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فصــل بــرای رئــال مادریــد به 
رویایی ترین شــکل ممکن تمام شد. 
آنها دوباره به جایگاه همیشگی شــان 
در فوتبال اروپا تکیه زدند و نشان دادند 
برای قهرمانی در این جام، به چهره هایی 
مثل امباپه نیاز ندارند. رئال این فصل، 
حقیقتا تیــم عجیبی بــود. یک تیم 
کم ستاره و بسیار هماهنگ و متحد که 
شاید به لحاظ فنی، نقص هایی داشت 
و فوتبالی درخشــان بازی نمی کرد اما 
اســتاد برگرداندن ورق بازی ها به سود 
خودش بود. تیمی که تا آخرین لحظه 
از هر مسابقه، دست از تالش برای بردن 
نمی کشید و ســرانجام توانست بدون 
داشتن یک سوپراستار گرانقیمت، دو 
جام کلیدی این فصــل را از آن خودش 
کند. موفقیتــی که هرگــز از حافظه 

هواداران باشگاه پاک نخواهد شد.
تیبو کورتوا

در اولین ماه های بــازی برای رئال 
آنقدر پراشتباه بود که خیلی ها اعتقاد 
داشتند پیوســتنش به این باشگاه یک 
خطای بزرگ بوده است. تیبو اما به جایی 
رسید که حاال همه او را به عنوان بهترین 
گلر این فصل دنیای فوتبال می شناسند. 
قهرمانی در اروپا بدون سیوهای رویایی 
این سنگربان ممکن نبود. او شاهکارهای 
اروپایی اش را از مهار پنالتی مسی شروع 
کرد و تا آخرین مسابقه نیز توانست این 
فرم را حفظ کند. کورتوا به خصوص در 
بازی فینال، رویایی ظاهر شد و بدون هیچ 
شــک و تردیدی بهترین بازیکن زمین 
مســابقه بود. همین رئال مادرید با یک 
گلر معمولی، خیلی زود از لیگ قهرمانان 

کنار می رفت و گلر بلژیکــی به یکی از 
اصلی ترین دالیل ماجراجویی های تیم 
کارلتو تبدیل شد. سنگربانی که یک فصل 
خارق العاده را با یک نمایش خارق العاده 
روبه روی لیورپول تکمیل کرد و جلوی 

انتقام محمد صالح را هم گرفت. 
دنی کارواخال

در 30 سالگی شاید دیگر نفوذهای 
گذشته اش را نداشته باشد اما همچنان 
بازیکن درخشــانی به نظر می رسد. 
بعد از پایان مصدومیت و بازگشــت 
کارواخال به خط دفاعی، رئال مادرید 
فرم بهتری گرفت. او در همین مسابقه 
فینال هم اســتثنایی بود و به بازیکن 
آماده ای مثل لوئیــس دیاس، اجازه 
عرض اندام نداد. کارواخال به کمک 
تجربه اش در بهترین زمان ممکن به 
کمک رئال مادرید آمد و پایان خوبی 
را در این فصل برای تیمش رقم زد. او 
باز هم نشــان داد که یکی از بهترین 
مدافعان راست در دوران خودش بوده 
و استانداردهای قابل توجهی در این 

بخش از زمین دارد.

ادر میلیتائو
بعد از نمایش های نسبتا خوب فصل 
گذشــته، میلیتائو در این فصل به بلوغ 
کافی در خط دفاعی رئال مادرید رسید. 
گاهی تغییراتی در این بخش از ترکیب 
تیم رخ می داد اما آن بازیکنی که روی 
نیمکت می نشست، میلیتائو نبود! این 
مدافع در این فصل فراتــر از حد انتظار 
ظاهر شــد و بعد از چند سال، نشان داد 
که چرا مادریدی ها برای خریدش دست 
به جیب شــده اند. بازی های این فصل 
میلیتائو یادآور دوران اوج په په در رئال 
مادرید اســت. البته با خشونت کم تر! 
جالب اســت بدانید که برای اولین بار 
بعد از سال های متمادی، رئال مادرید 
رقابت هــای این فصل اللیــگا را بدون 
حتی یک اخراج پشت سر گذاشته است! 

