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عباس حاج کناری در گفت و گو با «رسالت» عنوان کرد:

11

کشتیگیرانآمادهبرگزاری رقابتهایلیگ
نفیسه امامی
فدراسیون کشتی و سازمان لیگ در مورد
چگونگی برگزاری مسابقات در وضعیت کرونا به
ی که مدت
جمع بندی نهایی نرسیدهاند درحال 
زمانزیادیاست کشتی گیرانازصحنهرقابتها
به دور مانده اند .عباس حاج کناری مربی تیم
ملی کشتی آزاد ایران ،برگزاری این مسابقات را
برایآمادگیجسمانیوزشکارانباتوجهبهبرپایی
مسابقاتالمپیکتوکیوضروریدانست،ضمن
ن کهباوجودمسابقاتلیگامکاندرآمدزایی
ای 
برای ورزشکاران هم فراهم می گردد.
عباسحاج کناریدر گفتو گوبا«رسالت»درباره
نحوهبرگزاریلیگکشتیگفت:هنوزتصمیمقطعی
در این مورد گرفته نشده اما شنیده ها حا کی از
ایناست کهلیگبرگزارمیشود،زیراعدمبرگزاری
لیگتبعاتمنفیبرای کشتی گیرانهماز جهت
آمادگی جسمانی و هم درآمدزایی دارد.
وی با اشاره به احتمال برگزاری اردوهای آمادگی
در کنار برگزاری بازی های لیگ ،افزود :چنین
وضعیتیشرایطرابرایدراختیارداشتنورزشکاران
سخت می کند ،اما در صورت برگزاری مسابقات
جهانی کشتی2020وبازیهایانتخابیالمپیک
وجود چنین شرایطی اجتناب ناپذیر است.
قرارستدهممهرماهوضعیتبرگزاریمسابقات
جهانی کشتی مشخص شود .در صورتی که

این مسابقات برگزار شوند ،زمان برای آمادگی
کشتی گیران کوتاه خواهد بود ،اما این شرایط
برای همه یکسان است.
حاج کناری با بیان این که شیوع کرونا باعث
تعطیلی مسابقات و اردوها شد ،افزود:
کادرفنیازاسفندماه کشتی گیرانرازیرنظرداشتو
برنامههایی کهمربیانآمریکاوروسیهبرایآموزش
کشتی گیران خود در این ایام پیاده می کردند
بهورزشکارانارائهشد.ماازطریقفضایمجازی
با آنها در ارتباط بودیم و کشتی گیران تمرینات
خودرابهخوبیپیگیری کردند،البتهبهطورقطع
درتمریناتی کهزیرنظر کادرفنیتیمملیدراردوها
برگزار میشود فشار بیشتر خواهد بود.
دارنده مدالهای طال و نقره کشتی آزاد جهان
ادامه داد :با تعطیلی لیگ ،کشتی گیران به
باشگاه ها سپرده شدند و به تنهایی تمرینات
داده شده را انجام دادند .کشتی گیران ا کنون
آمادگی برگزاری لیگ را دارند و با حساسیتی
که برای برگزاری اردوها و بازی ها پیش آمده
است ،می توان با رعایت پروتکل های بهداشتی
مسابقات را برگزار کرد .ورزشکاران به دلیل فشار
تمریناتوشیوعبیماریبسیاربیشترازخودشان
مراقبت کرده اند.
حاج کناری با تأ کید بر این که کسب مدال در
المپیک نیازمند سرمایه گذاری است ،افزود:

امیدوارم مسئوالن برای ورزش اول کشور هزینه
کنند تا ما شاهد مدال آوری کشتی گیران در
المپیک باشیم .مسئوالن ورزش باید به کشتی
جدیترنگاه کنندتاا گرانتظار کسبمدال کشتی
در المپیک وجود دارد ،محقق گردد.

حسین کالنی:

مناجاتی:

مربیانخارجی به درد فوتبال نمیخورند

پیشکسوت فوتبال نبود فرهنگسازی
مناسب وعدم تلفیق فوتبال با جامعه علت
اصلی بروز مشکالت مختلف ازجمله افزایش
قراردادها درایران میداند.حسین کالنی
گفت:درشرایطی کهعمومجامعهبامشکالت
زیاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...
دستوپنجه نرم می کند ،فقط ورزش برای
مردم مانده است .بههرحال تنها عاملی که
ی کندفوتبالاستوورزش
مردمراخوشحالم 
است که دراینبین برخیها با ایجاد حواشی
جلوی آن را می گیرند.وی خاطرنشان کرد:
سالهای سال است که با جذب خارجیها

