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ساعت21 امشب در پاریس مراسم توپ طالی سال که توســط فرانس فوتبال در تئاتر دو شاتل 
پاریس اهدا می شود، برگزار خواهد شد. کریم بنزما به اعتراف همگان و طبق پیش بینی ها برنده این 
جایزه خواهد بود و به نخستین فوتبالیست فرانسوی پس از زین الدین زیدان )1998( تبدیل خواهد 
شد که برنده این جایزه مهم شده است. این شصت وسومین دوره این مراسم است. لواندوفسكی 
که 2 سال پیاپی حقش خورده شده، درباره جایزه امسال گفته است: »قطعا کریم آن را می برد، مگر 
آنكه مراسم لغو شود!« این مراسم یک سال به دلیل کرونا برگزار نشد و سال گذشته جایزه در میان 

انتقادات به مسی رسید و دست لوا خالی ماند.

   چندی پیش فهرســت نفرات نهایی 
توپ طال لو رفت. در این فهرســت 

کریــم بنزمــا نفر اول شــده و 
ســادیو مانه، محمد صالح، 
وینیســیوس، لواندوفسکی، 
امباپه، دی بروینه، مودریچ، 
هالند، کورتوا، رونالدو، سون 
هیونگ مین و کانســلو در 

رده های دوم تا سیزدهم قرار 
گرفته اند.

   دربــاره کریم یــک خبر تازه 
منتشر شده که او را مثل واران، رونالدو 

و کاسمیرو به منچستریونایتد لینک می کند. 
کریم بنزما درحال مذاکره بــا رئال مادرید برای تمدید 
قرارداد خود با این باشگاه است اما ممکن است آنها به توافق 
نرسند. بنزما درصورت تمدید نشدن قرارداد خود، به بازی 
در لیگ جزیره با پیراهن منچســتریونایتد عالقه دارد و 

برنامه های او، به این سمت تغییر خواهد کرد.
   رئال مادرید امشب احتماال تعداد توپ طالهای خود را 
با بارسلونا در عدد12برابر می کند. 6بازیکن بارسا 12توپ 
طال برده اند و بنزما هشتمین بازیکن رئال خواهد بود که 
توپ طال می برد. یوونتوس و میالن با 8توپ طال )6بازیکن( 
و بایرن مونیخ با 5توپ طال )3بازیکن( و منچستریونایتد 
با 4تــوپ طال )4 بازیکــن( در رده های بعــدی بهترین 

باشگاه های اروپا در این جایزه هستند.
   کریم در 9بازی این فصل با رئال 4گل و یک پاس گل 
داشــت اما در فصــل پیش کــوالک کرد و عــالوه بر 
تأثیرگذاری مستقیم در قهرمانی رئال در لیگ قهرمانان، 
اللیگا، سوپرجام اسپانیا و سوپرجام اروپا، آقای گل اللیگا 

هم شد.
   اگر توپ طال زودتــر به بازیکنــان غیراروپایی داده 
می شــد، پله 7 بار و مارادونا 2 بار این عنوان را می بردند 
چون در زمان اهدای توپ طال از برنده این جایزه عملکرد 
بهتری در یک سال داشتند. مشکل پله این بود که اصال در 

اروپا بازی نمی کرد.
   زالتان ایبراهیموویچ، اینیستا، لواندوفسکی، فرانک 
ریبری، بوفون و چندین بازیکن دیگر را می توان فهرست 

کرد کــه با وجود شایســتگی فــراوان 
نتوانسته اند توپ طال ببرند.

   لو یاشــین )شــوروی( تنها 
دروازه بانی است که توپ طال 
را برده است. او در سال1963 
باالتر از جانی ریورا و جیمی 
گریوز صاحب این جایزه شد.
   ژرژ وه آ نخستین بازیکن 
غیراروپایی بود که این جایزه 
را برد. او در سال1995 باالتر از 
کلینزمان و یاری لیتمانن اول شد. 
وه آ هم اکنون رئیس جمهور لیبریاست 

و پسرش هم بازیکن فوتبال است.
   در این 15سال اخیر فقط یک بار مودریچ به جز رونالدو 
و مسی برنده جایزه سال2018 شد و حاال بنزما قرار است 

به دوران سلطه این 2 ابرستاره بار دیگر پایان دهد.
   بنزما پس از ریمون کوپا، میشــل پالتینی، ژان پیر 
پاپن و زیدان پنجمین بازیکن فرانســوی صاحب توپ 

