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اخبار

طوفان انزلى جلودار ملوانان نشد
ملوان 2 سایپا صفر

دیدار تیم هاى ملوان بندرانزلى و ســایپا تهران با نتیجه دو بر 
صفر به سود ملوان بندرانزلى به پایان رسید.

دیدار تیم هاى ملوان بندرانزلى و ســایپا تهران از هفته بیست 
و نهم لیگ دســته اول فوتبال ایران در استادیوم سیروس قایقران 
بندرانزلى با نتیجه دو بر صفر به ســود ملــوان بندرانزلى به پایان 
رســید. مازیار زارع ســرمربى ملوان بندرانزلى در این دیدار رضا 
حیدرى، ســعید کریمى، وحید فارغ، محمدپــور محمد، پدرام 
قاضى پور، میالد شــعبانلو، صادق بارانى، آرمین انبساطى، سجاد 
بازگیر، مهدى مومنى و حمیــد کاظمى را در ترکیب تیمش قرار 
داده بود. در هر دو نیمه ملوان بندرانزلى توپ و میدان را در اختیار 
داشــت و ســایپا هم با ضد حمالت گل هاى ملوان در این دیدار را 

صادق بارانى و مهران احمدى به ثمر رساندند. 
صادق بارانى گل اول تیم ملوان را در دقیقه 34 نیمه اول به ثمر 
رســاند و مهران احمدى بازیکن توانمند ملوان در دقیقه 90 نیمه 

دوم تیر خالص بر پیکره سایپا را به این تیم زد. 
یکى از مهم ترین حاشــیه هاى این دیدار درگیرى دروازه بان 
تیم ســایپا با تیم داورى و نیروى انتظامى مســتقر در استادیوم 
ســیروس قایقران بندرانزلى بود که دروازه بان این تیم با تصمیم 

داور مسابقه با کارت قرمز جریمه شد. 
در پایان نیم اول بارش شدیدى در استادیوم انزلى آغاز شد که 

تا انتهاى دیدار این بازى را تحت تاثیر خود قرار داده بود. 
ملــوان بندرانزلى بــا این پیروزى 61 امتیازى شــد و به صدر 

جدول لیگ یک بازگشت. 
شهردارى آستارا دیگر نماینده اســتان گیالن در لیگ دسته 
یک فوتبال ایران به نتایــج ناامید کننده خود ادامه داد و با نتیجه 

یک بر صفر مقابل ویستاتوربین شکست خورد.

درخشش 3 گیالنى در لیگ  
کاراته وان ایران

ســومین روز از مرحله دوم مسابقات لیگ کاراته وان 
ایران در بخش پسران برگزار و سه گیالنى در بین نفرات 
برتر آن حضور داشــتند.مرحله دوم ســومین دوره از 
مسابقات لیگ کاراته وان ایران با قهرمانى فرزام صادقى، 
مهدى کاظمى و سومى امیدرضا درویش طلب از گیالن به 

پایان رسید.
این مســابقات در رده هــاى ســنى نونهــاالن، نوجوانان، 
جوانــان و امید (زیر 21 ســال) با حضور بیــش از 2478 کاراته 
کا از 17 اردیبهشــت ماه آغاز و تا 24 اردیبهشــت 1401 ادامه 

خواهد داشت.
سومین روز از مسابقات لیگ کاراته وان ایران با برگزارى اوزان 
55-، 61-، 68-، 76-،76+ جوانــان و اوزان 60-، 67-، 75-، 

84-، 84+ زیر 21 سال پسران پیگیرى شد.
نفرات برتر روز سوم به شرح زیر هستند:
کومیته وزن منفى 55 کیلوگرم جوانان:

1. فرزام صادقى از استان گیالن
2. سید امیر حسینى از استان تهران
3. طاها خراسانى از استان اصفهان

3. رضا نصیرى از استان البرز
کومیته وزن منفى 61 کیلوگرم جوانان:
1. محمدمهدى برنجى از استان لرستان
2. محمد رضاخانى از استان مازندران

3. نیما عارفى از استان کرمان
3. معیدمحمد مقضى از استان اصفهان
کومیته وزن منفى 68 کیلوگرم جوانان:
1. محمدجواد صفرى از استان کرمانشاه

