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پارلمان کوریای جنوبی به استیضاح
رئیس جمهور رای داد

مارین لوپن :تحصیل

رایگان برای مهاجران

غیرقانونی ممنوع شود

مارین لوپن ،رهبر حزب راســتگرای جبهه ملی فرانســه
خواسته اســت تا حق دسترسی به تحصیالت رایگان برای
مهاجران غیرقانونی در این کشور ممنوع شود.
نامزد جبهه ملی فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷
در سخنرانی خود در پاریس گفت که با «خارجیها» مشکلی
ندارد اما در عین حال گفــت که «زنگ تفریح» دیگر تمام
شده است .انتظار میرود که حزب خانم لوپن در انتخابات
فرانسه که ماه مه ســال آینده برگزار میشود به دور دوم
راه یابد .تازهترین نظرسنجی نشان میدهد که او با فرانسوا
فیون ،نامزد حزب جمهوریخواهــان در رقابت تنگاتنگی
اســت ،هرچند بخت آقای فیون برای پیروزی در انتخابات
ریاست جمهوری فرانسه از مارین لوپن بیشتر است.
طبــق گزارشها خانم لوپن گفته بود که ممنوعیت تحصیل
رایگان باید شامل همه مهاجران شود اما او بعد از سخنرانی
خود به خبرگزاری فرانســه گفت که منظور او «مهاجران
غیرقانونی» بوده است.
کاهش ورود مهاجران به فرانســه از وعدههای اصلی جبهه
ملی بوده و خانم لوپن همواره تالش کرده تا این تعداد را به
تنها  ۱۰هزار نفر در سال برساند( .بی بی سی)

پارلمان کوریای جنوبی اســتیضاح «پارک
گون هه» رئیس جمهور این کشور را تصویب
کرد .اگر دادگاه قانون اساسی نیز این تصمیم
پارلمان را تایید کند ،پارک گون هه به دلیل
سوء استفاده از مقام خود استیضاح و احتماال

 ۵۰هزار سرباز داعش
در دو سال گذشته
کشته شده اند

دیدار وزیر خارجه

جنجالی بریتانیا از منطقه
خلیج فارس آغاز شد

بوریس جانســون ،وزیر خارجه بریتانیا ،برای دیدار از چند
کشور خاورمیانه به منطقه سفر کرده است .همزمان بعضی
از ناظران ،احتمال برکناری یا جابجایی او در دولت را مطرح
کردهاند .روز جمعه ،وزیر خارجه بریتانیا در آغاز سفر خود
به منطقه وارد منامه ،پایتخت بحرین شد و قرار است پس
از سخنرانی در یک نشســت منطقهای ،رهسپار عربستان
سعودی شود .این سفر یک روز پس از آن صورت میگیرد
که انتشــار فلمی از اظهارات آقای جانسون در مورد سوء
اســتفاده برخی سیاستمداران از دین برای اهداف سیاسی
و رقابت منطقهای عربستان سعودی و ایران ،واکنش دفتر
نخســتوزیر را در پی آورد .وزیر خارجه در این فلم ،ضمن
ابراز این نظر که یکی از مشکالت منطقه خاورمیانه ،فقدان
رهبران دوراندیش اســت ،حکومتهای ایران و عربستان
سعودی را به «جنگ مذهبی نیابتی» متهم کرده بود.
در پی انتشار این فلم ،سخنگوی دفتر نخست وزیر بریتانیا
گفت که سخنان آقای جانســون «نظر شخصی اوست» و
«منعکس کننده خط مشی دولت بریتانیا نیست ».وی افزود
که وزیر خارجه در دیدار روز یکشنبه از عربستان ،فرصت
آن را خواهد داشــت تا سیاســت دولت بریتانیا در مورد
عربستان سعودی را تشریح کند.
ناظران گفتهاند که اظهارات ســخنگوی دفتر نخست وزیر
به این معنی اســت که بوریس جانسون در دیدار با مقامات
ســعودی ملزم به «توضیح» و نوعی عذرخواهی همراه با
تعهد به پیروی از سیاست رســمی دولت بریتانیا در مورد
عربستان خواهد بود( .بی بی سی)

