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شبکه های اجتماعی

علیرضا فغانی ،داور پرافتخار کشورمان در بازگشت از جامجهانی
 2018روســیه مورد اســتقبال گســترده مردم و مسئوالن قرار
گرفــت .اما در میــان تمام عکسهــای این اســتقبال ،تصویر در
آغوش گرفته شدن فغانی توسط همسرش موردتوجه رسانهها
و کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

رئیسجمهور روســیه ،میزبان جامجهانی  2018روســیه در دیدار با
رئیسجمهور آمریکا (میزبان جامجهانی  )2026توپ این مســابقات
را بــه او اهدا کرد .تصویر اهدای این توپ توســط پوتین به ترامپ
واکنشهای جالبی را در میان کاربران به همراه داشت .برخی کاربران
از این تصویر به عنوان داد و ستد فوتبال در دنیای سیاست یاد کردند.

امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانســه با کادر فنی و بازیکنان این تیم
به همراه جام در کاخ الیزه عکس انداخته اســت .ژست جالب مکرون
موردتوجه رسانهها قرار گرفته است .مکرون همچون بازیکنان فرانسه
از این قهرمانی خوشحال است و گویی ترجیح میدهد فعال از سیاست
به دور باشد و درکنار ملیپوشان کشورش شادی کند.

عکس نوشت

پرطرفدارترین باشگاههای اروپایی در اینستاگرام
رئالمادرید و بارسلونا ،تنها باشگاههایی هستند که از مرز 50میلیون
دنبالکننده در شــبکه اجتماعی اینستاگرام عبور کردهاند .انتقال
کریستیانو رونالدو فوقستاره پرتغالی رئالمادرید به یوونتوس ،نه
تنها تاثیرات مثبتی بر روی سهام باشگاه یوونتوس گذاشته ،بلکه
موجب شده این تیم با عبور از آرسنال و چلسی به ششمین باشگاه
پرطرفدار در شبکه اجتماعی اینستاگرام تبدیل شود .با ادامه روند
رو به رشــد دنبالکنندههای یوونتوس طی هفته اخیر ،این امکان
وجود دارد که این باشــگاه به زودی جای پاریسنژرمن در رده
چهارم را بگیرد .نتایج باشگاهها و بازیکنان حاضر در آنها ،با تعداد
دنبالکنندههایشــان رابطه مســتقیم دارد .باشگاههایی همچون

عبور رئال و بارسا از مرز 50میلیون دنبالکننده

منچسترسیتی ،لسترسیتی و پاریسنژرمن با افتخاراتی که طی
ب کردهاند موفق
ســالهای اخیر کسب نمود ه و بازیکنانی که جذ 
شدهاند در رتبههای باالیی قرار بگیرند .درحالی که  2باشگاه بزرگ
شــهر میالن در صورت کســب نتایج مناسب طی سالهای اخیر
میتوانســتند در ردههای به مراتب باالتری قرار داشــته باشند و
اگر 20سال قبل نیز چنین شــبکه اجتماعی وجود داشت ،قطعا
نتایج متفاوت بود .جایگاه رئالمادرید و بارسلونا در صدر فهرست
مذکور تثبیت شــد ه و بســیار محال به نظر میرسد ظرف چند
ســال آتی این جایگاه به خطر بیفتد .منچستریونایتد نیز با وجود
نتایج ضعیفی که پس از دوران سر الکس فرگوسن کسب نموده،

آخرین چالش حرفهای CR7

به رونالدو اعتماد کنید!
برهــم زدن معــادالت یکی از
ویژگیهــای ســتارگان دنیای
ورزش اســت .همانقدر که فوتبال ورزشــی
غیرقابل پیشبینی اســت ،ســتارگان آن نیز
گاهی اوقات دست به کارهای عجیب و انتقاالت
غیرمنتظره میزنند .یکــی از غافلگیریهای
اخیر به کریستیانو رونالدو برمیگردد که پس
از  9سال حضور در رئالمادرید و شکستن انواع
و اقسام رکوردها در این تیم کهکشانی ناگهان
پای میز مذاکره با تیفوسیها نشست و شایعات
موجود در بــازار را به واقعیت تبدیل کرد .این
چندمین بار اســت که درحالی که بســیاری
از منتقــدان نظری منفی میدهنــد ،او دقیقا
خالفش را ثابت میکند .فوقســتاره پرتغالی
عصر دوشــنبه در تستهای یوونتوس شرکت
کرد و پس از آن در مراســم معارفه حاضر شد
و با اعتماد بهنفس خــاص خودش از آمادگی
باال برای پذیرش چالش جدید در لیگ جدید
خبر داد« :من احســاس بســیار خوبی دارم و
معتقدم یک چالش بزرگ دیگر پیشروی من
قرار دارد .مــن و یوونتوس هــر  2باید آماده
باشیم .همانطور که گفتم سن و سال اهمیت
زیادی نــدارد زیرا من انگیــزه فراوانی دارم و

