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جام باشگاههای  2018جهان
در فاصلــه یک روز مانده تا آغاز جام باشــگاههای
جهان در ســال  ،2018تارنمای رسمی فدراسیون
بینالمللی فوتبال (فیفا) در گزارشــی به مرور کلی
ایــن تورنمنت و نــکات قابل توجــه مرتبط با آن
پرداخت .فیفا نوشت« :این تورنمنت از چهارشنبه
با حضور  7تیم از سرتاســر جهان آغاز میشــود و
به مدت  10روز (تا اول دیماه) تا مشــخص شدن
قهرمان جهان ادامه خواهــد یافت .امارات متحده
عربی برای چهارمین بار در  2شهر ابوظبی و العین
میزبانــی این رویداد فوتبالــی کوچک اما معتبر را
روز گذشــته اتفاقی در پاریس رخ داد که شــاید به معنای ماندن
نیمار در پارک دوپرنس باشد .بانک ملی قطر به عنوان بزرگترین
بانک خاورمیانه اعالم کرد از این پس نیمار به عنوان ســفیر جهانی
این بانک فعالیت خواهد کرد .چنین قراردادی مطئمنا به لحاظ مالی
ســود هنگفتی برای این بازیکن به همراه خواهد داشت اما امضای
یک قــرارداد همکاری دیگر با قطریها که مالک پاریســنژرمن
هستند احتماال یعنی نیمار قصد جدایی ندارد.

اینیســتا که پس از ژاوی برای  3فصل کاپیتان بارسلونا بود ،پس از مسی
دومین بازیکن پرافتخار باشگاه به حساب میآید .او در تابستان گذشته
بارسا را به مقصد ویسل کوبه ترک کرد .او در این تیم ژاپنی با داوید ویا،
مهاجم سابق بارسا که در بین سالهای  2010و  2013با یکدیگر در بارسا
حضور داشتند ،همتیمی است .هافبک سابق آبیاناریها شب گذشته در
تمرینات بارسلونا حاضر شد و با همتیمیهای سابقش دیدار تازه کرد.

عهدهدار است.
تیمهای حاضر در این تورنمنت عبارتند از:
العین (میزبان)
گواداالخارا (آمریکای شمالی و کارائیب) کنکاکاف
اسپرانس تونس (آفریقا) کاف
کاشیماآنتلرز (آسیا)ایافسی
رئالمادرید (اروپا) یوفا
تیم ولینگتون (اقیانوسیه) اُافسی
ریورپالته (آمریکای جنوبی) کنمبول
بازی افتتاحیه شاهد نبرد  2تیمی است که نخستین

شروع کار با  2تازهوارد

حضور خــود را در این تورنمنــت تجربه خواهند
کرد؛ العین میزبان و تیــم ولینگتون .عالوه بر این
گواداالخارا هم برای نخســتین بار به این تورنمنت
راه یافته است .اســپرانس تونس پس از نخستین
حضورش در سال  2011در جام باشگاههای جهان،
بــار دیگر خود را بــرای حضور در ایــن رویداد به
امارات رسانده است .کاشیماآنتلرز هم پس از ناکام
ماندن در نخستین تالشــش که در سال  2016با
سد رئالمادرید مواجه شد و موفق به بردن جام به
ژاپن نشد ،بار دیگر راهی این مسابقات شده است.

تیمهای اروپایی بــا  10عنوان قهرمانی رکورد این
تورنمنــت را در اختیار دارنــد و تیمهای آمریکای
جنوبی با  4عنوان در تعقیب آنان هســتند .در این
دوره تیم ریورپالته برای فتح نخستین افتخار جهانی
شــانس خود را به عنوان نماینده آرژانتین امتحان
خواهد کرد و برای این منظور میبایست به سلطه
 6ســاله اروپاییها برای تصاحــب آن پایان دهد.
باشگاه رئالمادرید اسپانیا با  3قهرمانی که  2مورد
آن به طور متوالی طی  2سال گذشته رقم خورده،
رکورددار بیشترین قهرمانی محسوب میشود.

