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اخبار

بعد از فردوسیپور این بار به علی کریمی
مجوز ندادند
“ساترا” اجازه پخش برنامه علی کریمی
درباره انتخابات فوتبال را نداد.
به گزارش خبرآنالین؛ سازمان تنظیم مقررات
صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی موسوم
به ساترا ،اجازه پخش برنامه ویژه علی کریمی
درباره انتخابات فدراسیون فوتبال در شبکه
نمایش خانگی را نداد و محتوای آن را مناسب
برای پخش عمومی ندید.
در این برنامه مهدی مهدوی کیا ،خداداد
عزیزی و علیرضا منصوریان در کنار علی
کریمی حضور داشتند .ساترا پیش از این مانع
پخش برنامه جدید عادل فردوسی پور در شبکه
نمایش خانگی و اینترنتی نیز شده بود.

درخواست برای تحریم المپیک
زمستانی پکن در حمایت از
مسلمانان چین

خداحافظی با نسل طالیی

پرسپولیس همچنان در رتبه ۱۱۹
صعود یک پلهای استقالل

برنامه اینترنتی جادوگر پخش
نمیشود

اخبار

بهای سنگین لغو احتمالی دوباره المپیک برای ورزشکاران ایرانی

تازهترین ردهبندی باشگاههای جهان

تیم فوتبال پرسپولیس ایران در تازهترین
ردهبندی باشگاههای جهان در رتبه  ۱۱۹باقی
ماند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،بر اساس
تازهترین ردهبندی تیمهای باشگاهی فوتبال
جهان که دیروز ( ۵اسفند) از سوی سایت
«فوتبال دیتابیس» اعالم شد ،تیم فوتبال
پرسپولیس در رتبه نخست باشگاههای ایران
قرار گرفت .عالوه بر این ،قهرمان نیم فصل
اول لیگ برتر فوتبال ایران با  ۱۶۰۰امتیاز ،بدون
تغییر نسبت به هفته گذشته در رتبه ۱۱۹
جهان و  ۵قاره کهن باقی ماند.
تیم استقالل با  ۱۵۲۹امتیاز و بدون تغییر،
مانند هفته گذشته در رتبه دوم فوتبال باشگاهی
ایران ایستاد .جایگاه این تیم در قاره آسیا نیز
تغییری نکرده است و آبی پوشان همچنان در
رتبه دوازدهم جای گرفته اند .شاگردان فکری
در سطح جهانی با یک پله صعود نسبت به
هفته قبل ،در رده  ۲۲۹قرار دارند .سپاهان با
 ۱۴۷۸امتیاز بدون تغییر نسبت به رده بندی
قبلی ،سومین تیم برتر فوتبال ایران است.
جایگاه این تیم در سطح جهان و آسیا نیز
تغییری نکرده و طالیی پوشان اصفهانی مانند
هفته گذشته در رتبه  ۳۳۹جهان و بیست و
سوم قاره کهن قرار گرفته است.
در این رده بندی تیمهای تراکتور ،فوالد
و صنعت نفت آبادان به ترتیب در رتبههای
چهارم تا ششم فوتبال ایران جای گرفتهاند.
شهرخودرو و ذوب آهن هم به ترتیب در
رتبههای هفتم و هشتم فوتبال باشگاهی ایران
قرار دارند.
بر اساس این ردهبندی در قاره آسیا ،جایگاه ۵
تیم نخست نسبت به رده بندی پیشین تغییری
نداشته و تیم الهالل عربستان با  ۱۶۵۶امتیاز
همچنان صدرنشین است .تیمهای چونبوک
موتورز کره جنوبی و کاوازاکی ژاپن نیز با ۱۶۳۰
امتیاز و بدون تغییر نسبت به هفته گذشته ،به
ترتیب در رتبههای دوم و سوم جای گرفته اند.
تیم الدحیل قطر با  ۱۶۱۰امتیاز همچنان در رتبه
چهارم قرار گرفته است .در ردهبندی جهانی نیز
جایگاه  ۲تیم نخست جدول تغییری نداشته و
تیم فوتبال بایرن مونیخ با  ۲۰۶۰امتیاز مانند
هفته گذشته در صدر جدول ایستاده است.
پس از سرخپوشان آلمانی ،منچسترسیتی با
 ۲۰۲۱امتیاز در رتبه دوم قرار گرفته است.
اینترمیالن با  ۱۹۳۰امتیاز و  ۴پله صعود
