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مراسم توپ طالی 2022 فرانس فوتبال، 
کامال مطابق پیش بینی هــا جلو رفت. همه 
می دانستند که کریم بنزما و الکسیا پونتیاس، 
مهم ترین جوایز فردی دنیای فوتبال را از آن 
خودشــان خواهند کرد. اهدای توپ طال از 
زیدان به بنزما آن هم در پاریس و در مراسمی 
از سوی یک رسانه فرانسوی، لحظه بسیار 
مهمی برای مردم این کشــور بود. لحظه ای 
که حتی رییس جمهور این کشــور را نیز 
هیجان زده کرد. توپ طال بعد از سال ها دوباره 

به دست های یک ستاره فرانسوی رسید.

تولد دوباره
کریم بنزما دوران فوتبال عجیبی داشته است. 
او خیلی زود در لیون چهره شد و خیلی زود توانست 
به یک باشگاه بزرگ در دنیای فوتبال ملحق شود. با 
این حال در میان انبوه ستاره های رئال مادرید، خرید 
او یک خرید معمولی به نظر می رسید. زمان زیادی 
طول کشید تا کریم بتواند خودش را با شرایط بازی 
در چنین باشگاهی هماهنگ کند. ژوزه مورینیو 
زمانی گونزالو هیگواین را به یک ببر وحشی و بنزما 
را به یک گربه تشبیه کرده بود. همین گربه اما 
خیلی بیشتر از هیگواین در مادرید ماند و به یک 
اسطوره در این تیم تبدیل شد. او در خط حمله 
رئال مادرید، رقابت های سخت و نزدیک زیادی 

را پشت سر گذاشت اما همیشه برنده بود و توانست 
تک تک رقبا را از دایره این رقابت خارج کند. با این 
حال بازی کردن در کنار کریستیانو رونالدو، موجب 

شد که او هیچ وقت نفر اول رئال نباشد. برای نزدیک 
به یک دهه، همه توپ ها در رئال به کریس می رسید، 
همه پنالتی ها را رونالدو می زد و بیشتر ستایش ها 
سهم این ستاره می شد. رونالدو جوایز فردی زیادی 
را نیز درو کرد. رفتن کریس از مادرید اما زمانی برای 
تولد دوباره کریم بنزما بود. او انگار زندگی تازه ای را در 
مادرید شروع کرد. آن هم در زمانی که از 30 سالگی 
عبور کرده بود. کریس حتی خودش هم نمی دانست 

که با این جدایی، چه کمک بزرگی به 
کریم بنزما می کند. کریم حاال 

در غیاب کریس و با تنزل 
محســوس گرت بیل، 
باید مســئولیت های 
هجومی بیشــتری را 

بر عهده می گرفت. 

زمان می گذشت و این ســتاره مدام بهتر می شد. 
زمان می گذشت و این ستاره مدام گل های بیشتری 
به ثمر می رساند. او فصل گذشته در غیاب راموس، 
در بیشتر بازی های فصل کاپیتان رئال مادرید بود و 
پنالتی های این تیم را هم می زد. قهرمانی اعجاب آور 
تیم کارلتو بدون درخشش خیره کننده این ستاره در 
حساس ترین لحظات، غیرممکن به نظر می رسید. 
او تیمش را از یک مسیر ســخت و با مجموعه ای از 
بازگشت های باورنکردنی، قهرمان اروپا کرد. کریم 
کاری کرد که مراسم توپ طال، هیچ هیجانی نداشته 
باشد. همه می دانستند که او برنده بی چون وچرای 
این جایزه است. همه می دانستند که هیچ کس به 
جز کریم، شایســته بردن این عنوان نیست. کریم 
ســال های ســختی را در دنیای فوتبال پشت سر 
گذاشته است. زمانی او به تنهایی در کمپ والدیباس 
می ماند تا هم تیمی هایش به اردوی تیم ملی بروند. 
دوران طوالنی محرومیت این ستاره از تیم ملی هم 
دیگر به پایان رسیده است. کریم در مادرید همه چیز 
را برده و حاال برنده مهم تریــن جایزه فردی دنیای 
فوتبال شده است. حاال او فقط رویای بزرگ دیگري 
در دنیای فوتبال دارد و آن، بردن جام جهانی است. 

رقابتی که خیلی زود در قطر برگزار خواهد شد.

