دبیر فدراسیون
هندبال المپیکی
شد!

دبیر فدراسیون هندبال برای تماشای مسابقات المپیک  2016راهی ریو شد .در حالی که تیم ملی هندبال ایران
جایی در بین تیمهای المپیکی ندارد ،شنیده میشود که این روزها فرامرز میآبادی ،دبیر فدراسیون هندبال عازم ریو
شده تا بتواند مسابقات المپیک  2016را از نزدیک تماشا کند .گفته میشود که وی برای رفتن به ریو اسپانسر شخصی
گرفته! و فدراسیون هندبال هیچگونه کمک مالی به وی نکرده است .دبیر فدارسیون هندبال چندی پیش هم به واسطه
اعزام خانوادهاش به اروپا به کمک فدراسیون هندبال به سوژه رسانهها تبدیل شده بود.

تیم ملی والیبال ایران در پنجمین
بازی خود امشب مقابل تیم قدرتمند
روسیه قرار خواهد گرفت .ملی پوشان
والیبال ایران در پنجمین بازی خود امشب
ساعت  22و  30دقیقه مقابل تیم قدرتمند
روسیه قرار خواهد گرفت و در صورت
پیروزی در جایگاه بهتری در جدول رده
بندی گروه خود قرار خواهد گرفت .در
مرحله یک چهارم نهایی بازیهای المپیک
ریو  4تیم حریفان خود را با قرعهکشی
میشناسند اما حریفان چهار تیم دیگر از
قبل مشخص میشود .تیم ملی والیبال
ایران با پیروزی مقابل مصر به مرحله یک
چهارم نهایی بازیهای المپیک  2016ریو
صعود کرد اما هنوز مشخص نیست در این
مرحله مقابل چه تیمی به میدان خواهد
رفت .بر اساس برنامهریزی ستاد برگزاری
مسابقات ،تیمهای اول هر گروه مقابل
تیمهای چهارم گروه مقابل به میدان
خواهند رفت اما حریفان تیمهای دوم و
سوم بر اساس قرعهکشی مشخص میشود.
به این ترتیب ممکن است تیمهای دوم
گروهها با هم مسابقه بدهند و تیمهای
سوم نیز به مصاف هم بروند البته در این
قرعهکشی تیمهایی که در مرحله مقدماتی
همگروه بودهاند امکان روبرو شدن دوباره
را نخواهند داشت.

ایمان پناهی

ریو 2016
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امشب؛ جدال والیبال ایران و روسیه

سهم ایران از نیمه نهائی
تنیس المپیک

والیبال ایران غیر از بازی با آرژانتین در سایر مسابقات عملکرد خوبی داشت
پیمان اکبری ،کارشناس والیبال ایران گفت :به
عقیده من المپیک دیگر جای شانس نیست و عملکرد
تیمها تعیین کننده است .وی در خصوص عملکرد
تیم ملی والیبال ایران در رقابتهای المپیک  2016ریو
اظهارداشت :فکر میکنم تیم ایران غیر از بازی با آرژانتین
در سایر مسابقات عملکرد خوبی داشت .پیش از مسابقات
هم توقع می رفت که ایران بتواند مقابل کوبا و مصر به
پیروزی برسد و این نتیجه طبیعی بود چرا که آنها سطح
پایینتری نسبت به ایران دارند .کارشناس والیبال ایران
ادامه داد :در بازی مقابل لهستان هم شاگردان لوزانو

اکبری :المپیک از این به بعد شروع می شود

خوب بازی کردند اما نتوانستند به پیروزی برسند .به هر
حال از حاال بازیهای اصلی شروع میشود و دیگر خبری
از تیمهایی مثل مصر و کوبا نیست .اکبری خاطرنشان
کرد :از گذشته والیبال ایران نشان داده که همیشه مقابل
تیمهای قدرتمند خوب بازی میکند .حاال هم معتقدم
اگر بازیکنان ایران در بازیهای پیش رو خودشان باشند
میتوانند نتایج خوبی کسب کنند و به اهداف خود برسند.
وی با اشاره به تغییر ترکیب ایران در بازیهایی که انجام
شده است ،گفت :تجربه نشان داده که ایران تیمی است
که هر وقت عقب بوده نتوانسته چندان خوب ظاهر شود