نسبت به هفته گذشته در رتبه سوم جای
گرفته است .پاری سن ژرمن با  ۱۹۱۷امتیاز و
 ۲پله صعود نسبت به هفته گذشته به رتبه
چهارم رسیده و رئال مادرید نیز با  ۱۹۰۶امتیاز و
بدون تغییر نسبت هفته گذشته در رتبه پنجم
قرار گرفته است .نکته جالب توجه در این رده
بندی صعود یاران مهدی طارمی در پورتو به
رتبه  ۱۰جهان است.
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با وجود اینکه بسیاری از مسئوالن ژاپنی المپیک
توکیو و همچنین  IOCبه برگزاری این بازیها در
سال  2021تاکید دارند اما زمزمهها برای تعویق یا
تعلیق المپیک همچنان وجود دارد.کمیته بین
المللی المپیک ( )IOCاعالم کرده که برای تمامی
ورزشکاران و البته نفرات اعزامی کشورها به بازیها
واکسن کرونا تهیه میکند اما این تمام ماجرا
نیست .برگزاری این بازیها در حالی که هنوز
جمعیت زیادی در کشور میزبان واکسینه نشده اند
و وضعیت ژاپن نیز هنوز از شرایط اضطرار خارج
نشده سبب بعضی گمانه زنیها جهت تغییر در
برنامهریزی این بازیها شده است.
به گزارش خبرآنالین ،یکی از نکات جالب توجه
این است که حدود  35درصد مردم ژاپن می
خواهند المپیک سال بعد یعنی  2022برگزار شود
و در این میان  25درصد هم موافق لغو بازی ها
هستند .با این شرایط هنوز نمیتوان صد درصد از
برگزاری المپیک پرماجرای  2020توکیو در سال 2021
مطمئن بود هر چند که مقامات ژاپن بر این باور
هستند که میتوانند بازیهای المپیک توکیو را به
صورت ایمن و مطمئن در تابستان برگزار کنند.
یوشیرو موری رئیس کمیته برگزاری بازیهای
توکیو قبل از برکناری از این سمت با برطرف
کردن شک و تردیدها درمورد این رویداد ،عنوان
کرد :بازیهای المپیک که به تعویق افتاده،
تابستان برگزار میشود حتی اگر ویروس کرونا
تکامل یابد.
رضا صالحی امیری رئیس کمیته المپیک ایران
نیز درباره شایعاتی که مبنی بر لغو المپیک توکیو
مطرح شده ،گفته است :دو نامه داشتیم ،یکی از
رئیس کمیته المپیک ژاپن بود که اعالم کرد این
رویداد را صددرصد برگزار میکنیم ،مکاتبهای هم
از توماس باخ رئیس کمیته بینالمللی المپیک
داشتیم که تأکید کرد صددرصد این رویداد را
برگزار میکنیم .حتی به ما پیشنهاد کردند به تعداد
ورزشکاران یا دو برابر آنها درخواست واکسن بدهیم
که به ما بدهند تا به طور سالم در این رویداد
حاضر شویم .از نظر آنها این رویداد صددرصد
برگزار میشود».
این اظهار نظرهای داخلی و بینالمللی نشان
میدهد که عزم مسئوالن برای برگزاری این بازیها
جدی است اما موانع بزرگی هم بر سرراه وجود دارد.
خداحافظی با یک نسل
چندی پیش بود که متخصصان عفونی به
صورت جدی مخالفت خود را با برگزاری المپیک
اعالم کردند .یکی از آن ها مایکل هد همکار ارشد
تحقیقات بهداشت جهانی در دانشگاه ساوتهمپتون
انگلیس بود که گفت :من احساسات ورزشکاران
را درک میکنم اما فکر میکنم از نظر بهداشت
جهانی ،هیچ چیز در مورد المپیک وجود ندارد که
در حال حاضر منطقی باشد.
اما یکی از جنجالی ترین صحبت ها نیز مربوط به
آتسو هامادا متخصص بیماریهای عفونی ژاپن بود
که اعالم کرد بازیهای المپیک به خاطر تجمعات
گسترده خود حتی بدون ویروس کرونا همواره
بیماریهای عفونی را افزایش می دهد و حاال با
کووید  19همه چیز خطرناکتر خواهد شد.