مربیتیمملی کشتیآزادایراندربارهوجودخطر
بروزبیماریبابرگزاریمسابقاتدرمیانورزشکاران
گفت:بهطورقطعنمیتوان گفتبرگزاریمسابقات
کشتی در شیوع کرونا آسیب زننده یا بدون ضرر
است .ما هیچ کدام از این پیشبینی ها را نمی

امیدوارم روحپاک ورزش به فوتبال بازگردد

مخالف هستم و برای این موضوع دلیل هم
دارم .بارها گفتهام که مربیان خارجی به درد
مانمیخورند.آنهاشرایطفرهنگیوارتباطی
ما ایرانیها را درک نمی کنند .ممکن است
ازنظرفنیبهترباشندولیماافرادبااستعدادی
داریم که ا گر در دورههای مربیگری در خار ج
از کشور شرکت کنند ،ا گر بهتر هم نشوند
بدتر از خارجیهای شاغل درایران نخواهند
شد.کالنی گفت :مربی خارجی به درد ما
نمیخورد .ما در عوض باید مدرس خارجی
بیاوریم واز دانش او برای ارتقای سطح فنی
خودمان استفاده کنیم .این کار را هم باید
از رده پایه آغاز کنیم که بازیکنان ما از سنین
کودکی آموزش بگیرند .یک مربی یا مدرس
نمیتواند بازیکنی را که رشد کرده و در سطح
حرفهای قرار دارد ازنظر تکنیکی متحول کند
بلکه فقط میتواند در کارهای دستهجمعی
تغییراتی ایجاد کند.وی یادآورشد :درمدت
زماناخیرموفقیتهاییبامربیانخارجیرقم
خورده اما باید دید این اتفاق در چه شرایطی
بوده است؟ آیا تداوم داشته است؟

سرمربی اسبق تیم ملی گفت :دالالن نقش
پررنگی در تصمیم گیر یها دارند و در چند
سال گذشته توانستند فوتبال ایران را خالی از
استعداد کنند.مهدی مناجاتی اظهار داشت:
متأسفانه مبالغی برای قرارداد بازیکنان مطرح
میشود که باورکردنی نیست و بدون شک
مدیران فوتبال و دالالن دراین مسئله نقش
مستقیم دارند.وی ادامه داد :امیدوارم پول
قراردادبازیکنانحداقلبهصورت کاملبهخود
بازیکنان برسد  .این مبالغ بیتردید به فوتبال
ضربه جدی خواهد زد زیرا فساد ایجاد خواهد
کرد .امیدوارم رسانهها به این مسئله ورود

وافراد ناپا ک را از ورزش بیرون کنند.مناجاتی
تصریح کرد :ورزش نیاز به مدیران دلسوز دارد و
امیدوارمباردیگرشاهدبازگشتمدیرانفوتبالی
بهاینرشتهباشیم.در سالیان گذشتهمدیران
غیرفوتبالی تا توانستند به این رشته آسیب
رساندند و دیگر زمان حضور آنها درفوتبال به
پایانرسیدهاست.ویخاطرنشان کرد:فوتبال
ایران همیشه پرازاستعدادهای ناب است باید
کشف شوند .درگذشته مربیان ملی با حضور
درزمینهای خا کی استعدادیابی می کردیم
اما امروز دالالن استعدادها را میسوزانند و
به دنبال خانوادههای پولدار میروند .امروز
برخی مربیان و مدیران بهجای توجه به
استعدادها به وضعیت مالی پدران و مادران
ی کنند.مناجاتیاظهارداشت:
بازیکنانتوجهم 
امیدوارم خانواده فوتبال دستبهدست هم
دهند و باردیگر روح پا ک ورزش را به فوتبال
بازگردانند .رسانهها بیشترین نقش را درپا ک
کردنروحورزشداردزیراخبرنگارانباقلمهای
خودمیتوانندافرادناپا کرابهمردمومسئوالن
معرفی کنند.

گمشده
خت99/6/6-301

عكس مربوط است به آقای جواد برغمدی فرزند
تقی 38ساله دارای بیماری اختالل حواس كه در
تاریخ  99/4/22از منزل خویش واقع در تهرانپارس،
جشنواره،خیاباناحسان،بینسیزدهموچهاردهم،
امیر شرقی ،كوچه نادعلی خندابی ،پالك  4خارج و
تا كنون مراجعه ننموده است .لذا چنانچه كسانی
از نامبرده اطالعی دارند مراتب را با شماره همراه
 09124447577-09124704624تماس حاصل و
خانوادهای را از نگرانی برهانند.

