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جام جهانی

واکنش بارتومئو به جنبش آگوستی بندیتو:

اصال به استعفا فکر نمیکنم

جوزپ ماریا بارتومئو ،رئیس بارسلونا در واکنش به جنبشی که
آگوستی بندیتو علیه او به راه انداخته و در حال جمع آوری امضا
از اعضای باشگاه است مدعی شد هیچ بحرانی که چنین اقدامی
را توجیه کند ،در بارسا وجود ندارد.
به گزارش  ،mundodeportivoبندیتو که یکی از
نامزدهای ریاست باشگاه در سالهای  2010و  2015بود،
اخیرا در اعتراض به عملکرد بارتومئو جنبشی به راه انداخته
و در تالش است تا  16750عضو باشگاه را متقاعد کند که
هیئتمدیره کنونی باید عوض شوند .بندیتو جمعه هفته پیش
رسما اعتراضش را تسلیم باشگاه کرد و از آن روز به مدت دو
هفته فرصت دارد تا به تعداد کافی امضا جمعآوری کند .بارتومئو
در این خصوص گفته است :اول از همه به اقدام و نظر بندیتو
احترام میگذارم .هر عضو و هوادار بارسلونا این حق را دارد که
اعتراض داشته باشد .اما اگر بخواهیم نسبت به وضعیت کلی
باشگاه در سه بخش ورزشی ،اقتصادی و اجتماعی قضاوت
کنیم ،دلیلی برای به وجود آمدن چنین جنبشی وجود ندارد .در
بخش ورزشی ،به تازگی پروژهای موفق با انریکه را با کسب 9
جام از  13جام ممکن به پایان بردیم و با والورده دوره جدیدی
را شروع کردهایم .مربیای که به کار با جوانان و بازیکنان
آکادمی اعتقاد دارد .در قسمت اقتصادی وضعیت ازاین بهتر
نمیشود .بارسا به لحاظ درآمد در صدر فهرست مجله فوربس
قرار دارد .بارسلونا پول دارد و در مراحل ابتدایی پروژه عظیمی
چون اسپای بارسا نیز قرار دارد .اگر باشگاه به لحاظ اقتصادی
وضعیت مطلوبی نداشت ،چنین پروژههای جاه طلبانهای را
دنبال نمیکرد.
پنجره نقل و انتقاالت بدون خرید کوتینیو بسته شد .مردمروی این خرید حساب کرده بودند .آیا باشگاه در بحران است؟
نه .ما تالش کردیم بهترین تیم ممکن را داشته باشیم و حاال
تالش میکنیم پیروز شویم و فاتح بیشترین جامهایی ممکن
شویم .کمی بدبینی وجود دارد .نظرات منفی درباره راهی که
بارسلونا در آن قرار دارد شنیدم و خواندم .این باشگاه مهمترین
باشگاه جهان است .ما آمادهایم و تیمی رقابتی داریم .بازیکنان
جدیدی داریم و پیروزی را انتخاب کردیم .بدبینی بیشتری
وجود ندارد؛ برای اینکه به نظر میرسد باشگاه ارزشهای
ورزشی خود را از دست داده است که این درست نیست.
 چرا فکر میکنید بدبینی وجود دارد؟نمیدانم .فصل گذشته ما فاتح سوپرکاپ اسپانیا و کوپا دل ری
شدیم و برای قهرمانی در اللیگا تا آخرین روز تالش کردیم.
اما در لیگ قهرمانان در مسیر درستی قرار نداشتیم .حاال تغییر
به وجود آمده است؛ لوئیز انریکه رفته و والورده آمده است .حاال
بازیکنانی داریم که میتوانند در نقش مهمی بازی کنند .سمدو،