با وجود اینکه مسئوالن المپیک توکیو و  IOCروی برگزاری بازیهای  2020تاکید فراوان دارند اما همچنان موانعی بر سر راه برگزاری این بازیها وجود
دارد که میتواند همه چیز را برای میزبان و البته ورزشکاران المپیکی تلخ کند.

نمیتوان
صد درصد
از برگزاری
المپیک
پرماجرای 2020
توکیو در سال
 2021مطمئن
بود
ورزشکارانی که میتوانند ناکامهای تاریخ لقب
بگیرند
با وجود اینکه با منطق میتوان تمام اظهارنظرهای
متخصصان را درست دانست اما لغو یا تعویق دوباره
المپیک ضرر زیادی به ژاپن و ورزشکاران میزند؛
ورزشکارانی که چهار سال برای حضور در این بازیها
و کسب مدال تالش کردند اما درنهایت همه چیز
برای آنها از دست میرود و مشخص نیست که در
دوره بعدی میتوانند مسافر بازیها شوند یا خیر؟
در کاروان ایران هم بسیاری از ورزشکاران هستند
که توکیو برای آن ها حکم مرگ و زندگی دارد .اگر
باال رفتن سن یا حذف بعضی رشتهها را کنار بگذاریم
واقعیت این است که نمیتوان پیشبینی کرد
ورزشکاری که امروز در اوج قرار دارد تا سال آینده
هم در سطح باال باشد؛ چه برسد به چهارسال دیگر!
شمشیربازی ایران در سالهای اخیر وضعیت
خوبی داشته و با وجود اینکه کار تیم اسلحه سابر
دشوار است اما آن ها شانس کسب مدال به
خصوص در بخش تیمی را دارند .حاال تصور کنید
که المپیک توکیو لغو شود! در پاریس دیگر خبری
از برگزاری بخش تیمی سابر نیست و در بخش
انفرادی نیز چه بسا آمادگی امروز ملی پوشانی نظیر
مجتبی عابدینی و علی پاکدامن در آن زمان وجود
نداشته باشد.
والیبال ایران با وجود اینکه شانسش برای کسب
مدال کمرنگ است اما در حال حاضر در تیم آلکنو
بازیکنانی با تجربه باال حاضر هستند و این یکی از
مهم ترین برگ برندههای بلندقامتان در توکیو به
حساب میآید .در صورت عدم برگزاری المپیک
حتی حضور تیم ملی در پاریس هم در هاله ای از