برکنار خواهد شد.
پس از هفتهها اعتــراض خیابانی در کوریای
جنوبی علیه «پارک گون هه» ،رئیس جمهور
این کشور ،پارلمان  ۳۰۰نفره کوریای جنوبی
پیش از ظهر روز جمعه به اســتیضاح رئیس

یک مقام ارتش آمریکا گفته اســت که
در دو سال اخیر از زمان شروع عملیات
ائتالف بین المللی در عراق و سوریه برای
مبارزه با گروه موسوم به دولت اسالمی
(داعش) دست کم  ۵۰هزار پیکارجوی آن
کشته شده اند.
این مقام ارشــد آمریکایی که نخواست
نامش فاش شود این رقم را یک «تخمین
محافظه کارانه» خواند و گفت نشان می
دهد که عملیات هوایی و همزمان حضور
شمار کمی از ســربازان آمریکایی که از
نیروهای بومی حمایت می کنند می تواند
تاثیرگذار باشد.
با این حال آمریکا مکررا اخطار داده که

مدافع تاتنهام  :فوتبال به
مورینیو نیاز دارد

یان فرتونگن میگوید فوتبال به مربیانی با شخصیت مورینیو نیاز دارد ولی
عنوان نکرد که دوست دارد برای تیم های او بازی کند یا خیر.
به نقل از دیلی استار ،در یکی از دیدارهای مهم این هفته لیگ برتر دو تیم
منچستریونایتد و تاتنهام برابر هم به میدان خواهند رفت .پیش از این دیدار
مهم یان فرتونگن به تمجید از ســرمربی تیم رقیب پرداخت و گفت :اول از
همه باید بگویم که او در زمره بهترین مربیان جهان قرار دارد .او با تیم های
بزرگی که داشته اســت توانسته افتخارات و جام های زیادی کسب کند .او
نشان داده است که مربی بزرگی است و این را هر جا که مربیگری کرده است
اثبات کرده ،البته شــخصیت او در کنار فوتبال با حواشی زیادی همراه بوده
است و همواره اتفاقات زیادی برای او رخ داده است .با این حال من فکر می
کنم فوتبال به مورینیو نیاز دارد.
مدافع ثابــت تاتنهام و تیم ملی بلجیم ادامه داد :او مربی اســت که توجه
زیادی به اتفاقات حاشیه ای دارد و همیشه در نشست های خبری به خوبی
از تاکتک خود استفاده کند .برای من قابل احترام است که او چه شخصیتی
دارد و این نشان می دهد بازی را بلد است.

رویس :هر حریفی در مرحله
بعد لیگ قهرمانان
خطرناک است

مهاجم بوروسیا دورتموند میگوید کامال آمادگی خودش را به دست آورده
و مشــکلی برای همراهی تیمش ندارد .به نقل از کیکر ،مارکو رویس مهاجم
همیشــه مصدوم دورتموند در بازگشت از مصدومیت توانست در بازی برابر
رئال مادرید گلزنی کند و با گل ارزشمندی که وارد دروازه ناواس کرد باعث
شد دورتموند به عنوان تیم صدرنشین و باالتر از رئال مادرید به مرحله بعد
صعود کند .او درباره شرایطش ،گفت :من کامال آماده هستم و هیچ مشکلی
ندارم .صددرصد آمادهام تا در خدمت تیمم باشم .خوشبختانه در بازی برابر
رئال همکاری خوبی بین من و دیگر بازیکنان وجود داشــت و از این بابت
خیلی خوشحالم .صدرنشینی در گروهی که رئال مادرید در آن حضور دارد
بســیار ارزشمند است ولی نباید به این مســاله دلخوش باشیم چرا که هر
حریفی در مرحله بعد میتواند خطرناک باشد.

