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نگاهی به عناوین فردی و تیمی لیگ اسپانیا

دروازهبان پرســپولیس به عنوان ســفیر نماز انتخاب شد .علیرضا
بیرانوند ،دروازهبان تیم ملی و باشــگاه پرسپولیس از سوی حسن
روحانی ،رئیسجمهور در اجالس سراســری نماز در استان سمنان
مورد تقدیر قرار گرفت و به عنوان سفیر نماز معرفی شد.

رســیدن توپ طال به لــوکا مودریچ از تیم
رئالمادریــد بار دیگر نشــان داد که لیگ
فوتبال اسپانیا ســلطهای بیچون و چرا بر جوایز فردی و
تیمی در فوتبال دارد .در سالهای اخیر کمتر جایزهای از
دســت نمایندگان اللیگا ربوده شده و از این لحاظ شاید
بتوان اللیگا را بدون اغراق بهترین لیگ فوتبال دنیا نامید.
در ادامه نگاهی داریم به جوایز کسبشده اللیگا در چند
سال اخیر.
هر  10توپ طالی اخیر
در سال  2008توپ طال به کریس رونالدو بازیکن منچستریونایتد
رســید اما بعد از آن این جایزه تاکنون از دست بازیکنان رئال و
بارسلونا خارج نشده است .لیونل مسی در بارسلونا  5بار این جایزه
را فتح کرده و کریس رونالدو با پیراهن رئال  4بار دیگر این توپ
طالیی را باالی سر برده است .لوکا مودریچ هم به هفتمین بازیکن
تاریخ رئال تبدیل شده که به توپ طال میرسد.

جوایز در قبضه اللیگا

جایزه The Bes t
از زمــان ابداع جایزه  The Bestدر ســال  ،2016رونالدو  2بار
و مودریچ یک بار ایــن جایزه را بردهاند تا هر  3برنده این جایزه
جدید تا به اینجا رئالیها باشند.
قهرمانی در  6دوره از  9دوره اخیر لیگ اروپا
از زمــان تغییر نام و فرمت جــام یوفا به لیگ اروپا در فصل -10
 2009سویا و اتلتیکومادرید  2تیمی که در اللیگا زیر سایه رئال و
بارسا بودهاند ،با قهرمانی در این جام تالفی کردند .اتلتیکومادرید
در فصلهــای  2011-12 ،2009-10و  2017-18قهرمان این
رقابتها شد و سویا نیز در سالهای  2014تا  2016برای  3فصل
متوالی قهرمانی را جشن گرفت.
تسلط بر جام جهانی باشگاهها
رئالمادرید و بارســلونا در هــر  4دوره اخیر برگزاری این جام به
قهرمانی دســت یافتهاند؛ بارســلونا در  2015و رئال در ،2014
 2016و .2017

قهرمانی در  9دوره سوپرجام یوفا
بارسلونا ( 2011 ،2009و  ،)2015اتلتیکومادرید (2012 ،2010
و  )2018و رئالمادرید ( 2016 ،2014و  3 )2017تیم اللیگایی
هستند که در  9دوره اخیر به قهرمانی در سوپرجام رسیدهاند.
 10کفش طالی اروپا
این جایزه در  10سال گذشته تماما به نمایندگان اللیگا رسیده.
لیونل مسی ( 5بار) کریس رونالدو ( 3بار در رئالمادرید) و دیگو
فورالن (یک بار) این عنوان را از آن خود کردهاند .لوئیس سوارز،
مهاجم بارسلونا نیز  2بار این افتخار را کسب کرده که البته یکی
از آنهــا در فصل  2013-14و زمانی کــه او در لیورپول حضور
داشت به نام او ثبت شد.
 7جایزه بهترین بازیکن فصل یوفا
این عنوان بــه کریس رونالــدو ( 2015-16 ،2013-14و -17
 ،)2016لیونل مسی (2010-11و  ،)2014-15آندرس اینیستا
( )2011-12و لوکا مودریچ ( )2017-18رسیده است.