شروع اردوی رقیب ایران برای انتخابی جام جهانی

ابهام قرار میگیرد؛ به این دلیل که دیگر نمیتوان
انتظار داشت بازیکنانی چون سعید معروف و محمد
موسوی و دیگر بازیکنان نسل طالیی همچنان در
تیم ملی حاضر باشند .احتماال تیم هایی مانند
ژاپن ،استرالیا و چین که دوباره برنامهریزی خود
را در والیبال آغاز کردند به راحتی اجازه صعود
والیبالیستهای احتماال جوان و بدون تجربه ایران
را به پاریس نمیدهند.
از حسن یزدانی به عنوان شانسهای اصلی ایران
برای طالی المپیک نام برده می شود؛ کشتیگیری
که به دنبال دومین مدالش در این بازی های مهم
است .یزدانی  26ساله در اوج پختگی قرار دارد
و تقریبا می توان گفت امید اول کاروان ایران به
حساب میآید اما اگر المپیک به تعویق بیفتد همه
چیز برای یزدانی درگرگون میشود .او در پاریس 30
ساله خواهد بود و چه بسا اصال نامی از او در تیم
ملی هم نباشد! حتی اگر او در  2024در تیم ملی
باشد و اتفاقا در اوج هم بماند بازهم فرصت خوبی
برای افزایش تعداد مدالهای المپیکش را از دست
میدهد.
کیانوش رستمی بیش از هر ورزشکار دیگری
میتواند تغییر شرایط و از دست رفتن فرصتها
را درک کند .او که در ریو جزو محبوب ترین
و البته آماده ترین وزنه برداران جهان بود حاال
کمترین امیدها برای کسب سهمیه او وجود دارد.
سهراب مرادی هم که در برزیل بر سرزبانها افتاد
و شایسنگیهایش را اثبات کرد به خاطر آسیب
دیدگی که داشت از شرایط آرمانی به دور است و
وضعیتی مانند رستمی دارد .اگر المپیک لغو شود در
پاریس دیگر هیچ خبری از سهراب و رستم همیشگی

وزنه برداری ایران نخواهد بود .البته در این میان
باید به علی داوودی هم که جزو شانسهای مدال
است اشاره کرد که درصورت برگزار نشدن المپیک او
یکی از مهم ترین موقعیت هایش برای مدال آوری
را از دست می دهد .این وزنه بردار جوان اگر در
المپیک توکیو به مدال برسد می تواند به رکوردشکنی
در بازیهای آینده هم امیدوار باشد.
کاراته؛ کاندیدای بزرگترین قربانی کرونا!
اگر المپیک توکیو برگزار نشود بدون شک تک تک
کاراته کاهای سراسر دنیا بزرگترین قربانی لقب می
گیرند؛ ورزشکارانی که بعد از سال ها ،فرصت حضور
در مهم ترین رویداد ورزشی جهان را به دست
آوردند اما میتوانند ناکام باشند .حمیده عباسعلی
یکی از پرافتخارترین زنان ورزشکار ایران امید زیادی
دارد که بتواند با مدال المپیک آن هم از نوع طال
ویترین افتخاراتش را تکمیل کند و نامش را در
تاریخ ثبت کند .او که با سختی و تحمل مصدومیت
سخت راهی توکیو شد اگر بلیتش دقیقه  90کنسل
شود می تواند یکی بدشانس بزرگ باشد.
ورزشکاران زیادی هم چون احسان حدادی ،حسن
تفتیان ،نجمه خدمتی هم هستند که میخواهند
تجربه المپیک خود را تکرار کنند و به ناکامیهای
دورههای اخیر خود پایان بدهند اما اگر کرونا مانع
برگزاری المپیک شود نمی توان به حضور آنها در
پاریس امیدوار بود .نه تنها ورزشکاران نام برده و
پا به سن گذاشته شده بلکه حتی جوانترینها هم
نمی دانند در پاریس چه سرنوشتی در انتظارشان
است و عدم برگزاری المپیک توکیو سرنوشت تک
تک آن ها را تحت تاثیر قرار میدهد و مسیر زندگی
شان را عوض می کند.

