر»
رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد که برنامهها و
دستورالعملها ،ذیل این چشمانداز نوشته خواهد
شد که این عاملی است تا برنامهها اجرایی شود.
وی بیان داشت :برنامههای زیادی در کشور نوشته
شــده که تا کنون اجرا نشده اســت .حتماً دبیر و
همکارانش نگاهشــان این اســت که برنامهها را
اجرایی کنند .فدراسیون کشتی ایران متولی ورزش
ملی در کشور است .این رشته ریشه در آیین و تاریخ
ما دارد و در واقع در پوســت و گوشت و استخوان
همه ایرانیان است و بار سنگینی را در بخشهای
قهرمانی همگانی بر دوش میکشــد و امیدوارم
بتوانیم به جایی برســیم که کشتی ایران قهرمان
المپیک و جهان شود.
علینژاد عنوان کرد :لیگ را امســال در شرایطی
برگزار کردیم که تلویزیون نیز بازیها را به صورت
مستقیم پخش کرد و کسی فکر نمیکرد که در این
شرایط میتوان مسابقات را برگزار کرد و این خود
موفقیتی بزرگ است.

مقایسه کارت قرمزها و زردهای مسی و رونالدو

زیدان به گلزن فرانسوی جواب «نه» داد

شاو :میتوانستیم لیورپول را شکست دهیم

ن بازیگریاش را به ثبت رساند
خبرآنالین :مسی در حالی سومین اخراجش در طول دورا 
که رقیب اصلیاش  11بار کارت قرمز دریافت کرده است .در آخرین بازی در دقیقه 120
سوپرکاپ اسپانیا ،مسی برای اولینبار در  753بازی برای بارسلونا کارت قرمز دریافت کرد.
از طرف دیگر او تا کنون  88کارت زرد در 907بازی به دست آورده است .رونالدو ،رقیب
اصلیاش البته آمار بدتری در این زمینه دارد و میتوان گفت بازیکن خشنتری در دوران
حرفهاش بوده است .فوق ستاره پرتغالی در  1039مسابقه تاکنون  124کارت زرد دریافت
کرده و  11بار نیز از زمین مسابقه اخراج شده است.

مهر :ستاره گلزن چلسی که به رئال مادرید پیشنهاد شده بود با جواب منفی زیدان مواجه
شد .رسانه مادریدی از عالقه ژیرو به پیوستن به رئال خبر دادند .سایت «»Defensacentral
در گزارش خود نوشت که باشگاه چلسی قصد داشت تا ستاره فرانسوی خود را با قیمت پنج
میلیون یورو به باشــگاه رئال مادرید واگذار کند که با مخالفت زیدان مواجه شد .زیدان با
مشکل بزرگ گلزنی در خط حمله روبهروست ،اما با این حال با خرید «اولیویه ژیرو» مخالفت
کرد .لوکا یوویچ که زیر نظر زیدان آمار ناامیدکنندهای را به ثبت رسانید ،در اولین حضورش
در ترکیب اینتراخت طی  24دقیقه دو گل به ثمر رساند تا نگرانی در اردوی رئال بیشتر شود.

ایرنا :مدافع چپ تیم فوتبال منچستریونایتد تصور میکند یارانش قادر به شکست دادن
لیورپول بودند .بازی بزرگ هفته نوزدهم لیگ برتر میان لیورپول و منچستریونایتد به خاطر
ثبت تساوی بدون گل برنده نداشت اما لوک شاو معتقد است یونایتد میتوانست برنده از
بازی خارج شــود .این چهره که مقابل تیم یورگن کلوپ عملکرد خوبی داشت ،گفت :در
این بازی توپ را به حریف دادیم اما در پایان حس کردیم میتوانستیم برنده از بازی بیرون
بیاییم .بازیکن  25ساله افزود :آنها هم فرصت گل داشتند اما به اندازه موقعیتهای ما،
جدی و خطرناک نبودند.
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شرط میلیچ برای بازگشت به استقالل چیست؟

پرداختبیشتروپیشتر!

