
گروه ورزشی-برخی از بهترین 
بازیکنــان تاریخ فوتبال، کریســتیانو 
رونالدو را بازیکن کامل تری نسبت به 

لیونل مسی می دانند.
کریستیانو رونالدو و لیونل مسی 
۲ ستاره بزرگ فوتبال جهان هستند که 
در طــول ۲ دهه، در تیم ملی و تیم های 
باشگاهی خود افتخارات و قهرمانی های 
بسیار زیادی را کسب کرده اند.  رونالدو 
و مسی تنها بازیکنانی هستند که هر کدام 
بیش از ۱۰۰ گل در لیگ قهرمانان 
به ثمر رسانده اند و حداقل 
۵ جایزه توپ طال را از آن 
خود کرده اند.  هر ۲ بازیکن 
تابستان امسال باشگاه های 
خود را تغییر دادند. مســی 
بــا انتقالی آزاد به پاری ســن 
ژرمن پیوســت و کریستیانو 
رونالدو به منچستر یونایتد 
بازگشت.  مسی به تازگی 
با تیم ملی آرژانتین قهرمان 
رقابت هــای کوپا آمریکا 

شــد و عنوان ارزشــمندترین بازیکن 
مســابقات را به خــود اختصاص داد. 
رونالدو هم با عبور از رکورد علی دایی 
بــه بهترین گلزن بازی های ملی تبدیل 
شد.  در طول سال های گذشته بسیاری 
از بازیکنان با مســی و رونالدو و برخی 
هــم با هر ۲ بازیکن همبازی بوده اند یا 
برخورد داشته اند. با توجه به این مقدمه 
قصد داریم ۵ بازیکن بزرگی که رونالدو 
را برتر از مسی می دانند، معرفی کنیم.  

۱- کیلیان امباپه 
کیلیــان امباپه یکــی از بهترین 
مهاجمان حال حاضر جهان است. این 
بازیکن فرانسوی تنها ۲۲ سال دارد، اما 
تاکنون با تیم ملی فرانســه قهرمان جام 
جهانی ۲۰۱۸ شده و با پاری سن ژرمن 
چند قهرمانی لیگ و جام حذفی فرانسه 

را به دست آورده است.  
امباپه اگرچه تابستان امسال با مسی 
همبازی شد، اما از دوران کودکی طرفدار 
رونالدو بوده است. او در این باره گفته 
بود: من در کودکی طرفدار رونالدو بودم 

و مطمئنا بین مسی و رونالدو، انتخاب 
من رونالدو است.  

۲- مایکل اوون 
مایــکل اوون یکــی از فرصت 
طلب ترین مهاجمــان جهان در دوران 
اوجش بود، امــا مصدومیت و برخی 
مســائل دیگر دوره اوج این بازیکن را 

کوتاه کرد.  
مهاجم ســابق منچســتریونایتد 
هیچگاه در کنار رونالدو یا مســی بازی 
نکرد. در واقع اوون در همان تابســتان 
به منچستریونایتد پیوست که رونالدو 
به رئــال مادرید منتقل شــد.اوون در 
تمجید از ســتاره پرتغالــی گفته بود: 
گلزنی سخت ترین هنر در فوتبال است 
و رونالدو این کار را بســیار آسان جلوه 
می دهد. برخی از توانایی های مســی 
ستودنی است، اما وقتی مسی و رونالدو 
رو بــه روی هم قرار می گیرند، متوجه 
می شوید که رونالدو ویژگی های بسیار 
متفاوتی دارد. او بازیکن همه فن حریف 
تری است و توانایی گلزنی با سر، پای 

چپ و پای راست را دارد.
۳- روبرتو کارلوس 

روبرتو کارلوس، یکی از بهترین 
مدافعان کنــاری تاریخ فوتبال بود، اما 
هرگــز در کنار کریســتیانو رونالدو یا 
لیونل مسی بازی نکرد. مدافع افسانه ای 
که بیشترین گل را به عنوان یک مدافع 
در تاریخ لیگ قهرمانان به ثمر رســانده 
است، مسی را چند بار در ال کالسیکو 
مالقــات کرد.کارلوس بــا بیان این که 
رونالدو از نظر تمرینات و حرفه ای بودن 
یک ســر و گردن باالتر از بقیه بازیکنان 
است، گفته بود: من هر روز تمرینات او 
را تماشــا می کنم و نحوه کار او هیجان 
انگیز است. رونالدو هر روز می خواهد  
پیشرفت کند. تفاوت او با مسی در همین 
موضوع است. لئو یک پدیده است، اما 
حرفه ای گری، تمرکز و انگیزه رونالدو 

