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ایران رسما از جام جهانی کشتی آزاد انصراف داد پرسپولیس الوصل را دبل کرد
فدراسیون کشــتی با توجه به تغییر زمان
برگزاری رقابتهای کشــتی فرنگی و تداخل
با برنامه های آماده ســازی کشــتی ایران
رســما از حضــور در جام جهانی کشــتی
آزاد آمریکا انصــراف داد .به گزارش مهر ،با
توجــه به اعالم قبلی ایــران مبنی بر اینکه
اگر امــکان برگزاری جام جهانی کشــتی
فرنگی در زمان پیشــنهادی از سوی ایران
نباشــد ،تیم ملی کشــتی آزاد هم به دلیل
جلــو آمدن زمان برگزاری انتخابی تیم ملی
نمی تواند در مسابقات جام جهانی شرکت
کند ،فدراســیون کشــتی این موضوع را به
اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد و اتحادیه
نیز با این موضوع موافقت کرد.به این ترتیب
بــا توجه به حضــور نیافتن ایــران در جام
جهانی ،فدراسیون کشــتی به زودی زمان
برگزاری مرحله اول و دوم مسابقات انتخابی
تیم های ملی برای شــرکت در بازی های
آســیایی جاکارتــا و رقابت هــای جهانی
مجارستان را اعالم می کند.

درروزدوم ازهفته چهارم رقابــت های لیگ قهرمانان
آسیا تیمهای تراکتورسازی وپرسپولیس برابرحریفان به
میدان رفتند.درتبریزتراکتورسازی برابرالجزیره امارات
متوقف شــد.اما سرخپوشان پرســپولیس با یک گل
برمیزبان خود الوصل امارات پیروز شدند.

کشتی ایران ریگی شده در کفش ما

تراکتورسازی یک الجزیره یک

رئیس اتحادیه جهانی کشــتی نســبت به
اتفاقات اخیر در کشتی ایران واکنش تندی
نشــان داد .او تهدید کرد که ادامه این روند
میتواند آســیب جدی به کشتی و ورزش
ایران وارد کند.
ب ه گزارشایســنا ،نناد اللوویچ در مصاحبه
با ســایت خبــری ،Inside the games
درباره اتفاقات اخیر در کشــتی ایران ،اظهار
کــرد :ایران تبدیل به ریگــی در کفشمان
شده است .برخی از اوقات چنین اتفاقاتی در
کشتی رخ میدهد و گاهی اوقات نیز ممکن
است در دیگر ورزشها بیفتد .میخواهیم از
تکرار این اتفاقات در آینده جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد :دقیقا نمیدانیم که چه شــده
اســت ،خبرهایی به ما رســیده که رئیس
فدراســیون کشتی ایران استعفا کرده است.
ل حاضر به او دسترســی نــدارم ،اما
در حا 
میخواهم که حقایق را بدانم .من دلیلاصلی
این که او چرا استعفا داده است را نمیدانم،
اما اگر مربوط به اتفاقات اخیر باشــد خوب
نیست .ورزش ایران اگر به این روند مسابقه
ندادن مقابل ورزشکاران اسرائیل ادام ه دهد،
ریسک زیادی را متحمل شــده است .نناد
اللوویچ ،رئیس اتحادیه جهانی فدراســیون
کشتی در ادامه ،افزود :شرایط واقعا پیچیده
اســت .ما نیاز به کمک دیگر فدراسیونها و
کمیت ه بینالمللی المپیک داریم .مسئوالن
ایران باید متوجه شوند که اگر نخواهند که

ورزشکارانشان مقابل همه کشورها مبارزه
کنند ،نه تنها به کشتی ضربه وارد میکنند،
بلکه بــه تمام ورزش ایــران ضربه میزنند.
وی گفت :مسئوالن بینالمللی ورزش اجازه
چنین اتفاقی را نمیدهند .تنها بازنده در آخر
ورزشــکاران ایران هســتند .تمامی جنبش
ورزش باید با هم متحد شود و به مسئوالن
توضیح دهد که این اتفــاق دیگر نمیتواند
رخ دهد .من صربستانی هستم ،اما باید از منافع
ورزشــکاران کوزوو نیز حمایت کنم .ما باید
بدانیم که ورزش کامال مســتقل از سیاست
است .روابط بد بین کشورها نباید بر شرایط
ورزشکاران تاثیر بگذارد .ما همین مشکل را
با اوکراین و روسیه هم داریم ،اما مسابقاتی
داریم که در هر دو کشور برگزار خواهند شد
و مطمئن هستیم که ورزشکاران آنها بدون
مشکل در مسابقات شرکت میکنند.
انتشار نامه لغو میزبانی ایران در جام جهانی