دیگران
ســادیو مانه که فصل گذشــته با 
لیورپول به فینال لیــگ قهرمانان 
اروپا رسید و روی سکوی دوم لیگ 
برتر نیز ایستاد، حاال یک دومی دیگر 
را با قرار گرفتن در رده دوم فهرست 
توپ طال تجربه کرده اســت. شاید 
اگر ســادیو با لیورپول آن دو جام 
را می برد، می توانســت تهدیدی 
برای جایگاه بنزما باشــد. نفر سوم 
این فهرست نیز پاســور فو ق العاده 
تیم سیتی یعنی کوین دی بروینه است. 

بازیکنی که بهترین بازیکن سیتیزین ها در مسیر 
تبدیل شــدن به قهرمان لیگ برتــر انگلیس بود. 
رابرت لواندوفسکی و مو صالح نیز در رده های بعدی 
ایستاده اند. بازیکنانی که به لحاظ فردی فصل خوبی 
داشتند اما در بهترین سطح ممکن نبودند و چشم ها 
را خیره نکردند. نکته جالب این فهرست، قرار گرفتن 
کیلیان امباپه در رده ششم است. بازیکنی که امیدوار 
بود تا امروز حداقل یک توپ طال در کارنامه داشته 
باشد، حاال حتی در بین پنج نفر اول این فهرست هم 
نیست. کیلیان فصل گذشته اصال درخشان نبود و 
حذف از اروپا روبه روی رئــال مادرید، ضربه بزرگی 
به این ستاره زد. او این اواخر سرگرم حواشی زیادی 
بوده و همین مساله تاثیر بســیار زیادی در مسیر 
فوتبالش گذاشته است. تیبو کورتوآ نیز با ایستادن 
در رده هفتم، باالترین رتبــه را در بین گلرها دارد. 
ارلینگ هالند برای اولین بار در در دوران فوتبالش 
به جمع 10 نفر برتر توپ طال رسیده و در رده دهم 
قرار گرفته است. بازیکنی که بعید نیست با این فرم 
رویایی خیلی زود نفر اول این فهرســت هم باشد. 
سون هیونگ مین نیز با قرار گرفتن در رده یازدهم، 
بهترین بازیکن آسیایی دنیا و تنها بازیکن آسیایی 
این فهرست بوده اســت. ایستادن در رده سیزدهم 
این لیست، اتفاق جالبی برای سباستین هالر است. 
مهاجم سابق آژاکس و فعلی دورتموند که این روزها با 
بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند، بدون شک 
از این اتفاق روحیه خواهد گرفت. کریس رونالدو در 
رده بیستم این لیست قرار گرفته و لئو مسی به شکل 

عجیبی جایی در بین 30 نفر اول نداشته است. این 
اتفاق در حالی رخ داده که مجمــوع گل ها و پاس 
گل های مسی در سال 2022 میالدی حتی از نفر 

اول توپ طال نیز بیشتر بوده است!

ملکه فوتبال دنیا
توپ طالی بانوان نیز برای دومین سال متوالی 
به الکسیا پونتیاس ستاره باشــگاه بارسلونا رسید. 
این جایزه تا امروز چهار بار اهدا شده است. اولین بار 
آدا هاگربرگ از نروژ برنده آن شد، سال بعد نوبت به 
مگان راپینو بود که توپ طال ببرد و در دو سال گذشته 
نیز الکســیا پونتیاس بهترین بازیکن زن در دنیای 
فوتبال لقب گرفته است. پشت سر او نیز بث مائد از 
آرسنال و سم کر از چلسی ایستاده اند. نکته جالب این 
فهرست قرار گرفتن الکس مورگان ستاره سرشناس 

آمریکایی در رده سیزدهم است.

جوان  اول جهان
شاید بارسا حال و روز خوبی نداشته باشد اما این 
باشگاه عالوه بر توپ طالی بانوان، یک جایزه بسیار 
مهم دیگر را نیز از فرانس فوتبال گرفته اســت. در 
مراسم توپ طال، جایزه کوپا یا همان بهترین بازیکن 
جوان سال به گاوی رسید. لحظه ای که حتی موجب 
اشک ریختن خوان الپورتا شد. بارسا که سال گذشته 
این جایزه را با پدری به دســت آورده بود، بار دیگر 
صاحب عنوان کوپا شــد. گاوی این بار تنها بازیکن 
اسپانیایی در بین 10 جوان برتر دنیا لقب گرفت. نکته 
جالب قرار گرفتن سه بازیکن آلمانی در این لیست 10 
نفره است. جمال موسیاال، کریم ادیمی و فابین ریتز 
از آلمان در این فهرست دیده می شوند. نفر دوم این 
لیست پشت سر گاوی اما هافبک جوان رئال مادرید 

ادواردو کاماوینگا بوده است.

