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کایا نایب قهرمان اروپا از ترکیه.والدس توبیر از کوبا.آقا مصطفی یف ،از
آذربایجان .زورابی یاکوبیشویلی دارنده مدال برنز اروپا از گرجستان
و ملی پوشان دیگر کشورها به دنبال به چنگ زدن مدال های جهانی
هستند.

70کیلو
حسین خانی  ،به دنبال دومین مدال جهانی

مصطفی حسین خانی ،را می توان از کشتی گیران بدشانس نام بردکه
چندین بار مصدومیت کاردستش دادواجازه نداد به حق خودبرسد
اما سرانجام سال گذشته بود که به رغم چشم متورمش نشان برنز
را به سینه زد.امسال هم حسین خانی ،با این تفکر به فرانسه رفت که
دومین مدال جهانی را زیب گردن سازد که امیدواریم خوش رنگترین
نشان باشد.
این نفرات در فرانسه منتظر حسین خانی بوده تا در مبارزاتی
شرافتمندانه مدال های 70کیلو تقسیم شود.
ما گمد حبیب کادیا ما گمداف،از روسیه.گادژی مرادامراف نفراول
زیر23ساله اروپا از آذربایجان.سیمون رادولوف،دارنده مدال برنز
اروپا.جیمز گرین از امریکا.وکشتی گیران سایر کشورها رقبای حسین
خانی دراین مسابقات خواهندبود.

74کیلو
پیمان یاراحمدی وصف مدعیان قهرمانی

در وزن 74کیلو،پیمان یاراحمدی باید برای به رسیدن به مدال دل
به دریا زده واز نام هیچ حریفی بیمی به خود راه ندهد.پیمان بایستی
طوری مبارزه کند تا تیغ خودرانشان دهد.اگر پیمان با اعتمادبنفس
در پاریس ظاهرشود .توان رسیدن به مدال را خواهد داشت .وی از
استعدادباالیی برخوردار بوده ومی تواند قدرتنمایی کند به شرط آنکه
خودرا باورکرده وبا تمام وجودمبارزه کند.
دروزن یاراحمدی صف مدعیانی دیده می شود که همه درجستجوی
راهی برای قهرمانی اند.
ختیگ تسابا لوف دارنده مدال طالی جهان از روسیه.جردن باروز
قهرمان جهان والمپیک از امریکا.واسیلی میخا یلوف دارنده مدال برنز
زیر23ساله اروپا از اوکراین.لیون لوپز دارنده مدال برنز المپیک ،نایب
قهرمان جهان ودارنده نشان برنز دنیا از کوبا.جبرئیل حسن اف برنده
مدال برنز المپیک و2نشان برنز دنیا از آذربایجان.سومیر دمیر تاش
دارنده مدال برنز المپیک از ترکیه.وسایر گوش شکسته های دنیا برای
دستیابی به نشان جهانی جنگی تمام عیار خواهندداشت

86کیلو
یزدانی ودومین مدال طال

حسن یزدانی که تا چندسال پیش نام ونشانی درکشتی نداشت
مسیرپیشرفت را بخوبی طی کرد.وی پس از قهرمانی جوانان جهان
.یک سال بعد نایب قهرمان بزرگساالن ودرالمپیک 2016صاحب
نشان زرین طالشد.یزدانی بعداز المپیک به یک وزن باالتر صعودکرد
ودرفرانسه دروزن جدید 86کیلو کشتی خواهدگرفت .از ویژگی
های یزدانی می توان به سرعت ،جسارت ویورش های وی یادکرد
که امان هرحریفی رابریده وشکست را به رقبا تحمیل می کند اگرجه
دراین وزن تا المپیک رشیدسعداله یف روس حرف اول را می زد،اما با
صعود رشید به وزن 97کیلو،راه یزدانی برای قهرمانی هموارشده که
امیدواریم یزدانی با مدال طال به کشوربازگردد.
جی دن کاکس ،از امریکا،واالدسالووالیف از روسیه،سلیم یاشار
،نایب قهرمان المپیک ودارنده نشان برنز جهان از ترکیه،یوریسکی
توربالنسا،از کوبا.الکساندر گوسیتیف ،نایب قهرمان اروپا از آذربایجان.
لومبومیر سا گا لیوک،از اوکراینداویت خوتسیشویلی ،برنده مدال برنز
جهان از گرجستان.وتک ستاره های ناشناخته کشورها ازرقبای
یزدانی اند که درصد د تصاحب مدال های رنگارنگ هستند.

