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کشتی

اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد:

کمیل قاسمی عضو کمیته ورزشکاران شد

اتحادیه جهانی کشتی نام کش��تی گیرانی را که به عضویت کمیسیون ورزشکاران این اتحادیه درآمدند
اعالم کرد.این کش��تی گیران توسط ورزشکاران حاضر در رقابت های جهانی  2017فرانسه انتخاب شده اند
که نام کمیل قاسمی آزادکار وزن  125کیلوگرم و دارنده مدال نقره و برنز المپیک و نقره جهان از کشورمان،
در این لیس��ت قرار دارد .که می تواند افتخاری بزرگ برای کشتی وکمیل قاس��می باشد.از دیگر نفراتی که
عضواین کمیسیون شدند می توان به این نام ها اشاره کرد.
اودونایو آدکوورویه دارنده مدال برنز رقابت های جهانی  2015و نقره رقابت های جهانی  2017در کشتی
زنان از نیجریه  ،جردن باروز (رئیس کمیس��یون) دارنده مدال ط�لای المپیک و چهار مدال طالی جهان از
آمریکا ،آرس��ن جلفالکیان دارنده مدال نقره المپیک و چند مدال طال ،نقره و برنز جهان در کش��تی فرنگی از
ارمنس��تان ،س��وفیا ماتس��ون دارنده مدال برنز المپیک و چند مدال طال ،نقره و برنز جهان در کشتی زنان از
س��وئد ،ملونین نومونوی دارنده مدال های طال و نقره جهان در کش��تی فرنگی از فرانس��ه ،یانان سان دارنده
مدال برنز المپیک و طال و نقره جهان در کشتی زنان از چین دیگر اعضای این کمیته هستند.
کمیس��یون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی از سال  2013و به منظور محافظت از حقوق و منافع کلیه
ورزشکاران سبک های المپیکی اتحادیه جهانی کشتی راه اندازی شده است

چه کسی سرمربی زیر  23کشتی آزاد خواهدشد؟

با توجه به ش�رکت تیم های کش�تی آزادوفرنگی درمس�ابقات زیر23س�اله های جهان 4.
روز پیش با پیش�نهاد حس�ن بابک مدیر تیمهای پایه کش�تی فرنگی و پس از تصویب شورای
فنی،حمید باوفا س�رمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان با حفظ سمت به عنوان سرمربی تیم
کشتی فرنگی امید یا همان زیر  23سال معرفی شد.
اما قرار است ش�ورای فنی کشتی آزاد نیز روز چهارش�نبه این هفته تشکیل جلسه داده تا
پس از بحث و بررس�ی در اینباره س�رمربی تیم کشتی آزاد زیر  23س�ال ایران برای حضور در

رقابت های جهانی لهستان معرفی شود.
ابراهیم جوادی عضو شورای فنی کشتی آزاد در همین ارتباط گفت :قرار است در جلسه روز
چهارشنبه شورای فنی کشتی ازاد در اینباره تصمیمگیری شود تا با تشکیل کادر فنی ،هر چه
س�ریعتر برنامههای این تیم برای حضور در مسابقات جهانی لهستان پیگیری شود.وی درباره
گزینههای پیشنهادی این سمت گفت:فعال در اینباره به جمعبندی نرسیدهایم و قرار است در
جلسه شورای فنی به جمع بندی نهایی برای انتخاب بهترین گزینه برسیم.

پیشکسوتان کشتی دربلغارستان

حسین ثابت کار،ازمدعیان درجه اول قهرمانی دنیا هستیم

مس��ابقات کش��تی آزاد وفرنگ��ی پیشکس��وتان جه��ان ط��ی روزه��ای 18ت��ا 23مهرم��اه
درش��هرپلودیو (بلغارس��تان)برگزار خواهدش��د .درهمی��ن ارتب��اط .حس��ین ثاب��ت کار ،
سرپرس��ت تیم های کش��تی آزادوفرنگی تیم های ملی ایران گفت:پیشکس��وتان ش��نا س��نامه
های کش��تی ایران ب��وده واحترام آنها به همه واجب اس��ت.با توج��ه به جایگاه وی��ژه این عزیزان
فدراس��یون کش��تی تمهیدات الزم را به کار بس��ته تا ملی پوشان پیشکس��وت دربهترین شرایط
در مس��ابقات ش��رکت کنند.وی درپاس��خ به این س��وال که تمرین��ات در کدام مح��ل انجام می
ش��ود گفت:س��الن توفی��ق جهانبخت روزه��ای ف��ردوزوج به کش��تی فرنگ��ی وآزاد اختصاص
دار ک��ه تمرین��ات از س��اعت12تا 30/14زی��ر نظر مربی��ان تیم مل��ی انجام می ش��ود.ثابت کار
گفت:درکش��تی آزاد .محمدابراهیم س��یف پور ب��ه عنوان س��رمربی وق��درت پورکریمی مربی
اس��ت که به پیش��نها هیات کش��تی از شهرس��تانها هم مربی خواهیم داش��ت .درکشتی فرنگی
هم .خس��رونظافت دوس��ت ،س��رمربی وداودایوب مربی اس��ت ک��ه همانند آزاد از شهرس��تانها
هم مرب��ی اضاف��ه خواهدشد.سرپرس��ت تیم ه��ای مل��ی کش��تی آزاد وفرنگی ای��ران درپایان
اظهارامیدواری کرد درهردرش��ته از مدعیان قهرمانی دنیا هستیم که امیدوار م بتوانیم با موفقیت
به کشور بازگردیم
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