اتحادیه جهانی کشتی دلیل لغو جام جهانی
کشتی فرنگی  2018در اهواز را اعالم کرد.
به گزارش ورزش ســه  ،در حالی که صبح
روزسه شــنبه فدراسیون کشــتی از اعالم
رســمی اتحادیه جهانی بــرای لغو میزبانی
ایران در جام جهانی  2018کشــتی فرنگی
خبــر داد ،گمانه زنی های زیــادی در این
رابطه به وجود آمد.حاال با انتشار نامه اتحادیه

جهانی به کشــورهای حاضر در جام جهانی
کشتی فرنگی مشخص شد که شرایط فعلی
فدراسیون کشــتی ایران و استعفای خادم
دلیل اصلی لغو این میزبانی عنوان شده است.
متن این نامه که از سوی اتحادیه جهانی به
کشورهای مختلف و همچنین ایران ارسال
شده ،به شرح زیر است:
فدراسیون های :روسیه  ،ترکیه  ،گرجستان ،
مجارستان  ،قزاقستان
موضوع  :مهم  :جام جهانی کشتی فرنگی
رئیس محترم
ما در خصوص مسابقات جام جهانی کشتی
فرنگی ســال  2018که شــما برای حضور
در این مســابقات واجد شرایط بودید  ،برای
شمامی نویسیم.در بررسی شرایط فعلی که
فدراسیون کشتی ایران با آن مواجه هست،
تصمیم گرفته شــد که مســابقه ذکر شده
کنسل شود.
از همکاری و توجه شما سپاسگزاریم.
با احترام
تریستان مورارد
هماهنگ کننده دپارتمان ورزشی
نامهکمیتهالمپیک
در مخالفت با اتحادیه جهانی کشتی

کمیتــه ملی المپیک با ارســال نامه ای به
اتحادیه جهانی کشتی ضمن اعالم حمایت

همه جانبه از فدراســیون کشتی خواستار
بازنگری این نهاد در لغو میزبانی مســابقات
جام جهانی کشتی فرنگی ایران شد.با اینکه
پیــش از این میزبانی جام جهانی کشــتی
فرنگی در ســال  2018به ایران ســپرده و
تاریخ آن هم اردیبهشت ماه اعالم شده بود،
اتحادیه جهانــی در تصمیمی عجیب اعالم
کرد این رقابــت ها به اواخر ســال 2018
موکول شده است.
بر همین اساس و با توجه به مخالفت ایران با
تاریخ پیشنهادی اتحادیه جهانی به طور کلی
میزبانی از ایران و شهر اهواز گرفته شد .در
همین راستا کمیته ملی المپیک در نامه ای
به اتحادیه جهانی از فدراســیون کشــتی
حمایت کرده است .در این نامه آمده است:
«پس از دریافت اخباری مبنی بر ارسال نامه
اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون کشتی
ایران با مضمون لغو میزبانی مسابقات جام
جهانی کشتی فرنگی ،کمیته ملی المپیک
ایران با ارسال نامه ای به نناد اللوویچ رئیس
اتحادیه جهانی کشتی ضمن اعالم حمایت
دوباره دولــت جمهوری اســامی ،وزارت
ورزش و جوانان و کمیتــه ملی المپیک از
برنامههایفدراسیونکشتیاعمازمیزبانیهای
بین المللی ،خواســتار تجدید نظر این نهاد
در لغــو میزبانــی مســابقات مذکــور
در ایران شد».