خت99/6/3-213
خت99/6/6-302
خت99/6/6-300

خت99/5/29-210

02155616808-09100667223-09122230148

خت99/4/2-8

(با مجوز رسمی از وزارت بهداشت)
@khadamat.parastarii
@ komakparastaraniran2020
ارائه انواع مراقبتهای پرستاری
انواع تزریقات ،سرمتراپی ،پانسمان زخم
كنترل قند خون ،فشار خون ،سونداژ و گاواژ
نگهداری از بیمار ،سالمند ،كودك در منزل
اعزام پرستار و همراه خصوصی – بیمارستان

رستوران
ـتكگلپا

چلوكبابها :كوبیده ،كوبیده كمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه كوشك  -خیابان صادق  -پالك 14

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

66712269-09121445155-66724097-66710276

توانیممطلقبدانیم.مسابقاتجهانیوالمپیک
در سطحباالییبرگزار میشودوبارعایتپروتکل
ها می تواند کمترین آسیب به ورزشکاران برسد.
ا کنون هر کدام از کشتی گیران با کوچکترین
عالئممشکوکیخودرادر قرنطینهقرار میدهندو

خوشبختانهتاکنونهمهیچاتفاقینیفتادهاست.
وی با اشاره به حضور ورزشکاران خوش آتیه در
ورزش کشتی بیان کرد :من امید به کسب مدال
در المپیک توسط ورزشکارانی که وارد اردوهای
ی کنم
تیمملیشدهاند،دارموباهمهتوانتالشم 
که چنین اتفاقی بیفتد تا در المپیک توکیو چند
مدال با کیفیت تر از دوره قبل کسب کنیم.
حاج کناری اضافه کرد :استعدادهای زیادی در
کشتی گیران جوان در اقصی نقاط کشور وجود
دارد که ا گر به درستی در مسیر خود قرار بگیرند
مطمئن هستم قهرمانان جدید و تازه نفسی
را در عرصه کشتی خواهیم داشت .حضور این
ورزشکاران جوان باعث شده تا متولیان کشتی
از بابتآیندهنگرانیچندانینداشتهباشند.وی
در مورد تعویق یکساله المپیک و تأثیری که در
آمادگی ورزشکاران داشت ،اظهار کرد :به نظر
من این اتفاق خوبی برای ما بود و میتوانیم بهتر
ن کهشرایطخیلیسختاستو
عمل کنیم.باای 
کشتی گیراندیگر کشورهانیزبی کار ننشستهاند
امامنبهنسلجوانکشتیخیلیخوشبینهستم.
مابررویآنهاسرمایه گذاری کردیموبهشخصه
فکر می کنم که ا گر همه چیز رو به روال باشد،
امکانات و شرایط تمرینی خوبی داشته باشیم و
بتوانیمازنظرروحیوروانینیزبهآمادگیالزمبرسیم
میتوانیم بهترین نتیجه را بگیریم.

لطیفی:

هواداران استقالل منتظر استراماچونی نباشند

پیشکسوتآبیپوشان گفت:حمایتهواداران
ازاستراماچونی خوب است وهواداران باید
بهجایحمایتاز یکفرد،از استقاللباقدرت
حمایت کنند.علی لطیفی درخصوص کنار
رفتن تیم الوحده از لیگ قهرمانان اظهار
داشت :اینیک فرصت خوب برای استقالل
است که باید به بهترین شکل از آن استفاده
کند .فشردگی بازیها فرصت استراحت را از
تیمها می گیرد و حاال استقالل از این فرصت
میتواند برای ریکاوری بدنی استفاده کند
تا باقدرت به مصاف الشرطه برود .دیدار
استقاللوالشرطهفینالواقعیاین گروهاست

که با پیروزی دراین بازی میتوان راه صعود
بهمرحلهبعدیراهموار کرد.ویبیانداشت:
همیشهعنوانشدههوادارانصاحباناصلی
استقالل هستند و من خوشحالم که این
هواداران سهم هواداریشان را به بهترین
شکل ممکن ادا کردند .هوادارانی که ا گر
نبودند و دستبهجیب نمیشدند ،امروز
شا کلهاستقاللحفظنمیشدوستارههامثل
سنوات قبل جدا میشدند .این هواداران که
اینطور از جیببرایاستقاللهزینهمی کنند
کم نیستند.وی افزود :چون مدیران قرار
نیست از جیب خود هزینه کنند بر بدهیهای
انباشته اضافه می کنند و میروند .برای
همین گفته میشود تنها راه نجات استقالل
وپرسپولیس خصوصیسازی است .لطیفی
درخصوص استراماچونی خاطرنشان كرد:
استراماچونی عملکرد خوبی داشت وهمین
باعث شد تا هواداران اینچنین خواهان
بازگشت وی باشند .اما واقعیت این است
که او برنمی گردد و هواداران هم باید با این
واقعیت کنار بیایند.

