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خريد ژاپني رئال

تاکه فوســا کوبو، پدیده فوتبــال ژاپن به 
رئال مادرید پیوست. به گزارش سایت رسمی 
رئال مادرید، کوبو که به تازگی 18 ساله شده 
مهاجمی ملی پوش اســت که توانسته در جی 
لیگ این کشور عملکرد تحســین برانگیزی 
داشته باشد. از او به عنوان یکی از آینده دارترین 
فوتبالیســت های جهان یاد می شود. او برای 
تقویت کاســتیا -تیم دوم- خریداری شــده 
و قراردادی 6 ســاله با رئال مادریــد به امضا 
می رســاند. گفتنی اســت کوبو چند سال در 
الماسیا بود و در سال 2014 به دلیل محرومیت 
فیفا به کشورش برگشت. او در اف سی توکیو 
توانســت به پیشــرفتش ادامه بدهد. بارسا و 
پاری سن ژرمن به شدت به جذب این بازیکن 
عالقه مند بودند. برخالف بارســا، پاریسی ها 
حتی حاضر شدند دستمزد باالی درخواستی 
این بازیکن را هم بپردازنــد ولی او نهایتا رئال 
مادرید را ترجیــح داد. به گفته مــارکا، رئال 
مادریــد دو میلیون یورو بــه توکیو پرداخت 

می کند و ساالنه یک میلیون یورو هم به کوبو.
    

ركورد جديد رئال
بــا ورود فرالن مندی به ســانتیاگو برنابئو، 
خریدهای تابستانی امسال رئال مادرید از مرز 
300 میلیون یورو خواهد گذشــت. به گزارش 
نشــریه ماریکا، ورود این بازیکن فرانســوی از 
لیون به جمع شــاگردان زین الدین زیدان که 
48 میلیون یورو به صورت قطعی و پنج میلیون 
یورو دیگر در قالب پاداش، هزینه برای برای رئال 
مادرید در بر خواهد داشــت، رکورد بیشترین 
خرید صورت گرفته توســط تیم سفیدپوش 
پایتخت اســپانیا که مربوط به سال 2009 بود 
را می شــکند. در آن ســال رئالی ها بازیکنانی 
همچــون کریم بنزمــا، کاکا، ژابی آلونســو و 
کریســتیانو رونالدو را خریدند که جذب آنها 
برای این باشگاه 254 میلیون یورو هزینه داشت. 
تابستان امســال اما پنج بازیکن به رئال اضافه 
شــده اند که هزینه جذب آنها از 300 میلیون 
یورو فراتر می رود. هزینه خرید رودریگوی 18 
ســاله، مهاجم تیم فوتبال ســانتوس برزیل از 
قبل مشخص و 45 میلیون یورو بوده است. در 
همین حال رئال مادرید برای خرید ادر میلیتائو 
دفاع راســت پورتو 50 میلیون یورو پرداخته 
و 60 میلیون یورو هم بــرای انتقال لوکا یوویچ 
از اینتراخــت فرانکفورت هزینه کرده اســت. 
گران ترین خرید رئالی ها امــا ادن هازارد بوده 
کــه در ازای 100 میلیون یورو او را از چلســی 
خریدند. پس از او هم نوبت به مدی می رســد 
که کل رقم قرارداد او به 53 میلیون یورو خواهد 
رسید. با این حال انتظار می رود که رئال مادرید 
همچنان روزهای پرمشــغله ای را در بازار نقل 
و انتقاالت داشته باشد، البته این باشگاه بعد از 
این باید بیشــتر در بخش فروش تمرکز کند تا 
بخشی از هزینه خریدهای را تامین کند و قانون 
بازی جوانمردانه مالی یوفا را نقض نکرده باشد. 
دیگر بازیکن بزرگی که هنوز نامش در فهرست 
خرید های تابستانی رئال مادرید دیده می شود 
پل پوگبا اســت اما خرید او ممکن است هزینه 
سنگین تری نزدیک به 150 میلیون یورو به این 
باشگاه تحمیل کند و از این رو انتظار می رود که 
پروســه مذاکرات رئال و منچستریونایتد برای 
انتقال هافبک فرانسوی به سانتیاگو برنابئو به 

طول بینجامد.
    