شمشیربازی

کرونا اردوی تیم ملی شمشیربازی اپه را لغو کرد

فارس :اردوی آمادهسازی تیم ملی شمشیربازی اســلحه اپه به دلیل مبتال شدن سرمربی این تیم به ویروس
کرونا لغو شد .نتیجه تست  PCRکه پیش از ورود اردونشینان و اعضای کادر فنی تیم ملی شمشیربازی اسلحه
اپه به اردو گرفته شد حکایت از مبتال بودن علی یعقوبیان سرمربی این تیم به کرونا را داشت و همین مسئله باعث
منتفی شدن اردوی آمادهسازی شد.
قرار بود این اردو در اصفهان آغاز شود ،اما به خاطر آلوده شدن یعقوبیان به کرونا ،برگزاری این اردو حداقل برای
مدت دو هفته به تعویق افتاد.
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باشــگاه اســتقالل در تالش است
مدافع کروات این تیــم را به تهران
بازگرداند .باشگاه استقالل تهران در
تالش است مدافع کروات این تیم
را حفظ کند و او به زودی به تهران
بازگردد تا در تمرینات شرکت کند.
هروویه میلیچ از هفته گذشته تهران
را ترک کرده و اکنون در کرواســی
حضور دارد .بازیکن استقالل بامداد
سهشــنبه هفته گذشته در اقدامی
عجیب ،بدون اطالع باشگاه ایران را
ترک کرد و پس از مسابقه شهرآورد
این اتفاق بــرای طرفداران این تیم
شــوکهکننده و غیرقابل باور بود.
میلیچ مدتــی روی نیمکت حضور
داشت و پست اینســتاگرامی او در
همین خصــوص باعث شــد تا به
کمیته انضباطی باشگاه ارجاع داده
شود.
میلیچ در باشــگاه حضور پیدا کرد
و ســپس در تمرینات تیم شرکت
کرد ،اما او که از باشگاه پاسپورتش
را دریافت کرده بود ،میتوانست به

راحتی ایران را ترک کند .بعد از این
ماجرا مشخص شد که این بازیکن به
عدم پرداخت مطالباتش معترض
بوده و در همین رابطه هشداری را
هم از طریق وکیلش ارســال کرده
بود .همانطور که میلیچ اعالم کرده
بود از نیمکتنشینی گالیه نداشت
و عدم پرداخــت حقوقش موجب
شد تا ایران را ترک کند؛ موضوعی
که اکنون او را نزدیک به یک هفته
از شــرایط تمرین دور نگه داشته
است .به دلیل نیاز کادرفنی به این
بازیکن ،باشــگاه در تالش است تا
میلیچ دوباره به تهران برگردد.
میلیچ که هماننــد دیاباته پس از
پایان فصل گذشته برای بازگشت
به تهران بــه دلیل عــدم دریافت
مطالباتش در موعــد مقرر گالیه
داشــت ،اکنون برای بازگشــت به
تهران به تضمین نیاز دارد .او ضمن
درخواســت مطالبــات معوقهاش
تصمیم دارد تا در صــورت امکان
بخشی از مطالباتش را زودتر دریافت

ورزش

Sport
کند یا در صورت امکان مســئوالن
باشگاه به او تضمینی بدهند که دیگر
شاهد چنین موضوعی نباشد .مدافع
آبیپوشان پس از هشدار به باشگاه
میتوانست به دلیل عدم دریافت دو
ماه از مطالباتش با شکایت به فیفا
قراردادش را فســخ کند اما آنطور
که از استوری اخیر او در اینستاگرام
مشخص اســت و مدیران باشگاه
میگویند قراردادش فسخ نشده و او
هنوز بازیکن استقالل است.
اســتقالل در صورت فسخ قرارداد
میلیچ و شکایت او به فیفا با دردسر
بزرگی مواجه میشــود و مدیران
باشگاه به هیچ عنوان تمایل ندارند
که شــاهد چنین وضعیتی باشند.
باشــگاه تهرانی به دلیل شــکایت
وینفرد شفر و چند پرونده خارجی
دیگر در ثبت قــرارداد بازیکنانش
برای فصل جدید مشکالت زیادی
را متحمل شــد و بعید اســت که
آنها برای بازگشت میلیچ به تهران
مرتکب اشتباه شوند.

