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لوانتقاالت بازیکنان فوتبال فرا میرسد ،هوش از سر عاشقان مستطیل
هر بار که فصل نق 
بوغریبیکهبازیکنانبرایرفتنبهتیمدیگردرخواست
سبزمیپرد!شنیدنرقمهایعجی 
پرونده
میدهند،بهعالوههزینهرضایتنامه(اگربازیکنآزادنباشند)،مدیربرنامهو،...کارسادهای
است اما هضم آن ،قطعا سخت و باورنکردنی .به تازگی هم 2سلطان بالمنازع مستطیل سبز
دنیایعنیکریسرونالدوولیونلمسی،ازتیمهایقبلیشانجداشدهوراهیمنچستریونایتدوپاریسنژرمن
شدند.فوتبالشایدبرایماوشمابهعنوانبینندهدرعینحالکهپراسترسوجذاباست،فقطیکسرگرمی
محسوب شود اما یکی از پرهزینهترین ورزشهای دنیاست .فوتبال جهان روز به روز بیشتر از قبل به محلی
برای قدرتنمایی میلیاردرهای برجسته جهان تبدیل میشود .این روزها ،باشگاههای متمول و معروف مثل
منچسترسیتی ،اینتر ،یوونتوس ،پاریسنژرمن و  ...در تملک میلیاردرهای معروفی هستند .به تازگی و طبق
گزارشدیلیاستار،فهرست 10مالکثروتمندباشگاههایفوتبالجهاناعالمشدهاستکه«منصوربنزاید»
مالک باشگاه منچسترسیتی با  ۳۰میلیارد یورو ثروت در صدر آن قرار دارد .به همین بهانه و در پرونده امروز
زندگیسالم،باثروتمندترینمالکانباشگاههایفوتبالجهان،میزانثروتشانو...بیشترآشناخواهیدشد.

کدامتیم؟منچسترسیتیانگلیس
میزانثروت؟ ۳۰میلیاردیورو

مالک باشگاه منچسترسیتی که معاونت نخست وزیر
امارات را هم در اختیار دارد ،ثروتش حدود  ۳۰میلیارد
یورو تخمین زده میشود و عالوه بر باشگاه منچسترسیتی
درانگلیس،مالکباشگاههای«ملبورنسیتی»استرالیا«،نیویورکسیتی»آمریکا،
«بمبئیسیتی»هندو«مونتهویدئوسیتی»اروگوئهاست.ویسهامشرکتهایبسیار
زیادیرادرامارات،عربستان،انگلستانوآمریکابرعهدهداردوباحضورشدرباشگاه
منچسترسیتیدرسال 2008انقالبیدراینباشگاهایجادکردوباعثشدتاشرایط
مالی این باشگاه انگلیسی متحول شود .همچنین این میلیاردر اماراتی ،ناوگانی از
حیرتانگیزترینخودروهایجهانرادراختیاردارد.مرسدس SLRمکالرن( ۳۵۰هزارپوندی)،یکالمبورگینیرونتون(۸۴۰
هزار پوندی) و یک فراری انزو ( ۲٫۵میلیون پوندی) از خودروهای اوست .طبق آخرین گزارشها ،منصور و خانوادهاش در هتل
شخصیشان به نام «امارات پاالس» اقامت دارند .این هتل سال  ۲۰۰۵با هزینه  ۲٫۲میلیون پوندی بازگشایی شده و تنها هتل
واقعا  ۷ستاره جهان است ۳۹۴ .اتاق ،شامل  ۹۲سوئیت و  ۲۲سوئیت ویژه مسکونی دارد که اکثر ًا با طال و مرمر مبله شده است.
شیخمنصورزندگیشخصیاشراازنگاههادورمیکند،امادراینحدمیدانیمکه ۲همسرو ۶فرزنددارد.منچسترسیتیزیرنظر
ف َایکاپودوقهرمانیلیگکاپرا
حمایتهایمالیاوازسال ۲۰۰۸تاکنونتوانستهدوعنوانقهرمانیلیگبرتر،یکقهرمانیا 
بهدستآورد.آنهادردورهاخیرلیگقهرماناناروپابهفینالراهیافتندوبازیرابانتیجهیکبرصفربهحریفواگذاروبهعنواننایب
قهرمانیبسندهکردند.
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کدامتیم؟الیپزیکآلمان
میزانثروت؟ 26.9میلیاردیورو

