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مسی جایزه فردی دیگری را تصاحب کرد
ستاره آرژانتینی یک جایزه دیگر به افتخاراتش افزود .لیونل مسی،
ستاره تیم بارسلونا از سوی مجله معتبر اونز موندیال فرانسه به عنوان
بهترین بازیکن فصل  2017 - 18فوتبال دنیا انتخاب شــد .مسی
پیــش از این هم  3بار دیگر در ســالهای  2010 ،2009و 2011
جایزه ویژه این نشــریه فرانسه را تصاحب کرده بود و در واقع برای
چهارمین بار مرد برتر فصل از نگاه اونزموندیال شد .کریس رونالدو،
ستاره پرتغالی رئالمادرید سال گذشته این جایزه را تصاحب کرد .همچنین زینالدین
زیدان ،سرمربی مستعفی رئالمادرید باالتر از پپ گواردیوال ،سکاندار منچسترسیتی و
یورگن کلوپ ،سرمربی لیورپول به عنوان برترین مربی فصل انتخاب شد.

ایران ،یکی از  ۳قربانی رونالدو در جامهای جهانی
کریســتیانو رونالدو تا اینجا  ۸۱گل بــرای تیم ملی فوتبال
پرتغــال زده اما رکورد کاپیتــان تیم ملــی پرتغال مقابل
تیمهایی که قهرمان جام جهانی شــدند فاجعه بوده است.
در  ۲۲بازی مقابل  ۷تیمی که قهرمان جام جهانی شــدند
رونالدو تنها یک بار در فوریه سال  ۲۰۱۱گل زده است؛ آن
هــم مقابل آرژانتین و در دیداری که با پنالتی دقیقه پایانی
لیونل مســی بازی به نفع آلبی سلسته به پایان رسید .رونالدو آمار بد دیگری
هم دارد .او در  ۳جام جهانی تنها  ۳بار توانســته گل بزند ،یک بار مقابل ایران
در سال  ،۲۰۰۶کره شمالی در سال  ۲۰۱۰و آمریکا در سال .۲۰۱۴

بالتر به دعوت پوتین به روسیه میرود
سپ بالتر ،رئیس سابق فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) که 3
ســال پیش به خاطر افشای فساد گستردهاش در این سازمان
برای  6سال از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال محروم شد ،از
سوی والدیمیر پوتین برای سفر به روسیه و تماشای بازیهای
جام جهانی  2018دعوت شده است .توماس رنگلی ،سخنگوی
بالتر با اعالم این خبر از برنامه این مرد سوئیسی  82ساله برای
پذیرش پیشنهاد پوتین خبر داد هرچند تاکید کرد که هنوز مشخص نیست بالتر
چه زمانی به روسیه سفر کند و برای تماشای کدام با زیها به ورزشگاه برود .فیفا
هنوز هیچ واکنشی در خصوص احتمال حضور بالتر در جام جهانی نداشته.

بازگشت اوزیل به تمرینات آلمان
اوزیل در دیدار دوستانه تیمش مقابل اتریش برای آمادهسازی
جام جهانی دچار مصدومیت شــده بــود .هافبک آلمانی در
تمریناتــی که دیروز در کمپ تمرینی آلمان برگزار شــد ،به
همراه دیگر همتیمیهایش حضور یافت و بدون مشکل تمرین
کــرد تا نگرانیها از بابت آمادگی او برای جام جهانی کاســته
شود .با بازگشت او به تمرینات گروهی آلمان ،نگرانی در مورد
حضور ستاره آرسنال در جام جهانی کمرنگ شده و انتظار میرود او مشکلی برای
همراهی تیمش در دیدار اول آلمان مقابل مکزیک نداشــته باشد .او در  90بازی
ملی  23گل به ثمر رسانده و  40پاس گل برای همتیمیهایش ارسال کرده است.
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روسیه -عربستان ،دیدار آغازین جام جهانی 2018

امشب قلب فوتبال جهان در مسکو میتپد!
روسیه ،ســرزمین تزارها امروز رسما به تاریخ فوتبال میپیوندد
و جزیی از تاریخ حدود  100ســاله جام جهانی میشــود .امروز
چشــم میلیاردها نفر از ســاکنان کره زمین به مسکو ،پایتخت
بزرگترین کشور اروپایی اســت تا جام جهانی  2018رسما آغاز
شود .ورزشگاه لوژنیکی مسکو ساعت  19:30امروز به وقت تهران
میزبان افتتاحیه جام بیستویکم است؛ جایی که روسیه میزبان
باید به مصاف عربستان برود .روسیه به عنوان میزبان جام جهانی
اتوماتیکوار یکی از تیمهای حاضر در جام جهانی  2018اســت
اما عربستان به عنوان تیم دوم گروه  Bمقدماتی جام جهانی آسیا
جواز حضور در این مســابقات را گرفت .روسها با اندیشــههای
لئونید اسلوتسکی و سعودیها با تدابیر و تاکتیکیهای اسپانیایی-
آرژانتینی خوان آنتونیو پیزی که  6ماهی است هدایت تیمشان را
بر عهده گرفته گام به دیدار افتتاحیه میگذارند .این  2تیم تنها
یک بار برابر هم قرار گرفتند که این بازی در اکتبر  ۱۹۹۳برگزار
شــد و در نهایت عربستان  ۲ - ۴در خانه به برتری رسید .با این
حال تاریخ جام جهانی میگوید غیر از آفریقای جنوبی در ســال
 ،۲۰۱۰همیشــه میزبانهای جام جهانی موفق به صعود به دور
دوم شــدند و آخرین باری هم که یک تیم میزبان به قهرمانی در
جام جهانی رســید به سال  ۱۹۹۸برمیگردد که فرانسه قهرمان
شــد .نستور پیتانا ،داور آرژانتینی قرار است قضاوت این دیدار را
بر عهده داشته باشد؛ دیداری که به اعتقاد بسیاری بدترین بازی
افتتاحیه تاریخ جامهای جهانی است.

