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در آستان دوست 

اعالم برنامه زمانبندی مسابقات 
مقدماتی قهرمانی ۲۰۱۸ فوتسال 

آسیا

بارسلونا پول فروش نیمار را درست هزینه می کند؟  

تجربه ناکام خرید جانشین برای فیگو و رونالدو

ایرج زبردست

ای صبح، نه آبی نه سپیدیم هنوز 
در  شهر  امید،  نا امیدیم هنوز

دیدی که چه کرد، دست شب با من و تو؟
در باز  و به دنبال کلیدیم هنوز 

کوتاه ورزشی

اتحادیه جهانی دو و میدانی اعالم کرد غذای 
یکی از هتل های رقابت های قهرمانی جهان در 

لندن مسموم بوده است.
چندین  اینکه  از  بعد  نود،  سایت  گزارش  به 
ورزشکار موفق نشدند در رقابت های شب گذشته 
شرکت کنند، اتحادیه جهانی بررسی های فوری 
انتشار  با  امروز  اتحادیه  این  کرد.  آغاز  را  خود 
بیانیه ای اعالم کرد غذای یکی از هتل های رسمی 
نظر  در  لندن  در  ورزشکارها  میزبانی  برای  که 
گرفته شده مسموم بوده و این مسمومیت باعث 
ورزشکارهای  در  روده«  و  معده  »التهاب  ایجاد 

مقیم در این هتل شده است.
انتشار  با  هم  ورزشکارها  این  میزبان  هتل 
روز  شده  سرو  غذای  در  کرد  تایید  بیانیه ای 
»مشکالتی«  هتل  این  آشپزخانه  در  گذشته 
وجود داشته اما تعداد ورزشکارهایی که ممکن 
باشند را »بسیار کم« اعالم  است آسیب دیده 

کرد.
نزدیک به ۵۰ ورزشکار شب گذشته به علت 
دردهای معده و روده راهی بیمارستان شدند. ۴ 
ورزشکار حاضر در مرحله نیمه نهایی رقابت های 
این  مختلف مسابقات جهانی موفق نشدند در 

رقابت ها شرکت کنند.

سیل  با  مقابله  برای  مونیخ  بایرن  مسئوالن 
مصدومیت های جدی یک مربی یوگا و مدیتیشن 

استخدام کردند.
به گزارش سایت نود، »پیتر اشلوز« از ابتدای 
اضافه  بایرن مونیخ  به تمرین های  هفته جاری 
روانی  روحی  وضعیت  بررسی  وظیفه  و  شده 

بازیکن های مصدوم بایرن را برعهده دارد. 
سایت نشریه بیلد گزارش داده مسئوالن بایرن 
این متخصص مشهور یوگا را به عنوان بخشی از 
تیم پزشکی این تیم استخدام کرده اند و او قرار 

است تمام وقت کنار تیم باشد.

ایرانی  مهاجم  که  شد  مدعی  یونانی  سایت 
المپیاکوس یونان به دنبال برگشتن به اوساسونا 
اسپانیا است. به گزارش وب سایت نود،  با چشم 
پوشی از تمام بحث هایی که درباره جدایی کریم 
المپیاکوس شنیده  ایرانی  مهاجم  فرد،  انصاری 
می شود، بحث برگشتنش به اسپانیا نیز مطرح 
شده است. سایت multi-news یونان نوشت: 
از احتمال  را  اخبار زیادی  اوایل ماه گذشته  از 
المپیاکوس شنیده شد  از  فرد  انصاری  جدایی 
اما تمام آنچه که گفته شد خبر برگشتنش به 
بحث  اخبار  این  تمام  وجود  با  بود.  پانیونیوس 
جدیدی درباره او مطرح شد و آن برگشتن به 
اسپانیا و تیم اوساسونا است. کریم در آنجا مطرح 
شد و با درخشش راهی سوپر لیگ یونان گشت.

