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هیاهوی جام جهانی هم نتوانست شایستگی های کشتی گیران
نوجوان مظلوم کشورمان را کم رنگ کرده وتحت تاثیرخودقراردهد
.اگرچه اخبار فوتبال جام جهانی در یک ماه گذشته تیتراول رسانه ها
قرارداشت اما درخارج کشورسایت اتجادیه جهانی به بزرگی کشتی
ایران اعتراف وقهرمانی همزمان نوجوانان آزادوفرنگی ایران را مورد
تحسین قرارداد.
این موفقیت ها درحالی به دست آمد که شماری از قهرمانان جهان
والمپیک به اهداسکه ها معترض وگله مند بودند!
کشتی گیران نوجوان که که تا به حال رنگ پاداش وسکه را ندیده
بودند ،با کمال رشادت رودروی رقبا قرارگرفته و حریفان قدر دنیا را
یکی پس از دیگری شکست دادند.
اجرای فنون بکرکشتی ازسوی نوجوانا ن نشان دادکه هروقت
نمایندگان کشتی ما با اعتمادبنفس مقابل حریفان مبارزه کنند توان
شکست همه رقبا را خواهند داشت .تردیدی نیست قهرمانی دراین
مقطع سنی پیا مهای خاص خودرادارد که امیدواریم مسولین ورزش
قدراین سرمایه ها رادانسته ودرعمل از کشتی حمایت کنند.
ای کاش مسولین ورزش طی نشستی با مسولین کشتی ونوجوانان
افتخارآفرین ومربیانش ضمن اطالع ار وضعیت زندگی قهرمانان
زمینه استمرارموفقیت های انها را فراهم کنند که اکثریت این جوانان
از نظر مالی مشکل دارند.
رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان جهان  15تا  17تیرماه در
شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و تیم ایران با  2طالی امیرحسین
خوانساری و محمد نصرتی در وزن های  55و  92کیلوگرم 2 ،مدال
نقره سجاد عباس پو و شاهین بداغی در اوزان  48و  60کیلوگرم ،دو
مدال برنز حسین قاسمی و محمد نا قوسی در اوزان  65و  80کیلوگرم
و با کسب  130امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیم های روسیه و
ترکیه به ترتیب با 108و  91امتیاز دوم و سوم شدند.

باید گفت:این افتخارات در حالی به دست آمد که تیم های ملی
کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان پس از  22سال ( 1996در تهران) و
برای اولین بار در خارج از ایران به صورت همزمان به عنوان قهرمانی
رقابت های جهانی رسیدند.

نتایج کشتی گیران فرنگی

ده بزرگی (دهم)
 45کیلوگرم امیررضا ده بزرگی پس از استراحت در دور اول در دور
دوم در مصاف با الیاس یانداروف از روسیه با نتیجه  8بر صفر مغلوب
شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال ،ده بزرگی به
گروه بازنده ها رفت وی در این گروه خوسانخون یونوشخونوف
از بکستان را با نتیجه  6بر صفر شکست داد و راهی دیدار رده بندی
شد .ده بزرگی در این دیدار با نتیجه  2بر صفر مغلوب ادموند نازاریان از
کشور بلغارستان شد و به عنوان پنجم رسید.
عباس پور(نقره)
 48کیلوگرم سجاد عباس پور پس از استراحت در دور اول در دور دوم
لئونید موروز از مولداوی را با نتیجه  10بر یک از پیش رو برداشت .وی
در دور سوم مقابل کنستانتین تئودور از رومانی با نتیجه  8بر صفر
به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت .عباس پور در این
مرحله مقابل آرشاد از هند با نتیجه  6بر  5به برتری دست یافت و راهی
دیدار فینال شد .وی در این دیدار در یک کشتی نزدیک با نتیجه  4بر 4
مغلوب ابرار آتابایف از ازبکستان شد و به مدال نقره رسید.
ایمان محمدی(حذف)
 51کیلوگرم ایمان محمدی در دور نخست با نتیجه  4بر یک از سد
واچیک ساکیان از روسیه گذشت وی در دور بعد مقابل موکرمین
آکتاس از ترکیه با نتیجه  11بر  2مغلوب شد و با توجه به شکست

