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چالشهای مانچو

آیا واقعا ایتالیا قدرتمند است؟

شــاگردان مارادونا در  13هفته سپریشده از فصل جدید لیگ
دســته اول فوتبال آرژانتین ،متحمل  9شکســت شد ه و تنها 3
پیروزی داشــتهاند .آنها در رده بیســتودوم حضــور دارند و به
همین دلیل الدیگو تصمیم به قطع همکاری با خیمناسیا گرفته و
استعفای خود را هم به مدیر ورزشی باشگاه تقدیم کرده است .با
این حال استعفای او هنوز پذیرفته نشده است.

پس از انتشــار شایعاتی مبنی بر اینکه مورنو برخالف میل باطنیاش
مجبور به کنارهگیری از سرمربیگری تیم اسپانیا شده تا لوییس انریکه
به نیمکت برگردد و پس از بازی هم با چشــمانی پر از اشک در رختکن
تیم با بازیکنانش خداحافظی کرده ،ایکر کاسیاس در صفحه شخصی
خود نوشت« :ما کشور مسخرهبازی هستیم .به امید موفقیت اسپانیا!»

هــواداران آتــزوری بــار دیگــر بــه صــف
شــدند .بعــد از پیــروزی -9یــک ایتالیــا
مقابــل ارمنســتان بــار دیگــر همــه نگاههــا در اروپا به
تیــم روبرتــو مانچینــی دوخته شــد .در حالی که شــور
و شــعف زیــادی در هــواداران فوتبال ایتالیــا به وجود
آمده ،مانچینی هم بعد از پیروزی بزرگ تیمش مقابل
ارمنســتان بــرای حریفان آینــده الجوردیهــا در یورو
شاخ و شانه کشــیده و گفت حریفان بزرگ ایتالیا مثل
آلمان ،فرانســه و انگلیس حاال دیگر مایل نیســتند در
مرحله نهایی رقابتها با الجوردیها مســابقه بدهند.
نگاهــی به توییــت مانچینی نشــان میدهــد او به فکر
فتــح قلههای بزرگتری هم هســت« :پیــروزی در همه
بازیهــای گروهــی خوب اســت ولی از فردا داســتان
ما از نو آغاز میشــود ».با این حال روز گذشــته نشــریه
الریپابلیکا در گزارشــی این ســوال را مطرح کرد که با
وجود خوشــحالی در ایتالیا باید به این پرســش جواب
داد کــه آیا قدرتنمایــی ایتالیای مانچینــی در ماههای
اخیــر واقعا بــه دلیل قــدرت واقعــی فوتبالــی این تیم
بــوده یا تنها ضعف حریفان ایتالیا بوده که باعث شــده
الجوردیها بیش از آنچه که باید بزرگ دیده شوند؟
قدرت توخالی؟
داســتان این است که اکنون  10پیروزی پیاپی به 11
پیروزی رســیده که در تاریــخ فوتبــال ایتالیا همچنان
بیسابقه است .شــاید الریپابلیکا به درستی میگوید
ایتالیــا اگر همیشــه بــا تیمهایی مثل ارمنســتان بازی
کند  10پیــروزی پیاپی که هیچ ،حتی میتواند 100
پیروزی پیاپــی را به راحتی ثبت کند .ایــن روزنامه در
گــزارش خود میگوید انتظار از تیمی با تاریخ و ســنت
ایتالیــا ایــن اســت کــه قهرمان جــام ملتهــای اروپا و
جامجهانی شــود نه اینکــه در رقابتهای مقدماتی از
به دست آوردن پیروزیهای پیاپی شادی کند .با تمام
ایــن انتظارات ،نتایج ایتالیــا در مقدماتی یورو 2020
واقعا خاص بوده .ایتالیا از  10بازی خود حداکثر 30

مقدماتی یورو 2020
گروه D
جبلالطارق یک -سوئیس 6
جمهوری ایرلند یک -دانمارک یک
گروه F
مالت یک -نروژ 2
اسپانیا  -5رومانی صفر
سوئد  -3جزایرفارو صفر
گروه J
یونان  -2فنالند یک
ایتالیا  -9ارمنستان یک
لیختناشتاین صفر -بوسنی 3

خبر
ساوتگیت :همیشه آلمان در
بهترین هتل مستقر میشد

امتیــاز ممکــن را به دســت آورده و در ایــن تعداد بازی
 37گل بــه ثمر رســانده و این تاکنون بــرای ایتالیا در
مراحل مقدماتی تورنمنتهای بزرگ بیســابقه بوده
اســت .ایــن گــزارش میگوید از نظــر آمــاری در حال
حاضــر با توجه به مرحله مقدماتی یورو  2 ،2020تیم
بلژیک و ایتالیا پرقدرتترین تیمهای فوتبال ملی اروپا
هستند ولی این نگرانی وجود دارد که تا زمانی که تیم
مانچینی با یکی از غولهای سنتی اروپا مصاف ندهد
نتــوان به عیــار واقعی این تیم پی بــرد .این گزارش در
ادامه میگویــد چالش بعدی بــرای مانچینی انتخاب
فهرســت نهایی  23نفره تیم ملی ایتالیاست .انتخابی
که قاعدتــا میتواند با توجه به تعــداد باالی مهاجمان
و هافبکهــای آمــاده کــه مانچینــی بــرای انتخاب در
اختیار دارد به فرایند دشوار و پر حرف و حدیث تبدیل
شــود .الرپوبلیکا میگوید با توجه بــه اینکه مانچینی

گلهای ملی مسی مهمتر از رونالدو

در حالی که اریک آبیدال ،مدیر فنی باشــگاه بارســلونا از عالقه برای
برگرداندن نیمار گفت ،پاریس برای صــدور مجوز خروج نیمار نزدیک
به  200میلیون یورو میخواهد و این مبلغ در باشــگاه بارسلونا مهیا
نیست .از سوی دیگر دستمزد باالی ستاره برزیلی نیز مانع دیگر است.
نیمار اکنون با دریافت  36میلیون یورو در سال بیشترین دستمزد را در
تیم پاریسی میگیرد.