بوفون :از عملکرد چلسی کونته
تعجب نکردم

دروازه بان ایتالیا می گوید از عملکرد خوب کونته با چلســی در این فصل
تعجب نکرده اســت .به نقل از گاتزتادلواســپورت ،چلسی در این فصل از
غیبت در رقابت های اروپایی استفاده کرد و توانست با نتایج خوب در لیگ
برتر به صدر جدول این رقابت هــا راه یابد .کونته که قبل از حضور در تیم
ملی ایتالیا ،کارنامه خوبی در یوونتوس داشت ،اینبار نیز در چلسی عملکرد
خوبی از خود نشــان داد .جانلوئیجی بوفون کاپیتان تیم ملی ایتالیا درباره
عملکرد خوب کونته در چلســی گفت :من اصال از عملکردی که کونته در
چلسی داشــته است تعجب نکردم .او مربی بزرگ و جاه طلبی است و برای
اتفاقات کوچک راهی تیمی نمی شــود .او هر جا رفته است به دنبال اهداف
بزرگ بوده و همیشه تیم های او با انگیزه و جاه طلبی زیاد در مسابقه حضور
دارند .بوفون ادامه داد :من فکر می کنم چلســی این فصل با کونته شانس
زیادی برای قهرمانی در لیگ برتر دارد .نه تنها به خاطر حضور مربی موفقی
چون کونته بلکه به خاطر اســتراحت هایی که این تیم بین بازیهای خود در
لیگ برتر دارد .این امر باعث شده است تا تیم های دیگر خسته شوند ولی
بازیکنان چلســی با قدرت در لیگ حاضر شوند .البته تیم های دیگری هم
هســتند که در لیگ برتر شــانس قهرمانی دارند و نمی توان از همین حاال
چلسی را قهرمان لیگ دانست ولی من فکر می کنم چلسی شانس نخست
قهرمانی است.

داعش به سرعت می تواند نیروهایش را
جایگزین و تجدید قوا کند.
این مقام آمریکاییی به خبرنگاران گفت
که حمالت هوایی ائتالف تحت رهبری
این کشــور می توانــد در نقاطی مثل
موصل ،که نیروهای عراقی اکنون برای
پس گرفتن آن می کوشند ،تشدید شود
اما باید خطر کشته شدن غیرنظامیان را
در نظر گرفت.
این مقام گفت که «ایــن نوع آمارها
نشــان می دهــد که دشــمن ضربه
خورده» .آمریــکا اغلب از ارائه آمارها
در مورد تلفات دشــمن خودداری می
کند( .بی بی سی)

جمهور رای داد.
مخالفان «پارک گون هــه» در پارلمان به دو
سوم آرای الزم برای برکناری او دست یافتند.
شماری از اعضای حزب خود خانم پارک نیز به
استیضاح او رای دادند.
رای پارلمان به دادگاه قانون اساســی خواهد
رفت و در صورت تایید ،استیضاح و برکناری
پارک عملی خواهد شد .اما این روند دستکم
تا شش ماه طول خواهد کشید .در این دوره
نخســت وزیر اداره امور را بر عهده خواهد
داشــت .در صورت برکنــاری رئیس جمهور
انتخابات جدید در سال  ۲۰۱۷برگزار خواهد
شــد .رئیس جمهور کوریای جنوبی چندین
هفته است با اتهام «سوء استفاده از مقام خود
و نقض قانون اساســی» زیر فشار قرار دارد.
در شش هفته گذشته سئول ،پایتخت کوریای
حنوبی ،در روزهای شــنبه شاهد تظاهرات
گسترده معترضان علیه رئیس جمهور بود که
خواهان کنارهگیری او بودند( .دویچه وله)

بحران اقتصادی ترکیه و
کاهش بیسابقه ارزش لیره

اقتصاد ترکیه دچار بحران اســت .واحد
پول ملی این کشــور به پایینترین سطح
خــود از زمان بحران مالــی جهان نزول
کــرده ،درآمدهای گردشــگری کاهش
یافته و اقدامــات پس از کودتای نافرجام
به ناامنی برای سرمایهگذاریها انجامیده
است.
بنیهی اقتصادی ترکیــه در حال تحلیل
رفتن است .لیره ترکیه در ماه نوامبر سال
جاری به سطح دورهی بحران مالی جهان
در سال  ۲۰۰۸تنزل کرد .بینالی ییلدریم،
نخست وزیر این کشور تصمیم دارد با یک
برنامهی ریاضتی و همزمان دادن اعتبارات
مالی بــه بخش خصوصی بــا این بحران
مقابله کند.
نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه اعالم