سرمربي جديد ميالن
باالخره سرمربی جدید میالن مشخص شد 
و مارکو جامپائولو، سرمربی جدید روسونری 
نام خواهد گرفــت. به گــزارش جانلوکا دی 
مارتزیو، مارکو جامپائولو، ســرمربی 51 ساله 
باشگاه سمپدوریا، امروز در شهر میالن حضور 
دارد تا پس از امضای قرارداد، رســما به عنوان 
سرمربی جدید میالن شناخته شود. جامپائولو 
که پیش از این بارها توسط آریگو ساکی مورد 
تحسین و تمجید قرار گرفته، اولین فرصت خود 
را در یک باشــگاه بزرگ به دست خواهد آورد 
تا توانایی هایش را نشــان دهد. طبق گفته ها، 
جامپائولو قراردادی دو ســاله با گزینه تمدید 
برای ســال ســوم، با میالن امضا خواهد کرد. 
انتظار می رود حقوق این سرمربی ایتالیایی، دو 

میلیون یورو در سال باشد.

فوتبال خارجی

آریا رهنورد

از همان اولین روزهای بازگشــت 
تراکتورسازی به ســطح اول فوتبال 
ایران، هواداران این باشگاه به محض 
برکناری هر سرمربی، از »دنیزلی« به 
عنوان گزینه رویایی برای نیمکت شان 
نام می بردند. این مربی ترک با فلسفه 
هجومــی و فوتبال جذاب، درســت 
همان چیزی بود که تراکتوری ها برای 
تیم شان می خواســتند. با این وجود 
امضای قرارداد با او در همه این سال ها 

ممکن نشد. نام دنیزلی بارها در اطراف 
این باشگاه به گوش رسید و سرانجام 
پس از سال ها، مذاکره قرمزهای تبریز 
با او رنگ و بوی جدیت گرفت. افندی، 
آرزوی دیرینه هواداران تراکتورسازی 
را برآورده کرد و روی نیمکت این تیم 
نشست. محبوبیت دنیزلی در فوتبال 
ایران، به نمایش هــای هجومی او در 
زمان هدایت پرسپولیس برمی گردد. 
این مربی 15 ســال قبل، جایگزین 
مجید جاللی در پاس تهران شــد و با 
این تیم نتایج بسیار خوبی گرفت. شاید 

اگر اختالف  نظر او با مدیرعامل وقت 
باشگاه پاس یعنی آجرلو نبود، این تیم 
به قهرمانی لیگ نیز دست پیدا می کرد. 
پس از تجربه درخشان هدایت پاس، 
پرسپولیســی ها به افندی عالقه مند 
شدند و در زمان مدیریت محمدحسن 
انصاری فرد، با او قرارداد امضا کردند. 
مصطفی پاشا، تغییرات خاص خودش 
را در پرســپولیس به وجــود آورد. از 
مدافعانی مثل علیرضا نیکبخت واحدی 
و مهرزاد معدنچی، مهاجم نوک ساخت 
و با وجود همه مشکالتی که در ترکیب 

تیمش داشــت، یکی از جذاب ترین 
پرســپولیس های همه تاریخ را روانه 
مسابقه های لیگ کرد. این مربی کارش 
را در پرسپولیس با فینال به جا مانده 
از فصل قبلی جام حذفی کلید زد و با 
بدشانسی، در ضربات پنالتی مغلوب 
سپاهان شد. پرسپولیس او چند ماه بعد، 
به نیمه نهایی جام حذفی رسید و این بار 
در حالی که تا آخرین ثانیه ها از سپاهان 
پیش بــود، با تصمیــم بحث برانگیز 
محسن قهرمانی برای اعالم پنالتی به 
سود رقیب، برتری اش را از دست داد. 

