کشتی

پدرکشتی فرنگی ایران دربیمارستان

حسین مالقاسمی زیرتیغ جراحان رفت

دنیای ورزش،برای مالقاسمی عزیزآرزوی سالمتی داشته وامیدواراست این پیشکسوت بزرگ کشتی
هرچه زودتر درصحت وسالمت از بیمارستان مرخص شود..
رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام یاشاردوغو -ترکیه

آخرین محک کشتی گیران آزادقبل ازجاکارتا

هفته گذشته بود که خبررسید استادحسین مالقاسمی ،سرمربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی،نایب
قهرمان جهان سال 1975استانبول،عضوشورای فنی وپدرکشتی فرنگی ایران به دلیل حمله قلبی به
بیمارستان منتقل و پس از معاینات پزشکان مشخص شد وی به دلیل گرفتگی رگ قلب باید آنژیوشود
 ،درکنارمشکل قلبی کلیه استادهم مشکل داشت که موردعمل جراحی قرارگرفت که خوشبختانه
موفقیت آمیزبود  .با توجه به گرفتگی یکی ازرگ ها پزشکان داروبه مالقاسمی داده تا شاید این مشکل
برطرف شود که امیدواریم که گرفتگی رگ با دارو برطرف شده ومثل همیشه استادمسلم کشتی ایران را
درمحافل کشتی ببینیم .
گفتنی است از روزاول که مالقاسمی دچارناراحتی قلب شد.داودمیرزایی از پیشکسوتان کشتی فرنگی
وشاگرداستادمالقاسمی درکنار ایشان بود.همچنین بهرام مشتاقی ،آرین فرسیابی داورکشتی وتوپچی
مالقاسمی را تنها نگذاشته ودرکنارش بودند .رضا الیق دبیرفدراسیون کشتی ،رحیم علی آبادی دارنده
مدال جهان والمپیک وشمارزیادی از قهرمانان به مالقات حسین مالقاسمی رفتند.
تهران میزبان کشتی گیران قدیمی

پیشکسوتان کشتی سرشاخ شدند

پیشکسوتان درهررشته ورزشی مورداحترام بوده وهستند خصوصا کشتی
که دران مرام پهلوانی به عنوان یک اصل موردتاکیدقرارگرفته است.با توجه به
شروع مسابقات انتخابی تیم ملی پیشکسوتان که درچندرده نتایج آن به دست
آمده هفته آینده مروری بررقابت های کشتی پیشکسوتان داشته وتصاویری
ازمبارزات به چاپ خواهدرسید.
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برای ارزیابی نهایی ومحک خوردن کشتی گیران قبل ازشروع بازی های اسیایی ،تیم منخب کشتی
آزاد رهسپار استانبول ترکیه شد تا درجام یاشاردوغوشرکت کند براساس اخباررسیده تیم های
شرکت کننده دراین جام با چهرهای شاخص خودحضورخواهند داشت.بدون تردید با پیوستن کشتی
گیران بلوک شرق وروسیه به تیم های اسیایی  ،مسابقات کشتی بازی های اسیایی از کیفیت باالیی
برخورداربوده وکسب مدال دراین مبارزات سخت از گذشته خواهدبود .گفتنی است رقابت های بین
المللی کشتی آزاد جام یاشاردوغو که جزو سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی محسوب می شود،
روزهای  ۵تا  ۷مردادماه در شهر استانبول ترکیه برگزار خواهدشد.
اسامی کشتی گیران اعزامی به جام یاشاردوغو
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