خبر

الدروپ سرطان را شکست داد

اسطوره سابق فوتبال دانمارک اعالم کرد بهطور کامل سالمت خود را بعد از ابتال
به سرطان به دست آورده است .برایان الدروپ ،مهاجم سابق گالسگو رنجرز و
دانمارک گفت که او پس از  ۱۰سال مبارزه با بیماری سرطان خون توانسته است
بهطور کامل بهبود یابد و سالمتی خود را به دست بیاورد.

تابع :پارالمپیک برگزار میشود
محمد تابع دبیراجرایی کمیته ملی پارالمپیک گفت :با توجه به نامهای که از
کمیته بینالمللی پارالمپیک دریافت کردیم بازیهای پارالمپیک توکیو قطعا
برگزارمی شود و تالش ما حمایت از تیمهای پارالمپیکی برای برگزاری هرچه
سریعتر اردوهاست.

پنجره پرسپولیس باز میماند
باشگاه پرسپولیس با صدور بیانیهای اعالم کرد در صورت بسته شدن پنجره
نقل و انتقاالت این باشگاه نیز جای نگرانی وجود ندارد و بهمحض واریز پول ،پنجره
بازخواهد شد .دراین بیانیه خطاب به هواداران آمده است :صداقت بهترین راه و
سیاستبرایداشتنارتباطخوبوپایدارباهواداراناست.بدینرویصریح،شفاف
وصادقانهبهاطالعهوادارانفهیمپرسپولیسمیرسانیماحتمالبستهشدنموقت
پنجره نقل و انتقاالت باشگاه ظرف امروز و فردا وجود دارد اما جای نگرانی نیست.

ی دو رگه
استقالل بهدنبال مرب 
بامنتفیشدنبازگشتاستراماچونیبه استقالل،مسئوالناینباشگاهانتخاب
الکساندرنوری مربی ایرانی  -آلمانی و سرمربی سابق هرتابرلین و وردربرمن را
دردستورکارقراردادهاند.باجداییمجیدیومنتفیشدنبازگشتاستراماچونی
مسئوالن این باشگاه سراغ گزینه بعدی خود رفتند .این برنامه که قبالهم درباره
آن خبرهایی منتشرشده بود ،مشتمل بر سرمربیگری نوری است و مذا کره با این
مربی جدی تراز قبل دنبال میشود.

گلزن نفت با پیکان میآید
رضاجبیرهمهاجم گلزنوجوانسابقتیمملیامیدونفتآبادانباعقدقراردادی
یکسالهبهتیمپیکانپیوست.اینبازیکنقبلازعقدقراردادباپیکانباتیمفوالد
به توافق رسیده بود اما به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت تیم خوزستانی
نتوانست با این باشگاه قرارداد رسمی ببندد.

کریمیبهقطرسفرمیکند
علی کریمی به اردوی استقالل درقطر ملحق خواهد شد تا آبیپوشان را در دیدار
مقابل الشرطه عراق همراهی کند .ا گرچه هنوز کریمی با استقالل درباره تمدید
قرارداد به توافق نرسیده اما قرارست این تیم را دربازیهای لیگ قهرمانان آسیا
همراهی کند.

 ۵۰۰۰مربیدرکالس ونگر
برنامه وبینار مربیان فوتبال با حضور آرسن ونگر و سخنرانی دبیر کل فدراسیون و
حضور بیشاز ۵۰۰۰مربیبرگزار میشود.براساسبرنامه کمیتهآموزشفدراسیون
دراین وبینار که ساعت  ۱۳امروز با سخنرانی محمدنبی ،دبیرکل فدراسیون
فوتبال آغاز خواهد شد.

امامی :

جایگاه بنا درورزش محفوظ است
سخنگویفدراسیون کشتی گفت:محمدبنابهعنوانیکیاز مربیانفهیموبزرگ
کشتی،مشکلیبا کسینداشت کهبخواهدبرطرفشودوحضورشدرفدراسیون
بهعنوان خانه خودش ،کامال عادی و همیشگی است .امامی اظهار داشت:
محمد بنا زحمات فراوانی را برای افتخارآفرینی ملی پوشان در میادین جهانی
والمپیک متحمل شده است .جایگاه او درورزش ایران و جهان کامال مشخص و
محفوظ است و درواقع فدراسیون کشتی خانه اوست .
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