ورزش

شنبه  31شهریور  12 1397محرم 1440

ملیپوش دو و میدانی
پاراآسیایی:

Sep 22, 2018

سال بیست و سوم شماره 6446

سلطانیفر:

سرپرستها جایگزین روسای بازنشسته میشوند

بعد از جاکارتا
حرفهایم را میزنم

ارز ثانویه به تیم های ورزشی داده میشود

قهرمـان پرتـاب دیسـک و وزنـه تیـم
ملـی دو ومیدانـی معلـوالن اعلام کـرد
پـس از بازیهـای پاراآسـیایی جاکارتـا
در مـورد مشـکالت آماده سـازیاش در
شـهر اصفهـان صحبـت خواهـد کـرد.
علیرضـا مختـاری در گفتوگو با ایسـنا،
اظهـار کـرد :بعـد از مسـابقات داخلـی
و کسـب سـهمیه بـرای حضـور در
بازیهـای پاراآسـیایی جاکارتا بر اسـاس
برنامـه ریـزی فدراسـیون تمرینـات مـا
به صـورت غیـر متمرکز در اسـتانهایی
که سـاکن هسـتیم آغـاز شـد؛ تمریناتی
کـه بایـد بعد از پایـان بازیهـای جاکارتا
در مـورد آن صحبـت کنـم ،چـرا کـه در
حـال حاضـر نمیخواهـم خـود را درگیر
مسـائل و حواشـی آن کنـم .ترجیـح
ً
فعلا بـه مسـابقات پیـش رو
میدهـم
فکـر و تمرکـز کنـم.وی افـزود :در ایـن
دوره از بازیهـای پاراآسـیایی در دو ماده
پرتـاب دیسـک و پرتـاب وزنه شـرکت
خواهـم کـرد و به همین منظـور تمرینات
سـنگین و سـختی را انجـام میدهـم.
مسـابقات ایـن دو رشـته بـه فاصله چند
روز از هـم برگـزار میشـود و عضلات
درگیـر بـرای انجـام هـر کـدام از ایـن
رشـتهها متفـاوت اسـت و همین مسـاله
کمـی  کارم را سـخت میکنـد.
وی کـه در بازیهای پاراآسـیایی 2014
اینچئـون موفـق به کسـب دو مـدال طال
شـده اسـت ،گفـت :پرتابگـر ژاپنـی که
رکـورد دار ایـن رشـته در جهان اسـت،
رقیـب اصلـی مـن در ایـن بازیهـا
اسـت و البته دو ورزشـکار دیگـر ایرانی
دیگـر رقبایـم هسـتند.مختاری تصریـح
کـرد :بـرای حضـور در ایـن مسـابقات
تمامی  ورزشـکاران سـعی میکننـد خود
را بـه باالتریـن سـطح آمادگی برسـانند
و می  دانـم کـه رقابـت سـختی را در
پیـش رو خواهم داشـت .تمامی  تالشـم
کسـب مـدال طلای جاکارتاسـت تـا
بتوانم سـهمی  در کسـب جایـگاه کاروان
ایـران در پایـان مسـابقات داشـته
باشم.

وزیــر ورزش و جوانــان گفــت :بــا توافــق بــا بانــک
مرکــزی ،ارز اعزام هــای ورزشــی از طریــق بــازار
ثانویــه فراهــم می  شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،مســعود ســلطانی فــر در
گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری وزارت ورزش و جوانــان
بــا اشــاره بــه قانــون منــع بکارگیــری بازنشســتگان
گفــت :وزارت ورزش وجوانــان ملــزم بــه اجــرای
قانــون اســت و بــا اجــرای ایــن قانــون تغییراتــی در
برخــی فدراســیون ها به وجــود خواهــد آمــد.
وزیــر ورزش و جوانــان ادامــه داد :بــا توجــه بــه
ایــن قانــون بــه زودی بــرای برخــی فدراســیون های
ورزشــی کــه روســای آنهــا شــامل ایــن قانــون
می  شــوند سرپرســت تعییــن می  کنیــم.
ســلطانی فــر گفــت :هــم اکنــون نزدیــک بــه  10مدیــر
کل زیــر  30ســال در ورزش کشــور بــه خصــوص در
اســتانها منصــوب شــده انــد و رونــد جوانگرایــی
مدیریتــی در ورزش کشــور ادامــه خواهــد یافــت امــا
از اندیشــه های مدیــران و روســای فدراســیون های
بازنشســته بــه عنــوان ذخایــر بــا ارزش عرصــه ورزش
بهــره خواهیــم بــرد.