آتشی: امیدوارم بسکتبال به 
دوران طالیی برگردد

مقدماتی  های  رقابت  زمانبندی  برنامه 
قهرمانی ۲۰۱۸ فوتسال آسیا در منطقه جنوب 
و مرکز آسیا که به میزبانی تبریز برگزار می 
شود، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم 

شد.
به گزارش وب سایت نود و به نقل از سایت 
زمانبندی  برنامه  فوتبال،  فدراسیون  رسمی 
فوتسال   ۲۰۱۸ قهرمانی  مقدماتی  مسابقات 
آسیا در منطقه جنوب و مرکز آسیا با حضور 
۷ تیم در دو گروه از ۲۳ لغایت ۲۵ مهرماه 
۹۶ به میزبانی تبریز در ورزشگاه پورشریفی 

برگزار می شود.
 – قرقیزستان   – ازبکستان   :A گروه 

ترکمنستان – نپال
گروه B : ایران – تاجیکستان - افغانستان

برهمین اساس زمان برگزاری مسابقات به 
شرح زیر اعالم می شود:

یکشنبه ۲۳ مهر
ازبکستان – نپال – ساعت ۱۴

قرقیزستان – ترکمنستان – ساعت ۱۶:۳۰
*افغانستان – ایران – ساعت ۱۹

دوشنبه ۲۷ مهر
نپال – قرقیزستان – ساعت ۱۴

ترکمنستان – ازبکستان – ساعت ۱۶:۳۰
تاجیکستان – افغانستان – ساعت ۱۹

سه شنبه ۲۵ مهر
ازبکستان – قرقیزستان – ساعت ۱۴
ترکمنستان – نپال – ساعت ۱۶:۳۰

ایران – تاجیکستان – ساعت ۱۹

به  بارسلونا  از  یورو  میلیون   ۲۲۲ مبلغ  با  نیمار 
ترین  گرانقیمت  لقب  تا  پیوست  ژرمن  پاریسن 

بازیکن تاریخ فوتبال را از آن خود کند.
به گزارش وبسایت نود، بارسا با پول فروش نیمار 
می تواند ترکیبش را نوسازی کند. کاتاالن ها در 
دو فصل گذشته به خصوص در سطح فوتبال اروپا 
موفقیتی نداشتند و امسال با تقویت ترکیبشان و 
شرایط  توانند  می  نیمکت  روی  والورده  با حضور 
دست  از  را  بزرگی  ستاره  بارسا  دهند.  تغییر  را 
ترکیبش  تقویت  برای  مالی  نظر  از  حاال  اما  داد 
شرایط خوبی دارد و می تواند بازیکنان مهمی را 
به خدمت بگیرد. بارسا در گذشته هم در شرایطی 
مشابه از دست داد و بازیکنانی مثل فیگو و رونالدو 
را با دریافت رقم فسخ قراردادشان از دست داد اما 
نتوانست پول فروش آنها را برای تغییر در ترکیبش  
و ساخت ترکیبش هزینه کند. نمونه موفق در این 
زمینه یوونتوس است که پس از فروش زیدان به 
نظیر  بازیکنانی  با خرید  را  ترکیبش  مادرید  رئال 

بوفون، تورام و ندود کامال متحول کرد.
بارسلونا در حال حاضر تمرکزش را روی خرید 
خط  در  کوتینیو  دفاع،  خط  در  مارتینز  اینیگو 
هافبک و دمبله در خط حمله گذاشته هر چند که 
نام بازیکنان دیگری مثل درکسلر و دیباال هم در 
این  روزهای اخیر مطرح شده است. سوال بزرگ 
جاست که آیا بارسا در سه هفته پایانی فصل نقل 
درست  را  نیمار  فروش  پول  تواند  می  انتقاالت  و 
هزینه کند و بازیکنان مناسبی برای جانشینی وی 

بخرد یا نه.
نقل و انتقاالت بارسا پس از فروش رونالدو

با  را  برزیلی  رونالدوی   ۱۹۹۶ سال  در  بارسا 

از  یورو  میلیون   ۱۵ مبلغ 
فصل  خرید.  آیندهوون 
برای بارسا خیلی بد پیش 
رفت و یک سال بعد اینتر 
میلیون   ۲۸ پرداخت  با 
که  مبلغی  )معادل  یورو 
شد(  هزینه  زمان  آن  در 
به  را  برزیلی  مهاجم 
همان  در  گرفت.  خدمت 
دیگری  بازیکنان  تابستان 

کوئیار  و   )۲،۵( بالن   ،)۴،۵( پوپبسکیو  نظیر  
)۱،۸( توسط بارسا فروخته شدند و بازیکنانی مثل 
استوالس،   آلوارزز،  کیکه  استویچکوف،  لوپتگی، 
ووچویچ و آرنائو به عنوان بازیکن آزاد بارسا را ترک 
تابستان ۳۶،۸   آن  در  ها مجموعا  کاتاالن  کردند. 