مرد سیوهای سخت
جایزه بهترین گلر سال هم طبق انتظار به تیبو 

کورتوآ رسید. گلری که با سیوهای دیدنی اش نقش 
مهمی در فصل موفقیت آمیز رئال مادرید داشت. 
دو گلر برزیلی لیگ برتر یعنی آلیسون و ادرسون، 
جدی ترین رقبای این ســتاره بودند. ادوارد مندی 
از چلســی، مایک مانیان از میــالن، کوین تراپ از 
فرانکفورت و مانوئل نویر از آلمان نیز در رده هاي  بعدی 
این لیست قرار گرفتند. کورتوآ هم درست مثل بنزما 
با شایستگی زیادی در رده اول این جایزه قرار گرفت. 
در سالی که گذشت او بهترین گلر دنیای فوتبال بود.

سوکراتس نوین
فرانس فوتبال امسال جایزه سوکراتس را نیز به 
جوایزش اضافه کرد. جایزه ای که به پاس فعالیت های 
خیرخواهانه و صلح طلبانه اهدا می شود. اولین برنده 
این جایزه، سادیو مانه بود. ستاره لیورپول که همیشه 
کمک زیادی به مردم کشورش کرده، این جایزه را از 

آن خودش کرد.

بهترین گلزن، بهترین تیم
جایــزه بهتریــن گلزن ســال نیز بــه رابرت 
لواندوفســکی رســید. بازیکنی که یک بار دیگر 
نتوانست فاتح توپ طال شــود اما جایزه گرد مولر را 
به خانه برد. جایزه ای که به گفته لوا برای او اهمیت 
بســیار زیادی دارد. جایزه بهترین تیم دنیا نیز به 
منچسترسیتی رسید. عنوانی که برای مادریدی ها 

کمی عجیب بود.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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آدرنالین

همه آن چه در مراسم توپ طال گذشت

پادشاه کریم!

معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه

فراخوان شرکت دراجرای برسی شیوع 
 نوبت دوموعلل موارد منجربه کم توانی

به اطالع می رساند در راستای تفاهم نامه ابالغی بررسی شيوع وعلل موارد منجربه کم توانی وايجاد سامانه رصد معلوليت، اداره کل 
بهزيستی استان کرمانشاه ازموسسات و مراکز واجد شرايط دارای پروانه تاسيس و يا پروانه فعاليت از بهزيستی دعوت به همکاری می 
نمايد. لذا متقاضيان می توانند درخواست های خود را به همراه رزومه کاری از تاريخ نشر آگهی به مدت سه روز به اداره کل بهزيستی 
استان کرمانشاه به نشانی: ميدان سپاه پاسداران )ميدان نفت(، بلوار زن، بلوار بهزيستی ستاد مديريت، دفترامورحقوقی وامالک بهزيستی 

استان تحويل نمايند.
شرايط احراز و واگذاری مسئوليت به موسسه غيردولتی برای انجام کار:

1- موسسه غير دولتی بايد به ثبت رسيد باشد ودرهنگام واگذاری خدمات فعال باشد.
2- موسس غير دولتی بايد سابق فعاليت درزمينه يکی ازموضوعات مرتبط با فعاليت های سازمان بهزيستی )معلوليت و پيشگيری 

ازمعلوليت( را داشته باشد )تا حدودی سازمان را بشناسد(.
3-  موسسه غير دولتی درهيات مديره خود دارای حداقل يک يا دو نفر با مدارک پزشکی و يا پيراپزشکی باشد )با توجه به تخصصی 

بودن طرح(.
4- موسسه غير دولتی بايد دارای حسن سابقه بوده و از اين نظر مورد تاييد کميته استانی باشد.
5- موسسه غير دولتی بايد ظرفيت ها و قابليت های الزم را برای احراز مسوليت را دارا باشد.