به او برتری می دهد.
۴- زین الدین زیدان 

زین الدین زیدان یکی از بهترین 
هافبک هایی اســت که مستعطیل سبز 

تاکنون به خود دیده اســت. اگرچه او 
هرگــز با رونالدو بازی نکرد، اما زیدان 
در ســال های پایانی بازی خود در رئال 

مادرید، با مسِی جوان رو به رو شد.
یــک دهه بعد، زیــدان به مادرید 
بازگشت، این بار به عنوان سرمربی. او 
باشــگاه را به ۳ قهرمانی پیاپی در لیگ 
قهرمانان اروپا رســاند که رکوردی بی 
ســابقه بود و رونالــدو در هر قهرمانی 
نقش کلیدی ایفا کرد.زیدان رونالدو را 
به عنوان بهترین بازیکن انتخاب کرد و 
ستاره پرتغالی را "بزرگ ترین بازیکن 
تاریــخ" نامید و گفت: رونالدو بهترین 
است. مســی رقیب او به شمار می رود 
و این رقابتی است که همه می خواهند 
ببینند،   اما رونالدو فوق العاده اســت.   
هیچ کلمه ای بــرای توصیف او وجود 
ندارد.  رونالدو خیلی بهتر از من است. 

او بزرگ ترین بازیکن تاریخ است.
۵- ایکر کاسیاس

ایکر کاســیاس یکــی از بهترین 
دروازه بانانی اســت که  دنیای فوتبال 

همچنان جای خالی او را حس می کند. 
کاســیاس در دوران حرفه ای ای خود 

تمام جام های ممکن را به دست آورد.
دروازه بان افسانه ای رئال مادرید 
رقابت زیادی با لیونل مســی داشــت 
که آن زمان در بارســلونا بازی می کرد. 
کاسیاس همچنین ۵ سال با کریستیانو 
رونالدو در مادرید بازی کرد و قهرمانی 
در لیگ قهرمانان و اللیگا را با او تجربه 
کــرد؛ بنابراین تعجب آور نیســت که 
بهترین دروازه بان تاریخ لیگ قهرمانان 
رونالدو را به عنوان بازیکنی بهتر از مسی 
انتخاب کند. کاســیاس یک بار در این 
باره بــه Cadena Cope گفت: من 
کریســتیانو رونالدو را به مسی ترجیح 
می دهم، زیرا او بازیکنی اســت که هر 
فصل چیز هــای زیادی به ما می دهد و 
بازیکنی است که من هر روز با او وقت 
می گذرانم. من رونالدو را می شناســم، 
می دانم او چه کســی اســت، می دانم 
که چگونه تمرین می کند، می دانم چه 
می خواهد و می خواهد به کجا برسد.  

گروه ورزشی- بدترین تیم های 
دنیا هم تا این حد بی ثبات نیستند که 
هر چند ماه یک بار، تغییراتی در راس 
کادر مدیریتی خود تجربه کنند اما نه 
فقط استقالل و پرسپولیس، بلکه اکثر 
قریب به اتفاق تیم ها و باشگاه ها از این 

مشکل بزرگ رنج می برند.
طی چنــد روز و هفته های اخیر 
بزرگتریــن تیم های ایــران تغییرات 
مدیریتی را تجربه کرده اند. استقالل، 
پرسپولیس، فوالد، تراکتور و ... همگی 
در پایان فصل، همانند بحث بازیکن 
و مربی، با تغییراتی در بخش مدیریتی 
مواجه شده اند؛ گویی که این اتفاق هم 
مانند بحــث خرید و فروش بازیکن 
برای رفع کاســتی ها، امــری الزامی 

است.
تغییرات کادر مدیریتی تیم ها در 
استقالل، پرسپولیس و هر تیم دیگری 
در ایران به نحوی اســت که گویا این 
تغییرات به منظــور ارتقاء و بهبودی 
وضعیت تیم ها انجام نمی شود؛ بلکه 
یک صف بلند بــاال از مدیران وجود 
دارد که هر کدام به نوبت، مدتی را در 
این تیم ها ســپری می کنند و در نهایتا 
به بدترین شکل ممکن از این دو تیم 