اما هر وقت از حریف پیش بوده یا بازی مساوی پیش
میرفت شرایط فرق میکرد .کادر فنی باید به این جمع
بندی برسد و بهترین ترکیب را انتخاب کند تا از ابتدا با
همان ترکیب مسابقه را آغاز کند تا جایی که روند بازی
خوب پیش برود .اکبری در مورد بازیهای پیش روی ایران
عنوان کرد :در گروه مقابل تیمها یکی از یکی بهتر هستند.
کانادا که به نظر میرسید ضعیف ترین تیم گروه مقابل
است حاال حرفهای زیادی برای گفتن دارد و شرایطش
نسبت به برزیل و آمریکا بهتر است .کارشناس والیبال
ایران ادامه داد :به نظر می رسد ایتالیا به عنوان سرگروه

صعود کند و ما هم مجبور باشیم با این تیم روبهرو شویم.
ایتالیاییها در آخرین بازی مقابل ایران بسیار خوب ظاهر
شدند اما حاال مسابقات قبلی مالک نیست .ایتالیا تیم
کاملی دارد و بازیکنانش در دریافت و پشت خط در اوج
آمادگی هستند .اکبری در خاتمه خاطرنشان کرد :المپیک
دیگر جای شانس نیست .باید دید که تیمها چه عملکردی
دارند و دیگر اسمها نمیتوانند نتایج را تعیین کنند .من
فکر میکنم اگر در بازیهای پیش رو تمام بازیکنان ایران
تاکید میکنم تمام بازیکنان ایران خوب باشند شرایط به
سودمان خواهد بود.

پوکمن دغدغه جدید ریو
المپیک تابستانی ریو که اکنون به دلیل وجود پشههای ناقل زیکا بدنام
شده ،با مشکل تازهای روبهرو شده است و آن ناتوانی در ارائه بازی پوکمون
گو برای ورزشکاران است! شهر ریو دو ژانیرو از مشکل بزرگ وجود جرایم
رنج میبرد و هنوز نتوانسته امنیت الزم را بهطور کامل برای شرکتکنندگان
در المپیک  2016تامین کند و حاال نگرانی جدید ورزشکاران این است که
نمیتوانند به شکار پیکاچوها در محل اقامت خود بپردازند .پوکمون گو یک
بازی ویدئویی در سبک واقعیت افزوده است که توسط شرکت آمریکایی نیانتیک
با همکاری شرکت نینتندو در سال  ۲۰۱۶و برای گوشیهای  iOSو اندروید
منتشر شده است .این بازی ،از اطالعات منطقه جغرافیایی که در آن قرار دارید

دونده جامائیکایی سریعترین
بانوی المپیک شد

و قابلیتهای دوربین تلفن همراه استفاده میکند تا موجوداتی را که «پوکمون»
نامیده میشوند ،روی نمایشگر گوشی خلق کند .به این ترتیب مکان جغرافیایی
که در آن هستید ،تبدیل به مکان بازی و رقابت پوکمونها میشود .هدف در
این بازی ،جمعآوری پوکمونهای بیشتر و افزایش قدرت آنهاست .برای پیدا
کردن و شکار پوکمونهای پنهان شده ،باید دوربین تلفنهمراه فعال شده و
کاربر در دنیای واقعی به دنبال آنها بگردد و حین راه رفتن ،برای پوکمونها گوی
یا پوکبال ( )poke ballبفرستد .اپلیکیشن واقعیت مجازی موفق نیانتیک
تاکنون در حداقل  28کشور جهان منتشر شده ،اما برزیل شامل آنها نیست.
کسانی که این برنامه را در کشور خود دانلود کردهاند ،همچنان میتوانند بازی

کنند اما هیچ پوکمونی مشاهده نخواهند کرد .هنوز اطالعاتی در مورد انتشار
بازی در این کشور انجام نشده ،اما پیامهای خشمگین توئیتری بسیاری از
ورزشکاران شاید بتواند تا هفته جاری این امر را ممکن سازد تا حواسها از عدم
وجود منابع آب آشامیدنی پاک در ریو نیز منحرف شود .برای مثال ،جو کالرک،
ورزشکار تیم کریکت انگلیس در توئیتر خود نوشت :هیچ پوکمونی در محل
برگزاری المپیک در دئودرو یا کل برزیل وجود ندارد؟ آابی جانستون ،ورزشکار
رشته غواصی آمریکا نیز نوشت :میدانید بدترین چیز در مورد دهکده المپیک
چیست؟ اینکه پوکمون گو در آن وجود ندارد ،وگرنه همه چیز خوب است.