6- موسسه غير دولتی بايد توانمندی و قابليت های الزم برای جذب واستفاده از منابع و ظرفيت های سايرسازمان های دولتی و غير 
دولتی را دارا باشد.

7- موسسه غير دولتی بايد دارای مکان مناسبی جهت انجام فعاليت های مورد انتظارباشد.
تبصره 1: بهزيستی استان کرمانشاه درخصوص بيمه يا استخدام پرسشگرها هيچ گونه مسئوليتی نداشته وکليه مسئوليت های حقوقی 

و قانونی به عهده مجری طرح می باشد.
تبصره 2: سود حاصل از انجام کار برای موسسه غيردولتی 7 تا10 درصد درصورت تامين اعتبار الزم از طرف بهزيستی کشورمی باشد 
ودر صورت عدم تامين اعتبار از سوی بهزيستی کشور، مجری طرح حق هرگونه اعتراض و شکايت از طريق مراجع قانونی را ازخود 

سلب می نمايد.
تبصره 3: ضمنا درخواست های متقاضيان در کميته استانی با حضور اعضا کميته مطرح شده در شيوه نامه اجرايی مطرح و کميته 
مربوطه مختاراست در رد يا تائيد پيشنهادها و براساس رزومه و سوابق کاری موسسه فعال در زمينه فعاليت پيشگيری از اختالالت 

ژنتيک اعالم نظرنمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/26

 تاريخ انتشار نوبت دوم:  1401/07/27 

سازمان بهزیستی کشور
اداره کل بهزیستی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه

مهم ترین تفاوت پرسپولیس امسال با تیم فصل گذشته، شاید در این 
باشــد که یحیی این بار ترکیب اصلی تیمش را شناخته و دیگر مثل لیگ 
بیست و یکم، سردرگم نیست. این اتفاق اما، کار را برای گروهی از بازیکنان 
که در بین نفرات اصلی او نیستند دشــوار خواهد کرد. یحیی این فصل به 
11 بازیکن و چند تعویضی اعتقاد ویژه ای دارد و مهره های نیمکت نشین 
تیم کم تر فرصت بازی در ترکیب قرمزها را به دســت خواهند آورد. با این 
حال هنوز زمان زیادی از این فصل باقی مانده و قرمزها در طول این فصل 

طوالنی، به تک تک این چهره ها نیاز خواهند داشت.

احمد گوهری؛ صفر دقیقه
او فصل گذشته جذب شد و در رقابت با حامد لک، حتی تجربه حضور 
ثابت روی خط دروازه را به دست آورد. گوهری حتی در دربی هم به میدان 
رفت اما هیچ وقت گلر مطمئنی برای قرمزها نبود. باشــگاه در تابستان او 
را به عنوان ذخیره بیرو حفظ کرد اما از شــروع فصل، نیازی به استفاده از 
این گلر نبوده اســت. با توجه به آمادگی باالی بیرو، گوهری فعال باید به 
نیمکت نشینی خو بگیرد. شاید او در ادامه فصل در یک رقابت جام حذفی، 

فرصت ایستادن درون دروازه تیم را به دست بیاورد.

محمدمهدی احمدی؛ 21 دقیقه
این مدافع و هافبک کناری جوان، این فصل از نفت مجدسلیمان راهی 
پرسپولیس شد و پیراهن شماره 17 این باشگاه را به تن کرد. احمدی در 
اولین بازی فصل روبه روی ذوب برای 21 دقیقه به زمین رفت و شانس خوبی 
در سمت چپ خط دفاعی تیم به دست آورد. با این حال او دیگر حتی در یک 
مسابقه به بازی گرفته نشده است. با بازگشت وحید امیری و حضور او در 
سمت چپ خط دفاعي و همچنین نمایش های نسبتا خوب علی نعمتی در 
این سمت، کار برای احمدی در این فصل بیش از حد نفس گیر خواهد بود.