سازمان ملل :صدها مرد پس از
خروج از مناطق شورشیان
در حلب گم شدهاند

سازمان ملل متحد میگوید صدها مرد و پسر پس از عبور
از مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب گم شدهاند.
در حال حاضر ،نیروهای دولتی و متحدان آنان بر بیش از
دو سوم محالت حلب که در گذشته تحت تسلط شورشیان
بود مسلط شــدهاند و نیروهای شورشی به نواحی حومه
جنوب شرق شهر عقب نشینی کردهاند .روسیه اعالم کرده
که ارتش ســوریه عملیات رزمی در شهر حلب را متوقف
کرده است تا امکان تخلیه غیرنظامیان از مناطق درگیری
فراهم شود .ارتش روســیه اعالم کرد حدود  ۸هزار نفر،
شامل  ۳هزار کودک توانســتهاند از این فرصت استفاده
کنند و وارد مناطق تحت کنترل نیروهای ســوریه شوند.
اما دفتر حقوق بشــر سازمان ملل میگوید شواهد زیادی
وجود دارد که بسیاری از مردان و پسرانی که روز پنجشنبه
از این مرز عبــور کردند ،گم شــدهاند .روپرت کولویل،
سخنگوی کمیسار عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد
با اشاره به رفتار دولت سوریه با بازداشت شدگان گفت که
«سابقه وحشتناک بازداشتهای خودسرانه دولت ،شکنجه
و مفقود شدن آنها» باعث شده است که این سازمان عمیقا
نگران سرنوشت پسران و مردانی باشد که روز گذشته در
حال عبور و رسیدن به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی
بودند .آقای کولویل که در جلسهای در ژنو صحبت می کرد
در گزارش خــود درباره حلب گفت که حدود  ۱۰۰هزار نفر
در نواحی شرق حلب که هر روز «وسعت آن کمتر میشود»
گیر افتادهاند( .بی بی سی)

بشار اسد :پیروزی ارتش در
حلب قدم بزرگی به سوی
پایان جنگ است

بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفته است
پیروزی ارتش در حلب قدم بزرگی برای
به پایان رساندن جنگ  ۵ساله داخلی به
شــمار میرود .اما او در عین حال گفت
که شکســت گروههای شورشی در حلب
واقع در شمال شرقی ســوریه به معنای
پایان همه درگیریها نیســت .شورشیان
محلههای تحت تصرف خــود در بخش
قدیمی شــرق حلب را تخلیــه و از این
منطقه عقب نشینی کردهاند و به مدت ۵
روز اعالم آتش بس کردهاند تا غیرنظامیان
بتوانند در این فاصله شهر را تخلیه کنند.
اما آقای اسد با آتشبس موافقت نکرده و
نیروهای دولتی همچنان به حمالت خود
ادامــه میدهند .این در حالی اســت که
آمریکا و پنج کشور غربی دیگر خواهان
برقراری آتش بس فوری شدهاند.

ستاره برازیلی بارسلونا میگوید لیونل مسی
شایسته توپ طال است چرا که بهتر از بقیه
بازیکنان در جهان است.
به نقل از اســپورت ،مراسم انتخاب بهترین
های فوتبال جهــان از طرف فرانس فوتبال
روز دوشنبه برگزار خواهد شد و چندی بعد
نیز فیفا بهترین های فوتبال جهان را اعالم
خواهد کرد .در این بین نیمار به بیان دیدگاه
های خود درباره توپ طال و برنده امسال آن
پرداخته است.
نیمار درباره شرایط خود در بارسلونا گفت:
اول از همــه باید بگویم کــه از زندگی در
بارســلونا و حضور در تیمــی بزرگ راضی
هســتم .از زندگی که در این شــهر داریم
خیلی راضی هســتم .درباره توپ طال باید

این بازیکن بزرگ بازی میکنم و خیلی چیزها
از او یاد می گیــرم و اینکه هر روز او را در
تمرینات می بینم برای من خیلی مفید بوده
است .به همین خاطر معتقدم بهتر از مسی
برای توپ طال وجود ندارد.
او ادامه داد :من نیز دوست دارم به توپ طال
برسم و هدف من است ولی تا زمانی که لئو
مسی بازی می کند واقعا خیلی سخت است
که بتوان به این جایزه برسم ،به همین خاطر
معتقد هســتم که او باید به توپ طال برسد.
من البته برای رونالدو هم احترام زیادی قائل
هستم و معتقد هستم او در سالهای گذشته
بسیار خوب عمل کرده است و سطح بسیار
باالیی داشــته اســت ولی از نظر من برنده
لیونل مسی است.

