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عراق را میبریم
و صعود میکنیم

امـروز هفتـادو یکمیـن شـماره از ویژهنامـه آخـر هفتـه ایرانورزشـی بـه چـاپ رسـید.
ضمیمـهای رایـگان بـرای مخاطبـان فهیمـی کـه در ایـن روزهای سـخت با مـا ماندند
و تنهایمـان نگذاشـتند .اسـتقبال از ویژهنامـه تحلیلی-گزارشـی ایرانورزشـی
نشـان داد شـما عزیـزان بهدنبـال مطالـب تـازه ،گفتهنشـده و روایتنشـده هسـتید.
هـر پنجشـنبه همـراه بـا روزنامـه 16 ،صفحـه ویژهنامـه آخرهفتـه توزیـع میشـود تـا
دربـاره پشـتپرده اتفاقـات ورزش بیشـتر از قبـل بدانیـد ،عمیقتـر تحلیـل کنیـد و
دور از روزمرگیهـای ورزش ایـران ،اطالعـات بیشـتری بـه دسـت آوریـد .ممنـون
میشـویم به رسـم همیشـه ،مـا را به دوسـتانتان و عالقهمنـدان ورزش معرفـی کنید.
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بــرای تیــم ملــی ایــران راه صعــود از گــروه  Cبــه عنــوان تیــم دوم
بــا نتایــج ســایر گروههــا بــاز میشــود امــا آنچــه میتوانــد بــدون
هیــچ شــبههای مــا را بــه مرحلــه بعــدی رقابــت صعــود بــه جــام
جهانــی قطــر برســاند ،دو پیــروزی پــی در پــی مقابــل کامبــوج و عــراق
اســت ،بــدون حــرف و حدیــث ،همانچــه از تــوان تیــم ملــی خــارج
نیســت.
از یکســو میتوانیــم بزرگنمایــی دربــاره بحریــن را بــه خاطــر
بیاوریــم کــه همزمــان بــا میزبان ـیاش از گــروه  Cســدی مقابــل ایــران
لقــب گرفتــه بــود کــه بــا  ۳گل از ایــن بــازی مجــازی حــذف شــد .بــازی
ایــران  -بحریــن در فضــای رســانهای ایــران و شــاید در ذهــن تیــم ملــی
ایــران یــک نبــرد هولنــاک جــا افتــاده بــود امــا فاصلــه عمیــق بیــن
ســتارههای دو تیــم و شــگردهای دراگان اســکوچیچ بــرای شکســت
بحریــن کافــی بــود .از ســوی دیگــر نبایــد آن پیــروزی را مــاک بــرای
تصــور یــک پیــروزی آســان دیگــر مقابــل عــراق تلقــی کــرد .حکایــت
بــازی بــا عــراق میتوانــد متفــاوت باشــد ،چنانکــه حکایــت فوتبــال
عــراق بــا فوتبــال بحریــن در آســیا بســیار متفــاوت اســت ،اگرچــه
عــراق در ایــن تورنمنــت تــا امــروز درخشــان هــم نبــود و در بــازی بــا
هنگکنــگ بــا عــراق واقعیتــری بــرای شــناخت بیشــتر مواجــه
میشــویم.
شــاید همیــن حساســیتهای بجــای بــازی بــا عــراق،
اســکوچیچ را بــه ایــن فکــر بینــدازد کــه بــا تغییــرات پرشــمار مقابــل
کامبــوج بــازی کنــد .تیــم اصلــی نبایــد خســته شــود .ایــن یــک فــرض
اســت امــا توجــه کنیــم کــه اگــر در تیــم ملــی ،تیــم دومــی را تصــور
کنیــم ،بــا ترکیبــی مواجــه میشــویم کــه از ترکیــب اصلــی چنــدان
کــم نــدارد .تصمیــم بــا اســکوچیچ اســت کــه میخواهــد تیــم
اصل ـیاش را در شــرایط مســابقه قــرار دهــد و مقابــل کامبــوج نیــز بــه
میــدان بفرســتد یــا تغییــرات بســیاری را در نظــر بگیــرد .البتــه یــک راه
ی بــه نظــر میرســد.
میانــه ،منطقــ 
ترکیــب برتــر تیــم ملــی را در نیمــه دوم بــازی بــا بحریــن
دیدهایــم ،آنــگاه کــه ســامان قــدوس بــه ترکیــب اضافــه شــد و بــازی
در خــط میانــی معنــای دیگــری پیــدا کــرد .ســامان ایــن نقــش را اگــر در
بــازی بــا عــراق بــر عهــده بگیــرد ،از بســیاری نگرانیهــا بــرای صعــود
میکاهــد .او بهتریــن پلیمیکــر تیــم ملــی اســت و بــازی گرفتــن از او
در نقــش وینگــر ،ســوزاندن بخشــی از تــوان اوســت.
مصدومیــت وحیــد امیــری هــم از مســائل مهــم تیــم ملــی
اســت .هنــوز کســی نمیدانــد او بــه بــازی بــا عــراق میرســد یــا
نــه .تیــم ملــی مقابــل کامبــوج بایــد بــازی بــدون وحیــد را نیــز
شبیهســازی کنــد و بدانــد کــه بهتریــن جانشــین او کیســت .وحیــد در
تیــم ملــی بازیکــن بیجانشــین نیســت و مصدومیتــش نبایــد تیــم
ملــی را دچــار ســردرگمی کنــد.
دراگان اســکوچیچ هنــوز در ایــن دو بــازی باقیمانــده بایــد
بزرگتریــن آزمونهــای مربیگــری خــود را پشــت ســر بگــذارد .هنــوز
بخــش مهمــی از مســیر مــا در همیــن گــروه پیــشروی مــا اســت و
صعــود قطعــی نشــده و جدلهــای مــا همچنــان سرنوشتســاز
اســت .شــگردهای او مقابــل بحریــن امیدوارکننــده بودنــد
امــا اگــر همــان بــازی را بــه دو نیمــه تقســیم کنیــم ،بــا نیمــه اول
بحثبرانگیــزی مواجــه میشــویم .گرههــا در نیمــه دوم بــاز شــدند
امــا بایــد بدانیــم کــه همیشــه آســان بــاز نمیشــوند.
تیــم ملــی بــازی بــه بــازی پیــش مــیرود و ذهنــش را بــه بــازی
پیــشرو متمرکــز میکنــد .ایــن رفتــار صحیــح در یــک تورنمنــت
اســت .دراگان اســکوچیچ از بــازی بــا کامبــوج کــه بگــذرد ،آنــگاه
بــه نتایــج دقیقتــری دربــاره بــازی بــا عــراق میرســد .ایــن لــذت
ماجراجویــی در تیــم ملــی را کاش بــا ایــن همــه اضطــراب از دســت
ندهیــم.

