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فغانى: شاید ایران نخواهد 
داور بین المللى اش باشم

ستاره کشتى ایران 
فینالیست شد

شاهکار علیرضا کریمى در مسابقات جهانىدر استرالیا کســى دنبال هجمه ساختن علیه داوران نیست
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یک نامه و 2 گاف بزرگ!

بیرانوند به حجازى 
مى رسد؟

مصدومیت سیدجالل و 
احتمال غیبت در دربى 

رسن با سابقه ترین خارجى 
تاریخ دربى

یک گام تا هت تریک قهرمانىیک گام تا هت تریک قهرمانى

شهرخودرو با باخت 
هم صدرنشین ماندهم صدرنشین ماند

والیبال ایران به فینال آسیا رسید

ماجراى درخواست بخشش اسماعیلى از سوى استقالل

اولین شکست شاگردان یحیى در لیگ نوزدهم

پرســپوليس در پا�ــان هفتــه ســوم رقابت ها� 
ليگ برتر با ٦ امتياز بدون احتســاب باز� ها� 
د�روز بعد از شهرخودرو، سپاهان و سا�پا در رده 
چهارم جدول قرار داشــت و با ا�ن شرا�ط برا� 
د�دار با استقالل در هفته چهارم آماده م1 شود. 
گابر�ــل 9الدرون، ســرمرب1 آرژانتين1 ا�ن تيم 
در مجموع ا�ن ٣ بــاز� از ١٩ باز�=ن به عنوان 
باز�=ن اصل1 و جانشين اســتفاده 9رده است. 
از ا�ــن ١٩ باز�=ــن ١٠ نفر در همــه د�دارها� 
پرســپوليس حضور داشــتند، ٥ نفــر در تر9يب 
اصلــ1 هر ٣ بــاز� قرار داشــتند و ٤ نفر نيز هر 
٣ بــاز� را بــه طــور 9امــل در ميــدان بوده اند. 
شجاع خليل زاده، عل1 عليپور، احمد نورالله1 
و مهد� تراب1، 4 باز�=ن1 هســتند 9ه با ٢٧٠ 
دقيقه باز� ثابت تر�ن باز�=نان 9الدرون در ا�ن 
٣ هفتــه بودند. ا�ن ٤ باز�=ــن به همراه مهد� 
شــير� در هر ٣ بــاز� سرخ پوشــان در تر9يب 
اصل1 قرار داشــتند. شــير� تنها �S بار مقابل 
ترا9تور در دقيقه ٦٧ تعو�ض شد. ا�ن ٤ باز�=ن 

بــه همــراه عاليشــاه، اميــر�، نــادر� و نعمت1 
باز�=نان1 هســتند 9ه به عنوان باز�=ن في=س 
�ــا ذخيــره در هر ٣ باز� گذشــته سرخ پوشــان 
فرصت باز� پيدا 9ردند. رادشوو�چ، سيدجالل 
حســين1، امير روســتا�1، محســن ربيع خواه، 
فرشــاد احمدزاده، عليرضا بيرانونــد، جونيور، 
بشــار رســن، محمدحســين 9نعانــ1 زادگان و 
محمد انصار� د�گر سرخ پوشــان1 هســتند 9ه 
در �ــS �ا دو بــاز� فرصت حضــور در ميدان را 
�افته انــد. اگر خليــل زاده، عليپــور، نورالله1 و 
تراب1 را با ٢٧٠ دقيقه باز� پر9ارتر�ن باز�=نان 
پرســپوليس بدانيم، 9متر�ن دقيقــه حضور در 
تر9يب ا�ن تيم به محســن ربيع خــواه تنها با ٤ 
دقيقه باز� تعلــق م1 گيرد. همچنين 9متر�ن 
دقيقه حضور در �S باز� نيز با �S دقيقه حضور 
مقابل پــارس جنوب1 به ســيامS نعمت1 تعلق 
م1 گيرد. سرخ پوشــان در ٣ باز� ٢ گل به ثمر 
رسانده اند و نام تراب1 به همراه 9نعان1 زادگان 
به عنوان گلزنان ا�ن تيم ثبت شــده است. عل1 