جدا می شوند.
البته در این بین نمونه های نادری 

هم وجــود دارد که به خاطر عملکرد 
نســبتا خــوب خــود، حرف های 
شایسته ای هم درباره شان زده می شود 
اما این تعداد مانند یک مشت در مقابل 
یک خروار است و نمی توان به واسطه 
وجــود چند چهره موفق که آن ها هم 
معموال زودتر به عمق فاجعه پی برده  
و استعفا داده اند، از مسئله ناکارآمدی 
ســاختار کنونی و مدیــران مختلف 

گذشت.
تغییــرات مدیریتی اســتقالل، 
پرســپولیس، سپاهان، تراکتور، ذوب 
آهن، فوالد و سایر تیم های ایرانی در 
مقابل ساختار مدیریتی باثبات تیم های 
اروپایی، به راحتی نشان دهنده همین 
موضوع اســت که در کنار مشکالت 
مربوط به نبود ساختارهای حرفه ای از 
جمله درآمدزایی و فقدان زیرساخت، 
نبود برنامه ریزی هــم مزید بر علت 
شــده تا تیم های ایرانی در گیر و دار 
مســائل روزانه خود باشند و هر روز 
طرفداران یک تیم دست به اعتصاب 

بزنند.
اســتقالل،  طرفــداران  تجمع 
پرســپولیس، تراکتــور، ذوب آهن و 
... در ماه های گذشــته تبدیل به امری 
طبیعی شده و معلوم نیست نخستین 
راهــکار جابه جایی و تغییر نفرات در 

بخش های مختلــف مدیریتی و فنی 
است.

ایــن وضعیــت را در تیم های 
اروپایــی مالحظه کنیــد که هر کدام 
از مربیــان رئال مادریــد، یوونتوس، 
منچستریونایتد، منچسترسیتی، بایرن 
مونیخ، دورتموند و ... از ســال ها قبل 
در راس تیــم مدیریتی حضور دارند 
و برنامه های طوالنــی مدت از قبیل 
ســاخت و ساز ورزشــگاه تا توسعه 

برند خود را ادامه می دهند.
امــا در همین ایران، کدام یک از 
مدیرانی مختلف تیم ها توانســتند از 
خود چیزی را به یادگار بگذارند و در 
این ســال ها طرحی به نام این مدیران 

نامیده شود؟ آیا جز این است که ار هز 
یک از مدیران، میلیاردها تومان بدهی 
داخلی و خارجی به جای مانده و حتی 
برخی بودجه های ســال های آینده را 

هم پیش خور کرده اند؟
البتــه که پر واضح اســت همه 
مدیران مشــکل ندارنــد و بلکه این 
سیستم و ساختار معیوب باشگاه داری 
و مدیریت در ایران است که همه را از 
خوب تا بد با خود به قعر چاه می کشد. 
حال برخی متوجه مشکالت هستند و 
خودشان قبل از فاجعه کنار می روند 
اما برخــی دیگر از روزگار خود خبر 
ندارنــد و آنقدر می ماننــد تا به زیر 

کشیده شوند.

ملی  ورزشــی-تیم  گــروه 
فوتسال ایران در حالی راهی مرحله 
یک هشتم نهایی جام جهانی فوتسال 
شــد که ســه ملی پوش کشورمان 

کارت زرد دارند.
مرحله گروهی مســابقات جام 
جهانی ۲۰۲۱ فوتســال بــه میزبانی 
کشور لیتوانی به پایان رسید و چهره 
۱۶ تیم راه یافته به مرحله یک هشتم 

مشخص شد.
تیــم ایران در گروه ششــم این 
رقابت ها بعد از آرژانتین قرار گرفت 
و بــه عنوان تیــم دوم صعود کرد تا 
حریــف ازبکســتان در مرحله یک 

هشتم نهایی شود.
ایران در مرحلــه گروهی پنج 

کارت زرد گرفــت. دو کارت برای 
حمید احمدی مقابل صربســتان بود 
که در نهایت منجر به دریافت کارت 

قرمز و اخراجش از بازی شد.
بعــد از آن محمدرضا ســنگ 
ســفیدی )برابر صربستان( و مسلم 
اوالدقبــاد و محمد شــجری )برابر 