پائولینیو ،دلوفئو و دمبله را به عنوان جانشین نیمار خریداری
کردیم .من از بدبینی صحبت میکنم برای اینکه به نظر
میرسد ما تیم بدتری هستیم؛ در صورتی که اینگونه نیست.
در هر پست تیم بهتری داریم و بازیکنانی مانند آلنیا و اورتوال از
تیم دوم به تیم اصلی اضافه شدند .مردم میتوانند ببینید که این
تیم رقابتیتری نسبت به تیم فصل گذشته است .اگرچه نیمار را
در اختیار نداریم ،اما دمبله در تیم است .مثلث  MSNدر کار
نیست اما توازن بهتری در زمین داریم .این کارها با والورده به
خوبی انجام شده است .او تیم را با تغییراتش به خوبی مدیریت
کرده است .والورده به سبک بارسلونا اعتقاد دارد و روی فوتبال
بر پایه الماسیا تمرکز کرده است.
 همه این پیروزیها در عصر مسی بود .درست است؟این موضوع با رونالدینیو آغاز شد و مسی آن را ادامه داد .آنها
بهترین بازیکنان این دوره بودند که با مربیهای با کیفیتی
کار کردند.
 آیا نیمار به بارسلونا خیانت کرد؟او کارهایش را در مسیر درستی انجام نداد.
 آن مسیرها چه چیزهایی هستند؟اگر بازیکنی میخواهد برود ،باید به طور واضح اعالم کند و
ببیند ما چه کاری انجام میدهیم .این موضوع به باشگاه برای
پیدا کردن جانشین زمان میدهد .او این فرصت را در اختیار
باشگاه قرار نداد .نیمار و پدرش کارهایشان را با ابهام انجام
میدادند و مطمئن نبودند .نمیگویم او میخواست باشگاه را
ترک کند و  222میلیون یورو به حساب باشگاه اضافه کند تا
در بازار تورم ایجاد شود.
 مینگال گفت به باشگاه نسبت به ترک نیمار هشدار داده بود؟تماسی با من گرفته نشد و این موضوع صحت ندارد .شاید
به شخص دیگری گفته باشد .من با مینگال ژانویه گذشته به
صورت جدی در مورد فوتبال در خانهام صحبت کردم .فکر
میکنم جمعه 27 ،ژانویه بود .باشگاه از این موضوع آگاه بود
که ممکن است نیمار در طول تور آمریکا باشگاه را ترک کند.
جایگزین او از لحظه اول توسط تیم فنی انتخاب شد و دمبله
بود .سپس مقدمات انتقال او را فراهم کردیم .اگر پدر نیمار به
ما میگفت که پسرش میخواهد باشگاه را ترک کند ،مطمئن ًا
وضعیت تغییر زیادی میکرد .میخواهم این موضوع را به یاد
بیاورم که فوتبال از پول پر شده است .هم در انگلستان و هم در
فرانسه این موضوع وجود دارد.
 فکر میکنید چرا نیمار از بارسلونا رفت؟نمیدانم .باید از خودش بپرسید .او به ما چیزی نگفت .به خاطر
پول؟ چرا یک پروژه ورزشی را رهبری میکند؟ اینجا بهترین
باشگاه جهان است که بدون شک بسیاری از بازیکنان برتر
جهان را در اختیار دارد و یکی از آنها مسی است .اما نمیدانم
چرا نیمار موضوع را برای ما توضیح نداد .مبلغ فسخ قراردادش
را پرداخت کرد و رفت.
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بر اساس اعالم ترانسفرمارکت