اسکوربورد

لیونل مســی و کریستیانو رونالدو سالهاســت که به آمار گلزنیشان میافزایند و برای
بهترین شــدن تالش میکنند .هر  2ســتاره دنیای فوتبال  5توپ طال به دست آوردند.
در حالی که اغلب بازیکنان قدیمی معتقدند ســتاره آرژانتینی بهتر اســت اما رونالدو به
رقابتش با این بازیکن ادامه میدهد و گلزنی میکند .چندی پیش هم آمار گلهای زده
او به  700گل رســید .در رابطه با گلهای ملی شــرایط  2بازیکن کامال متفاوت است و
همه چیز به نفع مهاجم پرتغالی اســت .با این حال بیشــتر گلهای مسی برابر تیمهای
بزرگ به ثمر رســیده .اگر رونالدو با تیم ملی کشــورش  ۹۹گل به ثمر رســانده تنها ۲۸
گلــش مقابل تیمهای بــزرگ( ۵۰تیم برتــر رنکینگ) بوده اســت .با این حال مســی با
احتساب گلی که در جریان تساوی با اروگوئه در بازی دوستانه به ثمر رساند ،در مجموع
 ۷۰بار گلزنی کرده که  ۵۷گل برابر تیمهای برتر جهان بوده است ۸۲(.درصد)

مســلما  3دروازهبان به تیم ملی دعــوت خواهد کرد و
سیســتم مورد نظر برای ایتالیا در یورو به احتمال زیاد
 4-3-3خواهــد بود بنابرایــن او احتماال  8مدافع6 ،
هافبــک و  6مهاجم را به تیــم ملی دعوت خواهد کرد.
در نتیجه با توجه به اســامی مطرح در رســانههای این
کشــور ،مانچینی مجبور اســت یک مدافع 3 ،هافبک
و  3مهاجم را از فهرســت فعلی بازیکنان در اختیارش
حذف کند که بدون تردید فرصت ایدهآلی برای حمله
به او توســط رســانههای ایتالیایی فراهم خواهد کرد.
با تمام این اوصاف شــاید شــانس مانچو این باشــد که
دســتاوردش از آنجایــی بــزرگ شــده و به عنــوان نفر
اول آتــزوری مصونیت دارد که این تیم در یک افتضاح
تاریخــی از صعود به جامجهانی  2018بازماند و حاال
که بــا اقتدار تورنمنت بعدی را از دســت نــداده ،آقای
مربی میتواند تصمیمات جسورانهای بگیرد.

رونی ،الگوی استعداد یونایتد
میســن گرینــوود در فصل جاری هرازگاهی برای تیم بزرگســاالن باشــگاه بــازی کرده و
کمکــم خودش را به عنوان یکی از عناصر آیندهدار تیم مطرح میکند .در منچســتر امید
زیــادی نســبت به آینده بازیکنــی که از رده زیر  15تا زیر  21ســال در تیــم ملی انگلیس
عضویت داشــته ،وجود دارد .اما هر جوانی با الگو قــرار دادن یکی از بزرگان ،رویاهایش
را دنبال میکند و برای گرینوود این شــخص کســی نبود جز بهترین گلزن تاریخ باشگاه
منچســتریونایتد« :الگوی مــن باید وین رونی باشــد .همچنین رونالــدوی برزیلی .آنها
همیشــه مرا تحت تاثیــر قرار دادند و ســرلوحه کارم بودهاند .رونالــدو مدتها قبل بازی
میکرد ولی پدرم کلیپهایی از او را به من نشــان میداد .رونی گلزن قهاری است و من
هم میخواهم به همان سطح برسم .البته هرگز دیداری با هم نداشتهایم .من بازیهای
او و همچنین مهارتهایش را در یوتیوب دیدم .امیدوارم روزی او را مالقات کنم».

بــرد -7صفــر انگلیــس برابــر مونتهنگــرو
موجب شــد این تیم به یورو صعــود کند تا از
سهشــیر به عنوان یکی از مدعیــان این جام
نــام برده شــود .پیــروزی -4صفــر انگلیس
برابر کوزوو نیز در دیداری تشریفاتی برگزار
شــد تا گرت ســاوتگیت از مســیر تیمش در
یــورو بگویــد« :این مســئله تا حد زیــادی به
مســیری که در یورو طی میکنیم بســتگی
دارد .وقتی شــما یک هفته را با  2برد پرگل
ســپری میکنیــد ،منطقی اســت کــه مردم
عاشــق شما باشند ولی اگر شرایط اینگونه
پیش نــرود ،این مســئله ممکن اســت روی
تیم تاثیر بگــذارد .بنابراین من در خصوص
اینکه شرایط ممکن است خیلی زود تغییر
کنــد ،واقعگرایانــه میاندیشــم هرچند که
ما همیشــه طی ســالهای اخیر برنامههای
کوتاهمدت ،متوســط و بلندمدت داشتهایم.
ما همیشــه وقتی بــه فدراســیونهای دیگر
نــگاه میکردیم ،تقریبا از نگاه کردن به طرز
آمادهسازی آنها شرمسار بودیم .این کشور
آلمان بود که همیشه در بهترین هتل مستقر
میشــد .فکر میکنم ما نیز شجاعت الزم را
داشــتیم که بگوییم به آن توجه نکنید و تنها
کار خودتان را انجام دهید».