وزیــر ورزش و جوانــان در بــاره وضعیــت ارزی
اعزام هــای ورزشــی گفــت :در دولــت یازدهــم
تالش هــای ارزشــمندی در قالــب ســی مــاه مذاکــره

بــا پنــج بعــاوه یــک صــورت گرفــت تــا از بــن
بســت های تحریــم کــه در ســال  ٩١و ٩٢بــا آن

مواجــه بودیــم ،خــارج شــویم و درنهایــت منجــر بــه
توافــق برجــام شــد و گشــایش هایی هــم به وجــود
آمــد امــا بدعهــدی آمریــکا بــا شــرایط خــاص مواجــه
شــدیم و بــا روی کار آمــدن ترامــپ کــه نــه فقــط بــا
ایــران کــه بــا بســیاری دیگــر از کشــورهای جهــان
مشــکل پیــدا کــرده اســت ،شــرایط بــه گونــه ای
دیگــر رقــم خــورد.
وزیــر ورزش و جوانــان ادامــه داد :خوشــبختانه در
کشــور در تأمیــن کاالهــا مشــکل نداریــم و بــا
وحــدت ،همدلــی و تقویــت عنصــر امیــد و اعتمــاد
در بیــن مــردم و حمایــت مــردم چنــد مــاه آینــده را
هــم ســپری خواهیــم کــرد تــا مشــکالت را پشــت
ســر بگذاریــم.
ســلطانی فــر بــا اشــاره بــه اهمیــت تأمیــن ارز بــرای
اعزام هــای ورزشــی گفــت :بــا توجــه بــه توافقــی
کــه بــا بانــک مرکــزی صــورت گرفتــه اســت ،ارز
فدراســیون ها بــرای اعــزام هــا از طریــق بــازار
ارز ثانویــه تأمیــن میشــود.وزیر ورزش و جوانــان
همچنیــن فدراســیون ها را بــه توجــه در صرفــه جویــی
در منابع در شرایط کنونی توصیه کرد.

یک نقره حاصل تکواندوکاران ایران از گرندپری چینتایپه
حذف خدابخشی در گام نخست

در آخریــن روز از رقابتهــای تکوانــدوی گرندپــری  ۲۰۱۸چینتایپــه نماینــده وزن
 -۸۰کیلوگــرم ایــران در نخســتین گام حــذف شــد تــا تیــم ملــی ایــران بــا تنهــا یــک
مــدال نقــره بــه کار خــود پایــان دهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مرحلــه ســوم مســابقات گرندپــری ســال  2018در چهــار وزن
المپیکــی از روز چهارشــنبه  ۲۸شــهریور مــاه بــه میزبانــی "تائویــوان" کشــور
چینتایپــه آغــاز شــد و روز جمعــه  ۳۰شــهریور مــاه بــا شکســت آخریــن نماینــده
کشــورمان بــه پایــان رســید تــا تنهــا یـک مــدال نقــره ،دســتاور تیــمملــی ایــران از
ایــن مســابقات باشــد.
روز جمعــه در آخریــن روز ایــن رقابتهــا مبــارزات وزن  -۸۰کیلوگــرم بخــش مــردان
برگــزار شــد کــه مهــدی خدابخشــی بــه عنــوان آخریــن نماینــده ایــران بــه روی
شــیاپچانگ رفــت .او در اولیــن مبــارزه بــه مصــاف "صالــح الشــراباتی" از اردن رفــت
کــه بــا حســاب  ۱۳بــر  ۱۱نتیجــه را واگــذار کــرد و از دور رقابتهــا کنــار رفــت.
نماینــده اردن مــدال برنــز بازیهــای آســیایی  ۲۰۱۸جاکارتــا را در کارنامــه دارد.
پیــش از ایــن ،ســجاد مردانــی در وزن  +۸۰کیلوگــرم ،ابوالفظــل یعقوبــی در وزن -۶۸
کیلوگــرم و آرمین هادیپــور بــا شکســت مقابــل رقبــای خــود از دور رقابتهــا کنــار
رفتنــد .تنهــا مــدال آور ایــران در ایـن مســابقات میرهاشــم حســینی تکوانــدوکار وزن

