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آگهى فراخوان مناقصه دو مرحله اى پیمانکاران (تجدید)

نوزدهمين دوره 
سعيد احمديان

    گزارش
ليگ برتر فوتبال 
در حالي از امروز 
آغاز می شود که به نظر می رسد سد رقابت های 
فصل جديد با توجه به حضور مربيان نامداري 
مانند دنيزلي، کالدرون و استراماچوني، جنگ 

نيمکت ها خواهد بود.
انتظارها به پايان رس��يد، ورزش��گاه ها آماده يا 
ناآماده امروز سوت شروع نوزدهمين دوره ليگ 
برتر فوتبال زده می شود و دوباره هيجان به خانه 
هواداران فوتبال برمی گردد. پرسپوليس – پارس 
جنوبي هم افتتاحيه ليگ اس��ت، مسابقه ای که 
امشب از ساعت 19:10 سوت آغاز آن در ورزشگاه 
آزادي زده می ش��ود تا لي��گ نوزدهم به صورت 
رس��مي آغاز ش��ود. رقابت هايي که فدراسيون، 
فوتبالي ه��ا و البته وزارت ورزش��ي ها می گويند 
ب��ا توجه به برطرف ش��دن ضعف ه��ای امنيتي 
ورزشگاه ها، يکي از متفاوت ترين دوره های ليگ 
خواهد بود، ادعايي که بايد پس از برگزاري چند 

هفته درباره آن قضاوت کرد!
  جنگ داغ مربيان 

ليگ نوزدهم تا دلتان بخواهد چهره جذاب روي 
نيمکت ها دارد تا رقابت های اين فصل در خارج 
از زمي��ن جذاب ت��ر از داخل زمين باش��د. ليگ 
نوزدهم جنگ چهره های نامدار خارجي اس��ت 
از مصطفي دنيزلي مربي مشهور ترک گرفته تا 
گابريل کالدرون آرژانتيني و آندره استراماچوني 
ايتاليايي. دنيزلي پس از 12 سال به ايران برگشته 
و پس از تجربه پاس و پرسپوليس، در ليگ امسال 
روي نيمکت تراکتور می نشيند. در يک دهه اخير 
بارها درباره بازگش��ت دنيزلي ب��ه فوتبال ايران 
شايعاتي به گوش می رسيد، اما عملي نمی شد تا 
اينکه سرانجام مالک متمول تراکتور، دوباره پاي 
دنيزلي را به ايران باز کرد تا روي نيمکت پرشورها 
بنشيند. مربي 70 ساله ترک پس از موفقيت های 
بزرگش در فوتبال ترکيه و با استفاده از تجربه اش 
در ايران، س��ر پيري به دنبال معرکه گيری است 
و تبريزی ها با توجه ب��ه هزينه های هنگفتي که 

کرده اند، تنها از او قهرماني می خواهند. 
کالدرون هم که سال ها بود نامش براي نيمکت 
تيم ملی ايران مطرح بود، پس از ماجراجويي در 
آسيا و مربيگري در عربستان، قطر و امارات، اين بار 
به ايران آمده است. همبازي مشهور مارادونا در 
تيم ملي آرژانتين به خوب��ي می داند با توجه به 
موفقيت های فوق العاده برانکو، کار سختي براي 

به دست آوردن حمايت سکوهاي قرمز پيش رو 
دارد. استقاللي ها هم پس از ديپورت شفر با يک 
مربي مشهور ديگر خارجي، ليگ را آغاز می کنند 
تا به ناکامی های چند سال اخيرشان پايان دهند 
و اين مأموريت را به آندره استراماچوني، سرمربي 
مش��هور ايتاليايي س��پرده اند که هدايت اينتر، 