داوید آالبا
او آنقدر مورد اعتمــاد فلورنتینو پرز 
بود که به محض پیوستن به رئال مادرید، 
پیراهن مهم شماره چهار سرخیو راموس را 
تحویل گرفت. آالبا که در بایرن مونیخ یک 
مهره ثابت بود، خودش را به چالش کشید و 
تصمیم گرفت راهی برنابئو شود. تصمیمی 
که هم به ســود خودش تمام شد و هم 
برای باشگاه مفید بود. داوید با درخشش 
خیره کننده اش در حساس ترین بازی های 
فصل، فرصت جشــن گرفتن قهرمانی 
اروپا با مادریدی ها را به دست آورد. مرد 
اتریشی، بازیکن بسیار مهمی برای رئال 
مادرید بود و فصلی فراتر از حد انتظار را در 

این تیم تمام کرد.
ادوارد مندی

اگر توپ جک گریلیــش را از روی 
خط دروازه رئال بیرون نمی کشــید، 
کار رئال مادرید روبه روی ســیتی تمام 
شــده بود. آن صحنه اما به تیم کارلتو، 
فرصت دیگری برای زندگی کردن داد 
و بعد از آن، زنجیــره ای از اتفاقات ریز و 
درشت به سود این تیم رقم خورد. بدون 
تردید این صحنه برای همیشه در ذهن 
مادریدی ها باقــی خواهد ماند. مندی 
در آن لحظه، در موقعیت درستی قرار 
داشــت و کاری کرد تا رئال از خطر یک 
شکســت حتمی و یک حذف خانگی 

در لیگ قهرمانان دور بماند. این شاید 
مهم ترین لحظــه دوران فوتبالی این 

ستاره تا امروز بوده است.
کاسمیرو

بدون حضــور او، یکــی از بهترین 
ترکیب های میانــی تاریخ فوتبال هرگز 
ساخته نمی شد. کاسمیرو با قطع  توپ های 
همیشگی و کمک مستمر به خط دفاعی 
و در عین حال برقرار کردن اتصال با جلوی 
زمین، قلب تپنده رئال مادرید در میانه 
میدان به حساب می آمد. این نتایج رویایی 
بدون حضور درخشان کاسمیرو در زمین 
رقم نمی خورد. بازیکنی که در فینال هم 

نمایشی فوق العاده داشت.
لوکا مودریچ

خیلی از هافبک هــای بزرگ تاریخ 
در 35 سالگی بازنشسته می شوند و یا 
به لیگ های سطح پایین می روند. لوکا 
مودریچ اما در این سن و سال، همچنان 
می درخشــد و فاتح لیــگ قهرمانان 
می شود. ماندگارترین لحظه این فصل 
برای لــوکا، پاس بیرون پای محشــر 
روبه روی چلســی بود که رئال را از یک 
مخمصه بسیار بزرگ خارج کرد. بدون 
آن پاس، مادریدی ها شــانس دیگری 
برای عبور از دفاع تیم توخل نداشــتند 

و نمی توانستند آن مسابقه را فتح کنند.
تونی کروس

او حاال فاتح پنج لیگ قهرمانان شده و 
به تنهایی از خیلی از باشگاه های اروپایی 
پرافتخارتر است! مرد آلمانی این فصل 
آنقدر خوب بود که هیچکس تردیدی 
در ماندنش در باشــگاه نداشت. تونی 
که حاال دیگر به یک چهره اسطوره ای 
برای رئال مادرید تبدیل شــده، اخیرا 
اعالم کرده که در دو فصل بعدی نیز برای 
مادرید به میدان می رود. به نظر می رسد 
او هم یکی از بازیکنانی است که دوست 
دارند فوتبال شان را در برنابئو تمام کنند.