بیل به رونالدینیو رسید

ســتاره ولــزی رئــال مادریــد بــا گلزنــی
در دیــدار برابــر رم تعــداد گلهــای خــود
در لیــگ قهرمانــان اروپــا را بــه عــدد ۱۸
رســاند.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از اســکای
اســپورت ،رئــال مادریــد در دیــدار برابــر رم
توانســت بــا ســه گل بــه پیــروزی برســد.
گــرت بیــل بازهــم در ســانتیاگو برنابئــو
درخشــید و گل دوم تیمــش را بــه ثمــر
رســاند.
او بــا ایــن گلــی کــه بــه ثمــر رســاند تعــداد
گلهــای خــود در لیــگ قهرمانــان اروپــا را بــه عــدد  ۱۸رســاند تــا بــا تعــداد گلهــای رونالدینیــو ،ســتاره پیشــین
بارســلونا و میــان برابــری کنــد.
بیــل در غیــاب کریســتیانو رونالــدو عملکــرد درخشــانی از خــود نشــان داده و توانســته در  ۵دیــدار پیاپــی در برنابئــو
گلزنــی کنــد تــا نشــان دهــد کــه بســیار آمــاده اســت.

راموس خشنترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان اروپا

کاپیتــان رئــال مادریــد در دیــدار برابــر رم
یــک رکــورد منفــی را بــه نــام خــود بــه
ثبــت رســاند.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از اســکای
اســپورت ،ســرخیو رامــوس یکــی از
خشــنترین بازیکنــان تاریــخ فوتبــال
جهــان اســت.
کاپیتــان رئــال مادریــد بســیار تاثیرگــذار
اســت و از کلیدیتریــن بازیکنــان تیمــش
اســت بــا ایــن حــال ســبک بــازی او بســیار
خشــن اســت.
رامــوس در دیــدار برابــر رم هــم یــک کارت زرد دیگــر دریافــت کــرد .او بــا ایــن کارت زردی کــه گرفــت تعــداد
کارتهــای زرد خــود در تاریــخ لیــگ قهرمانــان اروپــا را بــه عــدد  ۳۷رســاند کــه ایــن یــک رکــورد اســت.
رامــوس در رقابتهــای اللیــگا هــم بیشــترین تعــداد کارت زرد را دریافــت کــرده اســت تــا خشــنترین بازیکنــان
تاریــخ اللیــگا هــم لقــب گیــرد.

پیام رییس باشگاه یوونتوس برای رونالدو

آندرئا آنیلی از ستاره پرتغالی یوونتوس پس از اخراج در لیگ قهرمانان اروپا برابر والنسیا حمایت کرد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از آس ،کریســتیانو رونالــدو چهارشــنبه شــب بــرای نخســتین بــار اخــراج در لیــگ
قهرمانــان اروپــا را تجربــه کــرد .مهاجــم پرتغالــی در حالــی بــرای اولیــن بــار بــا پیراهــن یوونتــوس در ایــن بازیهــا بــه
میــدان رفــت کــه در دقیقــه  ۳۰بــه خاطــر کشــیدن مــوی بازیکــن والنســیا کارت قرمــز دریافــت کــرد .ســتاره تیــم
تورینــی بــا چشــمان گریــان زمیــن را تــرک کــرد و بــه داور گفــت :مــن کاری نکــردم.
ایــن آخریــن کلمــات رونالــدو بــود .او در حالــی والنســیا را تــرک کــرد کــه هیــچ اظهــار نظــری نکــرد امــا از حمایــت
رییــس باشــگاه خــود برخــوردار شــد .آندرئــا آنیلــی رئیــس یوونتــوس در صفحــه فیــس بــوک خــود نوشــت :یکــی بــرای
همــه و همــه بــرای یکــی.
در کنــار نوشــته عکســی از رونالــدو نیــز
منتشــر شــد کــه او بــر زمیــن نشســته
اســت و چهــار هــم تیمـیاش بــه او کمــک
می  کننــد تــا از زمیــن بلنــد شــود.
مهاجــم پرتغالــی همیشــه خواهــان چنیــن
حمایتهایــی در زمــان حضــورش در رئــال
مادریــد بــود و ایتالیاییهــا بــه خوبــی از
ایــن قضیــه آگاه بودنــد و از ســتاره تیمشــان
حمایــت کردنــد.

 -۶۸کیلوگــرم تیــم ملــی بــود کــه بــه مــدال نقــره ایــن وزن رســید.
هدایــت تیــم ملــی ایــران را فریبــرز عســکری بــه عنــوان ســرمربی و علیمحمــد
بســحاق بــه عنــوان مربــی بــر عهــده دارنــد.