اودينزه و پاناتينايکوس را در کارنامه اش دارد.
  ليگ با ورزشگاه های ناقص

نوزدهمين دوره ليگ برتر فوتبال يک تفاوت ويژه 
با هجده دوره گذشته دارد. اتفاق های تلخ  اواخر 
فصل گذشته روي س��کوها که منجر به کشته و 
زخمي شدن برخي تماشاگران شد و همچنين 
ماجراي عجيب فينال جام حذفي، مسئوالن را 
به  اين فکر انداخت تا پس از 18 سال به اين نتيجه 
برسند که ورزشگاه های برگزار کننده ليگ برتر 
فوتبال، ابتدايی ترين امکانات و زيرساخت های 
امنيتي را ندارد. اين مسئله سبب شد تا فدراسيون 
فوتبال پايش را در يک کفش کند که استاديوم ها 
اگر ب��ه دوربين های امنيتي، گيت ه��ای ورود و 
خروج و بليت فروشی الکترونيک مجهز نشوند، 
ليگ را برگزار نخواهد کرد. تهديدي که عملي شد 
تا ليگ که قرار بود دهم مرداد آغاز شود به تأخير 
بيفتد و حاال پس از س��ه هفته تأخي��ر و نيم بند 
تجهيز شدن اس��تاديوم ها، ليگ برتر به صورت 
رسمي آغاز شود، آن هم در ش��رايطي که حتي 
ورزش��گاه آزادي به عنوان اصلی ترين استاديوم 

فوتبال کش��ور، به صورت کامل آماده برگزاري 
ليگ نيس��ت و طبقه دوم آن با توجه به تکميل 
نشدن گيت ها روي تماشاگران بسته خواهد بود. 
عالوه بر آزادي، اس��تاديوم های سيرجان، تبريز 
و ش��هر قدس تنها اس��تاديوم هايی هستند که 
بازی های هفته اول در آنها قطعي ش��ده و محل 
برگزاري چهار مسابقه ديگر در فاصله 24 ساعت 
مانده به بازي مشخص نيست! با اين حال به نظر 
می رس��د با توجه به تالش های ص��ورت گرفته 
فوتبال ايران پس از 18 س��ال، اس��تاديوم های 
کشورمان مجهز به زيرساخت هايی خواهند شد 
که باي��د پيش از حرفه ای ش��دن ليگ فکري به 

حال آن می شد.
  مدعيان قهرماني

جنگ قهرماني در ليگ نوزدهم داغ تر از هر سال 
ديگري خواهد بود و پيش بينی می شود هواداران 
فوتبال تماش��اگر يک ليگ جذاب باشند. البته 
مانند سال های گذش��ته اگر از فوتبالی ها درباره 
مدعيان بپرسيد نام های ثابتي را برايتان رديف 
می کنند. پرسپوليس به عنوان قهرمان سه دوره 
گذش��ته ليگ و مدافع عن��وان قهرماني يکي از 
مدعيان اصل��ي خواهد بود که ب��راي چهارمين 
جام متوالي دورخي��ز کرده اس��ت، البته بدون 
برانکو که خيلي ها او را معم��ار موفقيت قرمزها 
می دانند. استقالل هم با استراماچوني ايتاليايي 
به دنبال شکست طلسم هفت ساله قهرماني در 

ليگ برتر است و هواداران اين تيم جز با قهرماني 
راضي نمی شوند.

 از س��پاهان نايب قهرم��ان فصل گذش��ته هم 
نمی توان گذشت، تيمي که با حفظ امير قلعه نويی 
و اسکلت فصل گذشته و جذب بازيکنان جديد 
تنها براي قهرماني بسته شده است تا پس از پنج 
سال جام دوباره به اصفهان برگردد. تراکتور هم 
با مصطفي دنيزل��ي يکي از ش��انس های اصلي 
قهرمان��ي خواه��د ب��ود، تيمي که کاس��ه صبر 
هوادارانش براي باال بردن جام، لبريز شده است و 

براي اولين قهرماني لحظه شماری می کنند.
  برنامه هفته اول ليگ برتر 

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۹۸
پرسپوليس تهران - پارس جنوبی جم – ساعت 

 19:10
گل گهر سيرجان – نس��اجی مازندران– ساعت 

 19:4۵
نفت مسجدسليمان – تراکتورس��ازی تبريز – 

ساعت 20:1۵ 
ذوب آهن - سايپا تهران – ساعت 20:1۵ 

جمعه اول شهريور ۹۸
ماشين سازی تبريز-  استقالل– ساعت 18 
پيکان تهران- شهر خودرو– ساعت 19:10 

شاهين شهرداری بوشهر – فوالد مبارکه سپاهان 
– ساعت 20:1۵ 

فوالد -  صنعت نفت آبادان– ساعت 20:1۵
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جامنوزدهم،جنگنيمکتهاست
فصل جديد ليگ برتر فوتبال از امروز آغاز می شود