میلیون یور از فروش بازیکنانشان درآمد داشتند.
بارسا نتوانست درآمد خوبی که در آن تابستان 
خرید  بهترین  کند.  هزینه  درستی  به  را  داشت 
برای  که  بود  ریوالدو   ۱۹۹۷ تابستان  در  بارسا 
خریدنش از دپورتیوو الکرونیا ۲۳،۵ میلیون یورو 
هزینه شد. هافبک برزیلی تبدیل به یکی از سمبل 
های تاریخ بارسلونا شد. دیگر خریدهای بارسا در 
یورو(،  میلیون   ۱۸( اندرسون  سونی  تابستان  آن 
رایزیگر )۸(، دوگاری )۴(، بوگارده )۳،۷(، چیریچ 
)۰،۹(، آمونیکه و کوادرادو )۰( بودند. به جز دروازه 
بان هلندی بقیه در سطح انتظار نبودند. بارسا برای 
هزینه  یورو  میلیون   ۵۹،۲ بازیکنان  این  خهرید 
کرد. دوگاری شش ماه بعد بارسا را ترک کرد که 
و  داشت  درآمد  یورو  میلیون   ۵،۵ فروشش  البته 

بارسا حداقل از نظر مالی در مورد وی ضرر نکرد.

آمار پس از فیگو
تابستان  در  بارسا 
۲۰۰۰ در یک انتقال 
به  را  فیگو  جنجالی 
رئال مادرید فروخت. 
برای  پرز  فلورنتینو 
بازیکن  این  خرید 
یورو  میلیون   ۶۰
هزینه کرد. در همان 
 ۶( دهو  تابستان 
میلیون یورو(، رونالد دی بوئر )۵،۵(، آرنائو )۲،۱(، 
از  لیتمانن)۰(  و  بوگارده  آمونیکه،   ،)۱،۲( هسپ 
تابستان  آن  در  بارسا  مجموعا  شدند.  جدا  بارسا 
درآمد  بازیکنانش  فروش  از  یورو  میلیون   ۷۴،۸
پول  نتوانستند  هم  بار  این  اما  ها  داشت.کاتاالن 
در  کنند.  هزینه  درستی  به  را  دریافتی  های 
و  آرتتا  رینا،  په  په  نظیر  بازیکنانی  تابستان  آن 
سانتاماریا از آکادمی بارسا به تیم اصلی رسیدند. 
اوورمارس  مارک  ها  کاتاالن  خرید  ترین  پرهزینه 
نیوکمپ  به  آرسنال  در  از درخشش  که پس  بود 
آمد و در این تیم توفیقی نداشت. خرید وی ۴۰ 
میلیون یورو هزینه داشت. بارسا برای خرید پتی 
از تیم انگلیسی ۱۵ میلیون یورو هزینه کرد. جرارد 
 ،)۱۶،۵( پرز  آلفونسو  یورو(،  میلیون   ۲۱،۶( لوپز 
دوتروئل )۴(، دالپنا )بازگشت قرضی از التزیو( تازه 
این  برای خرید  ها  کاتاالن  بودند.  بارسا  واردهای 
یعنی  کردند  هزینه  یورو  میلیون   ۹۷،۱ بازیکنان 
۲۲،۳ میلیون یورو بیش از هزینه هایی که انجام 
داده بودند اما هیچ کدام از این خریدها نتوانستند 

جای بازیکن پرتغالی را پر کنند.