سیامک نعمتی؛ 34 دقیقه
بازیکنی که گل صعود به فینال آسیا را برای تیم برانکو زده بود، این روزها 
یاور همیشگی نیمکت ذخیره های تیم است. سیامک نعمتي در فصل های 
گذشته هم جای ثابتی در تفکرات یحیی نداشت اما این بار بیشتر از همیشه 
از ترکیب اصلی فاصله گرفته و بعید به نظر می رسد که این روند تا پایان فصل 
با تغییر قابل توجهی همراه شود. نعمتی در دو بازی اول فصل روی نیمکت 
بود و حتی یک دقیقه هم بازی نکرد. او روبه روی آلومینیوم 24 دقیقه در 
سمت راســت خط دفاعی قرار گرفت. به جز بازی آخر با مس رفسنجان، 
سیامک در همه دیدارهای دیگر به زمین رفته اما تعویض او همیشه حوالی 
دقیقه 90 صورت گرفته است. جالب اســت بدانید که این بازیکن در پنج 
مسابقه اخیرش مجموعا 12 دقیقه برای قرمزها بازی کرده است. آماری که 
تفاوتی با نرفتن به زمین مسابقه ندارد! یحیی برای این فصل حساب خاصی 

روی این بازیکن باز نکرده است.

ابوالفضل سلیمانی؛ صفر دقیقه
این مدافع خوش استیل و خوش آتیه، سابقه بازی در امیدهای پیکان 
را دارد و این فصل از امیدهای پرسپولیس به تیم بزرگساالن باشگاه ملحق 
شده است. بازی در قلب دفاع پرســپولیس با این تعداد ستاره اما تقریبا 
برای یک بازیکن جــوان محال خواهد بود. ابوالفضل تا قبل از بازگشــت 
پورعلی گنجی، روی نیمکت می نشست اما از هفته سوم به بعد دیگر اسمش 
در فهرست پرسپولیس دیده نشده است. فعال حتی مدافعان پرتجربه تر نیز 
نمی توانند زوج آماده و بی اشتباه مرتضی و گولسیانی را کنار بزنند. این کار 

برای سلیمانی فراتر از یک ماموریت غیرممکن است.

حامد پاکدل؛ 62 دقیقه
در مقطعی از فصل گذشته، حامد به یک ستاره مهم برای خط حمله 
قرمزها تبدیل شــد و حتی گل های مهمی برای این تیم زد. او اما پایان 
خوبی در فصل قبل نداشت و همین مســاله موجب شد گل محمدی به 
ایجاد تغییرات گســترده در خط حمله تیمش فکــر کند. حاال این تیم 
لوکادیا، دیاباته و مهدی عبدی را دارد و نام پاکدل گاهی حتی در فهرست 
18 نفره تیم نیز قرار نمی گیرد. او این فصل در پنج بازی برای تیمش به 
زمین رفته اما مجموعا یک ساعت برای سرخ ها بازی کرده است. پاکدل 
در این فرصت کوتاه نه گلی زده و نه موفق شده پاس گل بدهد. حاال که 
شیخ نیز از راه رســیده، شــانس حضور او در ترکیب به مراتب کم تر نیز 

خواهد شد.

مهدی عبدی؛ 171 دقیقه
شاید دقایق بازی مهدی عبدی نسبت به سایر مهره های نیمکت نشین 
تیم کم نباشد اما بخش زیادی از این دقایق مربوط به دو هفته اول لیگ و قبل 
از حضور لوکادیا هستند. دو هفته ابتدای فصل، بهترین فرصت برای عبدی 
بود تا در ترکیب اصلی ماندگار شود. او اما روبه روی ذوب و فوالد دو موقعیت 
مسلم را از دســت داد و پس از آن به لیست سیاه یحیی رفت. عبدی بعد از 
آن دو هفته فقط در دو بازی و آن هم به مدت مجموعا 15 دقیقه برای تیم 
به زمین فرستاده شده است. یحیی دیگر اعتقاد چندانی به بازی او ندارد و 

حتی جدایی مهدی از باشگاه دور از ذهن نخواهد بود.

یحیی به کدام ستاره ها بازی نمی دهد؟

دوخته شده به نیمکت!

چهره به چهره

کریم کاری کرد که مراسم توپ 
طال، هیچ هیجانی نداشته باشد. 

همه می دانستند که او برنده 
بی چون وچرای این جایزه است. همه 
می دانستند که هیچ کس به جز کریم، 

شایسته بردن این عنوان نیست

جایزه بهترین گلر سال هم طبق 
انتظار به تیبو کورتوآ رسید. گلری 

که با سیوهای دیدنی اش نقش 
مهمی در فصل موفقیت آمیز رئال 

مادرید داشت

آریا   رهنورد