دنيا حيدري

درخششووشوکارانجواندرآسيا
رقابت های ووش��وی قهرمانی جوانان آسيا که از دوش��نبه به ميزبانی 
برونئی آغاز ش��ده، با درخش��ش کاروان اعزامی ايران همراه است. در 
نخس��تين روز اين رقابت ها، دختران تالوکار موفق به کسب يک برنز 
)تيم دوئلين با ترکيب فاطمه جزينی و منيره پناهی( و يک برنز )نازنين 
بازدار( در فرم نن دائو رده س��نی 12 الی 1۵ س��ال دختران ش��دند و 
شاهين بنی طالب به مدال برنز دست يافت. در بخش ساندای نوجوانان 
هم سهيل موسوی نخستين طالی ايران را ضرب کرد. دومين روز اين 
رقابت ها نيز يونس شهرکی در ساندای نوجوانان به طال رسيد و شاهين 
بنی طالبی و منيره پناهی نيز در بخش تالو به دو برنز دست يافتند. روز 
گذشته نيز شاهين بنی طالبی موفق به کسب طال شد و نازنين بازدار 
نيز به گردن آويز نقره رسيد تا جمع مدال های ايران در سومين روز اين 

رقابت ها به سه مدال طال، يک نقره و پنج برنز برسد.

حاشيههایفرنگیدرآستانهجهانی!
برخی اخبار حکايت از قهر سامان عبدولی، محمدرضا گرايی، حسين 
نوری و مهدی علياری از اردوی تيم ملی کشتی فرنگی دارد، موضوعی 
که به دليل اعتراض اين کشتی گيران به قطعی شدن عدم انتخابشان 
برای رقابت های جهانی قزاقس��تان رخ داد. خبرگزاری ايس��نا ديروز 
نوشت، ش��نيده ها حاکی از اين اس��ت که اين ملی پوشان به برگزار 
نشدن مسابقه انتخابی و چرايی انتخاب نشدنشان معترض بودند. 
مهدی علياری سال گذش��ته تنها مدال ايران در مسابقات جهانی 
کشتی فرنگی را به دست آورد و حسين نوری نيز دارنده مدال برنز 
جهان و طالی بازی های آسيايی است. همچنين محمدرضا گرايی، 
دارنده مدال برنز بازی های آسيايی جاکارتا و طالی 2019 آسياست و 

سامان عبدولی هم دارنده يک نقره و دو برنز آسياست.

هوادارانبهمربيانخارجیفرصتبدهند
همه مشتاقيم که هرچه سريع تر ليگ به 
جريان بيفتد. اين فوتبال عش��ق و تمام 
زندگی بعض��ی از مردم اس��ت، به خاطر 
همين خيلی ه��ا منتظر ش��روع بازی ها 
هستند.به رغم تأخيری که به وجود آمده 
با همان شروع ليگ و در يکی دو هفته اول 
همه چيز ش��کل می گيرد و جلو می رود. 
کار کالدرون در پرسپوليس خيلی سخت 
اس��ت. با توجه به س��ه دوره قهرمانی که 
پرسپوليس به دست آورده، توقعات هواداران کمی باال رفته است. بايد 
به اين مربی زمان بدهيم تا با جو و شرايط فوتبال ما آشنا شود. با توجه 
به اينکه پرسپوليس به برانکو و نتيجه گرفتن عادت کرده، هواداران اگر 
نتيجه ای حاصل نشد بايد صبرشان را باال ببرند و زمان بدهند تا مربی 
بتواند در تيم جا بيفتد و با فوتبال ما آشنا شود. استقالل هم همين طور، 
استراماچونی هم مربی صاحب نام و بااعتباری است. او نياز به زمان دارد 
تا بتواند تفکراتشان را در تيم اعمال کند. مربيان خارجی چون حرفه ای 
هستند و هميشه همه چيز برايشان مهيا بوده، هميشه بهترين امکانات 
نرم افزاری و س��خت افزاری را می خواهند، اما در ايران ما واقعاً کمبود 
امکانات داريم و اين مسئله مربيان را اذيت می کند، ولی به هر حال آنها 
هم بايد با اين شرايط کنار بيايند و درک کنند امکاناتی که در کشورهای 
ديگر بوده در ايران وجود ندارد و اين شايد آنها را اذيت کند. پيش بينی 
قهرمان ليگ از حاال سخت است، ولی با توجه به نقل و انتقاالت می توان 

گفت امسال شايد شانس سپاهان از بقيه تيم ها بيشتر باشد.