آمریکا( کارت زرد گرفتند.
بــا صعود تیم ملی فوتســال به 
مرحله یک هشــتم این سوال پیش 
می آیــد که آیــا کارت زرد بازیکنان 
هم در این مرحله بخشیده می شود؟

در آئیــن نامه مســابقات جام 
جهانــی ۲۰۲۱ کــه در ســایت فیفا 
منتشر شده است، به صراحت در این 
مورد آمده اســت: »تک کارت زرد 

در جــام جهانی در پایان مرحله یک 
چهارم لغو می شود.«به این ترتیب تیم 
ملی ایران حتی در صورت شکست 
ازبکســتان و صعود بــه مرحله یک 

چهارم باید مراقب کارت زرد ســه 
بازیکن خود باشــد چرا که بخشیده 
شــدن کارتها در پایــان مرحله یک 

چهارم اتفاق می افتد.

ورزشی10

گروه ورزشــی- فصل نقل و 
انتقاالتی تابستانی در لیگ های مختلف 
دنیا به پایان رســید و باشــگاه های 
مختلف بازیکنان مدنظر خود را برای 
فصل پیش رو جــذب کردند. تعداد 
ایرانی هایــی که به لیگ های مختلف 
خارج از ایران منتقل شــدند همانند 
چند سال گذشته کم نبودند و در این 
فصل به بیشترین تعداد خود نیز رسید.
در  ایرانــی  فوتبالیســت   ۲۰
لیگ هــای مختلف جا به جا شــدند 
تا تعــداد لژیونرهای ایرانی شــاغل 
در لیگ های مختلــف به بیش از ۵۰ 
لژیونر برســد. حضــور بازیکنان از 
جمله ســردار آزمون و مهدی طارمی 
که توانســته اند نام ایرانی ها را بر سر 
زبــان بیندازند، بازیکنــان ایرانی را 
مصمم تر از گذشــته کرده اســت و 
درخشش بازیکنان ایرانی باعث شده 

است فوتبالیست های جوان ایرانی از 
همان ابتدای دوران بازی  خود به فکر 

لژیونر شدن بیفتند.
جدا از بازیکنان ایرانی شــاغل 
در اروپــا تعداد زیــادی از ایرانی ها 
در لیگ قطر تــوپ می زنند و در این 
فصل دو بازیکن ایرانی به لیگ امارات 
پیوستند تا تعداد ایرانی های حاضر در 
لیگ های حاشیه خلیج فارس به عدد 
۱۱ برسد. براساس آمارها ایرانی ها در 
۲۱ کشــور از قاره های آمریکا، اروپا 
و آســیا توپ می زنند و لیگ قطر با ۹ 
بازیکن بیشترین تعداد بازیکن ایرانی 
را داراســت و پــس از آن می توان به 
پرتغال، هلند، آذربایجان و یونان اشاره 
کرد که ایرانی ها در آن حضور دارند.

در ادامــه به انتقــال ۲۰ بازیکن 
ایرانی در فصل نقل و انتقاالتی ۲۰۲۲-
۲۰۲۱ به لیگ های مختلف اروپایی و 

آسیایی می پردازیم:
جهانبخــش:  علیرضــا 

فاینورد هلند
هافبک تیم ملی ایران پس از سه 
فصل ناموفــق در برایتون و تیم ملی 
انگلیس به فاینورد رفت و در شــروع 
کارش با این باشگاه پر سابقه هلندی 
درخشــان ظاهر شد و نشان داد هنوز 
آماده اســت و به روزهای اوج خود 

باز می گردد.
احســان حاج صفی و میالد 

محمدی: آ ا ک آتن
دو مدافــع تیم ملی ایران پس از 
جدایی از ســپاهان و خنت بلژیک به 
تیم کریم انصاری فرد ملحق شدند تا 
ســه ایرانی این باشگاه مطرح یونانی 
لقــب بگیرند. میالد محمدی هنوز به 
ترکیب آ ا ک نرســیده است اما حاج 
صفی در چند دیدار گذشــته این تیم 

جایگاه ثابتی داشته است.
پونفرادینا  عابدزاده:  امیر 

اسپانیا
کمتــر کســی تصــور می کرد 
دروازه بان آمــاده مارتیمیو پرتغال با 
وجود پیشنهادهای خوب به اللیگای 
۲ منتقل شود اما با گذشت چند هفته 
پونفرادینــا در صدر جدول این لیگ 
و امیرعابدزاده با نمایشــی درخشان 
و چهار کلین شــیت از شــش بازی 
چشم ها را بیشــتر از گذشته به خود 