2. محمد عرفان خوش عقیده از استان تهران
3. امیدرضا درویش طلب از استان گیالن

3. محمدرضا گنج زاده از استان تهران
کومیته وزن منفى 76 کیلوگرم جوانان:

1. محمد عرفان عســگرى پور از اســتان کرمان (باشــگاه
 مس رفسنجان)

2. محمدمهدى مقصودى از استان البرز
3. حسین عباسى از استان مازندران

3. مهدى قادرى از استان تهران
کومیته وزن مثبت 76 کیلوگرم جوانان:
1. امیرحسین کوالنى از استان کرمانشاه

2. محمد همایونى از استان کرمان
3. محمدهادى محمودى از استان لرستان

3. سپهر دارابى از استان ایالم
کومیته وزن منفى 60 کیلوگرم زیر 21 سال:

1. مهدى کاظمى از استان گیالن
2. محمدرضا غفورى از استان مازندران

3. حامد اکبرى از استان مازندران
3. امیرحسین زینلى از استان قزوین

کومیته وزن منفى 67 کیلوگرم زیر 21 سال:
1. امیررضا برزویى از استان کرمانشاه

2. پارسا آران از استان کردستان
3. عرفان ابراهیمى از استان تهران

3. محمدرضا زنگى آبادى از استان کرمان
کومیته وزن منفى 75 کیلوگرم زیر 21 سال:

1. ابوالفضل میرزایى از استان مازندران
2. پویا على مردانى از استان ایالم

3. حسین غیاثوند از استان لرستان
3. على محمدى از استان زنجان

کومیته وزن منفى 84 کیلوگرم زیر 21 سال:
1. امیرمحمد کاظمى از استان ایالم

2. سهیل میدان رو از استان آذربایجان غربى
3. محمدهادى طاهرى از استان مرکزى

3. على توکلى از استان تهران
کومیته وزن مثبت 84 کیلوگرم زیر 21 سال:

1. مهدى گنج زاده از استان تهران (باشگاه میهن)
2. مهدى قلیچ زاده از استان کرمان
3. مصطفى غالمى از استان تهران

3. ایمان برزعلى از اســتان گلستان (شهردارى و شوراى شهر 
على آباد کتول)

نخستین دوره رقابت هاى بین المللى کشتى آزاد 
جام عبداهللا موحد دارنده 6 مدال طالى المپیک و 
جهان روزهاى 20 و 21 اردیبهشت ماه در شهر آمل 
برگزار شــد و در پایان تیم ایران به عنوان قهرمانى 

دست یافت.
 در پایان این مسابقات تیم ایران با 9 مدال طال و 1 مدال 
نقره و 245 امتیاز بعنوان قهرمانى دست یافت، تیم ارمنستان 
با 1 مــدال طال، 1 مدال نقره و 1 مدال برنز و 76 امتیاز دوم 
شــد و تیم تاجیکســتان نیز با یک عنوان پنجمى به مقام 

سوم رسید.
نتایج اوزان مختلف به شرح زیر است؛

  45 کیلوگرم: 1- امیرمحمد نوازى 2- آرمان هاروتونیان 
(ارمنســتان) 3- محمد امین امانى و محمدرضا ساقى 5- 
على محمــد رحمانى 6- رضا گوران 7- ارســطو جنیدى 

8- محمدسجاد حیدرى
  48 کیلوگرم: 1- ساشــا پطروســیان (ارمنستان) 2- 
ارشیا حدادى 3- امیررضا تیمورى زاده و حسین احمدى 
5- عرفان سیرى و امیرجواد امایم 7- محمدرضا اسماعیلى 
8- محمدمهدى فتحى مهر 9- حسین گودرزى 10- پویا 

رضواین
  51 کیلوگــرم: 1- محمدرضــا اســدى 2- ابوالفضل 
عبدالوند 3- هایکو گاســپاریان (ارمنستان) و حمیدرضا 
رضایى 5- محمد صفرپور و على محمد طاهرى 7- حسین 
ترابــى 8- على اصغر ســلطانى 9- ابوالفضل رضوى 10- 