«دیتریش ماتشیتس» مالک سه
بــاشــگــاه «ردبــــول» ســالــزبــورگ
اتــریــش ،الیپزیک آلــمــان و NI
ردبولز است .او بنیان گذار و مدیر
عامل شرکت «ردبـــول» (نوشیدنی
انــرژی زا) بــوده و بــرآورد میشود ثــروت وی نزدیک به 26
میلیارد یور باشد .ماتشیتس در سال  ۲۰۱۳از سوی مجله
فــوربــز ،بهعنوان ثروتمندترین فــرد اتریش شناخته شد.
ماتشیتس  72ساله در دانشگاه تجارت شهر وین در رشته
بازاریابی تحصیل کرده اما اصال درسهایش خوب نبوده
است .وی به مدت  ۱۰سال در این دانشگاه درس خواند و
در نهایت در  ۲۸سالگی فارغ التحصیل شده است! بعد از
دانشگاه وی به عنوان مدیر بازاریابی یک شرکت که در حوزه
محصوالت آرایشی و بهداشتی فعالیت داشت ،مشغول به
کار شده است .او و شریک تایلندی خود چالیو یوویدیا در ابتدا
شرکتشان را در سال  ۱۹۸۷و در حوزه تولید نوشابههای
گازدارتاسیسکردهوخیلیزودراههایجالبیرابرایسرعت
بخشیدن به اعتبار برند خود برگزیدند؛ از جمله خرید یک تیم
در مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک و چند تیم فوتبال .آنها
فقط در سال  ۲۰۱۶بیش از  ۶میلیارد قوطی از نوشابه های
ردبول را در جهان فروختهاند .این مرد ثروتمند و کارآفرین
 ۷۲ساله به ندرت در انظار عمومی به ابراز عقیده پرداخته و
خود را از تیررس رسانهها دور نگه میدارد بنابراین اطالعاتی
از زندگی شخصی او موجود نیست.
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شیخ منصور بنزاید

دیتریش ماتشیتس

 30آگوست 2021

1960

بعد از مالک منچسترسیتی با 30
میلیارد یورو ثروت ،جیب صاحبان
کدام باشگاههای فوتبال از همه ُپر
پولتر است؟
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آندرهآ آنیه لی
کدامتیم؟یوونتوس
میزانثروت؟ 19.1میلیاردیورو

او سال  1957در خانوادهای به شدت پولدار به دنیا
آمد و کودکی بسیار خوبی را تجربه کرد .مثال بعد از
افت تحصیلی در مدرسه ،پدرش تصمیم گرفت برای
او یک مدرسه تاسیس کند! این مدرسه کهJ School
نام داشت تنها شاگرد آن خود آندره آ بود .او توانست در
پایان آن مقطع تحصیلی شاگرد اول شود(!) و با استفاده
از تبصره به دانشگاه راه پیدا کند .در دانشگاه او با معلم
ورزشی آشنا شد که زندگیاش را تغییر داد چون او اصال
به فوتبال عالقه ای نداشت .آن معلم که ساندرو ماتزوال
نام داشت تاثیری روی او گذاشت که به لحاظ ورزشی
آندره آ از اینروبه آن رو شد .آنیلی جوان دیگر روزهای
بازی یوونتوس در خانه نمیماند و باید حتما به ورزشگاه
میرفت .بنابراین آنــدره آ همانند پدر خود که او هم
رئیس باشگاه یوونتوس از  ۱۹۵۵تا  ۱۹۶۲بود ،عالقه
بسیاری به یوونتوس پیدا کرد و از هنگام جوانی در بخش
مالی و اداری باشگاه فعالیت میکرد .سپس به آرزوی
خــودش رسید و حاال مالک این باشگاه بــزرگ است.
ثروت «آندرهآ آنیهلی» مالک باشگاه یوونتوس 19.1
میلیارد یورو تخمین زده شده است.
این کارآفرین ایتالیایی ،عضو
اجرایی انجمن باشگا ههای
اروپاست.
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دتمار هوپ
کدامتیم؟هوفنهایم
میزانثروت؟ 18.5میلیاردیورو