موارد دیگر
فروش  برای  تابستان  آن  در  بارسا   :۸۵-۱۹۸۴
میلیون   ۱۳ معادل  مبلغی  ناپولی  به  مارادونا 
سالگی   ۳۴ سن  در  کوئینی  داشت.  درآمد  یورو 
اتلتیکو  راهی  موران  انریکه  رفت،  اسپورتینگ  به 
از  بارسا  شد.  بازنشسته  اولمو  آنتونیو  و  شد 
نکرد.  استفاده  درست  هم  مارادونا  فروش  پول 
دو  تاتنهام  از  آریچبالد  استیو  خرید  برای  آنها 
 ۲۰ فقط  بازیکن  این  که  پرداختند  یورو  میلیون 
ثمر  به  گل  ده  البته  که  داشت  بارسا  برای  بازی 
آکادمی  از  کالدره  رامون  تابستان  آن  در  رساند. 
ملحق  بارسا  ترکیب  به  هم  ساراگوسا  از  سالوا   و 

شدند.
اینتر،  به  رونالدو  فروش  از  قبل   :۹۵-۱۹۹۴
برای  رئال  پیوست.  رئال  به  بارسا  از  الدروپ 
آن  در  کرد.  هزینه  یورو  میلیون   ۹،۶ انتقال  این 
 ،)۲،۱( زوبیزارتا   ،)۲،۴( سالیناس  خولیو  تابستان 
خوان کارلوس )۰،۹(، رونی اکلوند )۰،۷۵( فروخته 
کارراس  ووچویچ،  روماریو،  مثل  بازیکنانی  شدند. 
هم بدون آن که درآمدی به بارسا برسانند از این 
انتقاالت  و  نقل  از  مجموعا  بارسا  تیم جدا شدند. 
پول  این  که  داشت  درآمد  یورو  میلیون   ۱۵،۷۵
از برشیا )۱۲ میلیون یورو(،  را برای خرید هاگی 
اسکورزا از بیلبائو )۴(، آبالردو از اسپورتینگ )۳(، 
اسکش از بیلبائو )۱،۲( میلیون یورو هزینه کردند 
و بازیکنانی مثل لوپتگی و کورنیف هم به عنوان 
بازیکن آزاد خریده شدند. هاگی و آبالردو بازیکنان 
و  الئودروپ  جدایی  از  بعد  اما  بودند  تاثیرگذاری 
روماریو، هواداران بارسا توقع ستارگان بیشتری را 

داشتند.

وزیر ورزش و جوانان بعد از دیدار با اعضای هیات مدیره باشگاه 
اسالمی،رفتن  به  فرهنگ  و  اخالق  حاکمیت  گفت:  پرسپولیس 
و  هواداران  با حفط حرمت  باشگاه شدن همراه  و سوی  سمت 
پیشکسوتان به همراه درآمدزایی باید در صدر برنامه های شما 

 باشد .
وزارت  خبری  پایگاه  از  نقل  به  و  نود  سایت  وب  گزارش  به 
مدیره  هیات  دیداربا  در  سلطانی فر  مسعود  جوانان  و  ورزش 
اصول  و  اخالق  :  حاکمیت  گفت  پرسپولیس  باشگاه  جدید 
فرهنگ اسالمی، رفتن به سمت و سوی باشگاه شدن همراه با 
حفط حرمت هواداران و پیشکسوتان به  همراه درآمدزایی باید 

در صدر برنامه های شما باشد   
پرسپولیس  خوب  موقعیت  به  اشاره  با  جوانان  و  ورزش  وزیر 
موجود  روند  استمرار   : کرد  آسیایی،تاکید  های  تیم  بین  در 
پرسپولیس  قهرمانی  و  برای موفقیت  اهتمام همه  و  موفقیت ها 
در لیگ قهرمانان آسیا باید به عنوان یک هدف مهم مد نظرتان 
باشد و همه  گونه حمایتی برای نتیجه گرفتن یک تیم باشگاهی 
از ایران بعد از سالها در این جام،از سوی وزارت خانه خواهیم 

داشت و اعتبار  فوتبال ایران باید حفظ شود .
وزیر ورزش در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مباحث 
اخالقی و حفظ شان و منزلت فوتبال در ورزش در این باشگاه 
 مردمی پرداخت و گفت : از اعضای هیات مدیره می خواهم که 

موضوع حرمت بزرگترها و پیشکسوتان و توجه الزم و کافی به 
 خواست های هواداران را کامال مد نظر داشته باشند   