فراز فاطمی 

 کارشناس فوتبال

شيوا نوروزی

نوجوانان واليبال 
فريدون حسن

     واليبال
اي��ران مداف��ع 
عنوان قهرماني 
رقابت های جهاني، عصر امروز در راه تکرار قهرماني 
اين مسابقات اولين ديدار خود را در تونس برابر 
بلغارس��تان برگزار می کنند. ش��اگردان محمد 
وکيلي در گروه دوم اين رقابت ها در کنار ايتاليا، 
جمهوري چک، کلمبيا و بلغارستان قرار دارند  و 
بعد از بازي امروز عصر فردا به مصاف جمهوري 
چک می روند و سپس به ترتيب در روزهاي شنبه 
و يک ش��نبه مقابل کلمبي��ا و ايتالي��ا به ميدان 
می روند. سرمربي تيم واليبال نوجوانان ايران که 
پيش از اين شاگردانش را در مسابقات سال 2017 
به مقام قهرماني جهان رسانده با تأکيد بر رشد 
واليبال پايه در جهان شرايط را براي تکرار قهرماني 
س��خت توصيف کرد. محمد وکيل��ي می گويد: 
»امسال تعداد شانس های صعود به جمع هشت 
تيم برتر زياد شده اند. برزيل، کوبا، ايتاليا، ژاپن، 
روس��يه، بالروس، ايران و حتي بلغارستان و 
جمهوري چک همه شانس صعود دارند. بايد 
توجه داشته باشيم که دنيا روي تيم های پايه 
خوب کار کرده اس��ت. البته ما هم زحمت 
خودمان را کش��يده ايم. بازي به بازي پيش 
می رويم، شانس قهرماني هستيم و پتانسيل 
آن را ه��م داريم، اما همه چيز بس��تگي به 
شرايط مسابقات دارد.«  سرمربي تيم ملي با 
اشاره به اينکه در باد قهرماني دو سال قبل 
نمی خوابيم، ادامه می دهد: »در رقابت های 

نوجوانان نتايج هر س��ال دس��ت به دس��ت 

می شود. لهستان در سال 201۵ قهرمان شد اما 
در 2017 حتي به جمع 16 تيم هم راه نيافت و 
امسال هم اصاًل نامي از اين تيم نيست. بنابراين 
نبايد به صرف اينکه ما مداف��ع عنوان قهرماني 
هستيم دلخوش باشيم و رقبا را دست کم بگيريم. 
نمی توان گفت تيمي که قهرمان شده دوباره آن را 
تکرار می کند، چون ديگر آن تيم وجود ندارد و 
تيمي ديگر جاي آن را گرفته است. با اين حال ما با 

قدرت کارمان را انجام می دهيم.« با لغو سفر به ريو و مشخص نبودن تاريخ اعزام

تيممليتيراندازيدربرزخ

نوجوانان واليبال ايران در راه تکرار قهرماني جهان

وکيلي:بازيبهبازيجلومیرویم

لغو سفر تيم ملي 
حامد قهرمانی
      تيراندازی

تيران��دازي ب��ه 
مسابقات  جهاني 
برزيل که حکم انتخابي المپيک را دارد، از آن دست 
خبرهايی بود که بار ديگر ثابت کرد هيچ گونه عزمي 
در بدنه مديريت ورزش کش��ور براي بها دادن به 
قهرمانان و مدال آوران المپيکي کشور وجود ندارد. 
سفر تيم ملی تيراندازی به مسابقات جهانی که در 
اين تاريخ از پيش اعالم شده بود، در حالي لغو شد 
که بنا به گفته الهام هاش��مي، سرمربي تيم ملي 
تفنگ ايران، ملی پوش��ان حتي وسايلشان را نيز 
جهت عزيمت به فرودگاه در ماشين گذاشته بودند، 
اما ناگهان خبر می رس��د که آژان��س هواپيمايي 
نتوانسته به موقع بليت ها را صادر کند. الهه احمدی، 
مه لقا جام بزرگ، پوريا نوروزيان، حس��ين باقری، 
آرمينا صادقيان، فاطمه کرم زاده و مهيار صداقت در 
تفنگ؛ گلنوش س��بقت اللهی، هانيه رستميان و 

