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درآمد هنگفت سالیانه فدرر از تبلیغات

میچی باتشــوایی بازیکن بلژیکی کریستال پاالس این
عکس را در صفحه شخصیاش منتشر کرد و نوشت:
«فراتر از فوتبال ،دوستان جدید من»

اینتر با انتشار تصویری از لوکاکو نوشت« :روز جهانی
چپدســتها مبارک اما ما همچنین میخواهیم این
روز را به چپپاها نیز تبریک بگوییم».

یک مربی زن در تمرینات یاران سردار آزمون .ماریا
باروا بــه عنوان یکی از  2مربی بدنســاز زنیت با این
باشگاه همکاری میکند.

تنیسور سوییسی سالیانه از
طریق تبلیغات  ۸۶میلیون
دالر دریافت میکند .به گزارش ایســنا
و بــه نقل از آس ،چنــد روز پیش راجر
فدرر  ۳۸ســاله شــد و در حــال حاضر
مشخص نیست چه زمانی دوران موفقش
به پایان خواهد رسید .تنیسور سوییسی
حتی بــا وجــود اینکه آخریــن فینال
ویمبلدون را به نــواک جوکوویچ واگذار
کــرد پرافتخارتریــن ورزشــکار در فتح
گرنداسلم اســت .برندهای مهم میدانند
کــه تنیســور سوییســی میتواند نقش
مهمی در آشنایی مردم با محصوالتشان
داشته باشد و به همین خاطر هزینههای
زیادی را صرف میکنند تا برندشــان در
تمام جهان دیده شــود .بر اساس اعالم
مجلــه فوربس ،فدرر از اول ژانویه ۲۰۱۸
تا  ۱۲ماه بعد تنها از طریق تبلیغات ۸۶
میلیون دالر ( ۷۷میلیون یورو) به دست
آورد .فــدرر در طــول دوران بازیاش از
برند نایکی استفاده میکرد اما ناگهان در
میان تعجب همگان چند ماه پیش اعالم
کرد بــا برند یونیکلو همــکاری میکند.
ســایت مانیکنترل ،همه اسپانسرهایی
که از تصویر فدرر بهره میبرند را معرفی
کرد .برند ژاپنی یونیکلــو قراردادی ۱۰

ســاله با تنیسور سوییســی بست و قرار
اســت ســالیانه  ۳۰میلیــون دالر به او
بپردازد .با این توافق درآمد فدرر نســبت
به قراردادش با نایکی  3برابر شــد .دیگر
برندی که تنیســور سوییســی بیش از
همه از آن درآمدزایــی میکند رولکس
اســت .این قرارداد در سال  ۲۰۰۳بسته
شــد .این شرکت ساعتســازی هر سال
 ۸میلیون دالر به او میدهد .در دســتان
فــدرر از زمانی کــه دوران حرفهایاش
شــروع شــد (ســال  )۱۹۹۸راکت برند
ویلسون دیده میشود .او هر سال از این
شــرکت  ۳۵۰هزار دالر دریافت میکند.
قهرمان  ۲۰گرنداسلم همچنین با شرکت
مرسدس بنز تا سال  ۲۰۲۷قرارداد دارد
و ســالیانه  ۵میلیــون و هــر  ۶ماه یک
خــودرو دریافت میکند .این فهرســت
بــا برنــد موئتاندشــندون ادامــه پیدا
میکند که از ســال  ۲۰۱۲همکاریاش
را بــا فدرر آغاز کرد و هر ســال به او ۶
میلیون میدهد .تنیسور سوییسی امسال
به مبلغ قراردادش  ۲میلیون (ســالیانه)
اضافــه کــرد .شــرکتهای سوییســی
نمیخواســتند فرصت را از دست بدهند
و برای تبلیغاتشــان از مشهورترین چهره
ورزشــی کشورشــان بهره نبرند .شرکت

شکالت لبندت از سال  ۲۰۰۹قراردادی
با این تنیسور بســت که تا سال ۲۰۲۲
ارزش دارد .او هر ســال  ۴میلیون یورو
دریافت میکند .فدرر در ســال  ۲۰۰۹با
بانک کردیت سوییس قراردادی به ارزش
 ۲میلیون (ســالیانه) بست .او همچنین
بــه مرکز کمــک به کــودکان آفریقایی
کمک میکنــد .دیگر قرارداد تنیســور
سوییســی با شرکت ســانرایز است که

سالیانه  ۷میلیون کسب میکند .آخرین
قرارداد فــدرر در ســال  ۲۰۱۷به امضا
رســید .او از کارخانه پاســتاباریا سالیانه
 ۸.۱میلیون دالر به دســت میآورد .این
قرارداد تا سال  ۲۰۲۲است .همچنین از
شرکت نتجتس سالیانه  ۶میلیون کسب
میکند .پرافتخارترین تنیسور جهان در
سفرهایش از چمدانهایی با برند ریمووا
استفاده میکند.