عليپور و ســيامS نعمت1 هم هر 9دام �S پاس 
گل در 9ارنامه خود به ثبت رسانده اند. بيرانوند 
9ــه به احتمال ز�ــاد دروازه بان سرخ پوشــان در 
درب1 خواهد بود، تنها �S بار فرصت حضور در 
ميدان داشته 9ه در آن �S باز� هم 9لين شيت 
ن=رده. در مقابل رادوشــوو�چ دروازه بان ذخيره 
سرخ پوشــان در ٢ باز� بــرا� ا�ن تيم به ميدان 
رفته 9ه در هــر ٢ باز� دروازه اش را بســته نگه 
داشــته اســت. ســيدجالل حســين1، عليرضا 
بيرانوند، ســيامS نعمت1 و شــجاع خليل زاده، 
٤ باز�=ن1 هستند 9ه از داور 9ارت زرد در�افت 
9رده انــد. سرخ پوشــان تا9نــون بــا 9ارت قرمز 
داوران جر�مه نشــده اند. در ٣ هفته گذشــته ٣ 
باز�=ن بازوبند 9اپيتان1 پرسپوليس را بسته اند. 
ســيدجالل حســين1 در ٢ باز� اول پيشاپيش 
باز�=نان به ميدان رفت و در باز� سوم در حال1 
9ه نورالله1 باز� را به عنوان 9اپيتان آغاز 9رد، 
بعد از به ميدان آمدن عاليشاه بازوبند 9اپيتان1 

به و� رسيد.

از  حســاس  د�ــدار�  در  تهــران  آب1 پوشــان 
هفتــه چهــارم ميزبــان سرخ پوشــان هســتند و 
استراماچون1 در حال1 تيمش را آماده ا�ن باز� 
م1 9ند 9ه در ٣ د�دار قبل1 پيروز نشــده است. 
اســتراماچون1 در ٣ د�دار گذشته تر9يب ها� 
متفاوتــ1 را امتحان 9رده و جمعا ١٩ باز�=ن را 
به عنوان باز�=ن في=ــس و ذخيره به 9ار گرفته 
اســت. از ١٩ باز�=نــ1 9ــه در ٣ هفتــه بــرا� 
آب1 پوشان به ميدان رفته اند ٧ باز�=ن در هر ٣ 
باز� حضور داشتند، ٤ باز�=ن در تر9يب اصل1 
قــرار گرفتنــد و تنها ٢ باز�=ن در هــر ٣ باز� به 
طــور 9امل بــه 9ار گرفته شــدند. سيدحســين 
حســين1 به همراه ور�ا غفور�، ٢ باز�=ن ثابت 
تيــم اســتراماچون1 در ا�ــن ٣ د�ــدار بودند 9ه 
بــا ٢٧٠ دقيقــه حضــور در ميــدان پر9ارتر�ــن 
باز�=ن ا�ن تيم هســتند. فرشــيد اســماعيل1 و 
دار�وش شــجاعيان به همراه حسين1 و غفور� 

جمع ٤ باز�=ن1 را تشــ=يل م1 دهند 9ه در هر 
٣ د�ــدار قبل1 تيمشــان در تر9يــب اصل1 قرار 
داشتند. ا�ن ٤ باز�=ن به همراه قائد�، د�اباته 
و دشــت1 جمع ٧ باز�=ن1 را تشــ=يل م1 دهند 
9ه در هر ٣ باز� تيمشان نقش آفر�ن1 9رده اند. 
ز19 پور، �زدان1، طاهرخان1، دانشگر، غالم1، 
باقــر�، 9ر�مــ1، ر�گــ1، تبر�ــز�، رضاونــد، 
ميليچ و 9ر�م1 د�گر شــاگردان استراماچون1 
هســتند 9ــه در ا�ن ٣ باز� 9م و ز�ــاد به ميدان 
رفته انــد. اگــر حســين1 و غفــور� را بــا ٢٧٠ 
دقيقــه پر9ارتر�ن باز�=نان اســتقالل در ا�ن ٣ 
هفته بدانيم، مســعود ر�گ1 بــا ٣٦ دقيقه باز� 
9متر�ن ميزان حضور در ميدان را داشته است. 
9متر�ن دقيقه حضــور در �S بــاز� نيز تنها با 
٨ دقيقــه در اختيــار آرش رضاونــد اســت. ا�ن 
باز�=ن در ٨ دقيقه پا�انــ1 د�دار تيمش مقابل 
فوالد به ميدان رفت. در تيم استقالل به جز ور�ا 