ورزشی  های  ستاره  و  کرد:بازیکنان  اضافه  فر  سلطانی  دکتر 
بازی  زمین  در  انها چه  و منش  رفتار  و  الگوی جوانان هستند 
و چه  در خارج از میدان فوتبال بر روی آنها تاثیر دارد محیط 
باشگاه و ترویج مباحث فرهنگی و اخالقی در آن باید به گونه 

ای باشد که  روز به روز این مفاهیم ارزشی تقویت شود .  
با  خود  سخنان  از  دیگری  قسمت  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
هیات مدیره جدید باشگاه پرسپولیس به ثبت درآمدزایی باشگاه 
پرداخت  و گفت : حل شدن مشکل بدهی مالیاتی و بدهی به 
اشخاص و توجه به ظرفیت های درآمدزایی پرسپولیس برنامه 
های مبسوط و  عملی نیاز دارد و معتقدم با حضور هیات مدیره 
جدید این امکان بیشترو بهتر بوجود آمده است   همچنین برنامه 
و  پایه  فوتبال  در  ها  باشگاه  های  فعالیت  برای گسترش  ریزی 
تیم  که  نیاز  نحوی  به  امید  و  نوجوانان،جوانان  سنی  های  رده 
وزیر  تاکید  مورد  شود  تامین  جوانان  های  رده  در  بزرگساالن 

ورزش و جوانان قرار گرفت.
از  گزارشی  پرسپولیس  عامل  مدیر  طاهری  نشست  این  در 
بیگی  حاجی  و  کرد  ارائه  آن  روی  پیش  مشکالت  و  ها  برنامه 
از  ابراز خوشحالی  با  و روغنی  دو عضو جدید هیات مدیره هم 
، آمادگی خود را برای  حضورشان در هیات مدیره پرسپولیس 

هیات  اعضای  سایر  کنار  در  تیم  این  مشکالت  اقتصادی  حل 
و  کاشانی  آقایان  همچنین  کردند.  اعالم  عامل  مدیر  و  مدیره 
های  موفقیت  و  نیازها  و  مشکالت  خصوص  در  نیز  گرشاسبی 
مدیره  هیات  وزیر  و  به  را  گزارشاتی  پرسپولیس  فوتبال  تیم 

ارائه کردند.

انتقاد تند کاپیتان سابق بوکس از فدراسیون 
کاپیتان و مربی سابق تیم ملی بوکس از اوضاع نه 

چندان جالب این رشته انتقاد می کند.
به گزارش »ورزش سه«، بیش از یک هفته است 
که احمد ناطق نوری به ۲۸ سال حضور خود در 
راس فدراسیون بوکس خاتمه داده و وزارت ورزش 
افشین داوری را به عنوان سرپرست این فدراسیون 

معرفی کرده است. 
با این حال مربی کوبایی همچنان به کار خود در 
تیم ملی ادامه می دهد اما کاپیتان سابق تیم ملی 
که خیمنز را در امر مربیگری همراهی می کرد، 
دیگر حاضر به ادامه کارش نیست. علی مظاهری،  
کاپیتان سابق تیم ملی که مدتی بود به عنوان مربی 
در اردوها حاضر می شد، در مورد کنار رفتنش و 
همچنین شرایط فعلی بوکس با خبرنگار »ورزش 

سه« به گفت و گو پرداخت.
شرایط برای ماندنم مساعد نبود

مدتی است که در کنار تیم ملی نیستم چون 
ماجرای  البته  نبود.  مساعد  ماندنم  برای  شرایط 
کناره گیری من ربطی به رفتن یا ماندن ناطق نوری 
نداشت. من برخی مشکالت با کادرفنی داشتم و به 
همین دلیل تصمیم گرفتم با شرایط موجود کنار 

تیم نباشم چون شأن من اصال حفظ نمی شد.
 چه کسی اسم مرا از لیست خارج کرد؟

من از زمانی که خیمنز، سرمربی کوبایی به تیم 
ملی ایران آمد، در کنار او بودم اما در یک اردو به 
دالیل شخصی و بعد از هماهنگی با او در تمرینات 
حاضر نشدم. قرار شد از اردوی کرمانشاه بار دیگر 
در کنار کادرفنی حاضر شوم و به من گفتند که 
خیمنز شما را خواسته اما وقتی اسامی مربیان از 
سوی فدراسیون اعالم شد، دیدم نام من در لیست 
نیست. مشخص نیست چه کسی اسم مرا از لیست 
بیرون آورده اما دیگر نمی توانستم به فدراسیون 

اعتماد کنم.