ورزشگاه لوژنیکی ،میزبان افتتاحیه
اســپارتاک آرنا و لوژنیکی  2ورزشــگاه اصلی مسکو هستند که
لوژنیکــی معروفترین ورزشــگاه روســیه و یکــی از بزرگترین
ورزشگاههای اروپاست که میزبانی مهمترین دیدارهای جام جهانی
روسیه را بر عهده دارد و قرار است مراسم افتتاحیه و اختتامیه در
این ورزشگاه انجام شود .این ورزشگاه که قبال لنین نام داشت ،قرار
است عالوه بر میزبانی دیدار افتتاحیه جام جهانی  3دیدار دیگر از
مرحله گروهی جام جهانی را نیز میزبانی کند و یک بازی از مرحله
یکهشــتم نهایی ،یک بازی از مرحلــه نیمهنهایی و دیدار نهایی
جام جهانی در این ورزشــگاه برگزار میشود .این ورزشگاه میزبان
رویدادهای ورزشــی مهمی همچون بازیهای المپیک تابستانی
 ،۱۹۸۰فینال لیگ قهرمانان اروپا  ۲۰۰۸و فینال جام یوفا ۱۹۹۹
بوده و میزبان مسابقات جهانی دوومیدانی  ۲۰۱۳نیز بوده است.
مسکو ،شهر نگارهها!
مســکو پایتخت  11میلیــون نفری روســیه و پرجمعیتترین و
بزرگترین شهر قاره اروپا با  2ورزشگاه به استقبال میزبانی از جام
جهانــی خواهد رفت و میزبانی بیشــترین دیدارهای جام جهانی
روســیه را بر عهده دارد .نام مسکو برگرفته از نام رود مسکواست.
در روســی قدیم آن را (گراد ماســکوف) به معنای شهر کنار رود
مسکو میگفتند .این شهر تاریخی  4فرودگاه بینالمللی ۹ ،ایستگاه
راهآهن و متروی مســکو که یکی از عمیقترین تونلهای دنیا را
دارد ،در این شــهر قرار دارند .متروی مسکو با  ۱۸۵ایستگاه یکی

درآمدزایی  100میلیارد روبلی روسیه از جام جهانی
وزیر توســعه اقتصادی روسیه اعالم کرد تخمین زده میشود گردشــگران خارجی در طی زمان
برگزاری مســابقات جام جهانی در این کشور  100میلیارد روبل خرج کنند .به گزارش ایسنا و به
نقل از آر.تی ،ماکسیم اورشکین که در مصاحبه با روزنامه ورزشی سووتسکی سخن میگفت ،اعالم
کرد که طبق برآوردهای صورت گرفته توسط این وزارتخانه ،گردشگران خارجی که به دلیل جام
جهانی به این کشور سفر میکنند  1.6میلیارد دالر به اقتصاد روسیه تزریق خواهند کرد .به گفته
انجمن تورگردانان روسیه حدود  400هزار توریست خارجی در طی زمان برگزاری جام جهانی از
روسیه دیدن خواهند کرد .جام جهانی  2018در  12استادیوم و  11شهر روسیه برگزار خواهد شد.

تبعات رسوایی و فساد مالی فیفا

به دنبال برمال شــدن رســوایی و فساد مالی
در فدراسیون بینالمللی فوتبال(فیفا) و قطع
همکاری شرکتهای بزرگ با این نهاد ،درآمد
حامیــان مالــی فیفا در جــام جهانی 2018
روســیه برای نخســتین بار کاهش یافت .به
گزارش ایرنا ،هفتهنامه بریتانیایی د ویک روز
چهارشنبه نوشــت« :بر اساس اعالم موسسه
تحقیقاتــی نیلســون اســپورت ،درآمدهای
حامیــان مالی فیفا نســبت به جــام جهانی
 2014برزیــل از حدود یــک میلیارد و 700

از بزرگترین سامانههای مترو در دنیا بوده و مسافران بیشماری را
جابهجا میکند.
افتتاحیه زیر آفتاب سرد!
هواشناســی مســکو اعالم کرد بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸
در هوای آفتابی برگزار میشــود و دمای هوا بین  ۱۶تا  ۱۸درجه
سانتیگراد خواهد بود و هوای ورزشگاه نیز متمایل به سرد است .با