مشتاقم شروع خوبی در یوونتوس داشته باشم.
مــن از همه بازیکنان دیگر کــه فکر میکنند
دوران آنها در ســن من به پایان میرســد،
متفــاوت هســتم .میخواهم نشــان دهم که
مانند دیگران نیســتم؛ من متفاوتم!» حکایت
اسطوره پرتغالی در تمام طول دوران بازیاش
به همین شــکل بوده؛ ســورپرایز کردن تمام
اهالــی فوتبال و نه فقط منتقدان .درســت در
روزهایی که گفته میشــد او باز هم نمایشــی
برای بهبود قراردادش به راه انداخته و خودش
هم میداند در  33ســالگی هیچ جایی بهتر از
رئالمادرید برای ادامــه راه پر افتخارش پیدا
نمیکند ،در انتقال قرن راهی یوونتوس شد تا
بازی در سومین لیگ مطرح دنیا را نیز تجربه
کند .او درشــرایطی که میتوانست در مادرید
بماند و به موقعیت ممتازش در این تیم ادامه
دهد یا اینکه حتی راهی پاریسنژرمن شود
و موقعیــت ممتاز و تضمین شــده دیگری را
ب ه دســت آورد ،تصمیم گرفت چالش ســخت
یوونتوس و بــازی در تاکتیکیترین لیگ دنیا
را انتخــاب کند .جایی که هیــچ تجربهای در
آن ندارد و مشــخص هم نیست قرار است چه
چیزی در انتظارش باشد .با اینحال این کریس

بولت راهی لیگ استرالیا شد

اوســین بولت ،دارنده  8مدال طالی المپیک ،به باشگاه سنترال کوســت مارینرز از لیگ استرالیا
پیوســت .بولت  31ساله که از ورزش دوومیدانی اعالم بازنشستگی کرده ،فوتبال را آغاز و با حضور
در چند باشــگاه به صورت تمرینی ،شــانس خود را امتحان کرده اســت .او تا اینجا موفق نشده
باشــگاهی را برای حضورش متقاعد کند ولی حاال برای  6هفته با یک باشــگاه استرالیایی تمرین
خواهد کرد .مارینرز در یک بیانیه اعالم کرد« :باشگاه تایید میکند که مذاکراتی با قهرمان المپیک
و رکورددارش انجام داده و این فرصت به وجود آمده که او به صورت تمرینی به تیم ما بپیوندد .پس
از صحبتهای داخلی برای جذب ســریعترین مرد جهان ،درنهایت تصمیم گرفتیم که او را جذب
کنیم و برای رسیدن به آرزویش یعنی تبدیل شدن به یک فوتبالیست حرفهای به او کمک کنیم».

استقبال بینظیر کرواتها از نایب قهرمان جهان

شــاگردان دالیچ در میان اســتقبال مردم کرواسی وارد خاک این
کشور شدند .تیم ملی کرواسی در جام جهانی روسیه به بزرگترین
افتخار فوتبالیاش رســید و نایب قهرمان جهان شد .آنها دیروز به
کشورشان برگشتند و در میان استقبال فوقالعاده مردم کرواسی به
جشــن و پایکوبی پرداختند .با توجه به جمعیت تقریبا  4.2میلیون
نفری کرواســی ،حدود  550هزار نفر در این مراسم حاضر بودند تا
بیش از  10درصد جمعیت کل کشور کرواسی در میدان مرکزی شهر
زاگرب برای استقبال از قهرمانان این کشور دور هم جمع شده باشند.

با اختالف فراوان در رده ســوم قرار دارد ،ولی این مسئله غیرقابل
انکار اســت که در صورت ادامه افتخارات این باشگاه ،قطعا دنبال
کنندههای این باشــگاه بیش از عدد ثبت شدهبود .آرسنال تنها
ت که در دهه اخیر حتی
باشــگاه با بیش از10میلیون فالوئر اســ 
موفق به کســب قهرمانی در مســابقات لیگ نشــد ه و این نشان
میدهد هواداران این باشگاه همچنان به تیمشان پایبند هستند،
هرچند آنها از رقیبشــان چلسی عقب افتادهاند .حضور  3باشگاه
کشور ترکیه در میان 17باشگاه پرطرفدار اروپا نکته بسیار جالب
این لیست اســت ،درحالی که باشگاههای بزرگی همچون پورتو،
بنفیکا و آژاکس کمتر از یک میلیون دنبالکننده دارند.

