کشتی

 اكبر فيض

سخت ترین میدان تاریخ کشتی در قاره کهن

تالش بی سروصدای کشتی گیران برای میدان جاکارتا
نخس��تین دوره بازی ه��ای المپیک نوین درس��ال(

 )1896درش��هرآتن ،یونان برگزارش��د.که بنیانگذاراین

مس��ابقات " پیردوکوبرت��ن " فرانس��وی ب��ود،وی ک��ه

استاددانشگاه سوربن پاریس بود با این شعارکه هر4سال
یک بار ورزش��کاران جهان دربازی ه��ای المپیک فارغ از

همه مسایل به هم به رقابت پرداخته ودرکنارمبارزه پیام
آورصلح ودوستی باشند پایه گذارالمپیک شد.ازآن سال
تاامروز مش��عل المپیک در کش��ورهای میزبان دست به

دست شده ورقابت ورزشکاران همچنان ادامه دارد.

قهرمانی آسیا شاهد حضور کشتی گیران خارجی درتیم

های آسیایی بودیم .که با اس��تمرارچنین روندی مبارزه
دربازی های آسیایی دشوارترخواهد شد.. .

هفته مروری برنتایج به دست آمده دربازی های اسیایی

کاوانو(ژاپ��ن) 97کیلوگ��رم -1 :ماروتی

گرامی با عملکرد کش��تی گیران درادوارگذش��ته ازاین
خواهیم داشت که بخش نخست آن به شرح زیراست .
کشتی آزاد

(1954مانیل)

1951میالدی ب��ه میزبانی هندوس��تان برگزارش��د .با

 -1مین��ورو ایزاکو(ژاپ��ن)  -2ه��ان دوک هونگ(ک��ره

المپیک مدال بازی های آسیایی نشان دهنده عیارورزش
ای��ران درق��اره پهناورآسیاس��ت.درموردتاریخچه این
مس��ابقات بای��د گفت:دراولین دوره بازی های آس��یایی

11کشورش��رکت داشتند (.ایران،هندوس��تان،تایلند،ژ
اپن،سنگاپور،فیلیپین،افغانستان،اندنزی،نپال،س��ری

النکا،برمه) حضور 489کش��تی گیرکه نخستین دوره را
تجربه می کردند ،درس های خوبی برای ورزش قاره کهن

درپی داشت .

همان طور که اش��اره ش��دمیدان بازی های آسیایی

برای کشورمان ازاهمیت خاصی برخورداراست .بسیارکه
امیدواریم حاصل حضور ورزشکاران ایرانی در بازی های

آسیایی 2018جاکارتا کسب مدال های پرشمار وخوش

رنگ باشد.

گان��دی الکس��می(هند) 87کیلوگرم:

درهرحال ب��رای اطالع هرچ��ه بیش��تر خوانندگان

با توجه به استقبال خوب کش��ورها از المپیک بود که

توجه به رنکینگ کش��ورها دربازی های آسیایی  ،پس از

 -2محم��د بش��یر (پاکس��تان)  -3چاند
 -1محم��د فیض(پاکس��تان) -2

 52کیلوگرم -1 :محمد دین(پاکس��تان)  -2یوش��و

45س��ال بعد نخس��تین دوره بازی های آسیایی درسال

کیلوگ��رم -1 :یوت��اکا کانکو(ژاپ��ن)

کیتانو(ژاپن)  -3فابیال باس��یلیو(فیلیپین) 57کیلوگرم:
جنوبی)  -3امی��ن محمد(پاکس��تان) 62کیلوگرم-1 :
شیگرو کاس��اهارا(ژاپن)  -2ناپیلی مانس��وتو(فیلیپین)
 -3کی��م یون جون(کره جنوب��ی) 67کیلوگرم -1 :تاکئو

ش��یموتوری(ژاپن)  -2خس��ید(هند)  -2محم��د
اشرف(پاکس��تان) 73کیلوگرم -1 :یوتاکا کانکو(ژاپن)