بعیــد اســت هیــچ مربــی خارجــی از ایویــچ و بالژویــچ تــا کــیروش و شــفر و
اســتراماچونی فارســی بلــد باشــند .حتــی برانکــو کــه برخــی میگفتنــد فارســی
را خــوب میفهمــد امــا رندانــه وانمــود میکنــد بلــد نیســت ،بــاز هــم فارســی
نمیتوانــد «بخوانــد» .یعنــی  99درصــد چیزهایــی کــه مــا در روزنامههــا،
ســایتها و خبرگزاریهــا و فضــای مجــازی ســالها در نقــد یــا تحســین آنهــا
نوشــتهایم مصــرف خودمانــی و دورهمــی دارنــد و آنهــا اص ـ ًا متوجــه نشــدهاند
مگــر اینکــه کســی یــا کســانی در نقــش مترجــم و رابــط خبــری کنارشــان بــوده و
ایــن کار را برایشــان انجــام داده باشــند .ایــن افــراد از همــه مــا کــه دهههاســت
مینویســیم نقــش مهمتــری دارنــد .آنهــا میتواننــد متنهــا را مــو بــه مــو و
صادقانــه بخواننــد و میتواننــد دســت بــه تحریــف بزننــد .بســته بــه اینکــه «شــاه را
خــوش بیایــد یــا بادمجــان را» خیلــی اوقــات ممکــن اســت بــر اســاس ســلیقه و نــوع
و نــگاه خودشــان یــا حفــظ موقعیــت دســت بــه انتقــال گزینشــی مفاهیــم بزننــد.
مثــل همــان کاری کــه آرش فرزیــن مترجــم ســوبل در ســال  83بعــد از شکســت
ایــن تیــم مقابــل ملــوان انجــام داد و عــادل فردوس ـیپور در برنامــه نــود دســت بــه
افشــاگری زد و معلــوم شــد او بــه شــکل دیگــری ترجمــه کــرده بــود.
دامــاد علــی پرویــن امــا از کار خــودش دفــاع کــرد و گفــت« :مــن فقــط یــک

