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اکبر فیض

مبارزه شیران کشتی ایران درکناررودخانه «سن»

دالوران جوان کشتی فرنگی
با حریفان سرشاخ شدند

این هفته قلب کشتی جهان در پاریس تپیده وهمه هوش وحواس
اهالی کشتی به فرانسه است .کشوری که گوش شکسته های دنیا
مقابل هم صف آرایی خواهند کرد تا درپایان نفرات برتر شنا سایی
شوند .این مسابقات درحالی انجام خواهدشد که حدودیک سال از
مسابقات المپیک سپری شده است.
حتما شما عالقه مندان کشتی هم شنیده اید که بعداز المپیک
کشورها جوانگرایی کرده وبا ترکیبی متفاوت از گذشته دررقابت ها
شرکت می کنند.که خوشبختانه امسال برای نخستین بار درتاریخ
کشتی ایران با این رویکرد که باید تیم های ملی با مسابقات انتخابی
معرفی شوند .رهسپار پایتخت فرانسه شد
براساس برنامه ریزی انجام شده مبارزات کشتی گیران فرنگی
ابتدا برگزارخواهدشد .درواقع روزگذشته وزن کشی اوزان
71کیلو75،85،و98کیلو انجام شد واز صبح امروز دوشنبه مسابقات
جهانی کشتی رسما آغاز می شود.
تیم کشتی فرنگی رادراین مسابقه ها .این نفرات تشکیل می دهند
5 9کیلو  ،مهر د ا د مر د ا نی 6 6 ،محمد ا لیا سی 7 1کیلو محمد علی
گرایی75کیلوسعید عبدولی80کیلویوسف قادریان85کیلوحسین
نوری 98کیلوسیدمصطفی صالحی زاده و130کیلوشهاب قوره جیلی
نمایندگان کشتی فرنگی ایران درفرانسه خواهندبود.

59کیلو
(مهردادمردانی)نا شنا خته برای دنیا

در سبک وزن یا وزن 59کیلو فعلی پس از سال ها نماینده کشورمان
دراین وزن کشتی گیرجوان وتازه نفسی است که نه تنها مدال
بزرگساالن راندارد که برای جهان کشتی نا شناخته است.مردانی که
شماره - 2200سال چهل و هفتم 30 -مرداد 36 1396

درویترین افتخارات خودمدال طالی جوانان جهان رادارد.برای بزرگ
شدن بایستی به مصاف نامداران این وزن برود.وی باید به این مسله
توجه کند بهترین فرصت ممکن برای اومهیا شده تا به عنوان جانشین
حمیدسوریان با حریفان مبارزه کرده وافتخارافرین شود .وی برای
گذشتن از گردنه ها حریفان شاخصی دارد.که نام |آورترین آنها.
اسماعیل بوررومولینو(کوبا)است که قهرمان جهان والمپیک است.
استیگ اندره برگ (نروژ)دارنده نشان برنز المپیک وجهان (کانبیک
ژول چوبیکوف )قهرمان آسیا از قزاقستان،اسفان ماریانیان(روسیه)
قهرمان بازی های اروپایی از روسیه(.کنجیروفومیتا)دارنده مدال
طالی آسیا از ژاپن(.میرامبیک اینا کولوف ) نایب قهرمان آسیا از
قزاقستان .از چهرهای شاخصی هستند که مردانی اگر با اعتماد بنفس
مبارزه کند قابلیت کسب مدال را دارد.

66کیلو(محمدالیاسی)
گمنامی که می تواند شگفتی ساز باشد

وزن 66کیلوهم شباهت زیادی به وزن 59کیلودارد.دراین وزن
محمدالیاسی جانشین امیدنوروزی شده که مدال طالی جهان
والمپیک را دارد.اما الیاسی باید بداند نوروزی هم روزی جوان
وجویای نام بود اما پس از فراز ونشیب ها توانست افتخارافرین شود
حاال نوبت الیاسی است که دراین وزن میخ خودرا محکم کوبیده وبرای
مدعیان جهان خط ونشان کشد.الیاسی بهتراز هرکس می داند که
درفرانسه می تواند شگفتی سازشده ونامش درردیف بزرگان مطرح
شود.الیاسی برای رسیدن به مدال جهان رقبای ریزدرشتی دارد
(ریوهان سو)قهرمان جهان ونایب قهرمان دنیا وقهرمان بازی های
آسیای ودارنده مدال طالی آسیا از کره جنوبی(.المرات تسمراداف)

دارنده مدال برنز المپیک و2نشان برنزجهان از ازبکستان (،آرتم
سورکوف)برنده مدال برنز جهان وقهرمان بازی های اروپایی از
روسیه(کامران ممداف)برنده مدال برنز اروپا از اذربایجان(.کارن
اصالنیان)برنده مدال طالی جوانان جهان از ارمنستان(.سوسالن
دائورف)دارنده مدال نقره بازی های اروپایی وبرنز قهرمانی اروپا از
بالروس(.آلمات کبیپایف)نایب قهرمان جهان ودونشان برنز دنیا از
قزاقستان.

71کیلو
(گرایی)وفرصت نامدارشدن

(محمدعلی گرایی) را چندسالی است که شناخته وکشتی هایش ر ا
دنبال می کنم .وی از نظرشجاعت وجسارت زبانزد است او درمسابقات
کشورهای اسالمی باکو،نمایش قابل قبولی از خودننشان دادوچونایف
نامدار را درآخرین لحضات با سوبلس شکست داد .پس کسی که می
تواند بر چنین کشتی گیرانی فائق آید می تواند نامدار شود.گرایی
درکنار شهامت وکشتی های روبه جلو باید کمی پخته تر عمل کرده ودر
مواقع ضروری کشتی رااداره کند که اداره کردن کشتی هم از تا کتیک
هایی است که اگر به موقع باشد .کارساز خواهدبود .گرایی برای به چنگ
آوردن مدال جهانی با این حریفان روبرو است(.فرانک استابلر) قهرمان
جهان ودارنده مدال برنز دنیا از آلمان(.رسول چونایف)دارنده مدال
برنز المپیک .طالی جهان وبرنز دنیا از آذربایجان(.بالنیت کورباسی)
دارنده مدال طالی جهان از مجارستان(آدام کوراک)برنده مدال برنز
جهان وقهرمان اروپا از روسیه(.شاماگی بولکوادزه)نفرسوم المپیک
از گرجستان (.کنات تا لروس ) دارنده نشان برنز جهان از سوئد(.پاول
لیاح)دارنده مدال برنز اروپا از بالروس