قطعی شدن دو دیدار دوستانه برای تیم برانکو
تیمهای حاشیه خلیج فارس اردو های دوستانه برای انتخابی
جام جهانی را شروع کردند و در این بین دیدارهای دوستانه این
تیم ها نیز قطعی شده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از  ،AFCبحرین روز دوشنبه یک
اردوی آماده سازی را آغاز کرد که  ۳۳بازیکن در آستانه بازی های
دوستانه بین المللی مقابل سوریه و اردن در ورزشگاه حمد تاون،
خود را به سرمربی این تیم معرفی کردند و زیر نظر سوسا پرتغالی
شروع به تمرین کردند.
بحرین به منظور آماده سازی برای مقدماتی آسیا برای جام
جهانی  ۲۰۲۲قطر و جام ملتهای آسیا آسیا چین  ۲۰۲۳به مصاف

اردن و سوریه می رود .این اولین دیدارهای بحرین در سال جدید
میالدی خواهد بود.
سوسا بازیکنانی را از لیگ برتر بحرین و همچنین تیم دسته دوم
الخالدیه انتخاب کرده است.
بحرین در حال حاضر در گروه  Cمقدماتی آسیا با عراق ،ایران،
هنگ کنگ و کامبوج همگروه است .همچنین عمان که هدایت
این تیم را برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم ملی ایران بر عهده
دارد در دو دیدار دوستانه به مصاه هند و اردن خواهد رفت.
با لغو دوباره انتخابی جام جهانی در قاره آسیا در فروردین ،۱۴۰۰
تیمهای آسیایی در دیدارهای دوستانه به میدان میروند.

برخی نمایندگان کنگره از حزب جمهوریخواه
از رئیس جمهوری آمریکا خواستند در حمایت از
اویغورهای چین ،المپیک زمستانی  ۲۰۲۲پکن را
تحریم کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری تاس،
نمایندگان جمهوریخواه کنگرع آمریکا ،بایدن را
به تحریم المپیک پکن  ۲۰۲۲ترغیب کردند .جان
کاتکو در این باره گفت :اقدامات انجام شده توسط
حزب کمونیست چین مغایر ارزشهای ایاالت
متحده و متحدانش در سراسر جهان است.
نماینده ایالت نیویورک از جو بایدن رئیس
جمهوری آمریکا خواست تا بازیهای المپیک
زمستانی پکن  ۲۰۲۲را به خاطر اقدامات این
کشور علیه اویغورها تحریم کند .نامه مربوطه روز
دوشنبه به کاخ سفید ارسال شد.
کاتکو ادامه داد :اقدامات حزب کمونیست چین
مغایر ارزشهای ایاالت متحده و متحدانش در
سراسر جهان است .حضور در المپیک کشوری
که علنا ً اقدام به نسلکشی میکند ،نه تنها این
ارزشهای مشترک را تضعیف میکند ،بلکه
وعدههایی را که به همه کسانی که برای یک
جامعه آزاد و عادالنه تالش میکنند داده شده
را لکه دار میکند .کاتکو از دولت بایدن خواست
تا برای همکاری با متحدان ایاالت متحده برای
انتقال بازیها از چین به کشوری که واقعا ًمطابق
با ارزشهای منشور المپیک زندگی میکند ،اقدام
کند .نسخههایی از این نامه به کمیته بینالمللی
المپیک ( )IOCو همچنین به جیک سالیوان
مشاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی ،آنتونی
بلینکن وزیر امور خارجه و الخاندرو مالورکاس
وزیر امنیت داخلی ارسال شده است .در  ۱۶ژانویه
نیز حزب مخالف محافظه کار کانادا خواستار به
تعویق انداختن این بازیها شد که قرار است از
 ۴تا  ۲۰فوریه  ۲۰۲۲در پکن برگزار شود .در ماه
ژانویه ،مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه وقت ایاالت
متحده گفت که دولت واشنگتن اقدامات چین در
منطقه خودمختار سین کیانگ را نسل کشی و
جنایات علیه بشریت میداند.