رئال مادرید باالتر از بارسلونا؛ باارزشترین تیم دنیا
در حالی که امسال پیاسجی با خریدهای
خود بازار نقل و انتقاالت را تحتتأثیر قرار
داد؛ اما هنوز باارزشترین تیم دنیا رئال
مادرید نام دارد.
به گزارش «ورزش سه» ،پیاسجی نیمار
را با  222میلیون یورو به خدمت گرفت و در
مجموع  238میلیون یورو در بازار هزینه کرد
(خرید امباپه فعال قرضی است) .این باشگاه
از فروش بازیکنانش نیز  65میلیون یورو

بهدستآورد؛ اما در فهرست اعالم شده توسط
وبسایت ترانسفرمارکت ،پاریسن ژرمن در جایگاه
هشتم با ارزشترین تیمهای دنیا قرار دارد.
جایگاه اول در اختیار رئال است .با از دست
دادن خامس ،ماریانو ،موراتا ،په په ،دانیلو
و کوئنترائو و جذب سبایوس ،تئو ،بازگشت
یورنته ،وایه خو ،مایورال و نیز اضافه شدن
اشرف حکیمی از تیم دوم 48.2 ،میلیون یورو
از ارزش کهکشانیها کاسته شد ولی آنها

همچنان با  743.8میلیون یورو در صدر قرار
دارند .بارسلونا با  ،706.5چلسی با  ،614.4من
سیتی با  ،588.75بایرن با  ،581.4من یونایتد
با  ،567.75یوونتوس با  ،538.6پی اس جی با
 ،521.5اتلتیکو با  511و تاتنهام با 505.25
میلیون یورو در جایگاههای دوم تا دهم قرار
دارند .در میان  10تیم باارزش دنیا ،سه تیم
اسپانیایی 4 ،تیم انگلیسی ،یک تیم از ایتالیا،
فرانسه و آلمان دیده میشوند.

بوفون :خطرناک ترین مهاجمی
که دیدم رونالدو بود

بکام به دنبال انتقال رونالدو
به لیگ آمریکا

نشریه میرر مدعی شد که دیوید بکام قصد دارد کریستیانو رونالدو ،فوق ستاره
رئال مادرید را در سال  2020برای تیمش به خدمت بگیرد.
به گزارش «ورزش سه» ،اسطوره فوتبال انگلیس در تالش است تیمی را در
شهر میامی آمریکا به ثبت رسانده و در لیگ برتر آمریکا شرکت دهد .او که
چند سال در لس آنجلس گلکسی بازی کرد ،میتواند نامهای بزرگی را راهی
فلوریدا کند و رونالدو مطمئنا یکی از انها خواهد بود .ستاره رئال در حال حاضر
 32ساله و در مقطع پایانی فوتبالش قرار دارد .حال میرر مدعی شد که بکام
طبق برنامه ریزی هایش میخواهد رونالدو را در  35سالگی راهی میامی کند تا
برای تیم او بازی کند و سالهای پایانی فوتبالش را در آرامش بیشتری سپری
کند .در صورت رخ دادن این انتقال ،رونالدو به بزرگترین بازیکنی تبدیل میشود
که در این لیگ بازی کرده است.

جان لوییجی بوفون ،سنگربان ایتالیایی یوونتوس در مصاحبهای اختصاصی با
مارکا در مورد مسائل مختلف صحبت کرد.
به گزارش «ورزش سه» ،بوفون در هفتهای که  3بار دروازه اش برابر اسپانیا
باز شد ،در شهر مادرید و در دفتر روزنامه مارکا حضور یافت و در مورد مسائل
مختلفی صحبت کرد که در ادامه بخشی از آن را مرور خواهیم کرد.
فینال برابر رئال« :ما در  45دقیقه اول نمایش خوبی ارائه دادیم؛ اما انگار
خیلی اطمینان داشتیم که نیمه دوم هم میتوانیم چنین نمایشی ارائه دهیم.
ما احساس میکردیم که در تمام طول  90دقیقه میتوانستیم رئال را اذیت
کنیم؛ اما آنها بهتر بازی کردند و شایسته پیروزی بودند .اگر یک بار دیگر با
رئال مواجه شویم ،احتماال با نگرش متفاوتی به میدان خواهیم رفت».

آرسن ونگر:

نیاز داریم که در وضعیت کنونی هواداران آرسنال پشتیبان ما باشند
سرمربی کهنه کار توپچیها تسلیم شدن در این مقطع از فصل
را احمقانه میداند.
طرفداری -آرسن ونگر ،سرمربی باشگاه آرسنال ،طی صحبتهایی
بیان داشته است که هواداران این تیم باید به حمایت خود از
توپچیها ادامه داده و فراموش نکنند که تنها مدتی پیش قهرمانی
در جام حذفی و کمیونیتی شیلد را به دست آورده اند.
شکست سنگین آرسنال در مقابل لیورپول ،وضعیت نهچندان
امیدوارکننده آنها در فصل نقل و انتقاالت و همچنین انتقادات
صریح اسطورههای این تیم از شرایط فعلی باشگاه ،آرسنال را در
شرایطی بحرانی قرار داده است .سرمربی تیم که در راس حمالت
کارشناسان فوتبال و طرفداران آرسنال قرار دارد ،در صحبتهایی
جدید ،نکاتی را در این رابطه بیان کرده است:
مردم به سرعت انتظاراتشان را باال میبرند .بازیکنمان هم خیلی
زود فراموش کردهاند که تا چه اندازه خوب هستند؛ بسیار زودتر
از آن چه فکرش را بکنید .باید داشتن اعتماد به قدرتمان را ادامه
داده و چنین چیزی را فراموش نکنیم.
همچنین هوادارانمان ،برای آن که تیم موفقی داشته باشیم ،به
هواداران خود نیاز داریم  .هواداران ما میتوانند بگویند « :تیم ما
به اندازه کافی خوب نیست و به اندازه کافی باکیفیت نیستیم»

و بعد به این فکر کنند که هیچشانسی نداریم؛ چنین چیزی
فایده ندارد .میخواهیم هوادارانمان در وضعیت فعلی پشتیبان
ما باشند ،حتی در شرایطی که از بابت دستاوردهایمان متاسف
هستیم.
باید بگویم برای آن که تیم موفقی داشته باشیم ،به چنین چیزی
احتیاج داریم .بیاید فراموش نکنیم که یکماهونیم پیش برنده
کمیونیتی شیلد شدیم و قبل از آن نیز قهرمانی جام حذفی را به
شکلی متقاعد کننده و با همین بازیکنان به دست آوردیم.
ونگر صحبتهایش را با اشاره به بازی مقابل لیورپول به پایان
رساند:
چیزی که از این شکست آموختیم این است که در سطحی که از
ما انتظار میرود ،قرار نداریم و باید به سرعت نشان دهیم که این
نتیجه کامال اتفاقی بوده است .یک ورزشکار برتر کسی است که
به حرکت خود در زمانی که دیگران تسلیم شده اند ،ادامه دهد.
کامال احمقانه خواهد بود اگر امروز بگویید که برای باقی مانده
فصل و قهرمانی در آن ،تسلیم شوید.
همچنین به گزارش دیوید اورنشتین از بی بی سی ،استن
کرونکه ،مالک آرسنال بیش از هر زمانی خواهان موفقیت و کسب
جام توسط باشگاهش است اما قصد ندارد از ثروت شخصیاش

دعوت  16بازیکن
به تیم ملی فوتسال
 16بازیکن به اردوی آتی تیمملی
فوتسال دعوت شدند.
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ،با
اعالم محمد ناظمالشریعه 16 ،بازیکن
به اردوی نهایی تیمملی فوتسال ایران
پیش از اعزام به رقابتهای داخل سالن
قهرمانی آسیا در ترکمنستان دعوت
شدند.
فهرست نفرات دعوت شده به شرح ذیل
است:
-1علیرضا صمیمی
-2سپهر محمدی
-3باقر محمدی
-4حمید احمدی
-5فرهاد توکلی

-6احمد اسماعیل پور
-7علیرضا رفیعی پور
-8ابوالقاسم عروجی
-9محمدرضا سنگ سفیدی
-10مسلم اوالدقبا
-11محمد شجری
-12سعید احمد عباسی
-13مهدی جاوید
-14علی اصغر حسن زاده
-15شهاب طالبی
-16محمدرضا شهرکرد
بازیکنان دعوت شده میبایست
جمعه شب در هتل آکادمی مرکز ملی
فوتبال خود را به کادر فنی معرفی
کنند.