ن همــه حــرف وحدیــث بــه وجــود آمــد .بعــد
جملــه ســوبل را ترجمــه نکــردم و ای ـ 
از بــازی ملــوان کــه بهــروز رهبریفــرد یــک گل بــه خودمــان زد و یــک پنالتــی را هــم
در دقیقـه  90از دســت داد ،در رختکــن همــه ریختنــد ســر علیآقــا کــه ســوبل مربــی
نیســت و تمریــن دادن بلــد نیســت و حســابی از او انتقــاد کردنــد .علیآقــا هــم بعــد
از بــازی عصبانــی بــود و در مصاحبـهاش صحبتهــای تنــدی علیــه ســوبل بــه زبــان
آورد .زمانــی کــه مــن بـه همــراه ســوبل از رختکــن بیــرون آمدیم ،تمــام خبرنــگاران
بــه طــرف مــا هجــوم آوردنــد تــا نظــر ســوبل را در خصــوص صحبتهــای علــی
پرویــن بداننــد .آنجــا او گفــت علــی پرویــن کارهای نیســت کــه در مــورد مــن تصمیــم
بگیــرد .اگــر مــن ایــن صحبتهــا را ترجمــه میکــردم ،اوضــاع پرســپولیس خیلــی
بدتــر میشــد و بــه همیــن خاطــر مــن از طــرف ســوبل گفتــم بــه نظــر آقــای پرویــن
احتــرام میگــذارم ».اســمش را گذاشــتند مترجــم قالبــی .رســانههای ورزشــی
زندگــیاش را ســیاه کردنــد کــه حــق نداشــته بــه اعتمــاد مربــی آلمانــی خیانــت
کنــد .کارش را از دســت داد و امــا هنــوز میگویــد «صــاح دیــده آنطــور ترجمــه کنــد
و بــه ســود باشــگاه کار کــرده».
کســانی کــه کنــار دراگان اســکوچیچ هســتند احتمــاالً وقتــی دارنــد
بازخوردهــای پیــروزی -3صفــر تیــم ملــی مقابــل بحریــن را از منابــع فارســی
برایــش ترجمــه میکننــد بــد نیســت یواشــکی بــه او بگوینــد کــه خیلــی دل خــوش
نکنــد بــه ایــن تعریفهــا و تحســینهای مــا .بــازی بــا بحریــن تمــام شــد و حــاال او
مقابــل کامبــوج و عــراق اگــر پایــش بلغــزد و تیــم نتیجــه نگیــرد آنوقــت همــه چیــز
وارونــه میشــود .مــا اهــل وســط نگهداشــتن نیســتیم.

کره جنوبی در آستانه صعود

تیم ملی کره جنوبی دیروز موفق شــد تا در دیدار برابر
ســریالنکا پنج بــر صفر پیروز شــود و در یکقدمــی صعود به
مرحله ســوم مقدماتی جام جهانی در آسیا قرار بگیرد .کره
جنوبی با این برد  13امتیازی شــد و سه امتیاز بیشتر از لبنان،
تیم دوم گروهش دارد .کره در بازی آخر میزبان لبنان اســت
و با توجه بــه برتری  16گلــه در تفاضل تنهــا در صورتی رتبه
اول را از دســت میدهــد که بــا اختالف  8گل بــه میهمانش
ببازد! در واقع با توجه به شــرایط جدول از حاال میتوان کره
جنوبی را سومین تیم صعودکننده در آسیا دانست .پیش از
این تیمهای سوریه و ژاپن صعودشان را قطعی کرده بودند.
کــره جنوبــی در حالی بــه مصــاف ســریالنکا رفت که
ســرمربی کره نســبت به بــازی قبل مقابــل ترکمنســتان ده