ناریک هاکوبیان (ارمنستان) 
55 کیلوگرم:امیرمهدى نجاتــى زاده 2- طاها صفرى 
3- ابوالفضل شمســى پور و مهدى حســین زاده 5- مانى 
کاووســى و آتاوازد هاروتونیان (ارمنستان) 7- پویا شفیع 

پــور 8- على آقایى 9- على اکبر یوســف پــور 10- ایلیا 
شیروانى

  60 کیلوگرم: 1- ابراهیم الهى چورون 2- سجاد پیردایه 
3- پارســا بهرامــى و هادى رضایى 5- علــى اصغر تات و 
ابوالفضل زاهدیان 7- سعید پروانه 8- حمیدرضا گوهرى 

9- محمد نیک پور 10- پرهام اینانلو 
65 کیلوگرم: 1- سینا خلیلى 2- محمدمهدى ممیوند 
3- محمدرضا باخدا و آریا مقدسى 5- امیرحسین غالمى 
و پویا هاشمى 7- محمدماهان خرمگان 8- امیر سیف 9- 

طاها قرایى 10- ناریک نیکوقوسیان (ارمنستان) 
71 کیلوگرم: 1- مهدى پاك نهاد 2- ابوالفضل حسینى 
3- یونس شفیعى و ابوالفضل کمروند 5- ابوالفضل رحمانى 
6- سید حســن مقیمى 7- فرزین یزدانى 8- امیرمهدى 

مقدم 9- ابوالفضل باقرى 10- محمدجواد تقوى

  80 کیلوگــرم: 1- رضــا ســلیمانیان 2- پویا رمضانى 
3- هومــن بهزادپور و عرفان جهانى 5- ســعید حســن 
اشــرف خونوف (تاجیکســتان) و دانیال دانشــمند 7- 
ابوالفضــل فضیلت 8- مانى ســیار 9- عــزت اله تنکابنى

10- ابوالفضل الهى 
92 کیلوگــرم: 1- عرفان علیــزاده 2- امیررضا دلیرى 
3- توحید نورى و ابوالفضل ملکى 5- امیرحســین خاکى 
و امیربهادر خرمى 7- اشــکان بهادرفر 8- نوید محمدپور 

9- هنریک ایکیان (ارمنستان) 10- ماهان سلیمى
  110 کیلوگــرم: 1- محمدرضــا لطفــى 2- عبــاس 
لشــکرى 3- طاهــا فدایى و ماهــان احمــدى 5- على 
غالمرضــا  مظفــرى 7-  محمدجــواد  و  ابوالفتحــى 
شــریف نژاد 8- روحــام حســن زاده 9- ابوافضل لورایى

10- شایان عبدوندى.

 ایران قهرمان نخستین دوره
 رقابت هاى بین المللى کشتى آزاد 

جام عبداله موحد

نخستین دوره رقابت هاى بین المللى کشتى آزاد جام عبداهللا موحد دارنده 6 مدال طالى 
المپیک و جهان روزهاى 20 و 21 اردیبهشت ماه در شهر آمل برگزار شد و در پایان تیم 
ایران به عنوان قهرمانى دست یافت. در پایان این مسابقات تیم ایران با 9 مدال طال و 1

مدال نقره و 245 امتیاز بعنوان قهرمانى دست یافت، تیم ارمنستان با 1 مدال طال، 1 مدال 
نقره و 1 مدال برنز و 76 امتیاز دوم شد و تیم تاجیکستان نیز با یک عنوان پنجمى به مقام 

سوم رسید.

«مصطفى کارخانه» سرمربى اسبق تیم ملى والیبال ایران 
با توجه به اینکه والیبال ایران جهانى شده است، گفت: مربیان 
والیبال باید اندیشــه و برنامه هاى خود را براى افتخارآفرینى 

در دنیا جهانى کنند.
 رئیس هیات والیبال استان گلستان عصر امروز در سیمنار 
دانش آفزایى مربیان والیبال در آزادشهر گفت: سیمنار دانش 
آفزایى مربیان والیبال اســتان گلســتان به میزبانى «بنیاد 
اوستا» شهرستان آزادشهر در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد 

برگزار شد.
عیســى ســنگدوینى با بیان هدف  اینکه سیاســت هاى 
مجموعه هیات والیبال اســتان و فدراســیون دانش آفزایى 
مربیان والیبال اســت، اظهار کرد: این ســینمار با حضور 80

مربى از سطح اســتان  با حضور مربى ملى کشور «مصطفى 
کارخانه» انجام شد.