مدال طالی دوی  ۱۰۰متر زنان المپیک  ۲۰۱۶ریو به یک جامائیکایی رسید .فینال رقابتهای دوی  100متر زنان المپیک  2016برگزار شد که طی آن االین تامپسون از
جامائیکا با  10ثانیه و 71صدم ثانیه زودتر از سایر دوندگان از خط پایان عبور کرد و صاحب مدال طال شد .پس از تامپسون ،توری بووی با زمان  10ثانیه و 83صدم ثانیه نایب
قهرمان شد و شلی آن فریزر پریس از جامائیکا به مدال برنز دست یافت.

عادل برقعی یکی از اعضای کادر داوری دیدار
تماشایی نادال و دلپوترو بود .در شرایطی که این
روزها اوضاع واحوال تنیس ایران در وضعیت
مناسبی قرار نگرفته و فدراسیون و تنیسور های
کشورمان ،باید آرزوی دیدن خواب المپیک را چه
به صورت انفرادی و چه در قالب تیمی را داشته
باشند ،سید عادل برقعی داور همدانی االصل
کشورمان افتخار حضور در این رقابت ها را به
دست اورده است .داور نشان برنزی که سابقه
لندن  2012را در کارنامه دارد به همراه کارلوس
برناردز برزیلی تنها داوران  ATPهستند که در
این بازیها به امر قضاوت میپردازند .سید عادل
برقعی که در مسابقات دیویس کاپ نیز به عنوان
سرداور گروه  2اروپا و آفریقا حضور داشته ،از
حضور در المپیک بسیار خرسند بوده و داوری
کردن در بزرگ ترین رویداد ورزشی را که اتفاقا
بدون دستمزد بوده را سقف آرزوهای خود
میداند .اوج کار این داور در بازی حساس وزیبای
نادال -دل پوترو در پای فینال ریو  2016بود که
هیچگاه اسیر جو بی سابقه مسابقات تنیس نشد
و در امتیاز حساس گیم 4بر 4ست سوم ضربه
میلیمتری نادال را اوت اعالم کرد که با فشار
زیاد تماشاگران مواجه شد و همین اتفاق باعث
درخواست چلنج توسط رافا از این شات بسیار
سریع بود که خوشبختانه رای این داور مطرح
کشورمان درست بود و در نهایت در بازی بسیار
پرفشار ،هم از طرف دو تنیسور و هم از سوی
تماشاگران که با شکست رافا به پایان رسید این
سید عادل برقعی بود که توانست در امتیازی
بسیار حساس سربلند بیرون آمده و در نهایت
نام ایران را در مسابقات جذاب تنیس المپیک به
ثبت برساند جایی که حضورش برای ایران همانند
رویایی دست نیافتنی است.

آیان :طالی سوم ایران دور از
دسترس نیست

رئیس فدراسیون جهانی وزنهبرداری گفت:
به نظرم دستیابی ایران به سومین مدال طال در
المپیک ریو دور از دسترس نیست و این مسئله
میتواند وزنهبرداری ایران را جاودانه کند .تاماش
آیان درباره قهرمانی سهراب مرادی در وزن
 94کیلوگرم مسابقات وزنهبرداری المپیک ریو
اظهارداشت :از اول هم گفته بودم که مرادی
شانس اصلی قهرمانی است .خوشحالم ایران تا
کنون دو مدال طال بهدست آورده و این نشان
میدهد که در کشور شما سرمایهگذاری خوبی
صورت گرفته است .وی در ادامه افزود :بهنظرم
طالی سوم ایران در مسابقات وزنهبرداری المپیک
 2016دور از دسترس نیست و میتواند ایران را در
این رشته ورزشی جاودانه کند .رئیس فدراسیون
جهانی وزنهبرداری در خاتمه تصریح کرد :برای
فدراسیون جهانی مهم نیست که کدام کشور مدال
طال میگیرد .ما خواستار ورزش پاک هستیم و
امیدوارم این مسئله بهتر از قبل شود و پیشرفت
بیشتری داشته باشد.