 کوچک بودن خودشان را نشان دادند
صحبت  فدراسیون  جدید  سرپرست  داوری،  با 
کردم و می دانم که او ایده های نویی برای اداره 
با این حال نمی دانم چه کسی در  بوکس دارد. 
مورد خارج شدن نام من از لیست مربیان پاسخگو 
است. حسینی نایب رییس فدراسیون و مدیر تیم 
با این کارها  اما  های ملی باید جواب مرا بدهند 
کوچک بودن خودشان را نشان دادند. به من می 
گویند بیا و در اردوی تیم ملی باش اما بدون هیچ 
دلم  نمی شود. همیشه  که  ای  نامه  یا  قراردادی 

ام و پولی  اردوها رفته  برای بوکس سوخته و به 
هم نگرفتم اما دیگر این بار حاضر نیستم چنین 

کاری کنم. 
 کار از دست ناطق خارج شده بود

۱۷ ساله بودم که ناطق نوری را دیدم و توسط او 
به بوکس وارد شدم. او به عنوان یک مدیر کارنامه 
نیز سمت  جهانی  فدراسیون  در  و  داشت  خوبی 
داشت اما در این ۲ سال آخر فدراسیون در اختیار 
برخی فدراسیون نشین ها قرار گرفته بود و کار از 
دست ناطق نوری خارج شده بود. پتانسیل بوکس 
خیلی خوب است اما نمی دانم چرا بهترین های 
ایران را در اردوهای تیم ملی نمی بینم. مشخص 
چگونه  برتر  نفرات  از  کردن  دعوت  روش  نیست 

تعریف شده است. 
 انتقادات به خیمنز را قبول ندارم

از نظر من مربی کوبایی تیم ملی یکی از مربیان 
خوب دنیاست و من که کنار او کار کردم، می دانم 
که خیلی خوب تمرین می دهد. اینکه سه ستاره 
به برخی کالس ها  نرفتن  به خاطر  نیست فقط 
است. هر کسی پول داشته باشد و به کالس برود،  
سه ستاره می شود. بستگی دارد ما چطور از این 
مربی کار بکشیم و بگوییم چه کسانی را دعوت 
کند. متاسفانه ۱۵ نفر بوکسور و ۶۰ نفر کادرفنی 

داریم!

سلطانی فر:همه باید کمک کنیم تا پرسپولیس امسال قهرمان آسیا شود

مظاهری: کار از دست ناطق خارج شده بود

حمله بسکتبال ایران به اردوگاه هند در اولین گام
کارشناس بسکتبال ایران اعتقاد دارد که قهرمانی در آسیا برای 

تیم کشورمان دور از دسترس نیست. 
به گزارش »ورزش سه«،  در شرایطی آسمان خراش های ایران 
کار خود را از فردا با دیدار مقابل هند در رقابت های کاپ آسیا 
آغاز می کنند که به نظر نمی رسد در مرحله مقدماتی کار سختی 

پیش رو داشته باشند. 
عنایت اهلل آتشی، کارشناس بسکتبال و مربی سابق تیم ملی 
درباره این رقابت ها به خبرنگار »ورزش سه« می گوید: »کاپ 
آسیا برای اولین بار با حضور تیم های استرالیا و نیوزلند برگزار می 
شود. با توجه به گروهبندی صورت گرفته کار ما در دور نخست 
راحت خواهد بود اما در مراحل بعدی باید با جدیت بیشتری کار 
کنیم. هند به عنوان اولین حریف ما تیمی نیست که بخواهیم 
خیلی روی آن مانور بدهیم. در سال ۸۳ که مربی تیم ملی بودم، 
هند را که یک تیم نسبتا قدرتمند بود، شکست دادیم و از آن پس 

دیگر آنها نتوانستند حرفی برای گفتن داشته باشند.«
وی در ادامه با اشاره به ترکیب تیم ملی می افزاید:  »امیدوارم 
بسکتبال با تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه بتواند به روزهای 
طالیی خود برگردد. حامد حدادی به تیم اضافه شده و می تواند 
هم از نظر فنی و هم روحی و روانی به تیم ملی کمک کند. 
بازیکنی مثل او در سطح آسیا بی نظیر است و اگر کارایی خودش 
را داشته باشد، قدرت تیمی ما را باال می برد. این تیم جوان تر 