ســرمربى ســابق تیم ملى والیبال ایران با توجه به اینکه 
والیبال ایران جهانى شده اســت، گفت: مربیان والیبال باید 
اندیشــه و برنامه هاى خــود را بــراى افتخارآفرینى در دنیا 

جهانى کنند.
کارخانه ادامه داد: بیش از 40 ســال مشــغول فعالیت در  
ورزش والیبال هســتم و عقیده دارم باید مربیان ما دانش روز 
دنیا را به همراه داشته باشند تا در سطح دنیا جز تیم هاى برتر 
دنیا باشــیم.مصطفى کارخانه در پایان سیمنار دانش آفزایى 
مربیان والیبال در آزادشهر برگزار شد افزود: استان گلستان 

یکى از قوى ترین قطب هاى والیبال خیز کشور بوده است.
رشــته والیبــال پس از اســبدوانى ورزش مــورد عالقه 
گلستانى ها است و از زمان گذشته برگزارى مسابقات والیبال 
از برنامه هاى ثابت جشــن هاى محلى، روستایى و عروسى ها 

اقوام محتلف خصوصا ترکمن صحرا بوده است.

والیبالیســت هاى مطرح  زیادى از اســتان گلســتان به 
عضویــت تیم ملــى در آمده اند که باعــث افتخارآفرینى در 
مســابقات ملى و بین المللى شــده اند، چهره هاى ماندگارى 
همچــون «فرهاد قائمــى» و اخیرا «صابــر کاظمى» از این 
ســرزمین بر ســکوهاى قهرمانى و رقابت هاى معتبر جهانى 

پرچم ایران اسالمى را به اهتزاز در آوردند.

«ابراهیم» و «عثمان ســن ســبیلى»، «میکاییل یلمه»، 
«ادریس دانشفر»، «عبدالرحمان رئوفى»، «عظیم جزیده»، 
«حاج خوشــگلدى»، «غیــاث الدین صحنه»، «شــعبان 
چهارنایى و «پرویــز فرخى» نمونه اى از والیبالیســت هاى 
نامدار استان گلستان در عرصه ملى و بین المللى در سال هاى 

اخیر بوده  است.

 کارخانه در آزادشهر:

 اندیشه مربیان والیبال کشور 
براى افتخارآفرینى باید جهانى باشد

اسماعیل اسماعیلى به عنوان سرمربى نساجى 
مازندران تا پایان فصل انتخاب شد.

 طى حکمى از سوى ایزد سیف اهللا پور مدیرعامل باشگاه 
نساجى مازندران، اسماعیل اسماعیلى به عنوان سرمربى تیم 
نساجى مازندران تا پایان فصل جارى، منصوب و در تمرین 

در جمع بازیکنان، معارفه شد.
ســاکت الهامى به دلیل جنجال هایى که پس از شکست 
مقابل مس رفســنجان در رختکن تیمش بــه وجود آورد 
از ســوى باشــگاه نســاجى از ســرمربیگرى این تیم کنار

 گذاشته شد.

پس از جنجال هاى ساکت الهامى؛

اسماعیل اسماعیلى سرمربى نساجى مازندران شد

علیرضا یوســفى در سومین حرکت یک ضرب موفق شد 
وزنه 177 کیلوگرمى را مهار کنــد و به مدال طالى حرکت 
یک ضرب در مســابقات وزنه بردارى قهرمانى جوانان جهان 

دست پیدا کند.
در مســابقات وزنه بردارى قهرمانى جوانان جهان، طالى 
یک ضرب فوق سنگین به جوان ایرانى رسید.علیرضا یوسفى 
وزنه بردار جوان مازندرانى که از او به عنوان بهداد سلیمى اى 
دیگر یاد مى شود، در ســومین حرکت یک ضرب موفق شد 

وزنه 177 کیلوگرمى را مهار کنــد و به مدال طالى حرکت 
یک ضرب دست پیدا کرد.علیرضا یوسفى که در حرکت یک 
ضرب دسته فوق ســنگین مسابقات قهرمانى جوانان جهان 
مدال طال را کســب کرده بود، در دو ضرب و در همان حرکت 

نخست با مهار وزنه 215 کیلوگرمى، طال را از آن خود کرد.
وى در حرکت دوم تعلل کرد و زمان را از  دست داد، اما در 
حرکت سوم وزنه 239 کیلوگرم را مهار کرد و ضمن کسب سه 
طال، رکورد دنیا کــه در اختیار خودش بود را هم جابجا کرد.