فوتبالیست شیرازی
راهی رقابت های جام ملت های آسیا شد
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دبیــر هیــات فوتبــال فــارس گفــت :آریــا
برزگــر بــه همــراه تیــم ملــی فوتبــال
نوجوانــان ایــران راهــی رقابت هــای جــام
ملت هــای آســیا در کشــور مالــزی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومـی  و پایــگاه خبــری
و اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان
فــارس  ،کــوروش امامی  فــر ،دوشــنبه
در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود:
ایــن فوتبالیســت بــه ســبب عملکــرد
موفقیت آمیزش در اردوی های مختلف تیم ملی به عضویت این تیم در آمد.
وی اضافــه کــرد :تیــم ملــی ایــران بــا مربیگــری ،عبــاس چمنیــان بــرای دفــاع از عنــوان قهرمانــی
خــود در گــروه  Cبــا تیم هــای ویتنــام ،اندونــزی و هنــد هــم گــروه اســت.
وی افــزود :تیــم ملــی نوجوانــان ایــران ابتــدا روز ســی ام شــهریورماه جــاری بــه مصــاف تیــم
اندونــزی مـی  رود ،ســپس ایــن تیــم دوم مهرمــاه  97بــا هنــد دیــدار خواهــد کــرد و در آخریــن بــازی
هــم پنجــم مهرمــاه بــه مصــاف تیــم ویتنــام م ـی  رود.
در مرحلــه نهایــی ایــن رقابت هــا 16تیــم حضــور دارنــد کــه در چهــار گــروه بــا هــم بــازی خواهنــد
کــرد و در پایــان بازی هــای مرحلــه گروهــی از هــر گــروه  2تیــم بــه مرحلــه یــک چهــارم نهایــی
صعــود خواهنــد کــرد.
رقابت هــای فوتبــال نوجوانــان آســیا پانزدهــم مهرمــاه بــا تعییــن تیم هــای برتــر در کشــور مالــزی
پایــان می  یابــد.
تیم ملی نوجوانان ایران ،قهرمان دوره گذشته این رقابت هاست.

مصاف گچساران و الرستان
در هفته چهارم لیگ برتر هندبال زنان

در هفتــه چهــارم لیــگ برتــر هندبــال زنــان چهــار
دیــدار در شــهرهای الرســتان ،اصفهــان ،مشــهد و
بوشــهر برگــزار خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،هفتــه چهــارم لیــگ برتــر
هندبــال شــنبه  ۳۱شــهریورماه بــا چهــار دیــدار
پیگیــری می  شــود .در نخســتین دیــدار تیــم
صدرنشــین الرســتان در خانــه بــه مصــاف
گچســاران تیــم رده ســومی  خواهد رفــت .در
دیگــر دیــدار تاسیســات دریایــی کــه بــا  ۶امتیــاز در
رده دوم جدول قرار دارد مهمان پترو آموت بوشهر است.
فــوالد مبارکــه ســپاهان در رده چهــارم جــدول قــرار دارد و در ایــن هفتــه میزبــان هیــات هندبــال
البــرز اســت .در آخریــن دیــدار نیــز ذوب آهــن اصفهــان در مشــهد بــه مصــاف اشــتاد ســازه طرقبــه
شــاندیز خواهــد رفــت.
* برنامه کامل هفته چهارم لیگ برتر هندبال زنان:
شنبه  ۳۱شهریورماه ساعت ۱۰:۰۰
شهیدچمران الرستان  -نفت و گاز گچساران
فوالد مبارکه سپاهان  -هیات هندبال البرز
اشتادسازه طرقبه شاندیز  -ذوب آهن اصفهان
پتروآموت پویا بوشهر  -تاسیسات دریایی

 5وزن نخست کشتی آزاد جوانان جهان

نمایش ضعیف آزادکاران جوان در مسابقات جهانی
مقصودی تنها کشتیگیر ایران در نیمهنهایی