ساری با سه
بازیکنجدید
در التزیو؟

تغییــر در ترکیــب تیمش ایجــاد کــرد و تنها نام تــای هی در
ترکیب ابتدایی دو بازی اخیر تیم کره جنوبی حضور داشــته
اســت .در این دیدار شــین ووک کیــم ( ۲گل) ،دونگ یونگ
لی ،هی چان هوانگ و ســانگبین جئونگ برای کره جنوبی
گلزنی کردند.
بازیکنان تیم ملی کره جنوبی پس از گل اول به سمت
نیمکت رفتنــد و با گرفتن پیراهن یو ســانگ چــول بازیکن
تیــم ملی کــره در جام جهانــی  ۲۰۰۲کــه به تازگی بــه دلیل
سرطان درگذشته ،یاد و خاطرش را زنده کردند.
پائولو بنتو ،ســرمربی پرتغالی کره جنوبی بعد از بازی
گفت« :نتیجه عادالنه بود .بازیکنان تمرکز باالیی داشتند و
برای برد پرتالش بودند».

مائوریتزیو ســاری با قراردادی تا ســال  2023رسماً هدایت التزیو
را بــر عهــده گرفت .هفته گذشــته ســیمونه اینزاگــی با قبول پیشــنهاد
مربیگری اینتر از التزیو جدا شــد و از همان زمان گفته میشــد که ساری
گزینه اول هدایت آبیپوشــان رم اســت .روز گذشــته باشــگاه التزیو در
وبســایت و نیز صفحات اجتماعــیاش خبر داد که با ســاری برای عقد
قرارداد دو ساله به توافق رسیده است.
آنها برای معرفی ســرمربی جدید تصویر مردی را منتشــر کردند
که ســیگاری در دســت دارد .همچنین انتشــار عکس یک بانک یادآور

شکست لبنان به نفع سایر تیمهای دوم آسیا

در جدولــی کــه از تیمهــای دوم گروههای هشــتگانه
مقدماتــی جام جهانــی در آســیا وجــود دارد ،لبنــان باالتر
از دیگــران ایســتاده و موقعیــت خیلی خوبی بــرای صعود
داشــت ،ولی با شکســت ســه بر دو دیروز مقابل ترکمنستان
حاال با خطر حذف روبهرو شــده اســت .لبنان دیروز فرصت
داشــت با گرفتن سه امتیاز گام بزرگی به سوی صعود بردارد
و پاداشــی پنج هزار دالری برای بازیکنان در نظر گرفته شده
بود تا انگیزهشــان باالتر برود ،با این حال ایــن تیم در دقایق
آخر شکســت خــورد .لبنان در بــازی دیروز موفق شــده بود
دو بــر یک پیــش بیفتــد ،ولــی بعــد از ده نفره شــدن مقابل
ترکمنســتان که بختی برای صعود نداشــت دو گل دریافت
کرد و دست خالی ماند .کنار رفتن کره شمالی شانس خیلی

دورانی است که ساری به عنوان کارمند بانک مشغول به کار بود.
با قطعی شــدن حضور ســاری ،گمانهزنیها در مــورد خریدهای
احتمالی التزیو شــروع شــده و رســانهها از چندین بازیکن درخواستی
این مربی خبر دادهاند.
اولین گزینه روبن لوفتوس چیک و مارکوس آلونســو هستند؛ دو
بازیکنی که ســابقه همکاری با ســاری در چلســی را دارند .نکته جالب
هم اینجاست که با خروج ساری هم این  2بازیکن نتوانستند در ترکیب
اصلی چلســی به طــور ثابت حضور پیــدا کنند .لوفتــوس چیک در دو