مغانلو در حال مذاکره برای
جدایی از سانتاکالرا
مهاجم ایرانی سانتاکالرا در تالش است تا بتواند
با جلب رضایت مدیران این تیم راهی لیگ ایران
شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از اوجوگو ،شهریار
مغانلو که فصل قبل در پیکان عملکرد خوبی
داشت و توانست یکی از گلزنان برتر لیگ ایران
شود در فصل نقل و انتقاالت تابستانی راهی
سانتاکالرا پرتغال شد و تاکنون دقایق کمی برای
این تیم بازی کرده است ولی موفق شده است یک
گل در جام حذفی به ثمر برساند.
این بازیکن در حال مذاکره با سران تیم
سانتاکالرا است تا درباره جدایی از این تیم به
صورت قرضی یا دائمی به تفاهم برسد.
پنجره نقل و انتقاالت زمستانی در لیگ ایران
باز شده است و تیم ها در صدد تقویت خود برای
نیم فصل دوم رقابت ها هستند و به همین خاطر
شهریار مغانلو نیز پیشنهادهایی دریافت کرده
است ولی با توجه به اینکه با تیم سانتاکالرا قرارداد
دارد ،باید با این تیم پرتغالی به تفاهم برسد و بعد
از جلب رضایت این تیم ،راهی یک تیم در لیگ
ایران شود.
گفته میشود این بازیکن از تیمهای پرسپولیس
و تراکتور پیشنهاد دارد.

ستارههای بزرگی که در حسرت کسب مقام در لیگ قهرمانان اروپا مانده اند
تعدادی از ستارههای دنیای فوتبال از فتح رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا
بازمانده اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا پس از
م جهانی از بزرگترین دستاوردهای هر بازیکن است.
جا 
بسیاری از ستارگان دنیای فوتبال موفق به فتح رقابتهای لیگ قهرمانان
اروپا نشده اند .در این گزارش قصد داریم  ۱۰بازیکن بزرگی که دستانشان از
این جام کوتاه مانده است را معرفی کنیم.
 .۱جان لوییجی بوفون (ایتالیا)
این اسطوره ایتالیایی تا به حال  ۳بار به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسیده
و در هر  ۳بازی ناکام بوده و موفق به کسب قهرمانی نشده است .بوفون
اولین بار در سال  ۲۰۰۳مقابل میالن و در ضربات پنالتی قهرمانی را از
دست داد .او  ۲مرتبه دیگر ،یک بار در سال  ۲۰۱۵و مقابل بارسلونا و
لیونل مسی و یک بار دیگر در سال  ۲۰۱۷و مقابل رئال مادرید و کریستیانو
رونالدو ناکام بوده است .اکنون بوفون در  ۴۳سالگی امیدوار است بتواند
با یوونتوس طلسم قهرمان نشدن خود را در لیگ قهرمانان اروپا به پایان
برساند.
 .۲زالتان ابراهیموویچ (سوئد)
بزرگترین بازیکن تاریخ کشور سوئد و یکی از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال

جهان به تمام افتخارات فوتبال باشگاهی در تمامی تیمهایی که در آنها
حضور داشته رسیده و حتی با تیم فوتبال منچستریونایتد موفق به کسب
جام لیگ اروپا نیز شده است ،اما هنوز یک افتخار را در تاالر افتخارات دوران
حرفهای خود خالی میبیند و آن قهرمانی در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا
است .جامی که این ستاره  ۳۹ساله برای به دست آوردن احتمالی آن حداقل
باید یک فصل دیگر در تیم میالن ایتالیا منتظر بماند.
 .۳رونالدو نازاریو (برزیل)
اگر زالتان را یکی از برترین مهاجمان تاریخ بنامیم ،رونالدو را باید بهترین
آنها بدانیم؛ چرا که به عقیده تمامی کارشناسان دنیای فوتبال و حتی خود
ابراهیموویچ ،رونالدو اگر در دوران فوتبال خود دچار مصدومیتهای بیش
از حد نمیشد ،اکنون افتخارات بسیاری را در دوران باشگاهی خود کسب
میکرد .رونالدوی برزیلی هیچ گاه جام لیگ قهرمانان اروپا را به دست
نیاورد.
 .۴سسک فابرگاس (اسپانیا)
این ستاره اسپانیایی در سال  ۲۰۰۶و با تیم فوتبال آرسنال میتوانست
قهرمان این مسابقات شود ،اما مقابل تیم فوتبال بارسلونا در فینال شکست
خورد و از رسیدن به جام لیگ قهرمانان اروپا بازماند .فابرگاس در سالهای
بعد و در تیمهای بارسلونا ،چلسی و موناکو بازی کرد ،اما هیچ گاه نتوانست