طال خواهد بود.
   آرژانتین با 7جایزه در رده بندی کشورها اول است که 
هر 7جایزه را مسی برده. زمانی که مارادونا بازی می کرد، 
جایزه به بازیکنان غیراروپایی نمی رسید. آلمان )5بازیکن(، 
هلند )3بازیکن( و پرتغال )3بازیکن( هم 7بار جایزه را به 

کشورشان برده اند.
   عجیب ترین نکته این است که 3 بازیکن اوکراینی فاتح 
توپ طال شده اند. شــوچنکو با تیم ملی اوکراین و ایگور 

بالنوف و اولگ بلوخین با پیراهن تیم ملی شوروی.
   عالوه بر اعالم توپ طالی مــردان، برنده زنان، جایزه 
کوپا که به بهترین بازیکن زیر 21 ســال اهدا می شود و 
جایزه یاشین )شناســایی بهترین دروازه بان( هم امشب 

مشخص خواهد شد.
   احتماال این آخرین سالی است که جایزه توپ طال به 
هالند یا امباپه نمی رسد. در ســال های آینده باید شاهد 
رقابت بین این دو به جای دوقطبی مسی- رونالدو باشیم، 
مگر آنکه افرادی مثل وینیسیوس یا جوان های دیگر که 
تازه درخشش را آغاز کرده اند برای 2  ابرستاره دنیای جدید 

فوتبال مشکل درست کنند.

کریم بنزما امشب توپ طال را می برد؛ شاید او فصل آینده با پیراهن 

منچستریونایتد به میدان برود
جایزه ای برای کریم

خبر رسیده که کریســتیانو رونالدو هم در مراسم امسال شرکت می کند. 
کریســتیانو با 18بار نامزدی رکورددار این جایزه است اما تنها 5بار آن را 
برده و 2 تا از مسی عقب اســت. او به احترام کسی که همیشه تحسینش 
کرده به پاریس می رود. بنزما در دوره ای که رونالدو در رئال پشت هم گل و 
رکورد می زد، کمک زیادی به او کرد. کریستیانو 4 سال است که این جایزه 
را نبرده. شاید یکی از دالیل این تصمیم رابطه خوب کریستیانو رونالدو با 
کریم بنزما، برنده احتمالی این جایزه اســت. همچنین ممکن است دلیل 
دیگر نیز غیبت لیونل مســی در بین 30نامزد دریافت جایزه باشد و شاید 
ســتاره پرتغالی می خواهد با حضور خود در مراسم، ثابت کند حداقل در 

سال2022 از رقیب قدیمی اش شرایط بهتری داشته است.

غیبت مسی و نیمار در فهرست 30نفر اول 
انتقاداتی را به همراه داشت. شاید فرانس 
فوتبال می خواست تالفی جایزه ای را که 
فصل پیش از لواندوفسكی گرفت و به مسی 

داد در بیاورد.
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8بازیکن 
)زیــدان، بکن باوئــر، بابی 

چارلتون، گرد مولر، پائولو روســی، 
ریوالدو، رونالدینیــو و کاکا( هم توپ طال، 
هم جام جهانی و هم لیگ قهرمانان را برده اند. 
کریم بنزما حاال 2تا از این جایزه ها را می برد. 
او در قهرمانی فرانسه در جام جهانی2018 

حضور نداشت و به تیم ملی کشورش 
بــود. دعــوت نشــده 

فرار از اردو!
سرانجام یوونتوس توانست یک بازی مهم را ببرد. پیروزی 
یک بر صفــر در دربی توریــن مقابل تورینــو با تک گل 
والهوویچ باعث شد بازیکنان روی شان بشود اردو را ترک 
کنند و به خانه بروند. آلگری آنها را در اردوی تنبیهی نگه 
داشته بود. ســرمربی یووه پس از این برد گفت: » من به 

بازیکنانم گفتم که امشب می توانند به خانه برگردند.«
  یووه در این فصل هیچ مسابقه خارج از خانه را با پیروزی 
به پایان نبرده و حتی به مکابی و اسپتسیا هم باخته است. 
اسپتسیا تا پیش از پیروزی بر یووه در سری آ هیچ بردی در 

تاریخ خود نداشت و مکابی هم 20سال از آخرین بردش 
می گذشت.

