کشتی

اکبر فیض

جشن قهرمانی کشتی در کرمانشاه

ششمین قهرمانی پی درپی در جام جهانی

کشتی ورزش اول بوده وخواهد بود این یک شعار نیست که واقعیتی
انکار ناپذیراست.کشتی ورزش ملی ومیهنی ما ایرانیان است ودر جای
،جای کشور هواداران پرشماری دارد .کشتی نمادورزش ایرانیان
بوده ودر المپیک ها است که از اعتبار ورزش دفاع می کند.درجریان
مسابقات جام جهانی کشتی هم در (کرمانشاه )باردیگر مشخص
شد .کشتی ایران از قدرت های درجه اول دنیاست .کسب ششمین
مقام قهرمانی پی درپی در بین 8تیم برتر دنیا بیانگر توانمندی های
کشتی گیران ایرانی است که در دیار بیستون رشادت خودرا مقابل
رقبای خارجی به نمایش گذاشتند.مقام قهرمانی جام جهانی جهانی
در حالی به دست آمده که تیم های شرکت کننده با مدال آوران جهان
والمپیک در رقابت ها شرکت داشتند.زنده باد کشتی ایران ودرود به
کشتی گیران ومربیان سازنده وتیم ملی که چنین قهرمانانی دست
پرورده آنها هستند.با توجه به اهمیت قهرمانی کشتی ایران درجام
جهانی نتایج کامل مسابقات به شرح زیر آمده است که هفته آینده
مسابقات جام جهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در فینال جام جهانی  ۲۰۱۷کرمانشاه
آمریکا را  ۵بر  ۳شکست داد تا برای ششمین بار متوالی عنوان
قهرمانی این رقابتها را بدست آوردر این دیدار که در سالن مملو از
تماشاگر امام خمینی کرمانشاه برگزار شد ،در مبارزه نخست حسن
رحیمی قهرمان سال  ۲۰۱۴جهان و دارنده مدال برنز المپیک در
وزن  ۵۷کیلوگرم در یک مبارزه برتر با نتیجه  ۶بر صفرآنتونی راموس
را مغلوب کرد.
در کشتی وزن  ۶۱کیلوگرم ،مسعود اسماعیل پور دارنده مدالهای
نقره و برنز جهان به مصاف لوگان استیبر قهرمان سال  ۲۰۱۶جهان
رفت و توانست در یک مبارزه فکورانه به برتری  ۶بر  ۲برسد .البته
اسماعیل پور در لحظات آخر با تصور اینکه وقت تمام شده کشتی را
رها کرد که امتیاز از دست داد .این از دست دادن ،یک امتیاز مثبت
تیمی برای آمریکا به همراه داشت.
اما میثم نصیری در مصاف با فرانک مولینارو در حالی که  ۴بر صفر
عقب بود ،دست به کار بزرگی زد و در تایم دوم به برتری  ۵بر  ۴رسید تا
سومین پیروزی متوالی نصیب ایران شود.
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در وزن  ۷۰کیلوگرم مصطفی حسین خانی دارنده مدال برنز جهان
در یک مبارزه مطمئن جیمز گرین از آمریکا را  ۲بر صفر شکست داد تا
چهارمین پیروزی متوالی نصیب ایران شود.
در یکی از مبارزات دیدنی پیکار فینال ،در وزن  ۷۴کیلوگرم پیمان
یاراحمدی به مصاف جردن باروز دارنده دو طالی جهان و قهرمان
المپیک لندن رفت و  ۳بر  ۲شکست خورد تا طلسم شکست ناپذیری
این کشتی گیر مقابل ایرانی ها پابرجا بماند.
اما در وزن  ۸۶کیلوگرم حسن یزدانی قهرمان المپیک ریو در مصاف
با دیوید تیلور از آمریکا در حالی که در تایم اول پیش بود ،در وقت دوم
از لحاظ نفس کم آورد و ضربه فنی شد تا شوک بزرگی به تیم ایران
وارد شود.
در مبارزه وزن  ۹۷کیلوگرم امیر محمدی حریفی قدر به نام کایل
اسنایدر قهرمان المپیک ریو را پیش رو داشت که نتوانست مقابل
رقیب خود کاری از پیش ببرد و  ۶بر صفر شکست خورد تا حساب
کار  ۳-۴به سود ایران شود و کار برای تعیین تیم قهرمان به کشتی
آخر بکشد.
در کشتی سرنوشت ساز سنگین وزن ،کمیل قاسمی نایب قهرمان
المپیک ریو برابر نیک گویازدوفسکی قرار گرفت که در وقت اول با
اخطار کم کاری به حریف و همچنین زیرگیری و خاک  ۰-۳پیش
افتاد .قاسمی درادامه  ۲امتیاز دیگر گرفت و با پیروزی  ،۰-۵ایران با
حساب  ۵بر  ۳آمریکا را شکست داد و قهرمان جام جهانی شد.

