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قهرمانی آمریکا بعد از  ۱۵سال در جام جهانی کشتی آزاد
45سال پیش بود که نخستین دوره مسابقات جام
جهانی کش��تی آزاد با ش��رکت تیم های برتر قاره
درشهرتولیدو اغاز وتا امروز همه ساله درکشورهای
مختل��ف چه��ان برگزارم��ی ش��ود.درواقع جام
جهانی امس��ال درحالی درامریکا برگزارش��د که
ایران وروس��یه غایب بزرگ بودند .روس��ها به دلیل
عدم صدورویزا ازس��وی امریکا دررقابت ها شرکت
نداشتند وکش��ورما هم به دلیل اس��تعفای رسول
خادم نتوانست درمبارزات شرکت کند.
غیبت ایران وروسیه کافی بود تا پیشاپیش از امریکا
به عنوان قهرمان یاد ش��ودکه ازقض��ا دیدارنهایی
می��ان امری��کا وآذربایج��ان انجام وامری��کا یی ها
توانستند عنوان نخست را به خود اختصاص دهند
نگاهی به تاریخچه جام جهانی کشتی آزاد حکایت
ازآنداردکه.درطولتاریختیمایران2باردرسالهای
1996و2006درداخل کشور قهرمان شده بود اما
با آمدن رس��ول خادم درراس فدراس��یون  ،ایران
6س��ال متوالی قهرمان جام جهانی شد که ازحیث
استمرارقهرمانی نتیجه بسیاردرخشانی است.
ب��ه ه��ر روی در جری��ان رقابتهای ج��ام جهانی
کش��تی آزاد  ،تیم آمری��کا جدیترین بخت عنوان
قهرمان��ی این رقابتها در غیاب ایران و روس��یه در
نخس��تین دیدار خود  10بر صفر هن��د را برد .ژاپن
نیز هفت بر سه از س��د گرجستان گذشت .در گروه
 Bنیز مغولس��تان ش��ش بر چهار قزاقستان را برد و
آذربایجان نیز هش��ت بر دو از س��د کوبا گذشت .از
مهمترین اتفاقات دیدار آذربایجان و کوبا می توان
به شکس��ت بونه رودریگس کوبای��ی مقابل حریف
خود در وزن  61کیلوگرم اش��اره ک��رد .همچنین

ایران وروسیه غائبین بزرگ

حاج��ی عل��ی اف ،قهرمان جه��ان در وزن
 65کیلوگرم از آذربایج��ان مقابل رقیب نه
چندان مطرح خود از کوبا شکس��ت خورد.
س��االس پرس نی��ز در وزن  97کیلوگرم از
رومن باکیروف آذربایجانی شکست خورد.
ژاپن سوم شد
در دور دوم ای��ن رقابته��ا و در گروه  Aنیز
آمری��کا با نتیجه هفت بر س��ه از س��د ژاپن
گذش��ت.در این دیدار نفرات مطرح آمریکا
قاطعانه برابر رقبایش��ان به برتری رسیدند.
جیمز گرین در وزن  70کیلوگرم هش��ت بر
پنج از سد کینوشیتا گذشت .
جردن ب��اروز دارنده پنج مدال طالی جهان
و المپی��ک در وزن  74کیلوگ��رم مقاب��ل
فوجینام��ی هفت بر یک پیروز ش��د..کایل
دیک نی��ز در وزن  79کیلوگرم سوس��وکه
تاکاتانی را  10بر صفر برد.
دیوی��د تیل��ور در وزن  86کیلوگ��رم
ماتسوس��اکا را  12بر دو شکس��ت داد و جی
دن تاکس نیز ایش��یگورو را یازده ب��ر صفر از پیش
رو خود برداش��ت.همچنین کایل اسنایدر قهرمان
جهان و المپیک در وزن  97کیلوگرم سونودا  10بر
صفر برد و نیکوالس بویاز دوفس��کی مقابل آراکیدا
 10بر صفر پیروز ش��د.توماس گیلمان در وزن 57
کیلوگرم کدریک مپل در وزن  61و لوگان استیون
در وزن  65کیلوگرم نیز مقابل حریفان ژاپنیشان
شکست خوردند
این چهاردهمین قهرمان��ی آمریکا در جام جهانی
بود .البته این تیم از س��ال  ۲۰۰۳به بعد نتوانس��ته