غفور� هيچ باز�=ن د�گر� در ا�ن فصل بازوبند 
9اپيتان1 را به بازو نبســته و ا�ن باز�=ن قطعا در 
درب1 هم پيشــاپيش د�گر باز�=نــان ا�ن تيم به 
ميدان خواهد رفت. استقالل1 ها پر9ارت تر�ن 
تيــم ليگ هســتند و تا9نــون ١٠ 9ارت زرد و ٢ 
9ارت قرمز گرفته اند. فرشــيد اســماعيل1 با ٣ 
9ارت زرد و �S 9ارت قرمز خشــن تر�ن باز�=ن 
ا�ن تيم است. محمد دانشگر نيز با ٢ 9ارت زرد 
و �ــS 9ارت قرمز و د�اباته بــا ٢ 9ارت زرد د�گر 
باز�=نان پر9ارت استقالل هستند. د�اباته با ٢ 
9ارت زرد بــه همراه عل1 9ر�م1، سيدحســين 
حســين1، عل1 دشــت1 و مهــد� قائــد� د�گر 
هســتند.  آب1 پوشــان  اخطــار�  باز�=نــان 
اســماعيل1 و قائــد� باز�=نان1 هســتند 9ه در 
ا�ن فصل پا� آن ها به گلزن1 باز شده و دار�وش 
شجاعيان تنها باز�=ن1 است 9ه موفق به ارسال 

پاس گل شده است.

حضور ١٩ بازیکن در ٣ بازى

فقط ٢ بازیکن ٩٠ دقيقه اى!

گزارش� از عملرد باز�نان پرسپوليس

گزارش� از عملرد باز�نان استقالل

بيرانوند: عصبی بودم آن حرف ها را زدم! 
پس از انتشــار خبر محروميت �S جلسه ا� عليرضا بيرانوند از ســو� 9ميته انضباط1، ا�ن دروازه بان 
ط1 گفت وگو� اختصاص1 با ا�سنا از خداحافظ1 اش از فوتبال ا�ران خبر داد. ا�ن اظهارات بيرانوند در 
حال1 مطرح شد 9ه اصرار داشت ا�ن اظهاراتش به نقل از او منتشر شود. در همين حال و پس از گذشت 
چند روز بيرانوند روز چهارشــنبه در حاشــيه تمر�ن پرســپوليس در گفت وگو با خبرنگاران رســانه ها� 
م=توب عنوان 9رد: «خنده دار است 9ه باز�=ن ٢٦ ساله از فوتبال خداحافظ1 9ند. امسال سال ششم 
باز� حرفه ا� من است و افتخارات بزرگ1 در ا�ران 9سب 9رده ام. به دنبال ا�ن بودم 9ه وا9نش1 به خبر 
خداحافظ1 ام داشته باشــم اما س=وت 9ردم. من خداحافظ1 ام را ت=ذ�ب م1 9نم و به دنبال آرزوها� 
بزرگ هستم 9ه �=1 از آن ها قهرمان1 در آسياست.» دروازه بان پرسپوليس در پاسخ به خبرنگار� درباره 
مصاحبه ا� 9ه از او منتشر شد، گفت: «شما صدا� من را دار�د؟ فا�ل صوت1 من را بياور�د و پخش 9نيد. 
سند رو 9نيد و اصال برو�د و خط1 9ه به شما پيام داده  را درآورد�د 9ه به نام چه 9س1 است. اگر شما رو 

9رد�د من آن را تا�يد م1 9نم!» 