در جریــان رقابت هــای  ۵وزن نخســت کشــتی
آزاد جوانــان جهــان ،امیــر حســین مقصــودی در
وزن  ۶۵کیلوگــرم تنهــا نماینــده ایــران بــود کــه
راهــی نیمــه نهایــی شــد امــا رضــا علیجــان زاده در
،۵۷امیرحســین کاووســی در  ،۷۰ســجاد غالمـی  در
 ۷۹و ســجاد عزیــزی در وزن  ۹۷کیلوگــرم برابــر
رقبایشــان شکســت خوردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ادامــه رقابتهــای  ۵وزن
نخســت کشــتی آزاد جوانــان جهــان  ۲۰۱۸کــه در
شــهر ترنــاوا کشــور اســلواکی در حــال برگــزاری
اســت ،رضــا علیجــان زاده در وزن  ۵۷کیلوگــرم
در همــان دور نخســت مقابــل حریــف اوکراینــی
شکســت خــورد و ســجاد غالمی  نیــز در وزن
 ۷۹کیلوگــرم در دور یــک چهــارم نهایــی مقابــل
حریــف روس شکســت خــورد تــا ســومین آزادکار
ایــران در  ۵وزن نخســت باشــد کــه برابــر حریفــان
شکســت می  خــورد .پیــش از ایــن کاووســی نیــز
در وزن  ۷۰کیلوگــرم برابــر حریــف آذربایجانــی در
همــان دور نخســت شکســت خــورده بــود.
امــا امیــر حســین مقصــودی در وزن  ۶۵کیلوگــرم
تنهــا آزادکار ایــران در  ۵وزن نخســت بــود کــه بــا
برتــری مقابــل رقبایــش راهــی نیمــه نهایــی شــد.
در وزن  ۵۷کیلوگــرم کــه  ۲۲نفــر حضــور دارنــد،
رضــا علیجــان زاده پــس از اســتراحت در دور اول
در دور دوم بــه مصــاف آنــدری ژلــپ از اوکرایــن
رفــت و در پایــان  ۱۲بــر ده شکســت خــورد.

وی بــرای حضــور در گــروه بازنده هــا و تــاش
بــرای رســیدن بــه مــدال برنــز بایــد منتظــر صعــود

رقیبــش بــه فینــال باشــد در غیــر این صــورت
حــذف خواهــد شــد.
در وزن  ۶۵کیلوگــرم امیرحســین مقصــودی در دور
اول مقابــل باالز هاکــزر از اســلواکی  ۴بــر صفــر
پیــروز شــد و بــه یــک هشــتم نهایــی رســید.وی
در دومیــن مبــارزه بــه مصــاف بــود باتباتــار از

مغولســتان رفــت و یــازده بــر صفــر بــه برتــری
رســید.مقصودی در ســومین مبــارزه و در مرحلــه

یــک چهــارم نهایــی نیــز وجســل از مقدونیــه را
ده بــر صفــر بــرد و راهــی نیمــه نهایــی شــد.وی
بــرای رســیدن بــه فینــال بایــد از ســد نیکــوالی
گرامــز از مولــداوی بگــذرد.
در وزن  ۷۰کیلوگــرم کــه  ۲۴نفــر بــه روی
باســکول رفتنــد ،امیرحســین کاووســی در دور اول

میمنت قاسم آبادی:

خوشحالم که کشتی گرفتن برای بانوان دیگر یک آرزو نیست
کشــتی گیــر تیــم ملــی کشــتی کالســیک بانــوان گفــت :خوشــحالم
کــه کشــتی آزاد بانــوان دیگــر آرزو نیســت و میتوانیــم شــرکت
کنیــم و االن فقــط بــه ایــن فکــر میکنــم کــه بتوانــم در
رقابتهــای بیــن المللــی کشــتی لبنــان مــدال طــا بگیــرم و
جــواب زحمــات خانــواده و فدراســیون را بدهــم.
میمنــت قاســم آبــادی  ،بانــوی کشــتی گیــر تیــم ملــی ایــران در
گفــت و گــو بــا ایســنا و در مــورد شــرایط خــود قبــل از شــروع
رقابتهــای بیــن المللــی کشــتی لبنــان گفــت :از وقتــی کــه کشــتی
بانــوان شــروع شــد در تیــم ملــی حضــور داشــتم .یــک دور هــم
مســابقات جهانــی کشــتی گراپلینــگ رفتــم کــه مقــام ســوم را
کســب کــردم .همچنیــن در مســابقات قهرمانــی کشــور و انتخابــی
تیــم ملــی اول شــدم .در شــروع کارمــان خیلــی مبتــدی بودیــم امــا
از آنــا واســلینکو کــه تجربــه میادیــن جهانــی و بیــن المللــی را دارد
در ســطح خودمــان توانســتیم اســتفاده کنیــم و در مــدت کار بــا ایــن
مربــی هــر چــه بهتــر یــاد میگرفتیــم ســطح آمــوزش را باالتــر

