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روسیه قهرمان جامجهانی
کشتی فرنگی -آبادان شد

شاگردان اشکانی به سکوی
سوم جهان بسنده کردند

نگاهی به بهترینهای ورزش ایران در سال 95

از رستـم تا سهـراب!

روسیه قهرمان جامجهانی کشتی فرنگی -آبادان شد

امیدوارم سال  96خوشیمن باشد

دس��ت ش��اگردان ج��وان عل��ی اش��کانی از تکرار
عنوان قهرمانی در س��یوپنجمین دوره رقابتهای
جامجهان��ی -آب��ادان کوتاه ماند.تیم ملی کش��تی
فرنگ��ی ایران درحالی قهرمانی را از دس��ت داد که
پنجش��نبه در عین شایس��تگی مقابل روسیه که با
همه عنواندارانش به ایران آمده بود ،شکست خورد
و راه��ی ردهبندی ش��د .گوششکس��تههای ایران
دی��روز در دیدار ردهبندی مقابل ترکیه مقتدرانه به
برتری  2 -6رس��یدند و بر سکوی سوم جامجهانی
تکی��ه زدن��د.ب��ه اینترتیب روسه��ای مدعی که
از قب��ل گفت��ه بودند ب��رای قهرمانی راه��ی ایران
میش��وند ،در دیدار فینال با پی��روزی  3-5مقابل
آذربایج��ان جام قهرمانی را باالی س��ربردند تا پس
از  4س��ال بار دیگر روی س��کوی نخست دنیا قرار
گیرند .جامجهانی درحالی به میزبانی آبادان برگزار
ش��د که مس��عود س��لطانیفر ،وزیر ورزش،مهدی
هاشمینسب و بهنام سراج بازیکنان سابق استقالل
و پرسپولیس تماش��اگر ویژه این دیدار بودند .علی
اشکانی سرمربی تیم ملی بعد از سومی شاگردانش
گفت« :نتیجه نسبتا خوبی گرفتیم .امیدوارم مردم
ای��ن عیدی را از ما قبول کنن��د .حق ما حضور در
فینال بود اما ناداوری باعث ش��د به فینال نرسیم».
گفتنی است حسین نوری( ۸۵کیلو) قبل از کشتی
ی که مش��غول گرم کردن
در دیدار ردهبندی درحال 
بود ،دچار شکس��تگی از ناحیه پا ش��د .الزم به ذکر
اس��ت تیمهای اول تا س��وم این رقابتها به ترتیب
 ۱۵ ،۲۵و  ۱۰هزار دالر جایزه گرفتند.
ردهبندی .1 :روس��يه  .2آذربايج��ان  .3ايران .4
تركيه  .5آلمان  .6اوكراين  .7قزاقستان  .8بالروس

منصوریان :دروغ بود که شاهرودی مرا به پرسپولیس برد

شاگردان اشکانی به سکوی
سوم جهان بسنده کردند

حال شهربانو منصوریان
مساعد است

پس از اعالم خبر بس��تری ش��دن ش��هربانو منصوریان
قهرمان ووش��وی ایران به عل��ت عارضه قلبی ،تالشها
برای ارتباط با یکی از اعضای خانوادهاش بینتیجه ماند
اما در این ارتباط رئیس هیئت ووش��وی استان اصفهان
اظهار کرد« :تش��خیص اولیه پزش��کان حمله ناگهانی
قلبی بوده که بعد از بس��تری ش��دن با رسیدگی کادر
درمان خوش��بختانه وضعیت ایشان مساع د است و قرار
است با نظر پزشک امروز از بیمارستان مرخص شود».