جلسه بینتیجه بارسا و پاریسنژرمن درباره نیمار
جلسه نمایندگان بارسلونا و پاریسنژرمن برای بازگشت
مهاجم برزیلی به نوکمپ بینتیجه تمام شــد .به گزارش
ایســنا و به نقل از آس ،در حالی که نیمار در حال آفتاب
گرفتن با دوســتانش در ســواحل جنوب پرتغال اســت،
نمایندگان بارســلونا و پاریسنژرمن در پاریس نخستین
مذاکرات خود را برای بازگشــت مهاجــم برزیلی به تیم
کاتاالنی انجام دادنــد .این مذاکرات بدون نتیجه به پایان
رسید و تنها چیزی که مشــخص شد اختالف زیاد میان
طرفین بود .از طرفی نیمار خیلی نگران شرایطش نیست.
او دوشنبه شب در کنســرت پائوال فرناندس شرکت کرد
و فردای آن روز به ســاحل رفت .خاویــر بورداس ،مدیر
ورزشــی و اریک آبیدال ،مشاور فنی باشــگاه بارسلونا به

پاریس ســفر کردنــد .در آنجا آندره کــوری ،فرد معتمد
خانواده که برای پیوســتن نیمار به بارسا در تالش است
منتظرشــان بود .کوری که پیش از این مهاجم برزیلی را
بــه پیاسجی آورده بود ،اکنــون میخواهد او را جابهجا
کند ،به همین خاطر نتوانســت به سواحل پرتغال برود و
مجبور شد در پاریس بماند .لئوناردو آرائوخو ،مدیر ورزشی
پاریسنژرمن روز سهشنبه میزبان مهمانان اسپانیایی بود
و  4ســاعت با آنها صحبت کرد .در پایان جلسه مشخص
شــد طرفین خیلی با هم اختــاف دارند .این اتفاق باعث
شد شرایط به نفع باشگاه رئالمادرید پیش برود .پیشنهاد
بارســا برای امضای قرارداد از طریق معاوضه بازیکن بود
یا اینکه انتقال به صورت قرضی انجام شــود با حقخرید

پس از یک فصل .تیم کاتاالنی میتواند مبلغی را پرداخت
کند اما بخش بیشتر را میخواهد از طریق معاوضه بازیکن
بپردازد .فیلیــپ کوتینیو بهترین گزینه برای این معاوضه
است .از طرفی پاریسنژرمن به پیشنهادی که در آن پول
زیاد نباشــد توجه ندارد .آنها خواهــان بازیکنان دیگری
هســتند .تیم فرانسوی میخواهد نلســون سمدو ،ایوان
راکیتیچ و یا عثمان دمبله را به خدمت بگیرد .پس از این
جلســه بارسا باید منتظر جلسه ( ECAکنفرانس اتحادیه
باشــگاههای فوتبال اروپا) در لیورپول باشد که قرار است
امروز برگزار شــود .در آنجا ناصر الخلیفی و خوسپ ماریا
بارتومئــو میتوانند با هم دیدار کنند .شــرایط همچنان
تفاوتی نکرده و نیمار در ساحل بسر میبرد.

اخبار
اللیگا از فردا آغاز میشود

رئالمادرید بدترین تیم
اسپانیایی پیشفصل

در بیــن  ۲۰تیم حاضر در اللیگا ،رئالمادرید
در پیشفصل بدترین عملکرد را داشته است.
رقابتهــای فصل جدید اللیــگا از فردا آغاز
خواهد شــد .معموال تیمهــا در پیشفصل
تمرینــات و بازیهــای تدارکاتــی را برای
آمادهسازی شــروع فصل انجام میدهند که
رئــال در بین  ۲۰تیم حاضــر در اللیگا جزو
تیمهایی اســت که بدترین آمــار را در این
مورد داشته اســت .این تیم از  ۷دیداری که
انجام داده تنها  ۲بــازی را برده؛ فنرباغچه و
ســالزبورگ .همچنین مقابل  2تیم آرسنال
و رم مســاوی کــرده و مقابــل بایرنمونیخ،
اتلتیکومادرید و تاتنهام هم شکســت خورده
اســت .یعنی ایــن تیم به طــور میانگین در
هر دیدار  ۱.۱۴امتیاز کســب کرده اســت.
بارســا و اتلتیکومادرید به جز یک بازی همه
بازیهایشان را بردهاند .بهترین آمار هم متعلق
به گراناداســت که از  ۷بازی تدارکاتی هر ۷
بازی را برده است .بعد از این تیم بهترین آمار
به ترتیب متعلق به اتلتیکومادرید ،اسپانیول،
ویارئال ،سویا ،لگانس و بارسلوناست ۳ .تیمی
که بدترین نتایج را دارند هم سوسیداد ،رئال
وایادولید و رئالمادرید هستند.

گرت بیل رئالمادرید را تهدید
به شکایت کرد

به غیر از تیم فوتبال بارسلونا ،رئالمادرید هم
برای جذب نیمار از پاریسنژرمن وارد رقابت
شده اما مشکل بزرگ برای این تیم این است
که هیچ یک از ســتارههایش حاضر نیستند
به پاریس بروند تا نیمــار به رئال بیاید .تمام
تالش رئالمادرید بــرای فروش گرت بیل به
پاریس در ازای نیمار بــود .اما بیل حاضر به
رفتن نشده و حتی مدیر برنامههای او باشگاه
را تهدید کرده در صورتــی که بخواهند این
بازیکن را برای رفتــن به تیمی دیگر مجبور
کنند ،او اقدامات قانونی الزم برای شکایت از
رئال را انجام خواهد داد .یکی از پیشنهادهای
مادرید بــرای پاریســنژرمن  ۱۰۰میلیون
یــورو به اضافه بیل و خامس رودریگس بوده؛
بازیکنانی که هیــچ یک در برنامههای زیدان
برای فصل آینــده جا ندارنــد و مادرید هم
بیمیل به فروششان نیســت .خامس از این
انتقال استقبال کرده اما گرت بیل نه.