بود عنوان قهرمانی را تصاحب کند .در مسابقه رده
بندی ژاپن ش��ش بر چهار کوبا را شکس��ت داد و بر
سکوی سوم ایستاد.
گرجس��تان نیز با پیروزی ش��ش بر چه��ار مقابل
مغولس��تان به عن��وان پنج��م رس��ید.همچنین
قزاقس��تان با پی��روزی  ۱۰بر صفر مقاب��ل هند در
جایگاه هفتم قرار گرفت.
فینال :آمریکا  – ۶آذربایجان ۴
اسامی تیم آمریکا در ابتدا آمده است.
 ۵۷کیلوگ��رم :توم��اس گیلم��ان  - ۷گئورگ��ی
ادیراش��ویلی  ۶۱ ۸کیلوگرم :کندری��ک مپل – ۶

افغان خاش��الوف  ۶۵ ،۲کیلوگرم :اوگان اس��تیبر
 – ۶حاج��ی علی یف  ۷۰ ۳کیلوگ��رم :جیمز گرین
 - ۴جوشگان عظیم اف ( ۴برنده)
 ۷۴کیلوگرم :جردن باروز ب��ا ضربه فنی گاجیمراد
عمروف را شکست داد ۷۹ .کیلوگرم :کایل دیک ۵
– جبرئیل حس��ن اف  ۸۶، ۳کیلوگرم :دیوید تیلور
 – ۱۲الکس��اندر گوس��تیف  ۹۲ ،۲کیلوگرم :جی
دن کاکس  – ۴اصالنبک آلب��وروف ( ۴برنده)۹۷
کیلوگ��رم :کایل اس��نایدر  – ۱۴روم��ن باکروف
 ۳،۱۲۵کیلوگرم :نیک گیازدوفس��کی  – ۳جمال
الدین ماگومداف ۳

گود زینل خان میزبان کشتی گیران با چوخه

70هزارتماشاگردر14فروردین

کش��تی چوخه درایران حکایت های خودراداش��ته ودارد .جایگاه این ورزش درکشوربه حدی است که
همه ساله دوستداران این ورزش سنتی ازشهرهای مختلف به محل مسابقات آمده وبرای دیدن مبارزات
کشتی گیران سرودست می شکنند .
درحقیقت امس��ال نیز همانند گذشته در ایام نوروز  97در اس��تان خراسان شاهد برگزاری کشتی های
چوخه بودیم که تماشگران زیادی داشت..
 7فروردین در شهرس��تان مانه و س��ملقان ،در روز  9فروردین در شهرس��تان های بجنورد و جاجرم ،در
روز  12فروردین در محل امام زاده اش��رف شیروان ،در روز  13فروردین در محل بش قارداش شهرستان
بجنورد و در روز  14فروردین در گود کش��تی چش��مه زینل خان اسفراین و امام زاده مرشد فاروج شاهد
برگزاری کشتی زیبای چوخه بودیم که بالغ بر 70هزارتماشگرداشت.
شاید باورش س��خت باش��د اما 14فروردین گودزینل خان میزبان گوش شکس��ته هایی بود که با تمام
وجودمب��ارزه ک��رده که یادآور پهلوانان گذش��ته ایران زمین اس��ت ب��ا توجه به جایگاه ویژه کش��تی با
چوخ��ه امیدواریم این ورزش مورد توجه وحمایت هرچه بیش��تر مس��والن ورزش قرارگیرد که حضور
70هزارتماشاگردرکشتی جهان یک رکورد به شمار می رود.

رقابت های المپیک نوجوانان – آرژانتین

نحوه کسب سهمیه قاره آسیا
برای حضور در مسابقات کشتی مشخص شد

رقابت های کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا بعنوان مسابقات گزینشی المپیک نوجوانان در این قاره ،روزهای  20تا  23اردیبهشت ماه در تاشکند ازبکستان برگزار می شود.
در این مس�ابقات نفرات اول هر وزن (دارندگان مدال طال) س�همیه حضور در المپیک را کس�ب می کنند ،ضمنا س�همیه هر کش�ور در هر رش�ته (آزاد و فرنگی) نهایتا دو نفر
خواهد بود.
رقابت های المپیک نوجوانان مهرماه سال جاری در شهر بوینس آیرس کشور آرژانتین برگزار خواهد شد.
37

شماره  - 2228سـال چـهل و هشتم27 -فروردین 1397