 -2عب��دل رشید(پاکس��تان)  -3لی��م بائ��ه یونگ(کره

جنوب��ی) 79کیلوگ��رم -1 :کازو کاتس��وراموتو(ژاپن)
 -2نیک��والس آرکالس(فیلیپی��ن)  -3س��وهان روی
س��ینگ(هند) +87کیلوگرم -1 :کنزو فوکودا(ژاپن) -2
باریاالی ناصری(افغانستان)
(1958توکیو)

س��اجان س��ینگ(هند)  -3ش��ونیچی
مان(هن��د)  -2ه��ارو تاکاگی(ژاپ��ن)

 -3محمد نیاز(پاکستان)+97کیلوگرم:

 -1محمد سعید(پاکس��تان)  -2گانپات

عندل کار(هند)  -3جیرو سکی(ژاپن)
 1966بانکوک
52

کیلوگ��رم:

-1

ش��یگو

ناکاتا(ژاپ��ن)  -2اکب��ر حیدری(ایران)

 -3ش��امرائو س��ابل(هند) 57کیلوگرم:
 -1تادامیچ��ی تاناکا(ژاپ��ن)  -2محمد

عل��ی فرخیان(ای��ران)  -3بیش��امبار

س��ینگ(هند) 63کیلوگرم -1 :ماساکی کانکو(ژاپن) -2
محمد ابراهیم سیف پور(ایران)  -3موو(کره جنوبی)70

کیلوگ��رم -1 :عب��داهلل موحد(ای��ران)  -2یوش��یهارو
توبیتا(ژاپ��ن)  -3چاد(هن��د) 78کیلوگ��رم -1 :محمد

بشیر(پاکستان)  -2حسین تهامی(ایران)  -3سوک(کره

جنوب��ی) 87کیلوگرم -1 :تاتس��و ساس��اکی(ژاپن) -2
محمود معزی پور(ایران)  -3سینگ(هند)

 52کیلوگ��رم -1 :ریوجیوش��یدا(ژاپن)  -2خلی��ل

 97کیلوگ��رم -1 :منص��ور مهدیزاده(ای��ران) -2

مینورو ایزوکا(ژاپن) -2اختر (پاکستان)  -3غالمحسین

کیلوگرم -1 :اس��کندر فیالبی(ایران)  -2انور(پاکستان)

رعیت پناه(ایران)  -3سوجاه (پاکستان) 57کیلوگرم-1 :

بیشوانات سینگ(هند)  -3ش��ونیچی کاوانو(ژاپن)+97

درمورد کشتی وافتخارات این ورزش نیازی به توضیح

زندی(ایران) 62کیلوگرم -1 :کیوشی ناکاگاوا(ژاپن)-2

پرافتخارترین رش��ته ورزش بوده ودرجاکارتا هم چش��م

67کیلوگ��رم -1 :امامعل��ی حبیبی(ای��ران)  -2کازو

 48کیلوگرم -1 :ابراهیم جوادی(ایران)  -2یوشیوکی

 -1یوت��اکا کانکو(ژاپ��ن)  -2توفی��ق جهانبخت(ایران)

کیلوگرم -1 :محمد قربانی(ایران)  -2کیومی کاتو(ژاپن)

نیس��ت که کش��تی ایران درالمپیک وبازی های آسیایی
وچراغ کاروان ورزشی ایران خواهدبود .مروری برکارنامه

کشتی دربازی های اسیایی حکایت ازآن دارد که کشتی
ای��ران در دوازده دوره  ،در کش��تی آزاد  47م��دال طال،

 26نقره و  18برنز به دس��ت آورده .در کش��تی فرنگی نیز
 16مدال طال 11 ،نقره و  15برنز ره آورد ملی پوش��ان در
بازیهای آسیایی بوده است.

به هرروی درحالی که نگاهها ب��ه جام جهانی فوتبال

روس��یه بوده و هم��ه به دنب��ال اخباراین مس��ابقات می
باش��ند درمنطقه غرب تهران دالورمردان کش��تی ایران
بدون س��روصدا به تمرینات خودادامه داده و برای مبارزه

درآوردگاه جاکارتا آماده می ش��وند .مبارزه ای متفاوت از
گذشته وشایدنابرابر !

