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نگاه

جام ملتهای اروپا  2016فرداشب در فرانسه شروع میشود

ماراتندرقارهسبز

جامملتها با چاشنی شگفتی
امیر حاجرضایی
کارشناس فوتبال

 -1تفاوت ویژهای که درمســابقات یورو 2016
در فرانسه با دورههای قبلی این مسابقات مشهود
است،تعدادتیمهاییهستندکهدرایندورهحضور
پیدا خواهند کرد .امسال  8تیم به مسابقات یورو
اضافه شده اســت .بهزعم بسیاری از اهالی فوتبال
اگر در این رقابتها برزیــل و آرژانتین هم حضور
پیدامیکردند،دیگرنیازنبودکهجامجهانیبرگزار
شود؛هرچندبیاناینموضوعکامالغیرحرفهایبه
نظر میرسد ،به این منظور این مثال را میزنند که
سطحمسابقاتیوروفوقالعادهاست.
-2جامملتهایاروپادرفرانسهبیشازیوروهای
قبل تغییر یافتهتر دنبال میشــود؛ چراکه دیگر
شما نمیتوانید از چند تیم خاص بهعنوان قهرمان
بازیها نام ببرید .امروز شانس تیمهای بزرگ بیش
از تیمهای کوچک نیست و فوتبال بیش از هر زمان
دیگریغیرقابلپیشبینیبهنظرمیرسد.پساگر
امروز پیشبینی داشته باشیم ،قطعا از روی حافظه
و آرشیوی اســت که از یورو باقی مانده .به عبارت
بهتر این یورو با تمام دورههای گذشته متفاوتتر
وسختترخواهدبود.
 -3امروز در رنکینــگ فوتبال دنیا بلژیک جزو
دو تیــم اول دنیا قرار دارد اما آیا ایــن توان را دارد
که در یورو قهرمان شود؟ جوابی برای این موضوع
ندارم زیرا کاری بس دشــوار است .آیا فرانسه بعد
از میزبانــی  1984که قهرمان اروپا شــد ،باز هم
میتواند در اروپا قهرمان شود؟ باز هم نمیتوان با
تأکید دراینباره صحبــت کرد .آیا انگلیس جوان
میتواند بعد از نیمقرن قهرمان اروپا شود؟ باز هم
برای این موضوع جوابی وجود ندارد .آیا اسپانیا و
آلمان که در 10ســال گذشته بهترین عملکرد را
درجهانواروپاداشتهاند،میتوانندقهرمانشوند؟
حتی درباره این دو تیم نیز نمیتوان نظر داد .اگر
نگاه دقیقی به تیم اســپانیا داشته باشیم ،متوجه
میشویم که این تیم درحال پوستانداختن بوده
و تلفیقی از تجربه و جوانگرایی را ســر لوحه کار
خود قرار داده است.
-4درطولتاریخکشورفرانسههموارهمشکالت
زیادی در تاریخ خود داشــته و امروز که این کشور
میزبــان جام ملتهــای اروپاســت ،نوبت بنزما
رسیده .دیروز هم نوبت کانتونا بود .با این حال 24
تیمیشدن یورو ،شــرایط را جالب میکند و این
فرصت را به وجود مــیآورد که تیمهای ضعیف
نیز شــانس کمی برای خود در این بازیها قایل
نباشــند .موضوع مهمی که در فرانسه هم ه چیز
را تحتالشــعاع قرار داده ،معضل تروریسم است.
فرانسه یک قدرت جهانی در قلب اروپاست و این
امکان وجود دارد که چنین کشــوری امنیت را به
معنای واقعی در پاریس و شهرهای دیگر به وجود
بیاورد.اعتقادشخصیامبرایناستکهدربازیهای
یورو هیچ اتفاق سیاسی صورت نمیگیرد و همه
چیز به آرامی پیگیری خواهد شــد .تجربه به من
ثابتکردههمواره معادالت فوتبال از منظربهترین
کارشناســان هم قابل حل نبوده اســت .حوادث
همواره همه چیز را از بین برده است .همین فرانسه
درســال  2000از تیم ایتالیا عقب بود اما درچند
دقیقه همه چیز تغییر کرد .فوتبال بهطورکلی با
شگفتیعجینشدهاست؛یکدانشمندآمریکایی
در صحبتهایش گفته بــود که هیچ چیز قطعی
نیســت ،به غیر از مرگ و مالیات .پرتغال یکی از
آن تیمهایی اســت که دوستداشتنی به حساب
میآید و من از ســال  1966بازیهایش را دنبال
میکنــم ،از زمــان اوزه بیو تا اکنون کــه رونالدو
حکمفرماییمیکند؛تیمخوبیهستند.