دیاباته دربی را از دست داد 
پزشــS تيم فوتبال استقالل آخر�ن وضعيت مصدومان ا�ن تيم را قبل از باز� با پرسپوليس تشر�ح 
9رد. به گزارش فارس، 9اوه ستوده در گفت وگو با روابط عموم1 باشگاه استقالل در مورد وضعيت 
د�اباتــه گفــت: «د�اباته در باز� با نفت مسجدســليمان از ناحيه دنده و عضالت فوق شــ=م1 دچار 
مصدوميــت شــد. از ا�ن باز�=ن ام آرآ� گرفته شــده و بــا توجه به ا�ن 9ه درب1 فردا برگزار م1 شــود 
د�اباته نم1 تواند در ا�ن باز� حضور داشــته باشــد.» و� در مورد مدت مصدوميت او و طول درمان 
ا�ــن باز�=ــن و ا�ن 9ــه او مقابل ذوب آهن بــاز� خواهد 9رد �ا نه اظهار داشــت: «با توجه به وســعت 

ضا�عه مدت درمان او مشخص نيست.»

انتقاد بی سابقه معروف؛ فدراسيون واليبال بی در و پيکر است!
سعيد معروف پس از پيروز� تيم مل1 واليبال ا�ران مقابل تيم واليبال 9ره جنوب1 و صعود تيم 9شورمان 
به فينال مسابقات قهرمان1 آسيا در نشست خبر� گفت: «همانطور 9ه از اسم مرحله نيمه نها�1 مشخص 
بود باز� سخت1 بود. روز خوب ما نبود اما پس از باز� در ست اول موفق شد�م به باز� برگرد�م و پيروز 
شو�م.» 9اپيتان تيم مل1 در خصوص وضعيت فدراسيون واليبال هم �ادآور شد: «جمع و جور 9ردن ا�ن 
فدراســيون ب1 در و پي=ر نه 9ار من اســت نه 9ار شما. جنگ قدرت بر سر ر�است است. االن دار�م بدون 
رئيس مسابقه م1 دهيم. با غيرت باز�=نان باز� م1 9نيم. اگر ببر�م نوش جان بچه ها. اگر باختيم هم 

فدا� سرشان. تا ا�نجا به احترام مردم آمد�م. ا�ن فدراسيون خيل1 ب1 در و پي=ر است!»

یک گام تا هت تریک قهرمانی
تيم مل1 واليبال ا�ران در مرحله نيمه نها�1 رقابت ها� قهرمان1 آسيا از ساعت ١6 در سالن ١٢ 
هــزار نفر� آزاد� مقابــل 9ره جنوب1 قرار گرفت. تيم ا�ران باز� را بــا تر9يب ميالد عباد� پور، 
ســعيد معروف، فرهاد قائم1، ســيدمحمد موســو�، امير غفــور، عل1 اصغر مجــرد و محمدرضا 
حضرت پور آغاز 9رد. ا�ن مســابقه با نتيجه ٣-�S و با امتيازها� ٢5-٢٢، ٢5-٢٣، ٢5-٢٢ 
و ٢5-٢٢ به ســود ا�ران تمام شــد. در اواخر ســت چهارم در حال1 9ه ا�ران امتياز ١٩ را 9سب 
9رد درگير� فيز�=1 بين ميالد عباد� پور و ليبرو� 9ره رخ داد 9ه با وســاطت ســعيد معروف و 
ســا�ر باز�=نان ختم به خير شــد. در ادامه باز�=ن 9ره و ا�ران هر ٢ با در�افت 9ارت قرمز مواجه 
شــدند. ا�ن درگير� زمينه توق| ١٠ دقيقه ا� باز� شــد چرا9ه ناظر باز� برخالف داور تا9يد 
داشــت ا�ران با�د شروع 9ننده باز� باشــد و ا�ن موضوع باعث تعو�ق در شروع مجدد باز� شد. 
به ا�ن ترتيب شــاگردان ا�گور 9وال9وو�چ راه1 فينال ا�ن دوره از رقابت ها شدند و تنها �S گام 

با 9سب سومين عنوان قهرمان1 در آسيا فاصله دارند.