بسکتبال

شکست حامد حدادی در لیگ بسکتبال چین

مهر :تیم بسکتبال سیچوان که حامد حدادی ملیپوش کشــورمان را در اختیار دارد در راند سیویک لیگ
حرفهای چین برابر حریف خود متحمل شکست شد.
در راند سیویک لیگ حرفهای چین تیم سیچوان که حامد حدادی بازیکن تیم ملی ایران را در ترکیب دارد با
نتیجه نزدیک  ۱۰۹بر  ۱۰۷از حریفش جیلین شکست خورد .حدادی  ۳۲دقیقه در میدان حضور داشت و ۲۵
امتیاز ۱۳ ،ریباند و  ۶پاس منجر به گل را ثبت و دبل کرد .سیچوان با  ۱۴پیروزی و  ۱۵شکست در حال حاضر
در رده یازدهم  cbaقرار دارد.

ورزش بانوان
مسابقات غیرحضوری پومسه قهرمانی
کشور به اتمام رسید

قهرمانی پومسهروهای
اصفهان و تهران

مســابقات غیرحضوری پومسه قهرمانی کشور
در دو بخش مردان و زنــان با قهرمانی تیمهای
اصفهان و تهــران به اتمام رســید .پانزدهمین
دوره مسابقات قهرمانی کشور پومسه به صورت
غیرحضوری در بخش انفرادی ،ابداعی و تیمی در
گروه مردان برگزار شد .مسابقات در دو مرحله
نیمهنهایی و فینال صــورت گرفت که قضاوت
فینال این دوره از رقابتها روز گذشته (یکشنبه
  ۲۸دیماه) در فدراســیون تکواندو برگزار وپومسهروهای اصفهانی با  ۱۰مدال طال ۳ ،نقره۲ ،
برنز و  ۱۰۸امتیاز قهرمان شدند .تهران با  ۴طال،
 ۷نقره و  ۷۴امتیاز عنوان نایب قهرمانی را کسب
کرد و البرز با  ۵نقره ۵ ،برنز و  ۴۲امتیاز به مقام
سومی رسید .مازندران با یک طال ،یک نقره۶ ،
برنز و  ۳۹امتیاز چهارم شــد .تیمهای همدان،
فارس ،خوزستان ،خراســانرضوی ،سمنان و
آذربایجانشرقی به ترتیب در رده پنجم تا دهم
قرار گرفتن
د.بهترینهای این دوره از رقابتها به شرح زیر
معرفی شــدند؛ بهترین ســرمربی :محمدتقی
حاتمــی (اصفهــان) ،بهتریــن داوران :داوود
قارداشــخانی (زنجان) ،عبدالــه بینایی (قم)،
فنیترین بازیکــن :علی ســلمانی (اصفهان).
همچنیــن در رقابتهــای بخــش زنــان،
پومســهروهای تهران با  ۳مدال طال ۶ ،نقره۲ ،
برنز و  ۶۴امتیاز قهرمان شدند؛ البرز با  ۴طال۲ ،
نقره ۴ ،برنز و  ۶۰امتیاز عنوان نایب قهرمانی را
کسب کرد و اصفهان با  ۴طال ،یک نقره ۵ ،برنز و
 ۵۹امتیاز به مقام سومی رسید .خوزستان با یک
طال ۲ ،نقره ۵ ،برنز و  ۴۱امتیاز چهارم شد.