گفته می شــد که مصطفی جانشین 
برانکو در تیم ملی خواهــد بود اما آن 
پنالتی و از دســت رفتن آن پیروزی، 
همه چیز را تغییر داد. مصطفی پاشا 
فصل را بدون جام تمــام کرد و حتی 
یک پیروزی و یک تســاوی در دربی، 
برای ماندگار شدنش در پرسپولیس 
کافی نبود. او پس از ترک پرسپولیس، 
بشیکتاش را قهرمان سوپرلیگ ترکیه 
کرد تا اولین مربی تاریخ تلقی شــود 
که لیگ فوتبال ترکیه را با سه باشگاه 

مختلف برده است.
پس از نتایــج ناامیدکننده حمید 
استیلی روی نیمکت قرمزها، دنیزلی 
دوباره به پرســپولیس برگشــت و 
دوباره به اندازه گذشته محبوب شد. 
تیم او در لیگ، مشــکالت متعددی 
داشت اما در آسیا نسبتا خوب نتیجه 
گرفت و البتــه با دربــی تاریخی 74 
و بازگشــت بزرگ مقابل اســتقالل، 
چشــم ها را خیــره کرد. هــواداران 
پرســپولیس خواهان ابقای دنیزلی 
بودند اما این مربی به بهانه مشکالت 
خانوادگی  دیگر حاضر نبود در فوتبال 
ایران کار کند. کارشــکنی های چند 
بازیکن سرشــناس، او را از ادامه کار 
در پرسپولیس پشــیمان کرده بود. 
مصطفی در اولین مقطــع حضور در 
فوتبال ایران، عادت داشت جلسه های 
تمرینی سنگینی برگزار کند و به بدن 
بازیکنانش شالق بزند اما در دوره دوم، 
حساسیت های او و توجهش به جزئیات 
به شکل قابل توجهی کم شده بودند. 
این مربی پس از ترک دوباره لیگ برتر، 
در ترکیه و آذربایجان مشغول به کار 
شــد و حتی برای مدتی روی نیمکت 
گاالتاسرای نشست. پیش از پیوستن 
به تراکتورســازی، قاسم پاشا آخرین 
تیم مردی بود که حاال در 69 سالگی، 
همچنان تمایلی به تــرک فوتبال از 

خودش نشان نمی دهد.بدون تردید 
دنیزلی یکی از بزرگ  ترین مربیان تاریخ 
فوتبال ترکیه و یکی از محبوب ترین 
مربیان تاریــخ فوتبال ایران اســت. 
هزینه های زنوزی در یک سال گذشته، 
نتیجه ای برای تراکتورســازی در پی 
نداشته اما حاال شاید جذب این مربی، 
باشگاه را به اهداف بزرگش نزدیک کند. 
جان توشاک و جرج لیکنز با وجود در 
اختیار داشــتن انبوهی از ستاره های 
مختلف، حتی نتوانستند سهمیه لیگ 
قهرمانان آسیا را برای قرمزهای تبریز 

به دست بیاورند. 
تراکتور دیگر فرصتی برای اشتباه 
کردن و لغزیدن ندارد و حاال در تبریز 
همه امیدوارند که نقشه های دنیزلی، 
باشگاه را به اولین قهرمانی اش در تاریخ 
لیگ برتر برســاند. قرمزها در فصل 
گذشته با حواشــی مختلفی دست و 
پنجه نرم کردنــد و هرگز رنگ ثبات و 
آرامش را ندیدند اما بدون شک با حضور 
مصطفی پاشا، تراکتور یک باشگاه مربی 
محور خواهد شد. دنیزلی بارها نشان 
داده که برای حفظ نظم تیمی، مشکلی 
با کنار گذاشتن بهترین بازیکنانش نیز 
ندارد. شاید همین فرمول، تراکتور را به 

طرف موفقیت هدایت کند.

تصمیم جذاب تراکتورسازی برای نیمکت

90 دقیقه حمله با مصطفی پاشا!

اتفاق روز

سوژه روز

 »قبال هم این کار را انجام داده ام«. این اولین جمله ای بود که مصطفی دنیزلی پس از بازگشت شاهکار دربی 74 با 
تعویض تاریخی ایمون زاید بر زبان آورد. شاید هر مربی دیگری در جایگاه او، شروع به حماسه سازی در مورد خودش 

می کرد اما مصطفی پاشا در اوج خونسردی و تواضع، بدون ذره ای اغراق از نقش بازیکنانش در رقم خوردن این معجزه حرف 
زد. دنیزلی در فوتبال ایران، هیچ جامی به دست نیاورده اما به واسطه سبک بازی تیمش، محبوب ترین مربی خارجی بدون 
افتخار لیگ برتر است. مردی که حاال برگشته تا کارهای نیمه تمامش با پرسپولیس را روی نیمکت تراکتورسازی تمام کند.