چینیها جوایز بهترین پینگپنگ بازان
جهان را درو کردند

قهرمانان مــرد و زن المپیک ریو به عنوان
بهتریــن بازیکنان تنیس روی میز جهان در
سال  2016معرفی شدند.
مراسم انتخابات برترین های تنیس روی میز
جهان در ســال  2016به میزبانی دوحه قطر
برگزار شد .در این مراسم قهرمانان المپیک
به عنــوان برترین بازیکنان مرد و زن جهان
معرفی شدند .این دو بازیکن هر دو از کشور
چین بودند.
از نکات جالب مراســم حضور پینگ پنگباز

زن مصری با حجاب اسالمی بود.
برترین بازیکن مرد جهان :ما النگ از چین
برترین بازیکن زن جهــان :دینگ نینگ از
چین
برترین بازیکن مرد تنیس روی میز معلوالن
جهان  :النرس دیووس از بلجیم
برترین بازیکن زن تنیس روی میز معلوالن
جهان  :جینگ لیو از چین
برترین مربی جهان :لیو گولیانگ از چین
بازیکنی که بیشــترین پیشرفت را داشته

آقای اسد در گفتگویی با روزنامه سوری
‹الوطن ‹ در این مورد گفت که بازپسگیری
حلب بــرای «ما یک پیروزی محســوب
میشــود ،اما این به معنای پایان جنگ»
در سوریه نیست .او در ادامه گفت« :حلب
قدم بزرگی در مسیر پایان دادن به جنگ
داخلی است .تروریستها همه جا هستند.
حتی اگر کارمان در حلب تمام شود باز هم
به نبردمان علیه آنها ادامه میدهیم».
بخش قدیمی شــهر حلب از چهار سال
پیش در اختیار نیروهای مخالف حکومت
ســوریه قرار داشــت اما طی چند هفته
اخیر ،بین آنان و نیروهای دولتی درگیری
سنگین جریان داشته و نیروهای دولتی،
که از پشــتیبانی روسیه و سایر متحدان
خود برخوردار هستند ،موفق به پیشروی
سریع در این منطقه شدهاند( .بی بی سی)

ادامه پیروزیهای گلدن
استیت در لیگ NBA

نیمار :برای
کسب توپ
طال خودم را
نمیکشم
بگویم که من در بارســا بازی می کنم چون
فوتبــال بازی کردن را دوســت دارم .همه
بازیکنان کسب جوایز را دوست دارند و من
هم دوســت دارم برنده این جایزه شوم ولی
خودم را برای توپ طال نمیکشــم .توپ طال
جایزه ای است که نتیجه یک سال کار شما
را نشــان می دهد .متاسفانه این جایزه تنها
به یک بازیکن می رســد و به همین خاطر
بازیکنان زیادی هستند که شایسته دریافت
این جایزه هستند.
از نظر من امســال باید لیونل مسی برنده
این جایزه شود .او خیلی راحت بهتر از بقیه
بازیکنان بوده و شایسته دریافت این جایزه
بوده است.
برای من واقعا باعث افتخار است که در کنار

کرد که سال آینده در هزینههای دولتی
صرفهجویــی خواهد شــد .او همزمان
گفت که بــرای بخش خصوصی اعتبارات
بیشــتری درنظر گرفته شده تا به رونق
چرخهی کسب و کار کمک شود .ییلدریم
همچنین تصریح کرد که در ســال ۲۰۱۷
از «هزینههای غیرضــروری» جلوگیری
خواهد شــد ،برای دولت ساختمانهای
جدیدی ســاخته نخواهد شد ،موترهای
تازهای خریده نخواهد شد و از سفرهای
غیرضروری دولتمردان جلوگیری خواهد
شد .این ســخنان در شــرایطی بیان
میشــود که هماکنون موضوع استخدام
 ۶۰هزار کارمند جدید دولت که بیشــتر
آنان مأمور پولیس یــا معلماند تصویب
شده است( .دویچه وله)

است :میو هیرانو از جاپان
بازی جوانمردانه :ریناد فاتی از مصر
ما النگ پس از کسب عنوان بهترین بازیکن
مرد جهان گفت :از فدراسیون جهانی تنیس
روی میز و فدراســیون تنیس روی میز قطر
تشکر می کنم  .برای من افتخار بزرگی است
که در اینجا حضور دارم .تنیس روی میز بعد
از بــازی های المپیک در میــان مردم چین
محبوب شده است و من امیدوارم محبوبیت
این رشته را در میان مردم جهان بیشتر کنیم.