وزنه برداری ،در غیر قابل پیش بینی ترین وزن

جدول توزیع مدال های المپیک

شانس محمدرضا براری از اول تا نهم

وزن  105کیلو گرم هم مثل  94کیلوگرم مسابقات ضعیفی از حیث کیفیت دارد .هر چقدر سطح مسابقات اوزان  69و 77و 85به خصوص وزن  85که کیانوش در آن قهرمان شد ،سطح  3وزن باالی وزنه
برداری متوسط است .مروری بر مسابقات جهانی  2014نشان می دهد که  3مرد اول با رکوردهای (432ایلیا ایلین)(432،تور الدینوف) و(427دیویدبژانیان) اول تا سوم شدند اما در سال گذشته نفرات اول تا
سوم،رکوردهایی چون 421 :برای زایچیکوف قهرمان از ازبکستان،دیویدبژانیان از روسیه با  411کیلو و آرتورس پلسنیکس با  405کیلو اول تا سوم شدند ،ببینید بژانیان که در تیم محروم روسیه است 2،سال
قبل با  427کیلو سوم اما پارسال با  411کیلو دوم شد،به همین علت است که فکر میکنیم پیش بینی موقعیت براری سخت است اما محمد رضابراری  28ساله ما ،رکورد ورودی خود را  410کیلو اعالم کرده
است در حالی که تا به حال از  404در میادین رسمی بیشتر وزنه برنداشته است!در مسابقات امسال روسالن نورالدینوف که  2سال قبل  432کیلو وزنه زده است ،با رکورد ورودی  425از همه باالتر است و ژی
یانگ از چین و مارتیروسیان از ارمنستان با  420کیلو رکورد بعدی را دارند وزایچیکوف ،قهرمان پارسال با  418کیلو چهارم است و براری در کنار افریموف ازبک با اعالم  410کیلو در رده آخر است .امیدواریم
براری رکورد باالی  410کیلو ثبت کرده ومردان دیگر یا افت کرده باشند یا حذف شوند ،در حالت طبیعی ،شانس براری اگر حذف نشود قرار گرفتن بین نفرات پنجم تا نهم است!

کسب دومین مدال طالی المپیک توسط سهراب مرادی

رقابتهای وزنه برداری دسته  94کیلوگرم
بازیهای المپیک ریو  2016بامداد دیروز(دوشنبه)
آغاز شد و طی آن علی هاشمی و سجاد مرادی با
حریفان خود به رقابت پرداختند که نتیجه این
رقابت کسب مدال طال توسط سهراب مرادی بود
تا به این ترتیب دومین مدال طالی کاروان ایران
بازهم در رشته وزنه برداری کسب شود.

یک ضرب
علی هاشمی در اولین حرکت خود در یک ضرب
موفق به مهار وزنه  172کیلوگرم نشد و در تالش دوم
خود نیز از پس وزنه  173کیلوگرم برنیامد ولی در
سومین حرکت موفق شد با مهار وزنه  173کیلویی
در جدول بازی ها باقی بماند .سهراب مرادی دیگر
نماینده ایران در این وزن ،حرکت یک ضرب خود را
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با وزنه  178کیلویی آغاز کرد ولی موفق به مهار آن
نشد .وی در دومین تالش خود برای مهار این وزنه،
مشکل زیادی نداشت و به راحتی آن را باالی سر برد.
وزنه بردار کشورمان در آخرین حرکت نیز موفق شد
وزنه  182کیلویی را باالی سر ببرد.
دو ضرب
علی هاشمی حرکت یک ضرب خود را با مهار

سهراب مرادی :شاید این آخرین حضورم بود

مرد طالیی ایران بعد از فتح ریو گفت :آرزویم این است که وزنهبرداری ایران  3طال در المپیک بگیرد.
سهراب مرادی وزنه بردار دسته  94کیلوگرم بعد از مهار  403کیلوگرم در مجموع طالی المپیک را از ان خود
کرد .او پس از این موفقیت گفت :آرزوی من این است که وزنهبرداری ایران  3مدال طال در المپیک بگیرد و
بهداد سلیمی هم مدال طال بگیرد .من بعد از المپیک لندن مشکالتی داشتم اما ناامید شدم و به خانه رفتنم.
بعد تصمیم گرفتم تنها تمرین کنم .همه به من می خندیدند که در سرما تمرین میکنم .حتی بعدش مشکل
بازنشستگی اجباری داشتم .وی در ادامه افزود :تمام تالشم را کردم چون شاید آخرین حضورم باشد .کسی از 4
سال بعد خبر ندارد .مردم به من می گفتند چرا تالش میکنی اما من سخت کار کردم و طال گرفتم.