سجاد پورحسينی در تپانچه قرار بود عصر دوشنبه 
به ريو اعزام شوند تا بتوانند با حضور به موقع در محل 
مسابقات خود را آماده شروع اين رقابت ها در تاريخ 
چهارم شهريور کنند، اتفاقي که رخ نداد. حاال نيز با 
مشخص نبودن تاريخ دقيق اعزام، ملی پوشان در 
شرايط روحي- رواني بدی قرار دارند. در اين ميان 
رضا ملک محمدی، دبير فدراس��يون تيراندازی با 
اشاره به اينکه سفر ملی پوشان لغو نشده از انجام اين 
س��فر با تأخير خبر داد و گفت: »دفتر هواپيمايی 
نتوانسته با شرکت ايرالين آخرين هماهنگی ها را 
انج��ام دهد، ام��ا االن هم��ه کارها انجام ش��ده و 
ملی پوشان اعزام خواهند ش��د. فدراسيون هيچ 
مشکلی برای اعزام نداشت و سفارش بليت و بقيه 
کارها را انجام داده بود، اما ايرالين به موقع بليت ها را 
آماده نکرد. برخی آژانس ه��ای هواپيمايی کمی 
مشکل دارند و بدقولی  می کنند. اين مورد هم به 
خاطر بدقولی های آژانس و ايرالين به وجود آمد.«

بهانهتراشیوفرارازمسئوليت
شانه خالی کردن از زير بار مسئوليت ساده ترين کار ممکن است، درست 
مثل پاک کردن صورت مسئله به جای تالش برای حل آن، اتفاقی که در 

ورزش ايران به وفور رخ می دهد.
»لغو س��فر تقصير آژانس هواپيمايی بود، بليت صادر نشده بود!« اين 
پيش پاافتاده ترين بهانه برای لغو يا به گفته آقايان به تعويق افتادن سفر 
تيم ملی تيراندازی به مس��ابقات جهانی برزيل است. مسابقاتی که به 
دليل توزيع سهميه المپيک، اهميت بسياری دارد، اما با ندانم کاری ها 
و بی برنامگی ها لغو شده و به تعويق افتاده است. همه تقصير اين اتفاق 
نيز بر سر آژانس هواپيمايی شکسته می شود. آژانسی که کسی نمی داند 

کيست، چيست و چه چيزی بهتر از اين!
تيم ملی در سفری طوالنی و با چند پرواز بايد خود را به برزيل برساند. 
همين مسئله به اندازه کافی می تواند انرژی بازيکنان را برای حضوری 
پرقدرت در مس��ابقات تحليل دهد. اين موضوع در کنار شرايط کاماًل 
متفاوت آماده س��ازی تيم ملی ايران برای حضور در مس��ابقات کسب 
سهميه با رقبايشان به اندازه کافی کار ملی پوش��ان تيراندازی را برای 
بازگشت با دست پر از اين سفر سخت می کند. سفری که حاال با بهانه های 
واهی به تعويق می افتد، آن هم درس��ت در ش��رايطی که چمدان های 
بازيکنان و کادر فنی در صندوق عقب اتومبيل هايی که قرار است آنها را 
به فرودگاه برساند، جا داده شده، يعنی همه چيز آماده اعزام بود  که گفته 