فدریکو والورده
او مشخصا یک مهاجم یا یک وینگر 
نیست اما در حقیقت نفر سوم خط حمله 
مادریدی ها به حساب می آید. بازیکنی 
که با حضــورش در زمین و جنگندگی 
همیشگی اش، توازن را در ترکیب این 

تیم به وجود می  آورد. فده این فصل هر 
وقت که فرصت به دست آورد، در ترکیب 
رئال درخشید و عملکرد بسیار خوبی 
در این تیم داشــت. او در مسابقه فینال 
هم یکی از بهترین های تیمش بود و با 
جنگیدن بر سر هر توپ، ثابت کرد که 
بازی در تیمی مثــل مادرید چه ارزش 

فوق العاده ای برایش دارد.
کریم بنزما

اگر قرار باشــد تنها یک بازیکن را از 
این فصل رئال جدا کنیم و او را فراتر از هر 
بازیکن دیگری بدانیم، آن ستاره کریم 
بنزما خواهد بــود. بازیکنی که بهترین 
فصل فوتبالی اش را سپری کرد و تقریبا 
در تک تک بازی ها، کلید راهگشای عبور 
رئال از بحران بود. کریم که در کشــور 
خودش فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد، 
شانس اول بردن توپ طال برای این فصل 
نیز خواهد بود. بعید اســت که او رقیب 
چندانی برای تصاحب توپ طال داشته 
باشد. این جایزه باید بدون هیچ شکی به 

این ستاره فرانسوی برسد.
وینیسوس جونیور

فصل گذشته خیلی از مادریدی ها از 

جمله خود بنزما علیه این بازیکن بودند 
اما او حاال زننده یکی از مهم ترین گل های 
تاریخ باشگاه است. وینیسیوس حتی قبل 
از گل زنی در فینال هم استعداد و مهارت 
خیره کننده اش را نشان داده بود. او این 
فصل آنقدر خوب بود که می تواند از ترکیب 
رئال به ترکیب ثابت تیم ملی برزیل نیز راه 
پیدا کند. وینی در این فصل به یک ستاره 

تمام عیار برای سفیدها تبدیل شد.
رودریگو

رودریگو یکی از غافلگیرکننده ترین 
مهره هــای این فصل رئال به حســاب 
می آمد. بازیکنی با یک رکورد استثنایی 
در لیگ قهرمانان که روبه روی چلسی 
تیمش را به سختی زنده نگه داشت و یک 
تنه، رویاهای اروپایی سیتی و گواردیوال را 
هم بر باد داد. رودریگو در فینال فقط چند 
دقیقه بازی کرد اما تصور این ماجراجویی 
بدون درخشش کامال به موقع او، محال 

به نظر می رسد.
کاماوینگا

بی جهت نبود که زیــدان اصرار به 
خرید این هافبک داشــت. کاماوینگا 
خیلی زود با شــرایط بازی در رئال خو 
گرفت و به عنوان یک تعویضی، ضربان 
درستی در خط هافبک این تیم به وجود 
آورد. هیچکــس انتظار نداشــت او به 
همین سرعت چنین تسلطی در باشگاه 

پیدا کند.
آسنسیو

در این فصل دقایق زیادی برای رئال 
بازی نکرد اما در چند مسابقه، بازیکن 
مهمی برای تیم بود. سرعت پیشرفت 
آسنســیو در قیاس با سایر رئالی ها کم 
شده اما او همچنان می تواند یک ستاره 

در فصل های بعدی رئال باشد. 

 نفر به نفر با ستاره های رئال مادرید 
در مسیر تاریخ سازی

14 مرد خشمگین! 
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شکست دادن شهرخودرو با یک نمایش کامال 
برتر از این حریف، قرمزها را در آستانه تصاحب 
رده دوم جدول لیگ برتر قرار داد. در روز شکست 
سپاهان، پرسپولیس در آزادی سقوط نماینده 
مشهد به لیگ یک را نیز قطعی کرد. با این وجود 
حتی در جریان این برد هم، مشکالت بزرگی در 
پرسپولیس احساس می شــد. این فصل تلنگر 
بسیار خوبی بود تا سرخ ها به خودشان بیایند و 
ضعف های شان را بهتر بشناسند. این تیم برای 
جنگیدن بر ســر قهرمانی در فصل آینده، باید 