وزنه  210کیلویی آغاز کرد و به راحتی موفق به مهار
این وزنه شد .اما هاشمی در دو حرکت باقیمانده خود
موفق به مهار وزنه  220نشد و کار خود را با همان
 210در دو ضرب به پایان رساند .سهراب مرادی
دیگر نماینده ایران در این وزن با مهار وزنه  221در
حرکت اول و مجموع  403کیلوگرم موفق شد مدال
طالی این دسته را به خود اختصاص دهد.

انصراف سوارکار هلندی به دلیل بیماری اسبش
در کش و قوس رقابتهای المپیک
ریو و ماجراهای رنگ و وارنگی که برای
ورزشکاران به وجود می آید ،قصه
آدلیند کورنلیسن سوارکار هلندی رشته
درساژ و پریش پارزیوال اسب پیر 19
ساله اش از جنس دیگری است .این
سوارکار زن  36ساله که شانس اول
تیم هلند برای کسب مدال در رشته
درساژ بود ،به خاطر دلسوزی و نگرانی
از وضعیت پارزیوال از شرکت در این
مسابقات انصراف داد .کورنلیسن که در
المپیک لندن موفق به کسب مدال نقره
شده بود چند روز پس از اینکه اسب
خود را در ریو تحویل گرفت متوجه
شد که سمت راست سر پارزیوال متورم
شده است .با اینکه تغذیه و آشامیدن
این اسب بطور معمول انجام میشد ،بعد
از معاینه مشخص شد که  40درجه تب
دارد .کورنلیسن دامپزشکان را خبر می
کند و آنها علت تورم را نیش یک حشره
معرفی می کنند .آدلیند کورنلیسن
پرستاری از اسبش را به عهده می گیرد
تا جایی که شب ها در کنار پارزیوال

در اصطبل می خوابد .درست در
آستانه روز مسابقه تب اسب به 37.5
درجه می رسد .همه چیز نرمال است
و به نظر می رسد اسب در فرم مطلوبی
برای مسابقه قرار دارد .آخرین تست
تمرینی هم با موفقیت برگزار می شود
و دامپزشکان نیز مشکل خاصی نمی
بینند ،با این حال آدلیند صد در صد
قانع نشده است :موقع تمرین همه چیز
خوب بود اما حس می کردم از قدرت
همیشگی برخوردار نیست و می خواهد
همه نیرویش را بکار گیرد .آنجا بود
که برای مراقبت از او تصمیم گرفتم
انصراف دهم .پارزیوال در تمام عمرش
هر چه که خواستم به من داد و حقش
نبود بیش از این به او فشار بیاورم .این
هلندی امیدوار است در المپیک توکیو
حاضر باشد و در صفحه فیس بوک خود
به همه اطمینان داده که حال اسبش
خوب است .ولی یک چیز مسلم است،
اینکه پارزیوال به توکیو نخواهد رفت
و استحقاق آنرا دارد که از حاالبه فکر
بازنشستگی اش باشد.
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انتظار از کشتی
از فرنگی کاران انتظار بیشتری داشتیم که متأسفانه برآورده
نشد .امیدوارم در ادامه آزادکاران کشورمان جبران کنند.
حبیبی  -تهران

چاپلوس و بهانه گیر نیستم

میزبانی :زمین نمیخوردم شاید
بیستم میشدم!