سایت فیفا در گزارشی بازیکنانی را معرفی
کرد که اگرچه کسی از آنها انتظار نداشت
اما در جام جهانی روســیه درخشش خیره
کنندهای داشتند.
تریپیــر (انگلیــس) :صعــود انگلیس به
نیمهنهایــی جامجهانــی روی تبحر این تیم بر
روی ضربات شــروع مجدد به دســت آمد و به
همینخاطــر نباید کایرن تریپیــر را فراموش
کنیم که توانســت قدرت باالی خود را در این

ستارگان نوظهور جامجهانی
زمینه در جامجهانی نشان دهد.
دنیس چریشف (روسیه) :هافبک روسها نیز
در جامجهانی در حالی درخشــی د که کسی این
انتظار را نداشت.
اینوی (ژاپن) :این بازیکن قدکوتاه و ســرعتی
در جامجهانی توانســت به خوبی بدرخشد و نام
خود را بر سر زبانها بیندازد .او در این دوره به
خوبی به خط حمله تیمش اضافه شد و توانست

رونالدوســت ،فردی که هر آنچه در انگلیس و
اســپانیا بود و نبود فتح کرد و بــا پرتغال نیز
در شــرایطی که حداقل  6تیــم قویتر وجود
داشت ،توانست قهرمان اروپا شود .برای چنین
فردی با این ســطح از انعطافپذیری و ذکاوت
که در همهجا و در هر شــرایطی توانسته خود
را اثبات کند ،حتی در  33ســالگی نیز گرفتن
چنین تصمیم شجاعانهای کامال طبیعی است.
آخرین چالــش دوران حرفهای رونالدو پس از
درخشش در  3تیم مختلف با فرهنگ ،کیفیت،
بازیکنان و ســطح متفاوت ،از دیروز در تورین
آغاز شد .چهارمین مقصدی که رونالدو بازهم
قرار است آنجا را تبدیل به ملک شخصیاش
کند .گابریله مارکوتی ،فوتبالنویس مشــهور
در یادداشــتی اســتثنایی پس از قطعی شدن
پیوســتن رونالدو به یوونتوس به تحلیل ابعاد
مختلف انتقال قرن پرداخت .در بخشی از این
یادداشت مارکوتی تاکید کرده بود که علیرغم
نکات مالی پر ریســکی کــه در خرید رونالدو

وجــود دارد ،اما هــواداران یوونتــوس باید به
مجموعه مدیریت تیم و شــخص جوزپه ماروتا
که طی این ســالها بیشــترین وسواس را به
خرج داده ،اعتماد کنند .داستان درباره کریس
رونالدو دقیقا مشابه همین است .اهالی فوتبال
در سراسر دنیا چارهای جز اعتماد به رونالدو و
تصمیم جدیدش ندارنــد .او پيش از این بارها
و بارها نشــان داده که برای پیروز شــدن در
ســختترین چالشهای دنیا در حرفه خودش
خلق شــده اســت .در فوتبال مدرن احتماال
کســی وجود نداشــته که به اندازه رونالدو با
چالشهای مختلف روبهرو شــده باشــد و در
عینحال با موفقیــت از تمامی چالشها عبور
کند .استاد مســلم چالشها ،آخرین ماموریت
خودش را بهطور رســمی در تورین آغاز کرده؛
ماموریتی کــه بار دیگر میتوانــد اثبات کند
جایگاه اســطوره پرتغالی در تاریخ این رشــته
ورزشی تا چه حد یگانه ،ممتاز و بیهمتاست.
منبع :فورفورتو