در این راه خرج کند .کرونکه و باشگاه آرسنال بر این باورند که
میتوانند با سیاست کنونی به موفقیت برسند .هرچند تاکنون
سیاست فعلی آرسنال نتوانسته این باشگاه را به درجاتی از
موفقیت که میخواهد نزدیک کند و برخی از رقبای آنها با
سرعت بیشتری در حال سرمایه گذاری و پیشرفت هستند .باید
منتظر ماند و دید که آیا دیدگاه سران آرسنال مبنی بر این که
باشگاه میتواند بدون کمک خارجی و صرفا با درآمدهای خودش
به راهش ادامه دهد در آینده تغییر خواهد کرد یا خیر.

حضور زالتان

در لیست منچستریونایتد برای لیگ قهرمانان
ستاره سوئدی منچستریونایتد با وجود مصدومیت در باشگاه منچستریونایتد لیست  ۲۴نفره خود برای دور
گروهی لیگقهرمانان اروپا را به یوفا اعالم کرده که نام
لیست این تیم برای لیگ قهرمانان قرار گرفته است.
زالتان ابراهیموویچ هم در این لیست دیده میشود.
زالتان  ۳۵ساله که قرارداد یک ساله جدیدی با
منچستر امضا کرده در حال حاضر به دلیل پارگی رباط
صلیبی در ماه مینمی تواند تا پایان سال  ۲۰۱۷به
میدان برود اما با این حال در لیست این تیم قرار گرفته
است.
لیست منچستریونایتد بدین شرح است:
دخیا ،رومرو ،لیندلوف ،بایی ،بلیند ،شاو ،دارمیان،
جونز ،اسمالینگ ،والنسیا ،روخو ،هررا ،پوگبا ،کریک،
ماتیچ ،فالینی ،مخیتاریان ،ماتا ،یانگ ،لینگارد ،لوکاکو،
ابراهیموویچ ،ویلسون و مارسیال.
باشگاهها طبق قوانین نیازی به قرار دادن نام بازیکنان
زیر  ۲۱سال خود در این لیست ندارند.

روزهای سیاه قهرمان
تکواندو از زبان خودش

عضو سابق تیم ملی تکواندو گفت :کل دنیا تالش
میکنند به جایگاه من برسند؛ اما من که این جایگاه
را دارم ،استفادهای نمیکنم .به گزارش «ورزش سه»،
بهنام اسبقی که سابقه کسب مدال طالی جهان در
سال  ۲۰۱۳و همچنین قهرمانی در بازیهای آسیایی
 ۲۰۱۴را در کارنامه خود دارد ،این روزها صرفا به دلیل
اختالفات شخصی از تیم ملی دور مانده است .با اینکه
انتظار میرفت بعد از جلسه او و مهدی خدابخشی با
مسئوالن فدراسیون تکواندو اختالفات به وجود آمده ،رفع
شود؛ اما خبری از این  ۲تکواندوکار در اردوی تیم ملی
نیست .با بهنام اسبقی درباره احتمال بازگشت خود به تیم
ملی و اتفاقات اخیر همکالم شدیم .مشروح صحبتهای
تکواندوکار سابق تیم ملی را در ادامه میخوانید.
برای حل مشکل ما وقت نگذاشتند
وقتی یک ماه قبل به فدراسیون رفتیم و صحبت
کردیم ،قرار شد در جلسهای با حضور رییس فدراسیون
و سرمربی تیم ملی شرکت کنیم .گفتیم اگر مستقیم با
هم حرف بزنیم ،مشکل حل شود .به هر حال شاید یک
جا آنها اشتباه کردند و یک جا هم ما؛ اما من یک بار
موفق به صحبت کردن با خود پوالدگر نشدم .آنطور که
باید شرایط پیش نرفت و دوستان برای حل مشکل ما
وقت نگذاشتند.
چرا باید عذرخواهی کنم؟
برخی صحبت از عذرخواهی ما میکنند .چرا باید این
کار را کنم ،وقتی کار بدی انجام ندادم .من بحثم این
بود که باید شایسته ساالری صورت بگیرد و برای حضور
در رقابتهای جهانی باید انتخابی برگزار شود .چطور
کادرفنی از بین  ۲نفر که در یک سطح هستند ،یک نفر را
انتخاب میکند؟ این موضوع را نپذیرفتند و من مسابقات
جهانی را از دست دادم .در دوره قبلی هم که به دلیل
مصدومیت به مسابقات جهانی نرفته بودیم ،خیلی برایم
بد شد .به هر حال میتوانستم یک مدال جهانی دیگر به
کارنامه ام اضافه کنم.
هنوز هم بین برترینهای جهان هستم
مدتی است در مسابقات شرکت نکردم و رتبه ام تا
 ۱۸پایین آمده است .با این حال هنوز هم بین  ۳۰نفر
برتر جهان هستم که میتوانم به مسابقات گرندپری
بروم .مثال میرهاشم حسینی چند وقتی است در مسابقات
شرکت میکند و هنوز به  ۳۰نفر برتر نرسیده است .کل
دنیا تالش میکنند به این جایگاه برسند؛ اما من که
جایگاهش را دارم ،هیچ استفادهای نمیکنم .خدابخشی
هم رنکینگ  ۳یا  ۴جهان است و حیف است این جایگاه
را از دست بدهیم.
دیگر برایم مهم نیست
باور کنید دیگر برایم مهم نیست که چه اتفاقی بیفتد.
وقتی نمیخواهند کار مرا پیگیری کنند ،من هم دیگر
پیگیر نمیشوم .عذرخواهی من به هیچ دردی نمیخورد
چون کار بدی انجام ندادم .هیچ جواب درستی هم به ما
نمیدهند .البته خیلی برایم سخت است که در این شرایط
از تکواندو بروم .به هر حال هر کسی یک روز میآید و
یک روز میرود؛ اما با این شکل درست نیست.
اتحاد در تکواندو وجود ندارد
دیگر اتحاد و همدلی در تکواندو وجود ندارد .چند روز
قبل در یک جمع بودیم که اهالی تکواندو بودند و دیدم
که هر کسی جداگانه نشسته و کسی با کسی کاری ندارد.
این اتفاق بدی است و به تکواندو ضربه بزرگی میزند.