میبــرد .در حــال حاضــر هــم در تیــم ملــی تمریناتمــان را بــه طــور
منظــم انجــام میدهیــم و قتــی هــم بــه شهرســتان برمیگــردم
بــا بــرادرم کــه آزادکار اســت کشــتی میگیــرم ،خوشــبختانه شــرایط
خوبــی دارم .خوشــحالم کــه کشــتی آزاد بانــوان دیگــر آرزو نیســت و
میتوانیــم شــرکت کنیــم و االن فقــط بــه ایــن فکــر میکنــم کــه
بتوانــم مــدال طــا بگیــرم و جــواب زحمــات خانــواده و فدراســیون
را بدهــم.
او در مــورد ادامــه افــزود :مســلما ســطح رقابتهــای بیــن المللــی
کشــتی لبنــان باالســت چــون ورزشــکارانی کــه از کشــورهای
دیگــر شــرکت میکننــد ،آزاد کار هســتند .مــا هــم بــا شــرایط و
اردوهایــی کــه داریــم ،پیشــرفت کردیــم امــا هنــوز ســطحمان خیلــی
بــاال نیســت و ایــن مســابقات فرصــت خوبــی اســت کــه خودمــان را
بــرای مســابقات جهانــی محــک بزنیــم.
ایــن کشــتی گیــر در مــورد انتخــاب رشــته کشــتی گفــت :بــه هــر
کســی می  گوییــم کشــتی گیــر هســتم تعجــب می  کنــد .کشــتی

مقابــل گادجــی مــراد گادجیــف از آذربایجــان بــا
نتیجــه  ۱۸بــر  ۷شکســت خورد.کاووســی بــرای
اینکــه بتوانــد در گــروه بازنده هــا بــرای رســیدن
بــه مــدال برنــز تــاش کنــد بایــد منتظــر صعــود
رقیبــش بــه فینــال باشــد در غیــر اینصــورت حــذف
خواهــد شــد.
در وزن  ۷۹کیلوگــرم ســجاد غالمــی  در دور
نخســت مقابــل حســن فــؤاد از مصــر ده بــر صفــر
پیــروز شــد.وی در دومیــن مبــارزه و در یــک
هشــتم نهایــی نیــز برابــر تورنیکــه کوینــکادزه
از گرجســتان بــا حســاب ده بــر  ۲بــه پیــروزی
رســید و راهــی یــک چهــارم نهایــی شــد امــا در
ایــن مرحلــه برابــر اصالنبــک وارامیــا از روســیه
ده بــر صفــر شکســت خــورد و از رســیدن بــه
نیمــه نهایــی بازمانــد .غالمی  بــرای حضــور در
گــروه بازنده هــا بایــد منتظــر صعــود رقیبــش بــه
فینــال باشــد.
در وزن  ۹۷کیلوگــرم کــه  ۱۹نفــر شــرکت کرده اند،
ســجاد عزیــزی در دور نخســت بــه مصــاف
مارتیــن النــگ از مجارســتان رفــت و در پایــان
بــا نتیجــه یــازده بــر صفــر پیــروز شــد و بــه یــک
هشــتم نهایــی رســید .عزیــزی در دور دوم برابــر
ماگومــد خــان ماگومــدوف از روســیه بــه روی
تشــک رفــت و در پایــان ضربــه فنــی شــد .وی
بــرای رفتــن بــه گــروه بازنده هــا بایــد منتظــر
صعــود رقیبــش بــه فینــال باشــد.

بانــوان محدودیت هایــی دارد امــا امیــدوارم کــم کــم جــا بیافتــد و
کشــتی گیــران بانــوی ایرانــی در ســطح جهــان حرفــی بــرای گفتــن
داشــته باشــند .مــن هــم چــون عالقــه داشــتم ایــن رشــته را انتخــاب
کــردم .کشــتی رشــته اول ایــران و ورزش قشــنگی اســت .بــا وجــود
ســختیهایی کــه دارد یــک عشــق اســت.
قاســم آبــادی در پایــان از کادر فنــی ،ریاســت فدراســیون کشــتی و
تمــام کســانی کــه بــه اعــزام و پیشــرفت ایــن تیــم کمــک کردنــد
تشــکر کــرد.