استقالل برای میلیچ و دیاباته بلیت برگشت خرید

باشگاه استقالل برای دو ســتاره خارجی خود بلیت
برگشــت به ایران را رزرو کرد .هرویه میلیچ و شــیخ دیاباته
دو ســتاره خارجی اســتقالل بیش از دو هفته پیش تهران
را به مقصد کشــورهای خود تــرک کردند و هنــوز به ایران
برنگشــتهاند .ایــن دو بازیکن کــه گالیههای زیــادی هم از
دریافت نکردن مطالباتشــان دارند اما به باشگاه اعالم
کردهانــد که مشــکلی برای برگشــت به ایــران و حضور در
تمرینــات ندارند و موضوع مطالباتشــان را هم پیگیری
میکنند .میلیچ و دیاباته در شــرایطی در تمرین استقالل
طی  10روز گذشــته غایــب بودند که اخبار ضــد و نقیضی

یــا زنگــی زنگیایــم یــا رومــی روم .طــرف یــا ســفید اســت یــا ســیاه مطلــق .یــا
شــیفته برانکــو هســتی یــا دشــمن او ،یــا عاشــق کـیروش هســتی یــا بایــد از او متنفــر
باشــی .اص ـ ًا در ذهــن خیلیهایمــان جــا نمیشــود کــه یــک نفــر ممکــن اســت
هــم نظــم و انضبــاط و هنــر بهتریــن بــازی گرفتــن از بازیکنــان را مثــل کــیروش
داشــته باشــد ،هــم ذهــن خــاق برانکــو را.
در چنیــن فضایــی اســکوچیچ هــم بــا اولیــن شکســت چنــان دود میشــود
و بــه هــوا م ـیرود کــه انــگار مقابــل بحریــن هیــچ کاری نکــرده اســت .اص ـ ًا همــه
چیــز را پــای خالقیــت قــدوس و آزمــون و طارمــی مینویســیم و میگوییــم چــوب
خشــک هــم روی نیمکــت بــود تیــم بیشــتر از ایــن گل مـیزد و حضــور دراگان باعث
شــد تیــم بترســد وگرنــه خــط حملــه مــا میتوانســت پنــج ،شــش گل دیگــر بزنــد و...
زدن ایــن حرفهــا قبــل از دو دیــدار حیاتــی تیــم ملــی دیوانگــی اســت .آدمهــا
ترجیــح میدهنــد خوبیهــا را بگوینــد و بــه تیــم روحیــه بدهنــد امــا فــارغ از نتیجــه
ایــن بــازی و ایــن تورنمنــت ،پیــروزی مــا زمانــی اســت کــه دســت از مقــدس کــردن
مربیــان و بازیکنــان برداریــم ،آنهــا را خاکســتری و قابــل نقــد ببینیــم .نقــد و نظــر
داشــته باشــیم امــا از دایــره انصــاف خــارج نشــویم .بعضــی رفتارهــا در فضــای
مجــازی -بــه ویــژه توئیتــر -نشــان داد کــه احتمــاالً قرنهــا بــا ایــن درجــه از مــدارا
فاصلــه داریــم امــا باالخــره مجبــور میشــویم از یــک جــا شــروع کنیــم .اصــرار بــر
بــاال بــردن دیــوار کــج ،فقــط خســارت ناشــی از ریختــن آن را بیشــتر میکنــد .رعایــت
ایــن تعــادل در گفتــار و رفتــار اســمش «وســطبازی» نیســت ،اســمش دســت
برداشــتن از تعصــب کــور و دگماندیشــی اســت.

درباره آنها منتشــر میشــد .موضوع اصلی اما نداشــتن
ویــزای کار آنها بــود .در این خصوص مســئوالن باشــگاه
اســتقالل رایزنیهایــی را انجام دادند تا ویــزای کار این دو
ســتاره خارجی تمدید شــود و این اتفاق هم افتاده است.
از اینرو مدیران باشــگاه اســتقالل برای میلیــچ و دیاباته
بلیت برگشــت بــه ایــران خریــداری کردند .طبــق بلیتی
که اســتقاللیها تهیه کردنــد ،میلیچ باید روز پنجشــنبه و
دیاباته روز جمعه به ایران برگردنــد .البته پیش از این هم
آنها چند بار در حالی که بلیت داشــتند به ایران نیامدند و
ممکن است این بار هم بازگشتشان به تأخیر بیفتد.