عربستان اولین آسیایی برگزارکننده دیدار افتتاحیه
اولین دیدار جام جهانی فوتبال در حالی برگزار میشود که در  20دوره گذشته مسابقات افتتاحیه
با سبک و سیاق متفاوتی برگزار میشد .در سالهای  1938 ،1930و  1954هیچ یک از تیمهای
میزبــان یا مدافع عنوان قهرمانی دیدار افتتاحیه را برگــزار نکردند اما در  9دوره تیم میزبان یک
پای بازی افتتاحیه بود و  8دوره هم تیم مدافع عنوان قهرمانی برگزارکننده نخســتین بازی جام
جدید به شــمار میرفت .حاال قرار است برای دهمین بار تیم میزبان یکی از  2تیم بازی افتتاحیه
باشد .عربســتان اولین تیم آسیایی است که بازی افتتاحیه را به انجام میرساند .پرگلترین بازی
افتتاحیه هم در سال  1934رقم خورد؛ جایی که ایتالیا با نتیجه  - 7یک آمریکا را درهم کوبید.

کاهش بیسابقه درآمدهای حامیان مالی جام جهانی2018

میلیون دالر به مبلغــی معادل یک میلیارد و
 450هزار دالر کاهش یافته است .بسیاری از
کارشناسان دلیل این نزول درآمدها را افزایش
بازداشتشــدگان مقامات منتسب به فیفا که
در سالهای اخیر رسواییهای زیادی را به بار
آورده و همچنیــن تونمنتهایی میدانند که
در مقایســه با گذشــته بیش از پیش رنگ و
بوی سیاســی و جنجالی گرفته است .در واقع
این اتفاق برای فدراســیونی به وســعت فیفا
کــه در  2دهه گذشــته درآمدهایی حتی 2

توجه به اینکه عربستان کشوری با آب و هوای گرم و خشک است
شاید بازی در چنین شــرایط آب و هوایی بازیکنان آنها را دچار
مشــکل کند و این بهترین فرصت برای میزبان است که با دست
پر از زمین خارج شود .البته گربه پیشگوی روسی چند روز پیش
عربستان را به عنوان برنده افتتاحیه انتخاب کرده و شاید این مسئله
به لحاظ روحی به کمک سعودیها بیاید و باعث برتری آنها شود.

برابر را به چشــمان خود دیده است ،پسرفتی
محسوس تلقی میشــود .این در حالی است
که روزنامه نیویورک تایمز ســال گذشته در
اظهار نظری با اشــاره به کاهش قریبالوقوع
درآمدهای فیفا اعالم کــرده بود؛ این ورزش
(فوتبال) بیــش از هر زمان دیگری محبوبیت
و شــهرت یافته است اما این بار حسن شهرت
فیفا زیر ســوال رفته اســت .با این حال ،در
گــزارش موسســه تحقیقاتی نیلســون نکته
مثبت و روحیهبخشــی نیز وجــود دارد و آن

هم اشــاره به ورود گروهی از سرمایهگذاران
جدید از جمله سرمایهگذارانی از کشور چین
برای کاهش خســارتهای به بار آمده است.
شرکت واندا گروپ ،بزرگترین شرکت امالک
تجاری چین در کنار شــرکتهای کوکاکوال،
آدیداس ،گازپروم ،هواپیمایــی قطر ،هیوندا،
کیا و تعدادی از شــرکای رسمی فیفا به شمار
میآیند .بر این اساس حامیان آسیایی فیفا در
حال حاضر یکســوم درآمدهای جام جهانی
 2018را تشکیل میدهند.
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همه چیز درباره داور  42ساله
آرژانتینی دیدار افتتاحیه

بعد از  12سال دوباره یک آرژانتینی قاضی دیدار
افتتاحیه شد .با اعالم فیفا ،نستور فابین پیتانا به
عنــوان داور بازی افتتاحیه جــام جهانی 2018
روسیه برگزیده شد .این داور  42ساله آرژانتینی
در حالی صاحب سوت مسابقه روسیه و عربستان
شــد که در جام جهانی قبلی هم حضور داشت و
تا مرحله یکچهارم نهایی پیش رفت .پیتانا بعد
از نوربرتو کوئه رزا بــه دومین داور آرژانتینی در
تاریخ جام جهانی تبدیل شــد که  2جام جهانی
را ســوت زده است .کوئهرزا در جامهای  1970و
 1978قضاوت کرده بود .در  2دوره اخیر داوران
آسیایی قضاوت بازی افتتاحیه را به عهده داشتند
و نکته جالب این است که آخرین داور غیرآسیایی
افتتاحیه یک آرژانتینی دیگر به نام الیستوندو بود؛
همان داوری که بازی اختتامیه یا فینال را هم بین
فرانســه و ایتالیا قضاوت کرد و زیدان را از زمین
اخراج کرد .باید دید پیتانا هم میتواند ســرانجام
در یک فینال بینالمللی قضاوت کند یا خیر.