میخواهم در سال جدید استقالل قدرتمندتری بسازم
سال  9 5رو به اتمام است و سال  96از راه میرسد.
علیرضا منصوریان ،سرمربی تیم استقالل در این
روزهای پایانی س�ال ،حرفهایی درباره سالی که
تمام ش�د ،میزن�د .او در مصاحب�های متفاوت از
آرزوی بزرگش در سال  96میگوید.
بهترین خاطره سال 95؟
بهتری��ن خاط��ره س��ال ...95اتفاقات��ی ب��وده که مرا
خوش��حال کرده.قطع��ا بهترینش رس��یدن به آرزوی
سرمربیگری استقالل بود.
ب�ه خاط�ر همی�ن میگفتی�د از اس�تقالل
نمیروید؟
من از بچگی آرزو داش��تم به استقالل برسم.چند سال
ی و بعد از آن آرزو کردم س��رمربی
ب��رای این تی��م باز 
استقالل ش��وم.سالها منتظر ماندم تا این رویا تبدیل
به واقعیت ش��ود .حاال وقتی به این رویا رسیدهام ،باید
به س��ادگی از آن بگذرم؟ ش��ما جای من بودید چهکار
میکردید؟من فقط یاد گرفتم تالش کنم تا بتوانم همه
را متقاعد کنم که میتوانم تیم را موفق کنم.
ب�ردنبازی س�نتی چط�ور؟ بی�ن خاطرههای
خوبتان هست؟
قطعا همینطور اس��ت.چند خاطره خوب از سال 95
دارم که یکی همین برد بازی س��نتی اس��ت.برد السد
ه��م برایمان خاطره خوبی بود.اگر بازی را میباختیم،
به آس��یا نمیرسیدیم.خیلیها میگفتند بازی مرگ و
زندگی من هم هس��ت .به خاطر همین اهمیت زیادی
داشت.
شب بازی سنتی چند نفر با شما تماس گرفتند
و پیغام دادند؟
دقیقش را میخواهی��د؟ باید ریز مکالمهها و پیامکها
را بگیرم(.خن��ده) خ��ب خیلیها زنگ زدن��د و پیغام
دادند .از دوستان س��ینمایی بگیرید تا پیشکسوتها و
دوستان و هواداران.اقوام هم زنگ زدند ،حتی آنها که

پرسپولیسی هستند.
برادرتان هم که پرسپولیسی است.
بله ،محمدرضا پرسپولیسی است.
اینکه میگفتند یک بار رفته بودید سر تمرین
پرسپولیس تست بدهید ،درست بود؟
نه ،به هیچوجه درس��ت نبود.میگفتند رضا شاهرودی
مرا برده تا تس��ت بدهم و آنها م��را نپذیرفتهاند .این
خبرها همه اشتباه است .من از اول استقاللی بودم.
این ماجرای تماس قلعهنویی با خانه ش�ما برای
رفتن به استقالل چه بود؟
داس��تان دارد.آن روز من ب��ا یکی از بچه محلهایمان
در خان��ه ب��ودم.تلفن زنگ خ��ورد.رفیقم گوش��ی را
برداشت .به من گفت که یکی زنگ زده و میگوید امیر
قلعهنویی است و تو را میخواهد.اول فکر کردم شوخی
میکند .بچهمحلها قدیم از این کارها میکردند.وقتی
گوشی را گرفتم دیدم ،خود قلعهنویی است.او گفت به
استقالل بیا و من هم به استقالل رفتم.
بدترین خاطره سال  95چه بود؟
خ��ب خاطره ب��د ما ،مرگ مرح��وم پورحی��دری بود.
منصورخ��ان عزیز ما بود و حیف ش��د از بینمان رفت.
خ��دا رحمتش کند.در کش��ور هم چن��د اتفاق تلخ از
جمله پالسکو ،سیل در بعضی شهرها از جمله سیستان
بلوچستان ،ریزش بهمن و مرگ یکسری هموطن در
جاده فیروزکوه رخ داد.امیدوارم س��ال  96خوشیمن
باشد و دیگر هموطنان عزیزمان را از دست ندهیم.
سال  96در راه است.بزرگترین هدف شما در
این سال چیست؟
بزرگترین هدف ما س��اختن یک استقالل قدرتمندتر
است.
و هدف این استقالل؟
قهرمانی در آسیا ،یکی از هدفهای اصلی ماست.البته
میدانیم سخت است ولی غیرممکن نیست.
 /٩٥١٧٦١٥٠ب

ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺧﺎور ٨٠٨

ش �ﺎرت  ٢٧٢٠١١٤و ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان
 ٥٤٦ - ٣٢ع  ٩٦ش ﭘﺮوﻧﺪه ٣٢٧٢٠٢٠٧٧
ﺑﻨﺎم ﺻﺪف اﻧﻔﺮاد� ﻣﻔﻘﻮدو ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ
 /٩٥٣٦٦١٥٩ف

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮا�ﺪ  ١٤١ﺳﻮرﻣﻪ ا� ﻣﺪل ٨٢
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٥٨٨٤٥٣ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 ١٤٨٢٢٨٢١٠٤٦٠٦ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼ�
ا�ﺮان  ٢٣٩-٩٥ب  ٢١ﺑﻨﺎم ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﺰاﺋ�
ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ
 /٩٥٣٦٦٣٠٥م

 /٩٥٣٢٩٧٩٢م