دین سیراج(پاکستان)  -3ناصر گیوه چی(ایران)

آبه(ژاپن)  -3بونگ چانگ وون(کره جنوبی) 73کیلوگرم:

 -3محمد بشیر(پاکس��تان) 79کیلوگرم -1 :تاکاش��ی
ناگای(ژاپ��ن)  -2نب��ی س��روری(ایران)  -3نیک��والس

آرکالس(فیلیپی��ن) 87کیلوگ��رم -1 :غالمرض��ا
تختی(ای��ران)  -2ه��ارو تاکاگی(ژاپ��ن)  -3هوانگ چا

وون(کره جنوبی)+87کیلوگرم -1 :عباس زندی(ایران)
 -2محمد نظیر(پاکستان)  -3میتسوهیرو اوهیرا(ژاپن)
(1962جاکارتا)

 -3کی��م نیونگ جون(ک��ره جنوب��ی) 57کیلوگرم-1 :

هیدکی یاناگیدا(ژاپن)  -2آن جائه وون(کره جنوبی) -3
محمد سردار(پاکس��تان) 62کیلوگرم -1 :شمس الدین

سید عباس��ی(ایران)  -2کیوشی آبه (ژاپن)  -3کیم مون
کو(کره جنوبی) 68کیلوگ��رم -1 :عبداهلل موحد(ایران)

 -2کیکو وادا(ژاپ��ن)  -3اوم پراکاش(هند) 74کیلوگرم:

 -1توش��یدادا یوش��یدا (ژاپ��ن)  -2محم��د فرهن��گ

 52کیلوگ��رم -1 :نوریوک��ی هارادا(ژاپن)  -2س��ون

 -1تاداشی آس��ایی(ژاپن)  -2دین سیراج(پاکستان) -3

نتار پال(هند) 90کیلوگ��رم -1 :داریوش ذاکری(ایران)

چان��گ (ک��ره جنوب��ی)  -3مالوا(هن��د) 57کیلوگرم:

ازنظر بودجه که تکلیف روش��ن اس��ت ؟! اما مس��ئله

گیران روس��یه وبلوک ش��رق به تیم های اس��یایی است.

محمد(افغانس��تان) 70کیلوگ��رم -1 :کازو آبه(ژاپ��ن)

دوستداران کش��تی بیاددارند چندماه پیش درمسابقات

ماتسوهاشی(ژاپن)  -3کیم هوا کیونگ(کره جنوبی)52

دوس��ت(ایران)  -3مختار س��ینگ(هند) 82کیلوگرم:

کیل چ��ان یونگ(کره جنوبی) 63کیلوگرم -1 :اوس��امو

دیگری که پیش با آن دست به گریبان است جذب کشتی

 -3بیم سینگ(هند)

( 1970بانکوک)

واتانابه(ژاپ��ن)  -2محمد اختر(پاکس��تان)  -3ابراهیم

 -2چان��د اودی(هن��د)  -3غالم رسول(پاکس��تان)78

 -1تاتس��و ساس��اکی(ژاپن)  -2علی حاجیلو(ایران) -3
 -2جی��ت س��ینگ(هند)  -3کویچ��ی تانی(ژاپن)100

کیلوگ��رم -1 :چاندی رام(هن��د)  -2ش��یزو یادا(ژاپن)

-3ابوالفضل انوری(ایران) +100کیلوگرم -1 :اس��کندر

فیالبی(ایران)  -2یوری هیده ایسوگای(ژاپن)  -3محمد
معروف(پاکستان)

(1974تهران)

 48کیلوگ��رم -1 :آکی��را کودو(ژاپ��ن)  -2س��بحان

روحی(ای��ران)  -3انتایوان(مغولس��تان) 52کیلوگ��رم:
 -1ابراهی��م جوادی(ایران)  -2یوج��ی تاکادا(ژاپن) -3

ساتبیر(هند) 57کیلوگرم -1 :محسن فرح وشی(ایران)

 -2تاداشی ساساکی(ژاپن)  -3ها هی وو(کره شمالی)