پرسپولیس از مخمصه
نجات پیدا کرد

باشگاه پرسپولیس باید برای جذب و استفاده از بازیکنان
جدید بخشی از بدهیهای خود را پرداخت میکرد و از
آنجایی که مجوز استفاده از بازیکنان جدید تا پایان هفته
چهارم صادر شده بود فدراسیون فوتبال با ارسال نامهای
به باشگاه پرسپولیس خواستار این شد که این باشگاه به
تعهدات خود برای پرداخت بخش دیگری از بدهیهای
این باشگاه اقدام کند .مسئوالن پرسپولیس در ابتدای لیگ
بخشی از بدهیهای خود را پرداخت کردند و به همین دلیل
مجوز استفاده از بازیکنان جدید برای این باشگاه فراهم شد.
در ابتدای لیگ برتر عنوان شد که بازیکنان جدید تیم
فوتبال پرسپولیس به دلیل اینکه این باشگاه بدهی دارد
و تنها بخشی از این بدهی پرداخته شده برای مدت ۴
هفته مجوز بازی در این تیم را به دست آوردهاند که طبق
این خبر بازیکنانی مثل بشار رسن ،گادوین منشا ،شجاع
خلیلزاده ،سیامک نعمتی و شایان مصلح مجوز بازی برای
تیمشان در هفته پنجم مقابل گسترش فوالد تبریز را در
اختیار نداشتند اما این مشکل حل شده است .این در حالی
است که به مسئوالن باشگاه پرسپولیس این موضوع گفته
شده و به همین دلیل برای اینکه مشکل به وجود آمده
گریبان سرخپوشان را نگیرد مسئوالن این باشگاه رقمی
در حدود  ۴۰۰الی  ۵۰۰میلیون تومان از بدهیهای گذشته
این باشگاه را پرداخت کردند تا بازیکنان جدید پرسپولیس
مشکلی برای همراهی تیمشان در ادامه لیگ برتر نداشته
باشند .محمد علی ترکاشوند معاون اقتصادی باشگاه
پرسپولیس این خبر را تائید کرد.