دیویــد بکام در پاســخ به انعکاس خبر جریمه کلوپ از ســوی اســکای
اســپورتس ،شادی مربی آلمانی را بخشی از شــور و تعصب در فوتبال
میداند و نســبت به احضار کلوپ به اتحادیه جبهه گرفته است .دیوید
بکام در پاســخ به خبر اسکای اسپورتس نوشــت« :برای جشن گرفتن و
نشان دادن شور و تعصب که فوتبال اصال همین است ،چه کسی بوده که
تیمش در لحظات پایانی پیروز شده و اینگونه جشن نگرفته است؟ حتی اگر
لیورپول هم باشد بگذارید کلوپ جشن بگیرد!»

سوژه
شادی  ۸هزار پوندی یورگن کلوپ

ســرمربی تیم فوتبال لیورپول به دلیل خوشحالی و ورود به زمین بازی ۸
هزار پوند جریمه شد .در یکی از حساسترین دیدارهای لیگ برتر فوتبال
انگلیس ،لیورپول و اورتون در داربی مرسیســاید برابر هم قرار گرفتند که
این دیدار تا دقایق پایانی با تســاوی بــدون گل در جریان بود اما اوریگی
موفق شــد گل پیروزی تیمش را در ثانیههای پایانی بازی به ثمر برساند
تا لیورپول  3امتیاز حســاس را به دست بیاورد و از کورس قهرمانی عقب
نماند .یورگن کلوپ نیز به زمین مســابقه دوید و شروع به خوشحالی کرد
که همین امر باعث شد تا اتحادیه فوتبال انگلیس این مربی را  ۸هزار پوند
جریمه کند .ســرمربی آلمانی با اشاره به اشتباه خود گفت« :قول میدهم
چنین کاری تکرار نشــود .آخرین باری که ایــن کار را کردم خیلی وقت
پیش بود .دست خودم نبود و نتوانستم احساسم را کنترل کنم .آن لحظه
اتفاق ویژهای بود و نمیتوانم آن را هضم کنم».

بیشتریندریافتی
در جیب منسیتی

فدراســیون جهانی فوتبال ،فیفا پس از
گذشــت چند ماه از جام جهانی  2018که
در روسیه برگزار شد ،لیست پاداشهای
باشگاههای سراســر دنیا را منتشر کرد.
بر اســاس گزارش فیفا 416 ،باشگاه در
سراسر دنیا واجد شرایط دریافت پاداش
از این رقابتها شدهاند .فیفا در گزارشی
اعالم کرد که بیش از  209میلیون دالر را
میان  416باشگاه سراسر دنیا بابت پاداش
حضور بازیکنان آنها در جام جهانی توزیع
کرده که این نشــان میدهد این رقم 200
درصد نسبت به دوره گذشته جام جهانی
افزایش پیدا کرده است .تعجبی نیست که
 10باشگاه برتری که بیشترین درآمد را از
این رقابتها داشتهاند ،تیمهای اروپایی
هستند؛ منچسترســیتی ،رئالمادرید،
تاتنهــام ،بارســلونا ،پاریســنژرمن،
چلسی ،منچستریونایتد ،اتلتیکومادرید،
یوونتوس و موناکو 10 ،تیمی هســتند که
بیشــترین درآمد را از جام جهانی 2018
ازآن خود کردهاند .به غیر از باشگاههای

ذکرشده ،برخی از باشگاههای آسیایی از
جمله الهالل و االهلی عربســتان ،االهلی
مصر و همچنیــن بوکاجونیورز آرژانتین،
کپنهاگن دانمارک ،ســلتیک اسکاتلند،
اندرلخت بلژیک ،آژاکس و فاینورد هلند
بیش از یــک میلیون دالر از این رقابتها
پــاداش دریافت کردهانــد .در ادامه به
صورت تفکیکی نگاهی به توزیع پاداشها
خواهیم داشت.
مجموع درآمدهای ایــران :بیش از 2
میلیون دالر
بر همین اساس باشــگاه استقالل با  840هزار
دالر بیشــترین درآمد را در میان باشــگاههای
ایرانی داشــته و پس از اســتقالل ،پرسپولیس
بــا  649هزار دالر درآمد در جایــگاه دوم قرار
دارد .تیم استقالل از حیث درآمد ،سومین تیم
آســیا نیز به شمار میرود .در حالی که مجموع
درآمد باشگاههای ایرانی تقریبا کمی بیش از 2
میلیون دالر است ،باشگاههای عربستانی بیش
از  6میلیون دالر از این رقابتها درآمد کســب
کردهاند .باشگاه الهالل عربستان  2میلیون دالر