شده و باید به آن کمک شود.«
آتشی درباره شانس قهرمانی ایران خاطرنشان می کند: »نباید از 
تیمی مثل استرالیا بترسیم، اگرچه آنها با نفرات اصلی خود به این 
رقابت ها نمی آیند. جسارت و جنگندگی بازیکنان ایران بسیار 
مهم است و نباید به نام حریف توجهی کنیم. نباید این تفکر را 
داشته باشیم که استرالیا چون در سطح جهان است نمی توانیم 
آنها را شکست دهیم. نیوزلند نسبت به استرالیا تیم ضعیف تری 
است و نباید لبنان را با آن همه تماشاگر و داشتن شرایط میزبانی 

دست کم بگیریم.«

فدراسیون جهانی تکواندو، رنکینگ ورزشکاران را در 
این رنکینگ  امتیازات  ماه »آگوست« اعالم کرد که 

تا پایان مسابقات ماه »جوالی« محاسبه شده است.
از روابط عمومی  به گزارش »ورزش سه« و به نقل 
فدراسیون تکواندو و به نقل از سایت رسمی فدراسیون 
جهانی تکواندو رده بندی جهانی تکواندوکاران در ماه 
»آگوست« را اعالم کرد، امتیازات این رنکینگ تا پایان 

مسابقات ماه »جوالی« 2017 لحاظ شده است.
 در این رنکینگ امتیازات سال 201۳ به طور کل از 
جدول رده بندی حذف و از امتیازات 2014 و 2015 به 
ترتیب 75 و 50 درصد کسر شده است. همچنین با 
اعالم رنکینگ ماه جدید، 25 درصد از امتیاز ماه قبل 

در سال 2016 کسر خواهد شد.
فدراسیون  سوی  از  شده  اعالم  رنکینگ  آخرین  در 
جهانی تکواندو، آرمین هادی پور در وزن 54- کیلوگرم 
فرزان  گرفت،  قرار  رده بندی  جدول  سوم  رده  در 
کشورمان  کیلوگرم   -5۸ وزن  تکواندوکار  عاشورزاده 
همچنان جایگاه دوم را در میان تکواندوکاران جهان 
 -6۳ وزن  نماینده  حسینی  میرهاشم  دارد،  اختیار  در 
قهرمانی  رقابت های  از  پس  که  کشورمان  کیلوگرم 
جایگاه  مسابقات  این  نقره  مدال  کسب  با  و  جهان 
سیزدهم را به خود اختصاص داده بود، همچنان در این 
دوازدهم  جایگاه  نیز  یعقوبی  ابوالفضل  دارد،  قرار  رده 

وزن 6۸- کیلوگرم قرار دارد.
مسعود حجی زواره در وزن 74- کیلوگرم با یک پله 
صعود در رده پنجم جدول است، مهدی خدابخشی در 
رده پنجم وزن ۸0- کیلوگرم قرار دارد، احمد محمدی 
و سجاد  چهارم  و  بیست  رده  کیلوگرم  وزن ۸7-  در 
مردانی در وزن ۸7+ کیلوگرم رده چهارم را در اختیار 

دارند.
اما در گروه زنان ناهید کیانی در وزن 49- کیلوگرم رده 
42 را به خود اختصاص داده است، طیبه پارسا در وزن 
57- کیلوگرم در رده 64 قرار دارد، کیمیا علیزاده در 
وزن 62- کیلوگرم همچنان رده هجدهم را در اختیار 
دارد و در وزن 67- کیلوگرم ملیکا میرحسینی با 4 پله 

صعود جایگاه 94 را کسب کرده است.
هیچ  بدون  کیلوگرم  وزن 7۳-  در  پوراسماعیل  زهرا 
تغییری جایگاه یازدهم را به خود اختصاص داده است 
و اکرم خدابنده در وزن 7۳+ کیلوگرم در رده شانزدهم 

قرار دارد.

جدیدترین رنکینگ جهانی 
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