از گواردیوال تا دشام

نگاهی به برترین
مربیان سال 2018
کمتــر از یک ماه به پایان ســال
 2018میــادی باقــی مانده و
مطابق هر سال ســایتهای معتبر ورزشی اقدام
به معرفی بهترینهای دنیای توپ گرد در سالی
که رو به پایان است کردهاند .وبسایت ایاسپیان
هم به همین بهانه نگاهی داشــته به مربیان برتر
سال .2018
 .1پپ گواردیوال :آمار و ارقام منچسترســیتی
در فصل گذشــته حکایــت از موفقیت پپ دارد.
ســرمربی اسپانیایی توانســت تیمش را با اقتدار
قهرمان لیگ کند؛ آنها بــه مرز  100امتیاز در
لیگ برتر رسیدند و با  19امتیاز اختالف قهرمان
لیگ شــدند که هر  2یک رکورد بودند .عالوه بر
این سبک بازی تماشاگرپسند تیم پپ ،جذابیت
زیادی داشــت و آنها با تسلط بر رقبا توانستند

پیروز شوند.
 .2یورگن کلوپ :کیفیت بازی لیورپول تحت
نظر کلوپ چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن
عبور کرد و یا نادیده گرفت .شکل صعود لیورپول
به فینــال لیگ قهرمانان که بــا دوندگی در فاز
هجومی ،پرس ســنگین و انرژی فراوان بازیکنان
در طول بازی همراه بود ،تحســینبرانگیز جلوه
کرد .او در این فصل توانســته با تقویت دفاعش،
تیمش را به باالنس بهتری برســاند و حاال فقط
فتح یک جام باقی مانده است.
 .3دیگو سیمئونه :مربی پرانرژی ،سختکوش و
تندخوی کنار زمین ،فصل گذشــته باز هم برای
اتلتیکو موفقیت کسب کرد .سیمئونه که در حال
حاضر در میان تیمهای بزرگ اروپایی و ســطح
اول قاره سبز جزو باسابقهترین مربیانی است که

لیونل مســی با راهاندازی یک مرکز درمانی در بارسلونا ،رویای هزاران
کودک بیمار و خانوادههایشــان را به واقعیت تبدیل کرده است .بنیاد
خیریه مســی به افتتاح بزرگترین بیمارســتان اطفال در بارســلونا که
بزرگترین مرکز تومورشناسی اروپا را در خود دارد ،کمک زیادی کرده
اســت .بیمارستان ســن خواندئو با کمکهای بزرگ بنیاد خیریه مسی
افتتاح شــد و در روز افتتاحیه با انتشــار ویدیویی از فوقستاره بارسلونا
تشکر ویژهای به عمل آورد.

اتحادیه فوتبال اروپا(یوفا) اسامی کاندیداهای حضور
در تیم منتخب ســال  2018قاره ســبز را اعالم
کرد .بر این اســاس  50بازیکن در  4پست انتخاب
شــدهاند که درنهایت با رای کاربران یوفا ،تیم 11
نفره انتخاب خواهد شــد .اسامی کاندیداها به این
شرح است:
دروازهبانها :آلیسون بکر (لیورپول) ،هوگو لوریس
(تاتنهــام) ،کیلور ناواس (رئالمادریــد) ،یان اوبالک

لیگ برتر
اورتون  ........................................... 2واتفورد 2
اللیگا
بیلبائو یک  ....................................خیرونا صفر

برنامه
لیگ قهرمانان اروپا
ویکتوریاپلزن  .................................................رم
رئالمادرید  .....................................زسکامسکو
آژاکس  ...........................................بایرن مونیخ
بنفیکا  ..................................................آاک آتن
یانگ بویز  ..........................................یوونتوس
منچسترسیتی  ..................................هوفنهایم
شاختاردونتسک  .......................................لیون
والنسیا  ....................................منچستریونایتد

لیگ برتر والیبال

زمان زیادی (از ســال  )2011روی نیمکت یک
تیم حضور دارد ،فصل گذشته با اتلتیکو به نایب
قهرمانی در لیگ و قهرمانی در لیگ اروپا رسید.
 .4ماسیمو آلگری :یوونتوس تحت نظر آلگری
به بردن ادامــه میدهد .او فصل گذشــته برای
چهارمین بار موفق شد یوونتوس را در سری آ به
قهرمانی برساند و باز هم جایزه نیمکت طالیی را از
آن خود کند .موفقیتهای او در مسابقات داخلی
ایتالیا همچنان ادامه دارد و حاال چالش بعدی برای
او ،قهرمانی با یوونتوس در اروپاست؛ چالشی که او
 2بار تا مرز فتــح آن پیش رفته ولی ناکام مانده
و حاال امیدوار است این فصل به آن دست یابد.
 .5مائوریتسیو ساری :منطقــی بود که ساری