از این رقابتها درآمد داشته و در جایگاه نخست
قرار دارد .االهلی عربستان هم با یک میلیون و
 800هزار دالر در جایــگاه دوم قرار دارد .الزم
به ذکر است که عربســتان در میان کشورهای
برتر از حیث کسب درآمد در جایگاه هفتم قرار
گرفته اســت .الهالل عربستان و االهلی مصر 2
تیمی هستند که بیشــترین درآمد را در میان
تیمهای خارج از اتحادیه اروپا کسب کردهاند.
درآمد باشگاههای خارج از اتحادیه اروپا
منچسترســیتی با  5میلیون دالر ،رئالمادرید
بــا  4میلیون و  813هــزار دالر و تاتنهام با 4
میلیون و  385هــزار دالر  3رتبه برتر در بین
 10تیمی هستند که بیشترین درآمد را از جام
جهانی  2018کسب کردهاند.
بیشترین درآمد به کدام کشورها تعلق
دارد؟
 15کشــور در فهرســت منتشرشــده از سوی
فیفا حضور دارند که باشگاههایشان بیشترین
درآمــد را از جــام جهانــی  2018از آن خود
کردهاند .انگلیس با  37میلیون و  406هزار دالر

در جایگاه اول قرار دارد و فاصله قابل توجهی با
اسپانیا و آلمان در جایگاه دوم دارد .کشورهای
بعدی به ترتیب شــامل ایتالیا ،فرانسه ،روسیه،
عربســتان ،پرتغال ،مکزیک ،ترکیــه ،بلژیک،
هلند ،آمریکا ،ژاپن و کره جنوبی میشوند.
باشگاههای برتر از لحاظ تعداد بازیکن
در اروپا چلســی و منچسترسیتی با  19بازیکن
و رئالمادرید با  18بازیکن  3تیم برتر از حیث
تعداد بازیکن هســتند .در فدراســیون فوتبال
آسیا؛ الهالل و االهلی عربستان و استقالل ایران
با  10بازیکن  3تیم برتر را تشکیل میدهند.
کشورهای پردرآمد در هر قاره
در آسیا؛ عربســتان ،کره جنوبی و ژاپن از این
حیث  3رتبــه اول را به خود اختصاص دادهاند
و در اروپــا؛ انگلیس ،اســپانیا و آلمان حائز این
رتبه هستند.
کنفدراسیونهای درآمدزا
ایافســی بعد از یوفا در جایگاه دوم قرار دارد
و حدود  10درصد از درآمدهای توزیع شده به
باشگاههای ایافسی اختصاص دارد.

جنگ داخلی مورینیو با مجری شبکه تلویزیونی یونایتد!
ســرمربی تیم فوتبال منچســتریونایتد بعد از
درگیری با تعدادی از بازیکنان این تیم ،حاال به
ســراغ دیگر عوامل این باشگاه رفته است .خوزه
مورینیو این روزها به خاطر بیثباتی نتایج تیمش
و جا مانــدن آن از کورس قهرمانی لیگ برتر به
شدت تحت فشار رسانهها و منتقدانش قرار دارد
و گاهی اوقات از جمله روز سهشنبه ممکن است
آنقدر وضعیت روحی بدی داشته باشد که حتی

حوصله پاســخگویی به کارمندان باشگاهی که
برای آن کار میکند را هم نداشــته باشد .آقای
خاص  55ســاله که از ابتــدای فصل با تعدادی
از بازیکنــان تیــم خود به خصــوص پل پوگبا
درگیریهای داشــت ،این بار از خجالت مجری
شبکه تلویزیونی باشگاه منچستریونایتد درآمد؛
وقتی که او از ســرمربی پرتغالی درباره آخرین
وضعیت تیمش پیش از مصاف با آرسنال سوال
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پذیرش آگهی با پیک رایگان