تغییرات محسوسی را تجربه کند.
یک سنگربان مطمئن

روبه روی شــهرخودرو، حامد لک چند سیو 
نسبتا خوب و البته چند اشتباه بزرگ داشت. این 
عملکرد در حقیقت چکیده ای از دوران حضور او 
در این باشگاه بود. بازیکنی که استعداد زیادی 
داشت اما همیشه نامطمئن به نظر می رسید و این 
موضوع در این فصل به شدت به چشم آمد. اولین 
قدم برای ساخت یک تیم رویایی برای پرسپولیس 
در فصل آینده، داشتن یک گلر مطمئن و درجه 
یک است. ظاهرا قرمزها انتخاب شان را هم انجام 

داده اند و به سراغ علیرضا بیرانوند خواهند رفت. 
بازیکنی که پس از ســپری کردن چند سال در 
اروپا، آماده است تا دوباره پیراهن سرخ ها را بر تن 
کند. لک البته برای سه فصل دیگر با پرسپولیس 
قرارداد دارد اما انتظار می رود در پایان این فصل به 
تیم دیگری منتقل شود. از مس کرمان به عنوان 
تیم بعدی او نام برده می شــود. برای هواداران 
پرسپولیس البته چندان مهم نیست که لک به 
کدام تیم می رود. آنها فقط می خواهند که او را 

دیگر روی خط دروازه نبینند! 
بدون تغییر در قلب دفاع

خرید یک مدافع میانی درجه یک در بازار نقل 
و انتقاالت، روزنه های امید را برای پرسپولیس 
فصل بعد باز کرده است. مرتضی پورعلی گنجی 
در این سال ها یکی از آماده ترین مدافعان فوتبال 
ایران بوده و فصل بعد بــرای قرمزها به میدان 
خواهد رفت. نکته مهم برای ســاختن یک تیم 
مطلوب، پرهیــز از رقم زدن تغییــرات مداوم 
در قلب دفاع اســت. اتفاقی کــه در این فصل 
به شــدت پرسپولیســی ها را آزار داد و مزاحم 
پیشرفت شان شــد. پورعلی گنجی یکی از دو 
مدافع ثابت پرسپولیس برای فصل آینده است. 
با توجه به احتمال جدایی سیدجالل، نفر بعدی 

می تواند از بین علی نعمتی یا شاید بازیکن جوانی 
مثل سامان فالح انتخاب شود. به هر حال یحیی 
باید یک ترکیب ثابت برای قلب دفاع تیمش پیدا 
کند و دیگر تا پایان فصل در حفظ آن ترکیب کوشا 
باشد. تغییرات پی در پی در این بخش از زمین، در 

این فصل کامال به ضرر این تیم تمام شد.
کناری های رونده

یکی دیگر از مشکالت کلیدی پرسپولیس در 
این فصل به سمت چپ خط دفاعی برمی گشت. 
جایی که ســعید آقایی ضعیف تر از حد انتظار 
ظاهر شــد و اصال عملکرد خوبــی در این تیم 
نداشت. پرســپولیس برای فصل جدید به یک 
مدافع چپ رونده نیاز دارد. بعید به نظر می رسد 
میالد زکی پور خرید فوق العاده ای برای این تیم 
باشد اما شاید جذب امید نورافکن، یک موفقیت 
قابل توجه برای این تیم در بازار به شمار برود. در 
سمت راست هم در صورت حفظ رامین، مشکل 
چندانی وجود ندارد اما شنیده می شود که یحیی 
و تیمش در صورت جدایی رامین، به سراغ دانیال 
اسماعیلی فر می روند. بازیکنی که بدون تردید 
یکی از بهترین مدافعان راست فعلی فوتبال ایران 

به حساب می آید.
جنگنده و طراح، در کنار هم

نداشتن یک هافبک طراح برای کمک به فاز 
انتقال بازی، این فصل به ضرر قرمزها تمام شد. با 
توجه به جدایی احتمالی احمد نوراللهی از شباب 
االهلی، بازگشت او به تیم محتمل به نظر می رسد. 