دتــمــار هــوپ در بین میلیونرهای
جــهــان در رده  96و در بین
میلیونرهای تکنولوژی ،در رده 23
جهان حضور دارد .او میلیونر 79
ساله آلمانی است که در سال 1972
همراه با چهار تن دیگر از کمپانی  IBMجدا شد و کمپانی بزرگ
 SAPرا تاسیس کرد .کمپانی SAPیک شرکت نرم افزاری آلمانی
استکهعمدهشهرتشرامدیونتولیدنرمافزارهایسازمانیدر
زمینه مدیریت عملیات تجاری و روابط با مشتریان است .دتمار
هوپاتفاقادرکارهایاجتماعیوخیریههمفعالیتباالییداردو
تاکنوندرزمینههایمختلفیازجملهپزشکی،ورزشی،برنامهها
وکمپینهایاجتماعی،پولزیادیراتوزیعکردهاست.اوحامی
وسهامداراصلیباشگاههوفنهایمآلماناست.
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رومن آبراموویچ
کدامتیم؟چلسیانگلیس
میزانثروت؟ 12.5میلیاردیورو

روم ــن آبــرامــوویــچ ،یکی از افــراد
میلیاردر و موفق در جهان به شمار
میرود .گفته میشود رومن وقتی
که فقط چهار سال داشته ،پدرش
در اثر یک سانحه ساختمانی جانش را
از دست داده و چون به جز خانواده عمویش هیچ فامیل و آشنای
دیگرینداشتهبرایادامهزندگیبهخانوادهنسبتافقیرعمویش
سپرده شده است .رومن در دوران جوانی برای ادامه تحصیل
به موسسه آموزشهای فنی و صنعتی رفته اما بعد از سپری
شدن مدتی مجبور شد به ارتش سرخ شوروی بپیوندد .پس از
گذشتچندینسالرومنسرمایهتقریبامناسبیبرایخودش
جمع کرده بود تا این که با خصوصیشدن صنایع دولتی بعد از
فروپاشی کمونیسم ،تصمیم گرفته سهام ارزان تعدادی از این
شرکتهای تازه تاسیس شده را خریداری کند اما آبراموویچ در
آن زمان خبر نداشته که تمام این سهامها بعدها به اندازه طال
ارزش پیدا خواهند کرد و زندگیاش زیر و رو خواهد شد .همین
مسئلهسببشدهکهامروزهآبراموویچرابهعنوانسهامدارعمده
دومین کارخانه تولید کننده آلومینیم در دنیا و همچنین سیب
نفتکهیکیازکمپانیهایبزرگنفتیجهانبهشمارمیرود،
بشناسند .او هم اکنون مالک باشگاه چلسی انگلیس است که
آخرینقهرمانلیگقهرماناناروپامحسوبمیشود.
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فیلیپ آنشوتز
کدامتیم؟لسآنجلسگلکسی
میزانثروت؟ 10.1میلیاردیورو

«فیلیپ آنشوتز» مالکیت باشگاه «لسآنجلس گلکسی» آمریکا
را برعهده دارد و ثروت وی حدود  10میلیارد یورو تخمین زده
شده است .او از بنیان گذاران لیگ برتر فوتبال آمریکا و تیمهای
متعددی از جمله باشگاه فوتبال لسآنجلس گلکسی ،شیکاگو
فایر،هیوستوندینامو،سنخوزهارثکوئیکزونیویورکردبولزدر
لیگهایمختلفکشورشاست.ویشرکتحفاریپدرشرادر
سال ۱۹۶۱خریدودرآمدزیادیبهدستآورد.
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استن کروئنکه
کدامتیم؟ آرسنال
میزانثروت؟ 8.3میلیاردیورو