  والهوویچ در 9بازی زیرنظر آلگری توانســته 7 گل و 
پاس گل به نام خــودش ثبت کند که با توجه به ســبک 

دفاعی و اعصاب خردکن آلگری آمار خوبی است.
  دوشان والهوویچ پس از لیاییچ در سال 2017و لوکیچ 
در سال 2019، نخســتین بازیکن با پیراهن یوونتوس و 
سومین بازیکن صرب است که در نخستین دربی اش در 

سری آ موفق به گلزنی شده است.

Dusan Vlahović

ریس جیمز
ریس جیمز در جریان برتری 2بر صفر سه شنبه 
شب چلسی مقابل میالن در دور چهارم مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان اروپا از زانو مصدوم شد و 
انتظار می رود حدود 8 هفته دور از میادین باشد. 
این را درنظر داشته باشیم که جام جهانی2022 
که بیســت ودومین دوره این رقابت هاســت، 
5هفته دیگر آغاز می شــود. انگلیس جدا از این 
بازیکن، 2 مدافع دیگرش را هم در این پست در 
خطر می بیند. آرنولد به تازگی و در جریان بازی 
با آرسنال مصدوم شــد و چند هفته باید پشت 
خط بماند. کایل واکر هم وضعیت خوبی ندارد 
و یک خط در میان مصدوم می شود. هم اکنون 
کیران تریپیر نخستین گزینه ساوت گیت برای 
دفاع راست اســت. شــاید بن وایت هم که در 
فیفادی اخیر دعوت نشده بود، بار دیگر به اردو 
فرا خوانده شــود. به هرحال این اخبار شــاید 
انگلیســی ها را نگران کند اما بدون شک خبر 

خوبی برای کی روش خواهد بود!

ریچارلیسون
ریچارلیســون در بازی با غنــا 2 گل و در بازی 
با تونس یک گل برای سلســائو به ثمر رساند. 
به نظر می رسید او گزینه اصلی تیته برای پست 
شماره 9 باشد. حاال گابریل ژسوس و فیرمینو 
در غیاب مهاجم تاتنهام این فرصــت را دارند 
تا در نــوک حمله برزیل در جــام جهانی بازی 
کنند. رودریگو که در بازی های این فصل رئال 
در نوک حمله بازی کرده و جــواب داده، یکی 
دیگر از گزینه هاســت. ریچارلیسون در جریان 
برد 2بر صفر تاتنهام مقابــل اورتون در دقیقه 
52 دچار آســیب دیدگی ساق پا شــد. او بازی 
چهارشنبه شب مقابل یونایتد را از دست می دهد 
و بیم آن می رود که مصدومیتش خیلی طوالنی 
باشد. ریچارلیسون  درباره مصدومیتش گفته 
است: »قباًل دچار چنین مصدومیتی شده بودم 
و 2 ماه دور از فوتبال بودم. قرار اســت آزمایشی 
روی پایم انجام شود اما هم اکنون حتی برای راه 

رفتن هم درد دارم.«

انگولو کانته
یک روز پیش تر، اعالم شده بود انگولو کانته هم 
به جام جهانی نخواهد رســید. بازیکن کلیدی 
فرانســه در جام جهانی قبلی در کنار پل پوگبا 
2 بازیکنی هســتند که تیم قهرمــان جهان را 
برای دفاع از عنوان قهرمانــی تنها می گذارند. 
ماتوییدی، دیگر هافبک ثابت فرانســوی ها در 
روسیه بود که مدتی است از تیم ملی و فوتبال 
اروپا کنار رفته و در آمریــکا روزگار می گذراند. 
کانته به تازگی از بند مصدومیتی طوالنی مدت 
خالص شــده و به تمرینات برگشــته بود. این 
ششمین باری اســت که او در پیراهن شیرهای 
لندنی با عنوان مصدومیت همسترینگ روبه رو 
می شــود. در غیاب کانته و پوگبا و ماتوییدی، 
موقعیت شــوامنی که این روزها در خط میانی 
رئال جا افتــاده، در مرکز خط هافبک تیم ملی 
فرانسه تضمین شده اســت. کاماوینگا و آدرین 
ربیو دیگر گزینه های پست هافبک هستند و باید 

با ستاره جوان رئال رقابت کنند.