 NBA برای اولین بار در تاریخ، جام قهرمانی
از کشور آمریکا خارج شد و به تورنتو رپتورز کانادا 
رســید. پس از پیروزی گلدن استیت در مسابقه 
گذشته در تورنتو، تصور می شــد قهرمان دوره 
گذشته در آســتانه بازگشــت قرار گرفته تا کار 
فینال به مسابقه هفتم بکشد اما زردها در اوراکل 
آرنا تسلیم شــدند تا ان.بی.ای قهرمان جدیدی 
را بشناسد. تورنتو از مسیری بسیار دشوار، روی 
سکوی اول رقابت ها قرار گرفت. آنها مرحله پلی آف 
را با شکست برابر اورالندو مجیک آغاز کردند اما با 

قدرت به بازی با این حریف برگشتند و با پیروزی 
چهار بر یک در پنج مســابقه راهی مرحله بعدی 
شدند. بازی با »فیالدلفیا« به عنوان حریف بعدی، 
به مراتب پیچیده تر به نظر می رسید. در 6 مسابقه، 
هر دو تیم سه پیروزی به دست آوردند و سرانجام 
در آخرین ثانیه های مســابقه هفتم، »بیزر باتر« 
تاریخی کوای لنارد درون ســبد حریف رفت تا 
تورنتو 92-90 پیروز شــود. این تیــم در فینال 
کنفرانس شرق ان.بی.ای روبه روی میلواکی قرار 
گرفت. تیمی که به عنوان صدرنشین کنفرانس 

به پلی آف راه پیدا کرده بود. تورنتو در 6 مســابقه 
میلواکی را با نتیجه چهار بر دو از پیش رو برداشت 
تا به فینال رقابت ها راه پیدا کنــد. این تیم برای 
قهرمانی، سلطه گلدن استیت بر بسکتبال ان.بی.
ای را شکست. گلدن البته بیشتر از آن که تسلیم 
تورنتو شود، قربانی مصدومیت ستاره هایش شد. 
کوین دورانت که در چهار مسابقه اول فینال غایب 
بود، پس از بازگشت درخشــان به زمین دوباره 
مصدوم شد و این بار به دلیل مصدومیت آشیل، 
دیدارهای فصل آینده را نیز از دست داد. این اتفاق 

در دیدار ششم فینال برای کلی تامپسون نیز تکرار 
شد. این ستاره نیز به دلیل پارگی رباط صلیبی، 
یک سال از میادین دور خواهد ماند. حاال دیگر همه 
بار تیم روی دوش استفن کری و دریموند گرین 
خواهد بود. ستاره هایی که در این فصل ثابت شد 
به تنهایی نمی توانند برای گلدن استیت موفقیت 

به دست بیاورند.
اصلی ترین دلیل پایکوبی مــردم تورنتو در 
خیابان های شهر، درخشش ســتاره ای بود که 
تیمش را به بهترین تیم این فصل تبدیل کرد. یک 
سال قبل وقتی »کوای لنارد« به تورنتو پیوست، 
واکنش های منفی بســیار زیــادی در مورد این 
بازیکن وجود داشــت اما حاال دیگر همــه او را با 
لقب »پادشاه شــمال« می شناسند. او حاال تنها 
سومین بازیکن تاریخ به شمار می رود که با دو تیم 

مختلف، »بهترین بازیکن« سری فینال ان.بی.
ای بوده اســت. پیش از او تنها کریم عبدالجبار و 
لبران جیمز چنین موفقیتــی را تجربه کرده اند. 
کوای در تمام فصل، فراتر از حد انتظار ظاهر شد 
و چشم ها را خیره کرد. او در فینال ها نیز بهتر از هر 
بازیکن دیگری نشان داد و کاری کرد که برخالف 
انتظارها، فینال به دیدار هفتم کشیده نشود. او هنوز 
تصمیمی برای آینده اش نگرفته اما رستوران ها و 
کارواش های تورنتو اعالم کرده اند که در صورت 
ماندن این بازیکن، او برای همیشــه از »خدمات 
رایگان« برخوردار خواهد شد. معجزه تورنتو، لنارد 
را به یک موجود پرستیدنی در کانادا تبدیل کرده 
است. بدون تردید این یکی از غیرمنتظره ترین و 
تاریخی ترین فینال های تاریخ بسکتبال آمریکا 

بوده است.