انوس استنلی کروئنکه در
 29جــوالی ســال 1947
در ایالت میسوری آمریکا به
دنیا آمــد .او به دانشگاه میسوری رفــت .پس از
دریافت مدرک لیسانس تحصیالت خود را تا مقطع
کارشناسی ارشد و در رشته  MBAادامه داد .او در
سال  1983گروه کروئنکه را که یک بنگاه توسعه
امالک و مستغالت بود ،تاسیس کرد .این شرکت
تاکنون مراکز خرید و آپارتمانهای زیادی را ساخته
است .او در سال  2010با ثروت  2/9میلیارد دالر
در رده سیصد و چهل و نهم فهرست میلیاردرهای
مجله فوربز قــرار گرفت .در اواخــر دهه  90وارد
تجارت در ورزش شد و ابتدا «دنور ناگتز» را خرید؛
اما اکنون عالوه بر آرسنال صاحب باشگا ههای
«کلرادو اولنچ» و «کلرادو رپیدز» در آمریکا و «ال
ای رمز» است.
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ژانگ جیندونگ
کدامتیم؟اینتر
میزانثروت؟ 8.1میلیاردیورو

سال  2016بود که شرکت چینی «سونینگ»
مالکیت اینتر را از «اریــک توهیر» خرید« .ژانگ
جیندونگ» مالک باشگاه اینتر ایتالیا شد و در این
باره گفته« :از تمام هوادارانمان قصد تشکر دارم،
پروژهماسال 2016آغازشدوهدفمابازگرداندن
اینتر به قله فوتبال و ساخت باشگاهی بزرگ در
مسائل اقتصادی بود و هست ».این مرد چینی
کارآفرین ،سرمایهدار و مدیر ارشد اجرایی است
و بهعنوان رئیس هیئت مدیره گــروه «سانینگ»
فعالیت میکند .گ ــروه سانینگ یــک شرکت
خردهفروشیچینیاستکهدرسال ۱۹۹۰توسط
ژانگ جیندونگ راهاندازی شد و هم اکنون دارای
 ۱٫۶۰۰شعبه در کشورهای
جمهوریخلقچین،هنگ
کنگ،ژاپنوآمریکاست.

ناصر الخلیفی
کدامتیم؟پاریسنژرمن
میزانثروت؟ ۸میلیاردیورو

قبل از هر چیز باید بدانید که مسی را همین مولتی
میلیاردرخریدوراضیاشکردکهازبارسلونا
که این همه سال در آن توپ زده بود ،جدا
شود« .ناصر الخلیفی» مالک باشگاه
پاریسنژرمن فرانسه ،رئیس و مدیر
ارشد اجرایی شرکت ( ،)BeINرئیس
سرمایهگذاریهای ورزشــی
قــطــر و رئــیــس فــدراســیــون
تنیس قطر ( )QTFاست.
پدر و پدربزرگ او صیاد
مــرواریــد بــودنــد .وقتی
 ۱۱ساله بــود آشنایی
او بــا امیر قطر ش ــروع شد.
فارغالتحصیل دانشگاه

اقتصاد قطر است .به مدت ۵سال در تیم تنیس قطر
بــازی کــرد و از ســال  ۲۰۰۸رئیس اتحادیه تنیس
قطر اســت .نهمین ثروتمند باشگاه دار دنیا و جزو
 ۲۴۰ثروتمنددنیاست.بعدازاینکهسازمان
سرمایهگذاری قطر در ســال ۲۰۱۱
باشگاه پاری سن ژرمن را خرید ،ناصر
الخلیفی به عنوان رئیس آن انتخاب
شد.اوتوانستستارههایبزرگی
ازقبیلنیمار،ابراهیموویچ،
کاوانی و کلیان امباپه را به
باشگاه جذب و  ۱۳جام
در فوتبال کسب کند.
حاال به نظر میرسد او
با خرید مسی ،آرزوهای
دست نیافتنی بیشتری در سر
دارد.