 جام جهانی
شما را از دست داد
ریس جیمز، ریچارلیسون و کانته تازه ترین غایبان جام جهانی قطر هستند

فقط در همین 2 روز گذشته 3 ستاره دیگر به دلیل مصدومیت شدید، جام جهانی 
قطر را از دست دادند. جام جهانی زمستانی از سوی برخی پیشکسوتان و آنهایی 
که از تیم ملی کناره گیری کرده اند نظیر اریک کانتونا یا تونی کروس مورد تحریم 
قرار گرفته؛ به این دلیل که قطر کشوری غیردمکراتیک است و هنگام ساخت 
ورزشگاه ها در این کشور جان کارگران بی شماری از دست رفته است. از طرفی، 
ایتالیا هم با ستاره هایش در این دوره غایب است چون جواز صعود را به دست 
نیاورده است. این جدا از ستارگان دیگری مثل ارلینگ هالند و مارتین اودگارد از 
نروژ، ستارگان تیم ملی کلمبیا و شیلی نظیر الکسیس سانچس، آرتورو ویدال، 

لوییس دیاس )که شدیدا مصدوم هم شده(، تیرنی و مک تامینی از اسکاتلند 
و... است که تیم شان به جام جهانی راه نیافته و در این رقابت ها غایب هستند. 
در ادامه این روند پریشب 2 ستاره بزرگ دیگر هم به شدت مصدوم شدند و خبر 
این است که به قطر نمی رسند؛ ریس جیمز و ریچارلیسون. غیبت هر 2 بازیکن 
ممکن است خللی بر تیم ملی انگلیس و برزیل وارد نکند چون در پست دفاع 
راست انگلیس ترافیک شدیدی بود و همچنین خط حمله برزیل هم ستاره زیاد 
داشت. جیمز انتخاب اول گرت ساوت گیت برای دفاع راست بود و ریچارلیسون 

در بازی آخر تدارکاتی سلسائو 1 گل به تونس زد.

وسلی فوفانا
وسلی فوفاناي فرانسوی سومین بازیکن چلسی 
است که در خطر از دســت دادن جام جهانی 
قرار دارد. خرید گرانقیمت چلسی که در نیمه 
اول تقابل چلسی و میالن به دلیل مصدومیت 
تعویض شد، دچار پیچ خوردگی زانو شده است.

نونو مندس
نونو منــدس، مدافع چــپ 20 ســاله پرتغالی 
پاری سن ژرمن هم در تساوی یک-یک با بنفیکا 
دچار مصدومیت همسترینگ شد و در بهترین 
حالت 5بازی آینده تیمش را از دست خواهد داد.

پائولو دیباال
دیباال هم هنوز یک هفته نشده که مشخص شده 
نمی تواند آرژانتین را در قطر همراهی کند. فقط 
در 2 فصل گذشته پائولو دیباال 9 مصدومیت را 
پشت سر گذاشته و نزدیک به 40 بازی یوونتوس 
را از دســت داده. هواداران یووه بــه او کاپیتان 
شیشــه ای لقب داده بودند که زود می شکند. 
مصدومیت جدید او از ناحیه همسترینگ است 
که در میان مصدومیت های پر شمار این بازیکن 

نام کم تکراری به نظر می رسد.

رونالد آرائوخو
مدافع اروگوئه ای بارسلونا در همان دقیقه اول بازی 
دوستانه با ایران بدون آنکه با کسی برخوردی داشته 
باشــد، دچار درد شــد و از بازی بیرون رفت. او به 
ال کالسیکوی دیروز هم نرسید و دست کم تا یک ماه 

دیگر هم قادر به تمرین نخواهد بود.

دیگران
سبایوس )رئال مادرید و اسپانیا(، آرتور ملو )لیورپول 
و برزیل( و چند بازیکن دیگــر هم در این رقابت ها 
غایب خواهند بود. هر روز بر تعداد ستاره های غایب 
در عجیب ترین جام جهانی تاریخ افزوده می شود. 
حتی شــاید کورتوا هم که درد مشکوکی در کمر 

دارد، مجبور به جراحی دیسک شود.

ایرانی ها 
در تیم ملــی ایران ابتدا اعالم شــده بود که وحید 
امیری به جام جهانی نمی رسد اما او خوب شده و 
به ترکیب تیم ملی و پرســپولیس برگشته. سردار 
آزمون هم همین وضعیت را دارد اما گفته می شود 
کی روش می خواهــد تا آخرین لحظــه منتظر او 
بماند. اللهیار صیادمنش فعال تنها ملی پوشی است 
که قطعا شانس حضور در قطر را از دست داده است.