خوبی بــه لبنان بــرای صعــود داده بود ،چــرا کــه از دو بازی
مســتقیم مقابل این تیم فقط یک امتیاز گرفتــه بود ،ولی با
شکســت دیروز مقابل ترکمنســتان حاال بایــد منتظر نتایج
سایر گروهها باقی بماند .لبنان از پنج بازی ده امتیاز دارد و در
روز آخر هم باید مقابل کره جنوبی بازی کند.
در جــدول تیمهــای دوم گروههــا ازبکســتان ،امارات،
ایــران و عمان بــا  5بــازی و  9امتیــاز بعــد از لبنان هســتند و
میتوانند جای این تیم را بگیرند .اگر لبنان در روز آخر به کره
جنوبی هم ببازد ،تیم ملی در صورت تساوی با عراق هم در
جدول تیمهــای دوم باالتر از لبنان قرار میگیــرد .امتیازات
بازی جمعه تیم ملی در این جدول محاسبه نمیشود ،چرا
که کامبوج در ردیف آخر قرار دارد.

ســال اخیر به طور قرضی برای پاالس و فوالم بازی کرده است .آلونسو
هم با لمپارد نیمکتنشــین بود ولی با ورود توماس توخل شــرایطش
بهتر شــد .کالچو مرکاتو گزارش داده آلونسو اولویت ساری است و این
مدافع چپ  30ساله که پیش از این در سریآ سابقه بازی برای فیورنتینا
را دارد ،گزینه اصلی ســاری اســت .نیکولو شــیره آ ،یکــی از خبرنگاران
مشــهور ایتالیاییها هم از احتمال حضور ژردان شکیری در التزیو خبر
داده و گفته با ورود ســاری به التزیو ،هافبک سوییســی لیورپول بیش از
پیش به این تیم نزدیک میشود.

شایعه داغ :لوکاس مورا در تیررس الهالل

به نظر میرسد لوکاس مورا در انتظار انتقال به یک تیم
عربی و احتماالً الهالل قرار گرفته است .فصلی که گذشت
چندان مطابق میل لوکاس مورا ،هافبک برزیلی و خالق
تاتنهام نبود و او بسیاری از دیدارهای اسپرز را از روی نیمکت
تماشا کرد .در فصول اخیر شایعات زیادی در مورد جدایی
لوکاس مورا از تاتنهام مطرح شده و به نظر میرسد این اخبار
در تابستان امسال جدیتر از همیشه است .در روزهای اخیر
نشریاتعربستانیاخباریدرمورداحتمالانتقالاینبازیکن
برزیلی به الهالل را پوشش دادند و دیروز فابریتزیو رومانو،
خبرنگار مشهور ایتالیایی نیز این شایعات را تأیید کرد .البته

او نامی از باشگاه الهالل نبرد اما مدعی شد باشگاهی عربی
خواهانجذبلوکاسموراشدهواحتمالانتقالتابستانیاین
بازیکن وجود دارد .البته آینده لوکاس مورا به سرمربی بعدی
تاتنهامبستگیدارد.بعدازجداییژوزهمورینیو،هنوزسرمربی
دائم اسپرز برای فصل بعد مشخص نشده و همین موضوع
باعثتردیدستارهبرزیلیبهجداییشدهاست.اگرلوکاسمورا
دربرنامههایسرمربیجدیدنیزجایثابتینداشتهباشد،باید
جدایی او را قطعی دانست و آنگاه الهالل جدیترین مشتری
این بازیکن خواهد بود .الهالل در اواخر فصل تابستان و در
مرحلهحذفیلیگقهرمانانبهمصافاستقاللخواهدرفت.