شد خبری از بليت و اعزام نيست.
ب��دون ترديد وظيفه اي��ن اع��زام و همچنين حفظ آرام��ش و روحيه 
ملی پوشان قبل از رفتن به مسابقات جهانی به عهده فدراسيون است. 
فدراسيونی که با انداختن تقصير بر گردن آژانس هواپيمايی نمی تواند 
سهم خود را در اين مسئله ناديده بگيرد و پايش را از ماجرا بيرون بکشد، 
چراکه بی شک مقصر اصلی اين داستان فدراسيون تيراندازی است که با 
عدم برنامه ريزی مناسب کار را به جايی رسانده که ملی پوشان در آخرين 
لحظاتی که تصور می کردند بايد برای اعزام راهی فرودگاه شوند، ناباورانه 
راه خانه را در پيش می گيرند و نمی دانند که تکليف شان برای حضور در 
مسابقات کسب سهميه چيست. مسابقات مهمی که رقبای آنها تا بن 
دندان مسلح در آن شرکت می کنند. حال آنکه ملی پوشان ايران جدا 
از سختی هايی که تا آستانه اين رقابت ها متحمل شدند و سختی هايی 
که به دليل کمبود فشنگ در مسير آماده سازی تا مسابقات جهانی به 
جان خريدند، ح��اال بايد بالتکليفی را نيز تجربه کنن��د تا با روحيه ای 
خراب و انگيزه هايی متزلزل راهی برزيل شوند. فدراسيون تيراندازی 
هم نمی تواند با توجيهی پيش پاافتاده و انداختن تقصير بر گردن آژانس 

مسافرتی خود را مبرا و تبرئه کند. 
آرامش، ش��رط اول موفقيت برای ملی پوشانی اس��ت که در آستانه اعزام 
هستند، چه در رشته تيراندازی و چه رش��ته های ديگر. حاال تيراندازان 
تيم ملی ايران با اس��ترس به آينده می نگرند  و نمی دانند آيا همانطور که 
فدراسيون مدعی است می توانند خود را به رقابت هايی که چهارم شهريورماه 
در برزيل برگزار می شود، برسانند يا اين بار هم قرار است توجيهی غيرمنطقی 
آورده شود و برای لغو دوباره سفری که آقايان با قيافه ای حق به جانب آن را به 

تعويق افتادن می نامند، نه لغو اعزام دليلی غيرموجه ارائه شود.
 بازی با کلمات بی ش��ک نمی تواند استرس��ی را که اين اتفاقات بر جان 
ملی پوشان انداخته از ذهن آنها پاک کند. ملی پوشانی که در صورت اعزام 
شايد نتوانند با تمام توان و قوا برای رقابت با رقبا به خط شوند، نه چون 
حريفانشان شرايط تمرينی بسيار خوبی داشتند و دغدغه ای برای شليک 
تير نداشتند، نه؛ به اين دليل که جدا از مشکالت پرتعداد هميشگی حاال 
استرس اعزام يا عدم اعزام نيز روحيه تيراندازان ايرانی را آنچنان تحت 
فشار قرار داده که بايد منتظر ماند و ديد آنچنان که بايد و شايد می توانند 
به هدف بزنند و با دست پر بازگردند يا اتفاقی غير از اين می افتد که در اين 
صورت جز فدراسيون کسی مقصر نخواهد بود. فدراسيونی که نمی تواند 
توجيه کند که چرا قبل از صدور بليت، ملی پوش��ان را چنان آماده سفر 
کرده بود که حتی چمدان های خود را نيز در اتومبيل هايی که قرار بود 
آنها را به فرودگاه ببرد قرار داده بودند، اما در آخرين دقايق با شنيدن جمله 

نااميدکننده لغو سفر، با يأس فراوان راهی خانه های خود شدند.
آيا فدراسيون تيراندازی پاسخی قانع کننده دارد يا همه آنچه برای گفتن 

دارد توجيه است و انداختن تقصير بر گردن ديگران!

مدارك مورد نیاز:

 

 معاونت مهندسى سپاه امام على ابن ابیطالب(ع) - سپاه قم

فـراخوان  نـخسـت

 ارزيابي عملکرد فني 2 رقيب سنتی 
تکليف را روشن کرد

برتریمسینسبتبهرونالدو
رقابت بين ليونل مسی و کريستيانو رونالدو سال هاست که فوتبال جهان 
را تحت تأثير قرار داده است. هواداران هر دو ستاره در اين سال ها برتری 
بازيکن محبوب خود را به رخ يکديگر کشيده و هميشه بر سر اينکه مسی 
بهتر است يا رونالدو برای هم کری خوانده اند. باالخره يک تحقيق دانشگاهی 
در مورد اين موضوع انجام شد و عملکرد دو فوق ستاره مورد ارزيابی علمی 