برگشتن احمد، بسیاری از مشکالت خط میانی 
پرسپولیس را برطرف می کند. آنها در کنار احمد 
یک هافبک جنگنده هم می خواهند که شــاید 
ماندن میالد سرلک در تیم بتواند این معضل را 
برای تیم حل کند. کمال هم اگر به فرم خوب قبلی 
برگردد، دوباره مهره مهمی برای تیم خواهد شد.

بازگشت سوپراستارها به زندگی
پرسپولیس لیگ بیست و دوم رویایی نخواهد 
شد مگر آن که دو بازیکن بسیار کلیدی اش بتوانند 
به بهترین فرم برگردند. مهدی ترابی که به تازگی 
قراردادش را با باشــگاه تمدید کرده، این فصل 
دور از حد انتظار بود و در فصل بعدی انگیزه های 
زیادی برای اثبات خودش خواهد داشت. وحید 
امیری نیز با مصدومیتی شدید دست و پنجه نرم 
می کند اما مدت کوتاهی بعد از شروع فصل دوباره 

به تیم برمی گردد. او هم در فصل بعدی بازیکن 
بسیار مهمی برای قرمزها خواهد بود.
فوروارد تعیین کننده

ســرخ ها مشــخصا به دنبــال خرید یک 
مهاجم گل زن و باتجربه هســتند. بعید است 
تمیروف در این تیم ماندگار شــود. به احتمال 
زیاد سجاد شــهباززاده یکی از گزینه های این 
تیم خواهد بود. آنها در خــط حمله حتما یک 
مهره چارچوب شــناس می خواهند که بتواند 
گره بازی های سخت را باز کند و باری را از روی 
دوش تیم بــردارد. باید منتظر مانــد و دید که 
یحیی گل  محمدی کدام بازیکن را برای چنین 
جایگاهی انتخاب خواهد کرد. به احتمال زیاد 
مهدی عبدی و حامد پاکدل نیز یک فصل دیگر با 

این تیم ادامه خواهند داد. 

پرسپولیس رویایی لیگ بیست و دوم، چه شکلی است؟

قرمزها در تعمیرگاه! 

چهرهبهچهره

در اولین ماه های بازی برای 
رئال آنقدر پراشتباه بود 

که خیلی ها اعتقاد داشتند 
پیوستنش به این باشگاه 

یک خطای بزرگ بوده 
است. تیبو اما به جایی رسید 

که حاال همه او را به عنوان 
بهترین گلر این فصل دنیای 

فوتبال می شناسند

اگر قرار باشد تنها یک 
بازیکن را از این فصل رئال 
جدا کنیم و او را فراتر از هر 
بازیکن دیگری بدانیم، آن 
ستاره کریم بنزما خواهد 
بود. بازیکنی که بهترین 

فصل فوتبالی اش را سپری 
کرد و تقریبا در تک تک 
بازی ها، کلید راهگشای 

عبور رئال از بحران بود
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مشکات ویزای انگلیس می خواهد 
مشــکات الزهرا 
ختــر  د صفــی، 
تنیس بــاز ایران که 
نامش با تاریخ سازی 
در این رشته عجین 
شده اســت، حضور 
در مســابقات روالن گاروس را در برنامه داشت که 
موفق نشد در این رقابت ها در جدول دو نفره راکتش 
را به دست بگیرد. او پس از اینکه از جدول انفرادی 
مقدماتی این مسابقات حذف شد، به دنبال حضور 
در جدول دو نفره بود که ایــن امکان برایش فراهم 
نشــد. قرار بود یکی از بازیکنان فرانسه که میزبان 
مسابقات اســت، در صورت امکان با وایلدکارت به 
همراه مشــکات در جدول دو نفره حضور پیدا کند 
که این شرایط فراهم نشد و پس از قرعه کشی نامی از 
نماینده تنیس کشورمان در این بخش نبود. به این 
ترتیب صفی و مربی اش بــه ابوظبی رفتند تا برای 
ویزای انگلیس اقدام کنند. مشکات قصد دارد پس 
از حضور در گرنداسلم اســترالیا و روالن گاروس، 
سومین گرنداسلم جوانان را در ســال 2022 و در 
ویمبلدون تجربه کند. مسابقات ویمبلدون ۱۱ تیر 

آغاز می شود. 
    