به فینال این مسابقات برسد.
 .۵فرانچسکو توتی (ایتالیا)
یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایتالیا و اسطوره باشگاه رم ،هیچ وقت
نتوانست به فینال لیگ قهرمانان اروپا برسد .او یکی از معدود بازیکنان تک
باشگاهی جهان است .توتی در لیگ قهرمانان اروپا  ۵۷بازی کرده که حاصل
آن ثبت  ۱۷گل بوده است.
 .۶مایکل اوون (انگلیس)
یکی از بهترین مهاجمان انگلیسی دنیای فوتبال که در تیمهای بزرگی مانند
لیورپول ،رئال مادرید و منچستریونایتد بازی کرده ،تنها یک مرتبه و به همراه
شیاطین سرخ به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسیده است .اما تیم او آن بازی
را باخت و این ستاره انگلیسی را در حسرت این جام باقی گذاشت .اوون در
لیگ قهرمانان در  ۳۰مسابقه  ۱۱گل به ثمر رسانده است.
 .۷دنیس برکمپ (هلند)
برکمپ هلندی از اسطورههای تیم آرسنال بوده و در این تیم به تمام
افتخارات ممکن دست یافته است ،اما او با وجود تمام افتخارات خود حسرت
کسب جام لیگ قهرمانان اروپا را همیشه با خود یدک میکشد .برکمپ
هلندی به دلیل ترس خود از پرواز بازیهای کمی را در لیگ قهرمانان اروپا
( ۴۰مسابقه) انجام داده و در این دیدارها تنها  ۷گل به ثمر رسانده است.

 .۸اریک کانتونا (فرانسه)
این فرانسوی کاریزماتیک اواسط دهه  ۹۰در تیم رویایی فرگوسن در
منچستریونایتد آقایی میکرد و به تمام افتخارات ممکن با این تیم رسید ،اما
جام لیگ قهرمانان اروپا چیزی بود که کانتونای فرانسوی همیشه در حسرت
آن ماند .کانتونا  ۲۴بازی در لیگ قهرمانان انجام داد و در این بازیها  ۸گل
به ثمر رساند.
 .۹گابریل باتیستوتا (آرژانتین)
دومین گلزن برتر تیم ملی آرژانتین و یکی از بزرگترین مهاجمان تاریخ این
کشور به تمام افتخارات ممکن در زمان بازی خود و در سری آ رسید ،اما هیچ
گاه نتوانست حتی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کند .با این
وجود باتیستوتا همچنان از بزرگترین مهاجمان تاریخ فوتبال است.
 .۱۰فابیو کاناوارو (ایتالیا)
تنها مدافع تاریخ فوتبال که توانسته است در لیست دریافت کنندگان
توپ طال قرار بگیرد .کاناوارو که سابقه قهرمانی جام جهانی فوتبال را نیز
با تیم ملی ایتالیا دارد ،حتی به فینال لیگ قهرمانان اروپا نیز نرسیده است
و حسرت کسب این جام را در دوران حرفهای خود همیشه حس خواهد
کرد .کاناوارو در  ۷۶بازی که در لیگ قهرمانان بازی کرده ،تنها  ۲گل به
ثمر رسانده است.