 آریا طاري

ســرانجام پس از کش و قوس های فراوان، قــرارداد آندره آ 
استراماچونی با استقالل امضا شد. در روزهای گذشته شایعه هایی 
در مورد عدم توافق طرفین این قرارداد به گوش می رسید اما در 
نهایت مرد ایتالیایی رســما هدایت استقالل را بر عهده گرفت. 
آندره آ به زودی به تهران ســفر خواهد کرد تــا آبی ها را تمرین 
بدهد. حاال دیگر همه هواداران فوتبال در ایــران، با رزومه این 
مربی و شکست های مداوم او کامال آشنا هستند اما به جای توجه 
صرف به نیمه خالی لیوان در مورد استراماچونی، می توان نکات 
امیدوارکننده پیوستن او به باشــگاه استقالل را نیز مورد توجه 

قرار داد.
پروژه استراماچونی در باشگاه اینتر، به شدت جذاب به نظر 
می رسید اما در نهایت به شکست منجر شد. او از اینتر و سپس 
اودینزه برکنار شد و نتوانســت جای پایش را در این دو باشگاه 
محکم کند. البته که نتایج آندره آ قابل دفــاع نبودند اما نباید 
یک موضوع کلیدی را نیز فراموش کرد. در فوتبال ایتالیا اساسا 
فرصت چندانی برای عرض اندام مربیان وجود ندارد و باشگاه ها 
با اولین نتایج دلسردکننده، گزینه اخراج سرمربی را مدنظر قرار 
می دهند. سینیشا میهایلوویچ در همین فصل سرمربی بلونیا شد 

و این تیم را از منطقه سقوط، به میانه های جدول رساند. اگر بلونیا 
از سابقه اخراج میهایلوویچ از میالن وحشت داشت و این مربی 
را انتخاب نمی کرد، شــاید امروز طعم سقوط را چشیده بود. در 
همین فصل میالنی ها، جنارو گتوسو را با وجود رسیدن به نتایج 
نسبتا مطلوب، تنها به خاطر یک امتیاز فاصله با منطقه صعود 
به لیگ قهرمانان اروپا برکنــار کردند. اینترمیالن نیز در زمینه 
اخراج مربی، در سری آ زبانزد خاص و عام است. این تیم در فاصله 
سال های 2010 تا 2012 پنج مربی مختلف داشت که یکی از آنها 
آندره آ استراماچونی بود. آیا نفرات دیگری که در آن مقطع زمانی 
روی نیمکت نراتزوری نشستند و به سرعت برکنار شدند، بعدها 
مربیان ناموفقی در دنیای فوتبال بودند؟ »رافا بنیتز« در ناپولی 
نتایج خوبی گرفت، سرمربی رئال مادرید شد و نیوکاسل را به لیگ 
برتر رساند، »کلودیو رانیه ری« چند سال پس از اخراج از باشگاه 
اینتر، لسترسیتی را به غیرمنتظره ترین قهرمان تاریخ لیگ برتر 
تبدیل کرد. »جان پیرو گاسپرینی« نیز در همین فصل خالق تیم 
رویایی و شگفت انگیز آتالنتا بوده است. تیمی که در پایان لیگ، 
باالتر از اینتر و میالن ایستاد و برای اولین بار در تمام تاریخش، به 
لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کرد. تجربه ناموفق کاری در سری آ، 
برای نادیده گرفتن استعدادهای یک مربی کافی نیست. البته که 
استراماچونی خارج از ایتالیا نیز نتایج خوبی را به دست نیاورده 