97کیلو
امیرمحمدی وفرصتی دوباره برای جهانی شدن

دروزن 97کیلو ،پس از مصدومیت رضا یزدانی همه نگا هها به امیر

محمدی دوخته شد .دراین مدت محمدی بارها به میادین مختلف
اعزام شد،اما.هنوز نتوانسته به آنچه که دوست داردرسیده ومدال
آورجهانی شود.محمدی باید به این نکته توجه کند سرعت دراجرای
فن مسله مهمی درکشتی است که اگر وی به ان توجه کند ،توان
رسیدن به نشان جهانی را خواهد داشت.
دراین وزن نام رشیدسعداله یف  ،روس بردیگران سنگینی می کند
.کسی که مدال طالی جهان والمپیک را دروزن 86کیلوبه دست
آورده وامسال دروزن 97کیلو،می خواهد قهرمانی ها را تکرارکند.
ساالس پرزدارنده 2مدال نقره ویک برنز جهان از کوبا.ارسالن بک
آلبورف،از آذربایجان،پاولو اولنیک ،دارنده مدال برنز اروپا از اوکراین.
کایل اسنایدر قهرمان جهان ازامریکا.رضا ایلدریم قهرمان اروپا.
ونفرات دیگر تیم های شرکت کننده از حریفان محمدی درفرانسه
خواهندبود.

125کیلو
یداله محبی واولین تجربه جهانی

دروزن 125کیلو،یداله محبی ،دالورکرمانشاهی فرصت خوبی
به دست آورده تا درغیاب کمیل قاسمی پرافتخارترین مدال آور
المپیکی کشتی آزاد .پنجه درپنجه حریفان برده ومدال سنگین
وزن را به دست اورد.به اعتقاد ما اگر محبی ،خودراباورکرده وبا
اتکا بنفس مقابل حریفان ظاهرشود.توان کسب مدال را خواهد
داشت .دراین وزن طاها آکگول ،قهرمان جهان والمپیک از ترکیه
نام آورترین کشتی گیرسنگین وزن جهان است.اما درکناروی
نفرات دیگری هم هستند که برای به دست آوردن مدال به فرانسه
آمده اند.آلن زاسایف،نایب قهرمان دنیا از اوکراین.جمال الدین ما
گمداف،دارنده مدال نقره وبرنز جهان از آذربایجان.آنزورخزریف
ازروسیه.نیک گویازدوفسکی از امریکا.گنوپترویا شویلی برنده
مدال برنز المپیک ودومدال برنز جهان از گرجستان وگوش شکسته
های شرکت کننده کشورهای جهان درصف مدعیان سنگین وزن

قراردارند.

برنامه کامل کشتی آزاد جهان
درفرانسه به وقت ایران
پنجشنبه  ۲شهریور
 19:45تا  20:15وزن کشی اوزان 125 ، 86 ، 61 ، 57
کشتی آزاد
جمعه  ۳شهریور
 12:30تا  18:30مسابقات مقدماتی اوزان 125 ، 86 ، 61 ، 57
کشتیآزاد
 19:45تا  20:15وزن کشی اوزان  97 ، 74 ، 70 ، 65کشتی آزاد
 21:30تا  24مسابقات فینال و رده بندی  ۴وزن ، 86 ، 61 ، 57
 125کشتی آزاد
شنبه  ۴شهریور
 12:30تا  18:30مسابقات مقدماتی اوزان 97 ، 74 ، 70 ، 65
کشتی آزاد
 21:30تا  24مسابقات فینال و رده بندی اوزان ، 74 ، 70 ، 65
 97کشتی آزاد
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