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 اکبر فیض

رقابت های کشتی پهلوانی بزرگساالن قهرمانی کشور -مشهد

جابرصادق زاده ،صاحب دائمی بازوبند پهلوانی شد

با توجه به جای��گاه ویژه پهلوان��ان انتظارداریم کش��تی گیران
پهلوانی خصوصا ،کس��انی که صاحب بازوبندپهلوانی می شوند
حرمت پهلوان را نگه داش��ته وبگونه ای با دیگران رفتارکنند که
یادآور صفات پهلوانان اساطیری باشند.
درهرحال ،رقابت های کش��تی پهلوانی بزرگس��االن قهرمانی
کش��ور گرامیداش��ت پهلوان عباس زن��دی و پهل��وان علیرضا
س��لیمانی 21دیماه در سالن شهید بهش��تی مشهد برگزار و در
پایان جابر صادق زاده پهلوان س��ال گذش��ته کش��ور با شکست
احمد میرزاپور در دیدار فینال به مقام پهلوانی رسید.صادق زاده
با این قهرمانی برای سومین س��ال پیاپی صاحب دائمی بازوبند
پهلوانی شد .
جابرصادق زاده درس��ال های  1394،1395،1396س��ه سال
در رده بندی تیمی مازندران با کسب  41امتیاز قهرمان شد و تیم های خراسان شمالی
متوالی ودرس��ال 1391نیز یک مرتبه صاحب بازوبند پهلوانی
و خراسان رضوی الف به ترتیب با  40و  30امتیاز دوم و سوم شدند.
شده است.

ش��اید خیلی ه��ا تصورکنند کش��تی مخت��ص به ای��ران بوده
ومس��ابقاتش برای اولین بار درکش��ورمان برگزارش��ده اس��ت
درحالی که بحث کش��تی آزاد،فرنگی وکشتی پهلوانی متفاوت
بوده وهرکدام ازاین رش��ته ها تاریخچه مشخص دارند  .درواقع
تاکنون هی��چ مورخی اش��اره دقیق به آغاز ویا پیداش کش��تی
نداشته که قدمت کشتی به درازی تاریخ است.
صاحب قلم براساس تحقیقاتی که داشته معتقداست کشتی که
دائم گفته می ش��ود متعلق به ایران است کشتی پهلوانی ،است
نه آزادوفرنگی!
باید توجه داشت درگذشته اکثرکشتی گیران ما از گودزورخانه
ها به کش��تی روی آورده وبعدها نام آورشدند،همانند غالمرضا
تخت��ی  ،عباس زندی و ....درمورد کش��تی پهلوان��ی وقهرمانان
آن حکایت های بس��یاری سینه به س��ینه شده که بیانگرصفات
اخالقی وجوانمردی پهلوانان بوده است .
رده بندی انفرادی و تیمی
 60کیلوگ��رم -1 :رضا قنبرزاده (خراس��ان رضوی

 -9علیرضا سرلک (لرس��تان)  -10فرشاد عموزاد

 -7ش��هاب خلخالی (مازندران)  -8جالل علیزاده

ش��مالی)  -2حامد میرزاپور (خرسان جنوبی) -3

صالح پور (اصفه��ان)  -4مهدی علمی (خراس��ان

 70کیلوگرم -1 :علیرضا کشاورز (فارس)  -2فرهاد

تهران)  -10رضا زواره (مرکزی)

 -5علی روزبهانی (همدان) و مجید کرمی (تهران)

ملکی (آذربایجان ش��رقی)  -7ایمان زارعی (توابع

مصطف��وی (آذربایجان ش��رقی)  -5علی عباس��ی

محس��ن مصطفوی (آذربایجان ش��رقی)  -3هادی

ب)  -2علیرضا محمدحس��نی (تهران)  -3س��جاد

شمالی)  -5محمد فالح مستعلی (اردبیل) و محمد
تهران)  -8امین خدابخش (خراس��ان رضوی الف)

(مازندران)

نوری (تهران)  -3تیمور گنج علیا (قزوین) و حسین

(خراس��ان ش��مالی)  -6عرفان مالمی��ر (همدان)

(خراس��ان جنوبی)  -9حس��ین دویس��تی (توابع

 80کیلوگرم -1 :امید حس��ن تب��ار (مازندران) -2

 -7امیر ارس�لان تاتاری (خراس��ان رضوی ب) -8

قدیمی (خراس��ان رض��وی الف) و حمی��د الهیان

(کرمانشاه)  -10جالل منان (توابع تهران)