به استقبال جام ملتهای اروپا

نبرد اول در المپیکو!
یادداشت

علی بابازاده
جمعــه شــب و از ســاعت  23:30دقیقــه در
ورزشگاه المپیکو شهر رم ،ســوت آغاز جام ملتهای
اروپا زده میشــود و رقابــت بین  ۲۴تیم برتر قاره ســبز
آغــاز خواهد شــد؛ در بــازی افتتاحیه تیمهــای ایتالیا و
ترکیه از گروه  Aمســابقات به مصاف یکدیگر میروند
و جــدال شــاگردان روبرتو مانچینی با پســران شــنول
گونــش در تیم ملی ترکیــه ،به مانند یــک جنگ تمام
عیار است!
بــرای انتخــاب میزبــان یــورو  ۲۰۲۰و برخــاف
دورههــای گذشــته ،اســتفاده از روش میزبانی متمرکز
کنار گذاشــته شــده اســت و بازی افتتاحیــه در المپیکو
شــهر رم و بازی فینال در ورزشــگاه ومبلی لندن برگزار
میشــود؛ میزبانی گروههای شــشگانه به کشــورهای
مختلفی ســپرده شــده و شــهرهای باکــو و رم میزبان
دیدارهــای گروه  Aخواهنــد بود .دیدارهــای گروه  Bدر
شــهرهای کپنهاگن و ســنپترزبورگ برگزار میشود و
آمستردام هلند و بخارســت رومانی به عنوان میزبان
تیمهای گروه  Cشــناخته میشــوند .رقابتهای گروه
 Dدر شــهرهای گالســکو و لنــدن ،گــروه  Eدر بیلبائــو و
دوبلیــن و در نهایت مســابقات گروه  Fنیز بــه میزبانی
بوداپست مجارستان و مونیخ آلمان برگزار میشود.
به نقــل از مدیــران یوفا ،حدود بیســت هــزار نفر
از تماشــاگران ،مراســم افتتاحیــه را از نزدیــک تماشــا
خواهنــد کــرد و فرانچســکو توتــی در کنــار الســاندرو
نســتا دو میهمان ویژه اولین مســابقه جــام ملتهای
اروپــا هســتند .جذابیــت چشــمگیر گــروه  Fو حرف و
حدیثهــای فــراوان در خصــوص تیمهــای حاضــر
در ایــن گــروه باعث شــده تــا بیشــتر نگاهها به ســمت
تیمهای آلمان ،فرانســه ،پرتغال و مجارســتان باشد؛
با ایــن همه یقینــاً رقابت بیــن ایتالیا ،ترکیه ،ســوییس
و ولــز جذابیتهــای خــاص خــود را خواهد داشــت و
هیــچ تضمینی بــرای صعود بدون دردســر آتــزوری با
روبرتو مانچینی وجــود ندارد! ترکیه بــا چنگیز اوندر،
مریــح دمیرال و هــاکان چالهاناوغلــو در حال حاضر
یکــی از مســتعدترین تیمهــای قــاره ســبز به حســاب
میآیــد و یادمــان نــرود کــه میتوان بــه این اســامی،
نام بــوراک ایلماز و یوســف یازیچی را از تیــم قهرمان
لیگ فرانســه ،لیل اضافه کــرد .در آن ســوی میدان اما
ایتالیای احیا شــده قــرار دارد؛ روبرتــو مانچینی موفق
شده تیمی را آماده مســابقات کند که از شرایط ایدهآل
برخــوردار اســت؛ ایتالیا با قــدرت کامل جــواز حضور
در مســابقات جــام ملتهــای اروپــا را به دســت آورد
و اکنــون نیز درخشــش ســتارگان جــوان آتــزوری خبر
از انگیــزه بــاالی آنهــا بــرای قهرمانــی در یــورو ۲۰۲۰
میدهد .بــا اتمــام لیگهــای اروپایی و کنار گذاشــتن
مســابقات باشــگاهی ،دوباره تبداغ فوتبال ملی باال
گرفته و بهترین تیمهای قاره ســبز پا به میدان مسابقه
خواهنــد گذاشــت؛ یوفا ترجیــح داده علیرغــم تأخیر
در مســابقات ،نام رقابتها را تغییــر ندهد و همچنان
از اســم یورو  ۲۰۲۰اســتفاده کند .ایتالیا و ترکیه جمعه
شــب جــدال اول برای رســیدن بــه قلــه اروپــا را برگزار
میکننــد و حساســیت بــه جهــان فوتبــال برخواهــد
گشت؛ چرا که این بار نه با لیگ ملتهای اروپا ،بلکه با
«جام ملتهای اروپا» مواجهیم!