بامداد دیروز در لیگ بســکتبال  ٦ ،NBAبازی انجام شد که در حساس
ترین بازی ها گلدن استیت وریرز صدرنشــین کنفرانس غرب و تورنتو
رپترز تیم رده ی دوم کنفرانس شرق حریفان خود را شکست دادند.
به نقل از  ،Foxsportsدر بازی حساس بامداد دیروز گلدن استیت وریرز
با نتیجه ی  ١٠٦بر  ٩٩یوتا جاز را از پیش رو برداشت.
در این مسابقه استفن کری ستاره ی گلدن استیت  ٢٦امتیاز کسب کرد
تا این تیم بتواند یوتا جاز را متوقف کند.
در بازی مهم دیگر ،تورنتو رپترز با نتیجه ی  ١٢٤بر  ١٢٠مینه سوتا تیمبر
ولوز را شکست داد.
دی مــار دی روزن و کایل الری مهره های اصلی رپترز در این بازی  ٢٧و
 ٢٥امتیاز بدســت آوردند .مینه سوتا با این باخت  ١٣،بار پیاپی است که
از تورنتو شکست می خورد.
نتایج دیگر بازی های بامداد دیروز:
واشنگتن ویزاردز  - ٩٢دنور ناگتز ٨٥
فیالدلفیا سونی سیکسرز  - ٩٩نیواورالنز پلیکانز ٨٨
ممفیس گریزلیز  - ٨٨پورتلند تریل بلیزرز ٨٦
شیکاگو بولز  - ٩٥سن آنتونیو اسپرز ٩١

بیش از هزار ورزشکار روس
در دوپینگ سازمانیافته
دست داشتند

رئیس کمیته تحقیق در باره اتهام دوپینگ ورزشکاران روسیه گفته است
بیش از هزار ورزشکار المپیکی و پارالمپیکی روسیه در دوپینگ سازمان
یافته دست داشتهاند.
پرفسور ریچارد مکالرن که توسط سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ برای
تهیه گزارشی در این مورد تعیین شــده ،از چهار ورزشکار مدالآور در
المپیک زمستانی  ۲۰۱۴ســوچی و پنج ورزشکار برنده مدال در المپیک
 ۲۰۱۲لندن به عنــوان افرادی که با حمایت از دولت روســیه دوپینگ
کردهاند نام برده است.
او گفته اســت وزارت ورزش روسیه ،آزمایشــگاه تشخیص دوپینگ و
سرویس مخفی روسیه ،روشی را در پیش گرفتند که ورزشکاران دوپینگی
در آزمایشها مشخص نمیشد.
گزارش اولیه آقای مکالرن باعث شــد تا دوندگان روسیه از حضور در
المپیک ریو منع شوند.
در بازیهای المپیک لندن روسیه  ۷۲مدال برد ،که  ۲۱مدال آن طال بود.
همچنین ،کاروان روسیه در مسابقات المپیک زمستانی سوچی  ۳۳مدال
( ۱۳طال) به دست آوردند( .بی بی سی)

صعود نماینده جاپان در آغاز
جام جهانی باشگاه ها

کاشیما آنتلرز موفق شد در دیدار افتتاحیه جام جهانی باشگاه ها با نتیجه
 ۲بر یک آکلندسیتی نیوزیلند را شکست دهد.
در اولین دیدار جام جهانی باشــگاه ها که در کشور ژاپن برگزار می شود،
دو تیم کاشــیما آنتلرز و آکلند ســیتی برابر هم به میدان رفتند که این
دیدار با برتری  ۲بر یک نماینده ژاپن به پایان رســید تا کاشــیما راهی
مرحله بعد شود و حریف ماملودی آفریقا شود.
یکشــنبه دو دیدار در جام جهانی باشگاه ها برگزار می شود که در اولین
بازی کاشیما آنتلرز با ماملودی آفریقا دیدار خواهد کرد و چونبوک موتورز
کوریای جنوبی باید با آمریکای مکزیک دیدار کند .برنده این دیدار باید با
رئال مادرید در مرحله بعد دیدار کند.
جام جهانی باشگاه ها در سال آینده به میزبانی امارات برگزار خواهد شد.