اما او هنوز هم یک مربی تمام شده نیست. اگر استرا دیگر برای 
ایتالیایی ها جذابیتی نداشــت، آنها با این سطح از هیجان خبر 

انتقالش به فوتبال ایران را پوشش نمی دادند.
درست مثل مارک ویلموتس که پس از چند اخراج متوالی 
به فوتبال ایران ملحق شده، استراماچونی نیز دیگر چیزی برای 
از دست دادن ندارد. شــاید برای یک مربی پرتجربه مثل شفر، 
اولویت های زیادی برای هدایت یک باشگاه وجود داشته باشد 
و »نتیجه« تنها موضوع کلیدی محسوب نشود اما بدون تردید 
برای مرد ایتالیایی، نتیجه مهم ترین اولویت خواهد بود. او پیش از 
نجات استقالل، برای نجات کارنامه خودش می جنگد و دست به 
هر کاری می زند تا پس از مدتی بدون تیم ماندن، دوباره در جایگاه 
یک سرمربی احیا شود. آندره آ در 43 سالگی، یکی از جوان ترین 
مربیان خارجی تاریخ فوتبال ایران به شمار می رود. مردی که 
عادت دارد انگیزه و روحیه زیادی به بازیکنانش بدهد و فضای 
رختکن را شاداب نگه دارد. جنب و جوش همیشگی این مربی 

در کنار زمین، می تواند نیروی محرک استقالل برای رسیدن 
به موفقیت های بزرگ باشد. کار کردن با فوتبالیست های جوان، 
یکی از نقاط قوت جدی او به شمار می رود. چراکه استراماچونی 
پیش از سرمربیگری در رده بزرگساالن، چندین سال در رده پایه 
مشغول مربیگری بوده است. او به فوتبال هجومی وسیستم 3-3-
4 عالقه زیادی دارد. البته استرا به عنوان یک مربی انعطاف پذیر، 
در آخرین روزهای حضور روی نیمکت اینتر سیستم سه دفاعه 
را برای تیمش در نظر گرفته بود. سرمربی ایتالیایی، یک دربی باز 
قهار هم هست. او در دوران هدایت اینتر، سه بار با میالن روبه رو 
شد و هرگز مقابل این حریف شکست نخورد. دو پیروزی و یک 
تساوی، حاصل کار او در آن سه مسابقه بوده است. اسطوره های 
ایتالیایی، همیشه در فوتبال ایران از محبوبیت خاصی برخوردار 
بوده اند و حاال وقت محک خوردن یک مربی ایتالیایی، در لیگ 

برتر فوتبال ایران است.
در مورد دســتمزد سرمربی جدید اســتقالل، روایت های 
مختلفی وجود دارد. با هر روایتی اما، این یک »قمار« تازه از سوی 
مدیران باشگاه به شمار می رود. اگر استراماچونی شکست بخورد 
و از شرایط ایده آل دور باشد، بعید نیست تا آخرین روز قراردادش 
با استقالل به تیم دیگری نیز محلق شود. در واقع باشگاه در صورت 
برکناری این مربی، باید همه مبلغ دســتمزد او را تا آخرین روز 
پرداخت کند و در میان انبوه بدهی های استقالل، این یک کابوس 
تازه خواهد بود. با این وجود، حاال زمان »خوش بینی« در مورد 
عملکرد این مربی است. اســتراماچونی و استقالل، سال های 
خوبی را پشت سر نگذاشته اند و حاال در یک پیچ تاریخی، به هم 
رسیده اند تا شاید در کنار هم، بحران طوالنی را پشت سر بگذارند.

جام قهرمانی ان.بی.ای برای اولین بار به یک تیم کانادایی رسید

ميراث جاودانه پادشاه شمال!

نگاهی به نیمه پر لیوان استقالل و استراماچونی

گاسپرينی باش!

مصطفی در اولین مقطع 
حضور در فوتبال ایران، 

عادت داشت جلسه های 
تمرینی سنگینی برگزار 
کند و به بدن بازیکنانش 

شالق بزند اما در دوره 
دوم، حساسیت های او و 

توجهش به جزئیات به 
شکل قابل توجهی کم شده 

بودند
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