 62کیلوگ��رم -1 :یون��گ جون مو(ک��ره جنوبی) -2

زوگ اویدو(مغولس��تان)  -3محمدرضا نوایی(ایران)68

کیلوگ��رم -1 :یاس��ابورو س��وگاوارا(ژاپن)  -2محم��د
خرمی(ای��ران)  -3چان��گ هو س��ونگ(کره جنوبی)74

شماره 2236-سال چهل وهشتم 28 -خرداد 1397

54

کیلوگ��رم -1 :منصور برزگر(ایران)  -2یتر(مغولس��تان)
 -3میتس��و دگاوا(ژاپ��ن) 82کیلوگ��رم -1 :حمی��د
علیدوستی(ایران)  -2ماس��ارو موتگی (ژاپن)  -3ستپال
س��ینگ(هند) 90کیلوگرم -1 :سرنتوگوخ(مغولستان)
 -2رض��ا خرمی(ای��ران)  -3ماکوت��و کاماتا(ژاپن)100

کیلوگ��رم -1 :خورل��و بایانمونخ(مغولس��تان)  -2رض��ا
س��وخته س��رایی(ایران)  -3س��وخچاین(هند)+100

کیلوگ��رم -1 :اس��کندر فیالبی(ایران)  -2ی��وری هیده
ایسوگای(ژاپن)  -3م.خان(پاکستان)
(1978بانکوک)

 48کیلوگرم -1 :تاکاش��ی ایریه(ژاپن)  -2جانگ سه

هونگ(کره شمالی)  -3کیم هوا کیونگ(کره جنوبی)52

کیلوگ��رم -1 :یوج��ی تاکادا(ژاپ��ن)  -2کی��م جون��گ
کیو(کره جنوب��ی)  -3وجوین گانبات(مغولس��تان)57

کیلوگرم -1 :هیدکی تومیاما(ژاپن)  -3کیم اوی کو(کره
جنوبی) 62کیلوگرم -1 :یان��گ جونگ مو (کره جنوبی)

 -2نوریویامازاکی (ژاپن)  -3وحید عبدل(پاکستان)68

کیلوگ��رم -1 :زوگ اوید(مغولس��تان)  -2آکی��را
میاهارا(ژاپن)  -3گو جین وون(کره جنوبی) 74کیلوگرم:
 -1راجیندر س��ینگ(هند)  -2کاتسویا کاوادا(ژاپن) -3
جامتسیگین داواجا(مغولستان) 82کیلوگرم -1 :ماسارو

موتگی(ژاپن)  -2آدوتس��جین باتارخو(مغولس��تان) -3
عبدل برسام(عراق) 90کیلوگرم -1 :کارتار سینگ(هند)
 -2گوتروسورن(مغولستان)  -3کائو چینگ(چین)100

کیلوگرم -1 :هیروش��ی یاماموتو(ژاپ��ن)  -2جامش بور
(مغولستان)  -3اودین صالح(پاکستان)+100کیلوگرم:

یوش��یاکی یاتس��و(ژاپن)  -2ساتپال س��ینگ(هند) -3
جاوید گیلول(پاکستان)
(1982دهلینو)

 48کیلوگرم -1 :تاکاش��ی کوبایاشی (ژاپن)  -2کیم

چول هان (کره شمالی)  -3سون گاب دو(کره جنوبی)52

کیلوگرم -1 :توش��یو آس��اکورا(ژاپن)  -2محمد حسین
دباغی(ای��ران)  -3کیم جون��گ کیو(ک��ره جنوبی)57

کیلوگ��رم -1 :هیدک��ی تومیاما(ژاپ��ن)  -2عس��گری
محمدیان(ایران)  -3آش��وک کومار(هند) 62کیلوگرم:

 -1هیروشی کانکو(ژاپن)  -2لی جانگ کان(کره جنوبی)
 -3احم��د رضایی(ای��ران) 68کیلوگ��رم -1 :بویاندلگار
بولد(مغولس��تان)  -2ماس��اکازو کامیمورا(ژاپ��ن)

 -3ی��و این تاک(ک��ره جنوبی) 74کیلوگ��رم -1 :محمد

حس��ین محبی(ایران)  -2گو جین وون(ک��ره جنوبی)

 -3چو سانگ مو(کره ش��مالی) 82کیلوگرم -1 :زوگوین