تیم تراکتورســازی ایــران در چهارمیــن دیدار خود
در لیگ قهرمانان آســیا برابر الجزیره امارات با نتیجه
تساوی متوقف شد .در دومین روز از هفته چهارم لیگ
قهرمانان فوتبال آســیا تیم تراکتورسازی از گروه اول
این رقابتها روز ســه شنبه میهمان الجزیره امارات بود
که این بازی با نتیجه تســاوی یک  -یک تمام شــد.
هرچند دو تیم در نیمه نخســت ،بازی کم کیفیتی را
به نمایش گذاشتند ولی تراکتورسازی می توانست در
دقایق ۴۰و  ۴۲روی شــوتهای احسان پهلوان و علی
طاهران به گل برســد که دروازه بان الجزیره مانع شد.
بــا این حال الجزیره در دقیقــه  ۴۴و روی تنها حمله
خود توانست توسط رومارینو به گل اول برسد تا نیمه
نخست با همان یک گل تمام شود.با شروع نیمه دوم،
تغییرات ساغالم در افزایش فشار روی دروازه الجزیره
تاثیرگذار بود و تراکتورسازی بر دامنه حمالتش افزود.
این حمالت همه جانبه که بیشتر روی ارسال از کناره ها
و بازی مستقیم متمرکز بود ،سرانجام به ثمر نشست.
در دقیقه  ۷۸فرزاد حاتمی توانست روی ارسال احسان
پهلوان با یک ضربه ســر ،بازی را به تساوی کشاند تا
اولین گل آســیایی تراکتورسازی در این فصل به ثمر
برسد.تراکتورســازی بعد از این گل هم فشــار زیادی
بــرای زدن گل برتــری روی دروازه الجزیره آورد ولی
بازیکنان و بخصوص دروازه بان حریف با وقت ُکشی از
سرعت بازی کم کردند تا این مسابقه با نتیجه تساوی
یک به یک تمام شود.تراکتورســازی با این تساوی ۲
امتیازی شــد و در قعر جدول باقی ماند .با این وجود
شــانس این نماینده ایران بــرای صعود به مرحله بعد
همچنان باقی است.

الوصل صفرپرسپولیس یک

تیم فوتبال پرســپولیس در آخرین دیدار نمایندگان
ایران در چهارمین هفته لیگ قهرمانان آســیا موفق
شد برابر الوصل به پیروزی برسد تا تنها برد ایرانی ها
در این هفته ثبت شــود .به گزارش مهر ،در شــروع
دور برگشــت رقابت های گروهی لیگ قهرمانان آسیا
از ســاعت  ۱۸:۴۵دقیقه روز سه شــنبه تیم فوتبال
پرســپولیس در ورزشگاه زعبیل شــهر دبی مهمان
تیم الوصــل بود که این بازی بــا برتری یک بر صفر
سرخپوشــان ایران به پایان رسید .کمال کامیابی نیا
در دقیقه  ۳۷برای پرســپولیس گل زد.شروع بازی با
برتری الوصل همراه بود و این تیم صاحب دو موقعیت
خوب برای گلزنی شد اما نتوانست دروازه تیم ایرانی را
باز کند .پس از بیست دقیقه ابتدایی بازی ،پرسپولیس
تالش کرد تا نبض بازی را در اختیار بگیرد که موفق
هم شد و تا حدودی بازی را به تعادل کشید.در دقیقه
 ۳۶ایــن دیدار وحید امیــری در برخورد پای بازیکن
حریــف با صورتش دچار مصدومیت شــد و به ناچار
جایش را به گادوین منشــا داد .در لحظه ورود منشا
به زمین پرســپولیس صاحب ضربه ایســتگاهی شد
که این ضربه را ماهینی ارســال کرد و کامیابی نیا در
دقیقه  ۳۷گل سرخپوشــان را به ثمر رساند.در نیمه
دوم دو تیم بازی متعادلی را به نمایش گذاشــتند که
تالش الوصل برای رسیدن به گل تساوی و جلوگیری
از حذف ،بیشتر از پرسپولیس بود اما سرخپوشان در
ضد حمالت و سرعت خوب منشا صاحب چند فرصت
شدند که نتوانستند از این فرصت ها به خوبی استفاده
کنند.ضمن اینکه علیرضا بیرانوند در چند صحنه موثر
ظاهر شــد و توانســت حمالت تیم الوصل را بی ثمر
بگذارد .در دقایق پایانی برانکو ســعی در حفظ نتیجه
داشت و شایان مصلح را به جای علیپور وارد زمین کرد
تا از گل زده محافظت کند.پرسپولیس با این پیروزی
 ۹امتیازی شــد وبا توجــه به پیروزی پرگل الســد
مقابل نســف قارشــی به دلیل تفاضــل گل کمتر
به رتبه دوم جدول سقوط کرد.