قرار گرفت که در نهايت کفه ترازو به نفع لئو سنگينی کرد.
  به نفع لئو

دانشگاه KU Leuven بلژيک در تحقيقی که با همکاری متخصصان 
هلندی SciSports )کمپانی که درباره آمار بازيکنان تحقيق می کند( 
صورت گرفته برای آنکه ثابت کند مسی بهتر است يا رونالدو، داده های 
علمی خود را کنار هم قرار دادند تا تکليف اين چالش فوتبالی را مشخص 
کنند. محققان اين دانشگاه مدعی  هستند در تحقيقات خود به فرمولی به 
نام »ارزش گذاری با برآورد احتماالت« رسيده اند که از طريق آن می توان 
پی برد که از بين دو ستاره آرژانتينی و پرتغالی کدام يک بهترين است. 
اين فرمول، عملکرد هر دو نفر در زمين را به صورت دقيق مورد بررسی 
قرار می دهد. عملکرد دو بازيکن از سال 2013 تا پايان سال 2018 مورد 
ارزيابی قرار گرفته و اين مهاجم بارسا بود که با کسب نمره 1/21 در هر 

بازی باالتر از مهاجم فعلی يووه با امتياز 0/61 قرار گرفت. 
  گلزنی مالک اصلی است

يکی از دانش��جويانی که در اين تحقيق حضور فعالی داشته نحوه برتری 
مسی به رونالدو را توضيح داده است. تام دی کروس، دانشجوی دکترای 
دانش��گاه KU Leuven در اين خصوص می گويد: »فصول اول نمرات 
مسی و رونالدو بسيار نزديک به هم بودند، اما از فصل 16-201۵، مسی از 
رقيب ابدی خود پيشی گرفته است. برخی بازيکنان در زمين کمتر اقدامات 
باارزش انجام می دهند، به عنوان مثال در مورد پل پوگبا شرايط چنين است 
يا بازيکنانی وجود دارند که کمتر به ت��وپ ضربه می زنند، اما تأثير زيادی 
دارند. اين موضوع معموالً در مورد مهاجمانی مانند هری کين، محمد صالح 
و رونالدو صادق است. ليونل مسی اما در اين زمينه استثنايی است؛ ستاره 
آرژانتينی اقدامات بسيار زيادی داشته و آنها نيز از ارزش بااليی برخوردارند.« 
جسی ديويس، استاد اين دانشگاه نيز در خصوص تحقق انجام شده، عنوان 
می کند: »ارزش يک فوتباليست اغلب با گل و پاس گل ها تعيين می شود، 
اما گلزنی يک اتفاق نادر است، زيرا به طور متوسط از هزار و 600 عمل يک 
بازيکن در زمين يک گل به ثمر می رسد.« جالب اينکه محققان بلژيکی 
رونالدو و هازارد را نيز با يکديگر مقايسه کرده اند. هافبک بلژيکی در اين 

تحقيق نمره 0/64 را به دست آورد و باالتر از رونالدو قرار گرفت.
   بازنشستگی زودهنگام؟

همزمان با انتش��ار اي��ن تحقيق علم��ی،  مهاجم بانوی پي��ر احتمال 
بازنشستگی اش در س��ال آينده را رد نکرد. بحث بازنشستگی رونالدو 
موضوعی بود که رونالدو در مصاحبه تلويزيونی اش به آن اشاره کرد: »به 
آينده و بازنشستگی ام فکر نمی کنم. شايد بتوانم سال آينده فوتبال را کنار 
بگذارم، ولی اين احتمال هم وجود دارد که تا 40 سالگی يا 41 سالگی 
به فوتبال بازی کردن ادامه دهم، نمی دانم. من هميشه می گويم که بايد 
از لحظه حال لذت برد.« با وجود انتشار اين خبر، رقيب سنتی مسی در 
اين سال ها رکوردهای زيادی را به نام خود ثبت کرده؛ پنج توپ طال، پنج 
قهرمانی در ليگ قهرمانان اروپا، سه قهرمانی در ليگ جزيره، دو قهرمانی 
در الليگا و يک قهرمانی در س��ری آ. حفظ رکوردهای فعلی و رسيدن به 
رکوردهای جديد س��ؤالی بود که رونالدو به آن پاسخ داد: »فوتباليستی 
می شناسيد که بيشتر از من رکورد داشته باشد؟ بعيد می دانم فوتباليست 

ديگری باشد که به اندازه من رکورد داشته باشد.«