(خراسان شمالی)  -5رحمان خدابخش (سیستان

و بلوچس��تان) و ابراهیم ولیان (بوش��هر)  -7امین

قلی زاده (خراس��ان جنوبی)  -8فردی��ن قهرمانی
(همدان)  -9ستار ترابی (خراسان رضوی ب) -10
محمد زارعی (تهران)

ش��ادکام (سیستان و بلوچس��تان) و امیر محمدی
(خراس��ان ش��مالی)  -5علی ش��کفته (خراس��ان

رض��وی الف) و پروی��ز هادی (آذربایجان ش��رقی)

 -3قاسم احدی (خراس��ان جنوبی) و سینا عموپور

حس��ن پور (هرمزگان)  -8محم��د صفایی (البرز)

 -9آرش نی��ر آبادی (گلس��تان)  -10مهران بکیان
(قزوین)

 100کیلوگ��رم -1 :مجتبی کالنتریان (خراس��ان

رقابت های کشتی پهلوانی بزرگساالن قهرمانی کش��ور گرامیداشت زنده یادان عباس زندی و علیرضا سلیمانی
(پنج شنبه  21دی ماه) در سالن ش��هید بهشتی شهر مشهد مقدس برگزار شد و در پایان جابر صادق زاده پهلوان
سال گذشته کشور با شکست احمد میرزاپور در دیدار فینال به عنوان پهلوانی سال  96رسید.
در مراس��م اهدای بازوبند سید محمد حسن مؤمن پدر کشتی گیر شهید س��ید جواد مؤمن  ،مسعود سلطانی فر
وزیر ورزش جوانان ،قاس��م تقی زاده شهردار مشهد ،علیرضا رشیدیان اس��تاندار مشهد ،ایوب بنی نصرت ،حمید
قشنگ ،محمدرضا توپچی ،امین رش��ید لمیر از پهلوانان اسبق کشور ،علیرضا حیدری رئیس فدراسیون جهانی
کش��تی پهلوانی ،رضا الیق دبیر فدراسیون کش��تی ،صبوریان مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و جمعی
دیگر از پشکسوتان حضور داشتند.در این مراسم بازوبند پهلوانی توسط پدر شهید مومن و با همراهی وزیر ورزش
و جوانان بر بازوی پهلوان جابر صادق زاده بسته شد که پهلوان صادق زاده نیز بازوبند خود را به بازوی دست راست

شماره  - 2219سـال چـهل و هشتم 25 -دی 1396

احمد میرزاپور (خراس��ان رضوی الف)  -3مجتبی

(مازندران)  -10افشین صادقی (کرمانشاه)

محمدحس��ین میرباغبان (توابع تهران)  -7هادی

30

 +100کیلوگرم -1 :جابر صادق زاده (مازندران) -2

 90کیلوگ��رم -1 :علی ابراهیمی (خرس��ان رضوی

(مازن��دران)  -5حس��ین اس��ماعیلی (اردبی��ل) و

پهلوان میرزاپور بست .که اقدامی بسیار ارزشمندبود.

حسین رایجی (گلس��تان)  -9سید مهدی جعفری

 -7محمدرض��ا علی��زاده (اردبی��ل)  -8مصطف��ی

ال��ف)  -2رس��ول صحرایی (خراس��ان رضوی ب)

اهدای بازوبند به دست پهلوان
جابر صادق زاده

اکبر سبحانی (اردبیل) و س��ینا غالمی (مازندران)

دهق��ان (چهارمحال و بختی��اری)  -9علی رضایی
رده بندی تیمی -1 :مازندران  41امتیاز  -2خراسان

شمالی  40امتیاز  -3خراسان رضوی الف  30امتیاز

 -4آذربایجان شرقی  29امتیاز  -5خراسان رضوی
ب  25امتی��از  -6ته��ران  25امتی��از  -7خراس��ان

جنوبی  24امتی��از  -8اردبیل  24امتیاز  -9همدان
 15امتیاز  -10سیستان و بلوچستان  14امتیاز

میانداری کمیل قاسمی درکشتی پهلوانی

در رقابتهای کش��تی پهلوانی بزرگساالن قهرمانی کش��ور کمیل قاسمی قهرمان سنگین
وزن کش��تی آزاد ایران و جهان میاندار ورزش روزخانه ای در مراسم افتتاحیه در مشهد بود.
نایب قهرمان المپیک س��نگین وزن جهان دراجرای فن آنچنان تبحری از خودنشان دادکه
موید شناخت کامل کمیل قاسمی با آئین ورزش باستانی بود .