ایران  – ۵آمریکا ۳

 ۵۷کیلوگرم :حسن رحیمی  – ۶آنتونی راموس 1
 60کیلوگرم :مسعود اسماعیل پور  – ۶لوگان استیبر 5
 65کیلوگرم :میثم نصیری  - ۵فرانک مولینارو4
 70کیلوگرم :مصطفی حسین خانی  – ۲جیمز گرین ۰
 ۷۴کیلوگرم :پیمان یاراحمدی  – ۲جردن باروز 6
 76کیلوگرم :حسن یزدانی با ضربه فنی مغلوب دیوید تیلور شد
 ۹۷کیلوگرم :امیر محمدی  – ۰کایل اسنایدر6
 125کیلوگرم :کمیل قاسمی  – ۵نیک گویازدوفسکی ۰

نتايج روز نخست

رقابت هاي جام جهاني كشتي آزاد در سال  ،2017از صبح (پنج
شنبه) با حضور  8تيم برتر جهان ،در سالن امام خميني (ره) شهر
كرمانشاه آغاز شد و با مشخص شدن تيم هاي برتر به پايان رسید.
در روز نخست اين رقابت ها  8ديدار مقدماتي در دو دور انجام شد كه
در گروه  Aاين مسابقات تيم هاي آمريكا و آذربايجان و در گروه  Bنيز
تيم ايران با دو پيروزي و بدون شكست به كار خود پايان دادند.
نتايج انفرادي ديدارهاي مقدماتي روز نخست (پنج شنبه) به شرح
زير است:
دور اول:
گروه :A

آذربايجان ،برنده  -4روسيه 4

 57كيلوگرم :گئورگي اديراشويلي  -2آرتم گبكوف1 ،
56كيلوگرم :علي رحيم زاده -6 ،جمال اوتار سلطانوف 5
 64كيلوگرم :حاجي علي اف ،برنده  -2آالن گوگايف يك
70كيلوگرم :داويد سوينيوچيخانوف  -6ماگومدحبيب
كاديماگمدوف10 ،
74كيلوگرم :جبرئيل حسن اف ،برنده  -6راديك وليف 2
84كيلوگرم :شريف شريف اف يك – والديسالوف واليف2
 97كيلوگرم :ماگومد گادژيف يك -رسول ماگومدوف ،برنده 2
 125كيلوگرم :جمال الدين ماگومدوف ،برنده  -8والديسالو
بايتسايف يك

آمريكا  -7گرجستان يك

 57كيلوگرم :آنتوني راموس ،برنده  -6اوتاري گوگاوا يك
 61كيلوگرم :لوگان استيبر ،برنده  -7شوتا فارتنادزه 4
 65كيلوگرم :فرانك مولينارو -10 ،ايوريكو جوالكيدزه يك
 70كيلوگرم :جيمز گرين -10 ،لوان كليخاشويلي صفر