دوخته اند.
بیرانونــد:  علیرضــا 

بواویشتا پرتغال
دروازه بان شــماره یک تیم ملی 
برای فرار از شــرایط نامساعدش در 
لیگ بلژیک به بواویشتا آمد اما با هنوز 
نتوانسته جایگاه ثابتی در تیم جدیدش 
پیدا کند و به نظر می رسد کار سختی 
برای بازگشــت به روزهای اوج خود 

خواهد داشت.
پیام نیازمند: پورتیموننزه 

پرتغال
ســومین دروازه بــان ملی پوش 
ایران پــس از چند فصــل موفق در 
ســپاهان به لیگ پرتغال پیوست تا به 
بلند پروازی هایش ادامه دهد. او هنوز 
جایگاه ثابتی در تیم جدیدش ندارد اما 
امیدوار اســت به زودی به دروازه بان 

شماره یک پورتیموننزه تبدیل شود.
کاوه رضایی: لوون بلژیک

مهاجــم تیم ملی ایــران پس از 
جدایی از شــارلروا و خنک بلژیک به 
لوون تیم دیگری از این لیگ پیوست 
تــا به آمادگی و روزهای اوج خود در 

فصل های گذشته بازگردد.
مجیــد حســینی و علــی 

کریمی: کایسری اسپورت
مدافع فصل گذشــته ترابوزان 
اســپورت پس از فصل نسبتا ناموفق 
با این تیم به کایسری اسپورت پیوسته 
است و با وجود پیشنهادهای مختلف 
در ایــن فصل نیز کار خود را در لیگ 
ترکیه ادامه خواهد داد. همچنین علی 
کریمی هافبک فصل گذشته الدحیل 
قطر بــه این تیم پیوســت اما پس از 
مصدومیت از لیســت ایــن تیم کنار 

گذاشته شد.
حســین کنعانــی زادگان: 

االهلی قطر
کنعانــی زادگان کــه با حضور 
اســکوچیچ جایگاه ثابتــی را در تیم 
ملی پیدا کرده است پس از جدایی از 
پرسپولیس تصمیم گرفت لژیونر شود 
و در این فصل از رقابت ها در االهلی 

قطر توپ خواهد زد.
مهــدی قایــدی و احمــد 

نورالهی: شباب االهلی امارات
دو ستاره فصل گذشته استقالل 
و پرسپولیس با جدایی از تیم هایشان 
به لیگ امارات پیوستند تا بعد از چند 
فصل غیبت بازیکنان ایران به این لیگ 

منتقل شــوند. دو ملــی پوش ایرانی 
االهلی در بازی های ابتدایی تیم شان 

درخشان ظاهر شدند.
محمد محبی: ســانتاکالرا 

پرتغال
مهاجم جوان ســپاهان برای 

ادامه ماجراجویی و پیشــرفتش به 
لیگ پرتغال رفت تا با بازی های 
درخشــان در ایــن بتواند نظر 

بــرای  را  اســکوچیچ 
حضــور در تیم ملی 

 بــه خــود جلب 
باشــگاه  کند. 
سپاهان او را با 

مغانلو،  شهریار 
مهاجم ســانتاکالرا معاوضه 

کرد.
دیگــر  از  همچنیــن 

انتقال هــا می تــوان بــه 
انتقال رامین رضاییان به 
السیلیه، امید ابراهیمی 
به الوکره و اشــکان 
دژاگــه به الشــحانیه 
قطر، محمد نادری به 
آلتای اســپور ترکیه، 
ایمان باصفا به بنگالور 
هند، سعید باقرپسند 
نوید  سومغاییت،  به 
ناصری بــه لینفیلد 
ایرلنــد شــمالی 

اشاره کرد.

۲۰ بازیکن ایرانی در فصل نقل و انتقاالتی تابستانی به تیم های مختلف اروپایی و آسیایی منتقل شدند.

انتقال ۲0 ایرانی به اروپا و آسیا؛

تابستان شلوغ لژیونرهای  
ایرانی 

بازیکنان بزرگی که رونالدو را برتر از مسی می دانند  

مدیران نوبتی!

سرنوشت کارت زرد سه بازیکن تیم ملی فوتسال ایران چه می شود؟
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