ملیپوش دوچرخهسواری ایران گفت :زمین خوردن ممکن
است برای هر دوچرخهسوار دیگری رخ دهد ،اما من آدم چاپلوس
و بهانهگیری نیستم .قادر میزبانی در مورد عملکردش در مسابقات
المپیک ریو اظهارداشت :بد نبود اما با توجه به شرایط بدنی که
داشتم میتوانستم بهتر باشم و نتیجهای که مدنظرم بود کسب
نشد .متاسفانه آن اتفاق ناخوشایند برایم رخ داد و باعث شد
چندین ماه تالشم هدر برود .مسیر مسابقه با شرایط من همخوانی
داشت .اتفاقی که افتاد کار را خراب کرد .ملیپوش دوچرخهسواری
ایران در مورد زمین خوردنش عنوان کرد :مسابقه از همان لحظه
حساس بود و هر چقدر جلوتر میرفت حساستر میشد .ما یک
گروه  70-60نفره بودیم و بقیه عقب مانده بودند .در آن مکانی که
به زمین خوردم گلوگاهی وجود داشت که همه میخواستند زودتر
به آن برسند و پیش از آن راهگیری و جلو زدن از حریفان در دستور
کار همه بود و باعث شد که تشنج به وجود بیاید .در آن صحنه
برای اینکه به دوچرخهسواران دیگر برخورد نکنند منحرف شدم.
میزبانی ادامه داد :یک مقدار از چسبی که به طوقهها زده بودیم
به ترمزها هم خورده بود و همین موضوع باعث شد که دوچرخه
بعد از ترمز قفل کند .این اتفاق ممکن است برای هر دوچرخهسوار
دیگری رخ بدهد اما من آدم چاپلوس یا بهانهگیری نیستم .این
کارها از من گذشته است .اگر این اتفاق نمیافتاد شاید میتوانستم
در ردههای بیستم تا بیست و پنجم قرار بگیرم .وی در مورد
انتقادهایی که به عملکرد او میشود گفت :یکسری افراد هستند
که با فدراسیون مشکل دارند و میخواهند همه چیز را زیر سوال
ببرند .سه نفری که به المپیک رفته بودند جزو بهترینهای ایران
هستند .البته حساسیتهایی هم همیشه در مسابقات بینالمللی
روی نامه ایران و جود دارد و میگویند که ایرانیها زیاد دوپینگ
میکنند .زمانی که به ریو رسیدیم از هر سه نفرمان تست خون
و ادرار گرفتند .انهایی که ادعا میکنند شاید با شرایط آنجا اصال
نمیتوانستند در خط استارت قرار بگیرند .هر سه دوچرخهسوار
کامال پاک به مسابقات ریو رفته بودیم .ملیپوش دوچرخهسواری
ایران در مورد حضورش در مسابقه تایمتریل گفت :حضورم دراین
رقابت باز هم به فرم بدنیام باز میگشت .همیشه پاک رکاب زدم و
عملکردم چون سالم هستم یکسان است .با درد کمری که داشتم
استارت زدم و باز هم با این شرایط بهترین نتیجه تاریخ ایران را
گرفتم .طوری بود که نمیتوانستم روی صندلی بنشینم .اگر آن
مصدومیت را نداشتم حتی تا رده بیست و پنجم هم میتوانستم
باال بیایم .وی در مورد اینکه آیا قصد دارد از تیم ملی خداحافظی
کند یا خیر؟ گفت :فعال تصمیمی در این زمینه نگرفتم .در رده
ملی هم فعال مسابقهای وجود ندارد .باید بگوییم در آینده چه
شرایطی رقم میخورد.

نمایندگان اوزان  ۸۵و  ۱۳۰کیلوگرم کشتی فرنگی
امروز به میدان می روند

حریفان باباجان زاده و اخالقی مشخص شدند
نمایندگان اوزان  ۸۵و  ۱۳۰کیلوگرم کشتی فرنگی ایران
در مراسم وزنکشی المپیک ریو حاضر شدند و حریفان خود را
شناختند .بشیر باباجانزاده و حبیباهلل اخالقی فرنگیکاران
اوزان  130و  85کیلوگرم کشتی کشورمان در مراسم وزنکشی
مسابقات کشتی فرنگی المپیک  2016حاضر شدند .باباجانزاده
در دور اول استراحت خواهد داشت و در دور دوم با منگ از چین
روبهرو میشود .کشتیگیر سنگین وزن کشورمان در صورت برتری
با تنالیف قزاق یا پوپ آلمانی مبارزه خواهد کرد .صباح شریعتی،
کشتیگیر ایرانی آذربایجان و رضا کایالپ ترک در گروه بشیر
هستند .حبیب اخالقی ،فرنگیکار وزن  85کیلوگرم کشورمان هم
در دور اول با زاکاریاس برگ از سوئد روبهرو میشود و در صورت
برتری مقابل حریف سوئدی با پیروز جدال چاکاوادزه از روسیه و
سامان طهماسبی ،کشتیگیر ایرانی آذربایجان مصاف خواهد داد.