 بسکتبالیست دورگه 
در دسترس نیست!

پوشیدن لباس تیم ملی در رشته های مختلف، 
همیشــه هدف مهم و جذابی برای ورزشــکاران 
حرفه ای بوده اســت. تا جایی کــه حتی برخی 
ورزشــکاران دورگه برای اینکه نام ملی پوش را به 
دست بیاورند آن کشوری را انتخاب می کنند که 
شانس بیشتری برای تحقق این موضوع دارند. طی 
چند ســال اخیر در فوتبال و بسکتبال کشورمان 
شاهد حضور دورگه ها در تیم های ملی بودیم. در 
بسکتبال زمانی که مهران شــاهین طبع سکان 
تیم ملی را دست داشــت، عالقه اش به استفاده از 
بازیکنان دو ملیتی را نشان داد. در آن دوره افرادی 
مانند مایک رســتم پور و آرون گرامی پور با هدف 
تقویت تیم در المپیک توکیــو به تیم ملی دعوت 
شدند که موافقان و مخالفان بسیاری هم داشتند. با 
کنار رفتن شاهین طبع و حضور مصطفی هاشمی 
در راس کادر فنی، گرامی پــور به تیم ملی دعوت 
نشد اما او حاال در لیســت دعوتی های سرمربی 
جدید قرار گرفته است تا دوباره شانس پوشیدن 
پیراهن تیم ملی را پیدا کند. ســعید ارمغانی در 
حال خواهان این بسکتبالیست ایرانی - انگلیسی 
است که فدراسیون هیچ دسترسی به او ندارد. او که 
فصل را در یونیورسیاد دکانسپسیون در لیگ ملی 
شیلی آغاز کرده بود، چندی قبل برای ادامه فعالیت 
حرفه ای اش به فهرست تایچونگ سانز تایوان اضافه 
شد. گرامی پور که سابقه بازی در چهار قاره دنیا را 
دارد، برای تیم های ســن لورنزو آرژانتین، سیبونا 
زاگرب کرواسی، سولس مکزیک، اورنس بروخان 
و تیم دوم گرن کاناریا اســپانیا، منچستر جایتز 
انگلیس و دانشگاه آزاد ایران بازی کرده است. این 
سنتر اما نه جواب مسئوالن فدراسیون را می دهد و 
نه کادر فنی را و کامال خارج از دسترس است. آنطور 
که ارمغانی گفته گرامی پور یکســری مشکالتی 
در ایران داشــته و باید به او فرصت داد تا مسائل 
حل شــود و دوباره در تیم بازی کند. احتماال این 
مشکالت به موضوع خدمت وظیفه برمی گردد که 
یک بار مانع حضورش در تیم ملی و ترک اجباری 
کشور شد. به نظر می رسد ارمغانی عالقه زیادی به 
استفاده از گرامی پور دارد و بعید نیست که بتواند او 

را راضی به بازگشت کند. 
    

 سومین تعویق
کاراته قهرمانی آسیا

مسابقات کاراته قهرمانی آسیا که تاکنون دو بار به 
تعویق افتاده بود، برای بار سوم و این بار به مدت پنج 
ماه به تعویق افتاد. این رقابت ها ابتدا قرار بود 22 تا 25 
اردیبهشت برگزار شود که به 29 تیر تا مرداد موکول 
شد. در ادامه میزبان درخواست تعویق مسابقات را 
داشت که به روزهای 5 تا 9 مرداد موکول شد و حاال 
طبق آخرین تصمیم، کاراته کاهای آسیایی از 26 
تا 30 آذر به میزبانی تاشکند ازبکستان وارد تاتامی 
می شوند. به این ترتیب اردوی آماده سازی تیم ملی 
کاراته ایران که برای حضور در این رقابت ها جریان 
داشت، با هدف شــرکت در بازی های کشورهای 

اسالمی پیگیری خواهد شد.

منهایفوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 