 59ساله بعد از دستاوردهایش در ناپولی بخواهد
کشورش را به مقصد یک تیم بزرگ ترک کند .او
البته چالشی ســخت را انتخاب کرد ولی همین
چند ماه ابتدایی حضورش در چلســی و تغییر و
تحول در اســتمفوردبریج در مقایسه با ماههای
پایانی دوران حضور کونته نشــان میدهد که او
مربی توانایی است و میتواند این فصل چلسی را
در قامت مدعی قهرمانی جلوه دهد.
 .6دیدیه دشام :فرانســه و دشام در نیمه اول
سال  2018شــرایط خیلی خوبی نداشتند .ولی
آنها درنهایت تا قهرمانی پیش رفتند و قهرمان
شــدن در جهان چیزی بود که حتی بزرگترین
منتقدین او را هم ساکت کرد.

معرفی کاندیداهای تیم منتخب سال اروپا
(اتلتیکومادرید) و مارکآندره تراشتگن (بارسلونا)
مدافعان :جوردی آلبا ،جرارد پیکه و ســاموئل
اومتیتی (بارســلونا) ،جورجو کیلینی (یوونتوس)،
خیمنــز ،دیگــو گودیــن و لــوکاس هرنانــدس
(اتلتیکومادرید) ،یاشــوا کیمیــش (بایرنمونیخ)،
کالیدو کولیبالی (ناپولی) ،کوستاس مانوالس (رم)،
مارسلو ،رافائل واران و سرخیو راموس (رئالمادرید)،
جان استونز (منچسترســیتی) ،ویرجیل فندایک

اسکوربورد

(لیورپول).
هافبکها :کاســمیرو ،ایســکو ،لوکا مودریچ و
تونی کروس (رئالمادرید) ،کوین دیبروین ،داوید
سیلوا (منچسترســیتی) ،ادن هازارد ،انگولو کانته
(چلســی) ،جیمز میلنر (لیورپول) ،سائول نیگس
(اتلتیکومادرید) ،دیمیتری پایه (مارســی) ،میرالم
پیانیچ (یوونتوس) ،پل پوگبا (منچســتریونایتد)،
ایوان راکیتیچ (بارسلونا) و فلورین توین (مارسی).

مهاجمان :گرت بیل (رئالمادرید) ،ادینســون
کاوانــی ،کیلیان امباپه و نیمار (پاریســنژرمن)،
پائولــو دیباال (یوونتوس) ،ادین ژکــو (رم) ،روبرتو
فیرمینیو ،ســادیو مانه و محمد صالح (لیورپول)،
آنتــوان گریزمــان (اتلتیکومادریــد) ،هری کین
(تاتنهام) ،روبرت لواندوفسکی (بایرنمونیخ) ،لیونل
مســی و لوییس سوارس (بارســلونا) و کریستیانو
رونالدو (یوونتوس).

کاله  ...............................................خاتم اردکان
فوالد سیرجان  ..............................عقاب نهاجا
دورنای ارومیه  ......................شهرداری ارومیه
شهرداری گنبد  ...........................پیام خراسان
شهروند اراک  ...........................................سایپا
پیکان  ......................................شهرداری تبریز

سوژه
سود رئال از میزبانی فینال قرن

ریورپالته یکشــنبه شــب در فینال لیبرتادورس
-۳یک بوکاجونیورز را شکست داد و جام قهرمانی
را در سانتیاگوبرنابئو باالی سر برد .با این حال پیروز
اصلی این فینــال ،مادرید بود .بر اســاس گزارش
پلیس ،هیچ آشــوب و تنشــی در ایــن چند روز
وجود نداشت .همچنین بر اساس اعالم رودریگس
اوریبــس ،نماینده مادریــد در دولت این بازی ۴۲
میلیون یورو مستقیما به شهر مادرید سود رسانده.
در مجموع این رقم از  ۵۵میلیون یورو عبور میکند.
بر این اســاس مادرید برای میزبانی فینال برگشت
کوپا لیبرتادورس بیش از شهرهای لیسبون()۲۰۱۴
و میــان( )۲۰۱۶از میزبانی فینال لیگ قهرمانان
اروپا سود کرد .فروش بلیت دیگر منبع درآمدزایی
بود .با وجود اینکه ســانتیاگو برنابئو پر نشد و ۶۲
هزار و  ۲۸۲نفر در ورزشــگاه حضور داشــتند اما
هــواداران برای خرید بلیت  ۸۰تا  ۲۷۰یورو هزینه
کردند .مادرید به عنوان میزبان از فروش بلیت ۲.۵
میلیون یورو به دست آورد.