خیز تیری آنری برای سرمربیگری

در جامجهانی روسیه که روبرتو مارتینس بلژیک را به مقام سومی دنیا رساند ،تیری آنری روی نیمکت
بلژیک به عنوان دســتیار او فعالیت میکرد .آنری در  2ســال گذشته هم به عنوان مفسر و کارشناس
تلویزیونی فعالیت میکرد و هم وظایف خود در کادر فنی بلژیک را انجام میداد .اما مهاجم سابق تیم
ملی فرانسه و آرسنال سال گذشته مدرک مربیگری حرفهای یوفا را از فدراسیون فوتبال ولز دریافت
کرده و حاال تصمیم گرفته برای تمرکز بیشــتر روی حرفه مربیگری ،با صفحههای جادویی تلویزیون
خداحافظی کند« :من در  4سال گذشته در دنیای مربیگری فوتبال تجربیات بینظیری داشتهام .این
تجربیات مرا مصمم کرده که برای آرزوی بلندمدتم یعنی ســرمربی شــدن تالش کنم .برای همین با
ناراحتی اعالم میکنم که مجبورم با اســکای اسپورتز خداحافظی کنم تا وقت بیشتری برای تمرکز و
رسیدن به هدفم داشته باشم .از تمام کسانی که در این شبکه با من همکاری کردند ،تشکر میکنم».
گلزنی کند.
اشــمایکل (دانمارک) :دروازهبــان دانمارک
نام پدر خــودش را در جامجهانی به خوبی زنده
کرد و درخشــید .نمایش زیبای او برابر کرواسی،
جلوی چشــمان پیتر اشمایکل ،یکی از زیباترین
صحنههای جام جهانی بود.
مینا (کلمبیا) :مدافع کلمبیا نیز که در بارسلونا
دوران خوبی نداشت ،در این جام عملکرد خوبی
داشت و بهترین بازیکن کلمبیا در جام جهانی شد.

سوژه
درآمد سرسامآور کاتاالنها

بارســا احتماال خیلی زودتــر از پیشبینیها به
درآمد یک میلیــارد یورویی وعده داده شــده
توســط بارتومئو دســت خواهد یافت .باشگاه
بارســلونا اعالم کرد در فصل 914 ،2017 -18
میلیون یورو درآمد داشــته است .آبیو اناریها
در فصلی که گذشت ،رکوردی تاریخی بر جای
گذاشــتند و درآمد  914میلیــون یورویی را به
ثبت رســاندند .از این رقــم 882 ،میلیون یورو
در باشــگاه هزینه شــد تا ســود عملی باشگاه
در فصلی که گذشــت 32 ،میلیون یورو باشــد.
گرچه با کسر مالیات ،ســود خالص باشگاه که
به خزانه واریز شد17 ،میلیون یورو خواهد بود.
بارسا از بیشتر شدن گنجایش نوکمپ در فصل
جدید هم خبر داد .اســتعفا و جدایی چند عضو
هیئتمدیره باشگاه نیز نهایی شد .گفتنی است
بارتومئو درســالی که به عنوان رئيس باشــگاه
انتخاب شد ،وعده درآمد یک میلیارد یورویی را
تا ســال  2021داده بود که به نظر خیلی زودتر
از چیزی که انتظار میرفت ،محقق خواهد شد.
گرچه نباید فراموش کرد که  222میلیون یورو
از این درآمد از فروش نیمار کسب شد.

برنامه
دوستانه باشگاهی
فوالم – فنرباغچه
فیورنتینا – هالس ورونا
استوکسیتی – بوخوم
آگزبورگ – میدلزبورو
بوردو – سناتین
آیندهوون – گاالتاسرای
پیش فصل اینتر
سیون – اینتر

گزارش
مسی پردرآمدترین
فوتبالیست سال ۲۰۱۷

به لطف عقد قراردادهای اسپانسری با شرکتهایی
نظیر آدیــداس ،گاتورید ،پپســی ،اوردو ،هوآوی
و هاوکــرز ،کاپیتــان تیم ملــی آرژانتین راههای
متعددی برای اضافه کردن به درآمد ساالنهاش از
بارسلونا پیدا کرد ه و انتظار میرود که این درآمدها
بــا افتتاح پارکــی به نام او در چیــن افزایش هم
پیدا کند .طبق اعالم نشــریه فوربس ،عقد چنین
قراردادهایی ســبب شد ه که مســی در یک سال
میالدی گذشــته 111میلیون دالر آمریکا درآمد
داشته باشد .در همین مدت اما کریستیانو رونالدو
از محل عقد قراردادهای اسپانسری با شرکتهایی
 Eاســپورتس،
همچون نایکــی ،هربالالیف A ،
امریکن توریستر و البته هتلها ،پوشاک و عطرهای
برند خودش  108میلیون دالر آمریکا درآمد داشته
است .براساس این گزارش ،در لیست پردرآمدترین
ورزشکاران دنیا اما فلوید میودر ،بوکسور معروف
آمریکایــی به لطف قراردادهای تجــاری و جوایز
مالیاش که مجموعا به  285میلیون دالر آمریکا
رسید ،در صدر قرار دارد و مسی در این ردهبندی
در میان دیگر چهرههای ورزشی و هنری پردرآمد
جهان در رده هشتم قرار دارد.