لیگ برتر
وستهام  – 3کاردیف سیتی یک
برایتون  – 3کریستال پاالس یک
بورنموث  – 2هادرسفیلدتاون یک
واتفورد یک – منچسترسیتی 2
لوشامپیونا
نیس صفر – آنژه صفر
آمیا صفر – موناکو 2
مونپلیه صفر – لیل یک
جام حذفی اسپانیا
ختافه  – 5کوردوبا یک
والنسیا یک – ابرو صفر
رایووایکانو صفر – لگانس یک
اسپانیول یک – کادیز صفر

برنامه

پاداش باشگاهها از جام جهانی 2018

لوکا مودریچ پــس از بردن جایزه توپ طال روز سهشــنبه به کمپ
تمرینی والدباس برگشــت و ابتدای جلســه تمریــن این موفقیت را
کنار همتیمیهای خود جشــن گرفت .لوکیتــا در کنار همتیمیهای
خــود عکس یــادگاری گرفت .بازیکنــان ،مربیان و کارکنان باشــگاه
رئالمادرید به خاطر کســب این جایزه به او تبریک گفتند .همچنین
ســرخیو راموس در کنار همتیمی کروات خود و جایزه توپ طال در
اینستاگرام عکسی را منتشر کرد.

اسکوربورد

پرسید .مورینیو در پاسخ به او گفت« :نمیخواهم
شــما را در جریان آخرین وضعیت تیم بگذارم.
دوست دارم ببینم که آیا شبکه تلویزیونی باشگاه
آرسنال هم چنین سواالتی را از سرمربی این تیم
میپرسد اما آنها چنین کاری را انجام نمیدهند.
آنها همه چیز را محرمانــه نگه میدارند .پس
چرا من باید به شما در این باره توضیح بدهم؟»
مورینیــو با اشــاره به تقویم فشــرده بازیهای

تیمش پس از دیدار با آرسنال که شامل مصاف
با فوالم (در لیگ برتر) ،والنســیا (لیگ قهرمانان
اروپــا) و لیورپول تاکید کــرد« :ما یک بار دیگر
برای ساختن تیممان مشکالتی خواهیم داشت.
ما دوباره باید خودمان را با شــرایط وفق دهیم و
برای تعادل دادن به تیممان غرامت بدهیم .با این
حال من فکر میکنم که تیم ما با روحیهای باال
خواهد جنگید تا بازی را ببرد».

جام حذفی اسپانیا
لوانته – لوگو
رئالمادرید – ملیا
ایبار – گیخون
هوئسکا – بیلبائو
بتیس – ریسینگ
فردا
اللیگا
لگانس – ختافه
سری آ
یوونتوس – اینتر
بوندسلیگا
وردربرمن – دوسلدورف
لوشامپیونا
موناکو – نیس

گزارش
سیتی رکورد  ۱۲۵ساله
جزیره را شکست

منچسترسیتی سهشنبه شــب به پیروزیهای
متوالــیاش ادامه داد و میزبان خود واتفورد را با
نتیجه -2یک شکســت داد .با این برد شاگردان
پــپ گواردیوال  41امتیازی شــدند و حاشــیه
امنیت خود در صدر جدول ردهبندی لیگ برتر
انگلیس را موقتا به  5امتیــاز افزایش دادند اما
عالوه بر این ،آنها موفق شــدند رکوردی را در
این بازی بشــکنند که  125سال پابرجا بود2 .
گل منســیتی در این بازی شمار گلهای زده
ایــن تیم را به  45گل افزایش داد و تفاضل گل
آن را هــم به  +38ارتقا داد .این بهترین تفاضل
گلی است که از  125ســال پیش تاکنون یک
تیم در لیگ برتر انگلیس به ثبت رسانده است.
آخرین باری کــه یک تیم تفاضل گل بهتری از
این داشته به فصل  1892-93برمیگردد که در
آن زمان ســاندرلند پس از گذشت  15هفته از
لیگ دسته اول فوتبال انگلیس تفاضل گل +39
داشت .نتیجهای که باعث ثبت سومین شکست
متوالی واتفورد شــد ،تداومبخش روند بازیهای
بدون شکست منچسترسیتی در این فصل لیگ
برتر انگلیس هم بود و حاال شمار بازیهای بدون
باخت این تیم در لیگ برتر به  15رســیده که
شامل  13پیروزی و  2تساوی میشود.