 هرکول ایرانى قهرمان جوانان جهان شد

 علیرضا یوسفى رکورد دنیا را جابجا کرد

رئیس هیات کشتى استان گیالن با اشاره تعداد شرکت 
کننده گان در جام بین المللى شاهد گفت: در رقابت هاى 
کشــتى بین المللى جام شــاهد گیالن 200 کشتى گیر 

داخلى و خارجى با هم رقابت مى کنند.
 امیر رضى زاده امروز در نشست خبرى پانزدهمین دوره 
رقابت هاى کشتى فرنگى بین المللى جام شاهد در رشت 
با اشاره به کشتى گیران حاضر در این رقابت ها اظهار کرد: 
از 200 کشــتى گیر حاضر در این دوره از مسابقات، 150

کشــتى گیر از ایران حضور خواهند یافت که از این تعداد، 
30 کشتى گیر از استان گیالن است. 

وى با اشــاره به تیم هاى خارجى این جــام افزود: 50

کشتى گیر از کشورهاى جمهورى آذربایجان و ارمنستان 
در رقابت هاى بین المللى جام شــاهد در رشــت حضور 
خواهند یافت که کشــور جمهــورى آذربایجان با دو تیم 
و ارمنســتان نیز با تیمى کامل در این مســابقات حضور 
مى یابند. مشــاور اقتصادى فدراســیون جهانى کشتى با 
اشاره به افزایش تعداد کشــتى گیران این رقابت ها گفت: 
پیش از این، از سوى فدراســیون کشتى، نفرات کمترى 
از ایران براى حضور در رقابت هاى بین المللى جام شــاهد 
در رشــت دعوت شــده بودند اما با درخواست استان ها و 
همچنین موافقت فدراســیون، این ســهمیه افزایش و به 

150 کشتى گیر رسید. 

رئیس هیات کشتى گیالن با اشاره به  عدم حضور چند 
کشور خارجى در این مســابقات بیان کرد: قرار بود عالوه 
بر کشورهاى جمهورى آذربایجان و ارمنستان، کشورهاى 
ترکیه، گرجســتان و عراق نیز در این دوره از مســابقات 
حضور یابند که شــرایط حضور این کشــورها فراهم نشد 
وگرنه ما ظرفیت و پتانســیل میزبانى از کشتى گیران این 

کشورها را نیز داشتیم. 
رضى زاده با اشــاره به میزبانى گیــالن در این رقابت ها 
تصریح کردکرد: یکى از مزایاى میزبانى رقابت هاى کشتى 
بین المللى جام شاهد در گیالن، ارتقاى سطح کیفى کشتى 
این استان در رده ســنى جوانان و در رشته فرنگى است و 

با توجه به اینکه گیالن در این رده ســنى از کشتى گیران 
خوبى برخوردار اســت، میزبانى ایــن دوره از رقابت ها را 
درخواســت کردیم. پانزدهمین دوره رقابت هاى کشتى 
فرنگى جام شــاهد از روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه در 
10 وزن و به مدت دو روز در مجموعه ورزشــى 6 هزار نفره 
شهداى رشت برگزار مى شود که در روز اول این رقابت ها، 
کشــتى گیران اوزان 55.63، 72.82 و 97 کیلوگرم با هم 
رقابت مى کنند. همچنین روز جمعه 23 اردیبهشت ماه و 
در روز پایانى این مســابقات، کشتى گیران اوزان 60.67، 
77.87 و 130 کیلوگرم رو در روى هم قرار خواهند گرفت 

تا نفرات برتر این اوزان نیز مشخص شود. 

 گیالن میزبان 200 کشتى گیر ایرانى و خارجى در جام بین المللى شاهد