بعــد از ا�ن 9ــه مار� و�لموتس تهران را تر� 9رد، گفته شــد ا�ــن مرب1 بلژ�=1 برا� تماشــا� درب1 پا�تخت در 
روز �S شــنبه بار د�گر به تهران برم1 گردد اما احتمال دارد ا�ن برنامه منتف1 شــود. از آنجا�1 9ه اردو� بعد� 
تيــم مل1 بعد از رقابت ها� هفته ششــم ليگ برتر �عنــ1 در تار�خ ١٣ مهرماه برا� د�دار بــا 9امبوج در مقدمات1 
جام جهان1 برگزار م1 شود، و�لموتس ترجيح م1 دهد چند روز مانده به شروع اردو به تهران سفر 9ند و اگر برا� 
دربــ1 بخواهد به ا�ــران بيا�د، زمان ز�اد� را از دســت م1 دهد. به همين خاطر احتمال دارد ســفر و�لموتس به 

ا�ران به تعو�ق بيفتد و او برا� تماشا� درب1 به تهران نيا�د.

شاید ویلموتس 
براى دربی به 

تهران نياید

شاهار عليرضا &ر�م� در مسابقات جهان�
ستاره کشتی ایران فيناليست شد

رقابت ها� 4 وزن دوم مسابقات 9شت1 آزاد 
قهرمان1 جهان در سالن بار�س نورسلطان 
نما�نــدگان  9ــه  شــد  برگــزار  قزاقســتان 
9شــورمان در اوزان ٧٠، ٧4، ٩٢ و ١٢5 
9يلوگرم بــه مصاف حر�فانشــان رفتند. در 
وزن ٧٠ 9يلوگــرم �ونــس امامــ1 شــانس 
حضور در فينال را از دســت داد. در وزن ٧4 
9يلوگــرم رضا افضل1 هم با �S ش=ســت از 
گردونه مســابقات 9نار رفــت. در وزن ١٢5 
9يلوگــرم �ــدا... محبــ1 مغلوب ال=ســاندر 
خوتسيانوفســ=1 شــد و شــانس حضور در 
نيمه نها�1 و 9ســب ســهميه المپيــS را از 
دســت داد. اما در وزن ٩٢ 9يلوگرم عليرضا 
9ر�مــ1 پــس از اســتراحت در دور اول در 
دور دوم با نتيجــه ١٢-�S مقابل گئورگ1 
روبا�ــ| از مولــداو� به برتر� دســت �افت 
و راهــS� 1 چهــارم نها�1 شــد. و� در ا�ن 
مرحلــه نيز ليوبومير ســاگاليو� از او9را�ن 
را بــا نتيجــه ١٢-٢ مغلــوب 9ــرد و گام بــه 
نيمه نها�1 گذاشت. 9ر�م1 برا� حضور در 
فينال به مصاف آ�خان جبرئيلوف از روسيه 
رفت 9ه با برتر� ١٠-صفر فيناليست شد. 
9ر�مــ1 بــرا� 9ســب مدال طــال امــروز به 

مصاف ج1 دن 9ا9س از آمر�=ا م1 رود.

شهرخودرو صدرنشين ماند
د�روز هفتــه چهارم رقابت هــا� ليگ برتر با 
برگــزار� ٧ باز� آغاز شــد 9ــه در مهمتر�ن 
باز� هــا ترا9تــور بــا گل بــه خــود� مدافع 
گل گهــر توانســت در خانه ٣ امتيــاز بگيرد. 
در د�گــر باز� مهم روز گذشــته نيز تيم ها� 
شهرخودرو و فوالد در ورزشگاه امام رضا(ع) 
به مصــاف هم رفتنــد 9ه ا�ن بــاز� با نتيجه 
�S-صفــر به ســود فــوالد بــه پا�ان رســيد. 
شــهرخودرو اوليــن باخــت خــود را در هفته 
چهــارم به دســت آورد و فوالد هــم اولين برد 
خود را در بيرون از خانه به 9سب 9رد.با توجه 
به ا�ن ش=ست سپاهان با پيروز� ميتوانست 
صدرنشــين شود اما شــاگردان قلعه نو�1 از 
ا�ن فرصت استفاده ن=ردند تا نما�نده مشهد 

همچنان صدرنشين باق1 بماند.
ترا9تور �S -گل گهر صفر

S� شهرخودرو صفر-فوالد
پارس جنوب٣1 -سا�پا ٢
پي=ان6-ماشين ساز�٢

سپاهان صفر-نفت  مسجدسليمان صفر
نساج٢1 -شاهين صفر

صنعت نفت١-ذوب آهن ١

واليبال ا�ران به فينال آسيا رسيد
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