رقابت
برنامه دور گروهی یورو 2016
مرحلهاول
جمعه  21خرداد :فرانســه  -رومانی (،)۲۳:۳۰
شــنبه  ۲۲خرداد :آلبانی  -سوئیس ( ،)۱۷:۳۰ولز
 اسلواکی ( )۲۰:۳۰و انگلیس  -روسیه (/)۲۳:۳۰یکشــنبه  ۲۳خرداد :ترکیه  -کرواسی (،)17:30
لهستان-ایرلندشمالی() ۲۰:۳۰وآلمان-اوکراین
( /)۲۳:۳۰دوشنبه  ۲۴خرداد :اسپانیا  -جمهوری
چک( ،)۱۷:۳۰ایرلند جنوبی  -ســوئد( )20:30و
بلژیک-ایتالیا(/)23:30سهشنبه۱4خرداد:اتریش
مجارستان()۲۰:۳۰وپرتغال-ایسلند()۲۳:۳۰مرحلهدوم
چهارشــنبه  ۲۶خرداد :روســیه  -اســلواکی
( ،)۱۷:۳۰رومانی  -سوئیس ( ) ۲۰:۳۰و فرانسه –
آلبانی(/)۲۳:۳۰پنجشنبه ۲۷خرداد:انگلیس–ولز
( ،)17:30اوکراین  -ایرلند شمالی ( )۲۰:۳۰و آلمان
–لهستان(/)۲۳:۳۰جمعه 28خرداد:ایتالیا-سوئد
( ،)۱۷:۳۰جمهوری چک – کرواســی( )۲۰:۳۰و
اسپانیا  -ترکیه /)۲۳:۳۰( ،شنبه ۲۹خرداد :بلژیک
 ایرلند جنوبی ( ،)۱۷:۳۰ایســلند  -مجارستان( )۲۰:۳۰و پرتغال  -اتریش ()۲۳:۳۰
مرحلهسوم
یکشنبه  ۳۰خرداد :سوئیس  -فرانسه (،)۱۷:۳۰
رومانی  -آلبانی ( /)۲۰:۳۰دوشــنبه  ۳۱خرداد، :
روسیه – ولز( )۱۷:۳۰و اسلواکی  -انگلیس (۲۳:۳۰
) /سهشنبه اول تیر :کرواســی  -اسپانیا (،)۱۷:۳۰
ایرلند شــمالی – آلمان ( ،)۲۰:۳۰جمهوری چک
 ترکیه ( )۲۰:۳۰و اوکراین  -لهســتان (/)۲۳:۳۰چهارشنبه  ۲تیر :ایسلند  -اتریش ( ،)۱۷:۳۰سوئد
بلژیک(،)۲۰:۳۰ایتالیا-ایرلندجنوبی()۲۳:۳۰ومجارستان-پرتغال() ۲۳:۳۰

شهروند| برای برگــزاری دیدار فرانسه و رومانی
در استادیوم سنت دنیس رقابتهای یورو  2016با
حضور 24تیم برتر قاره سبز رسما استارت میخورد.
آخرینبار که فرانسویها درسال  1984میزبانی این
رقابتها را برعهده داشتند ،خودشان عنوان قهرمانی
را بهدست آوردند ،اگرچه درسال  2000یکبار دیگر
این افتخار را در خــارج از خانه تکرار کردند و حاال به
دنبال سومین قهرمانی خود برای رسیدن به آلمان
و اســپانیا بهعنوان پرافتخارترین تیمهای قاره اروپا
هستند .این جام ازســال  1960تا کنون هر 4سال
یک بار برگزار شدهاست و ازسال  1996یورو نامیده
میشود .باید دید بعد از  14دورهای که با قهرمانی 9
تیمهمراهبوده،اینبارچهتیمیجامپانزدهمراباالی
سرمیبرد.
تغییراتدرشکلبرگزاری
بعدازچندیندورهکهعالقهمندانبهفوتبالعادت
کردهبودندرقابتهایجامملتهایاروپاباحضور16
تیم برگزار شود ،یوفا تصمیم گرفت تا ازسال ،2016
هشت تیم را به جمع تیمهای شرکتکننده اضافه
کند تا تیمهای ضعیفتر و درجه دوم اروپا نیز شانس
حضور در این مسابقات را بهدست آورند .درواقع این
تصمیم برای توسعه فوتبال در سطح قاره سبز اتخاذ
شده و باید دید در پایان این رقابتها نتیجه مثبتی
خواهد داشت یا خیر 24.تیم در 6گروه 4تیمی بعد از
قرعهکشی که چند ماه قبل انجام شد ،قرار گرفتهاند و
برایرسیدنبهدوریکهشتمنهاییتالشمیکنند.
فرانسه ،رومانی ،آلبانی ،سوئیس(گروه  ،)Aانگلیس،
روســیه ،ولز ،اســلواکی(گروه  ،)Bآلمان ،اوکراین،
لهستان ،ایرلندشمالی(گروه  ،)Cاسپانیا ،جمهوری
چک ،ترکیه ،کرواســی(گروه  ،)Dبلژیــک ،ایتالیا،
جمهوری ایرلند ،ســوئد(گروه  )Eو پرتغال ،ایسلند،
اتریش و مجارســتان(گروه  24 )Fتیم حاضر در این
دوره مسابقات هستند .عالوه بر صعود تیمهای اول
و دوم هر گروه ،بهترین تیمهای ســوم از  4گروه نیز
شهروند| حمالت تروریســتی چنــد ماه اخیر
در اروپا توســط نیروهای داعش باعث شده تا جام
ملتهای اروپای  2016نیز به جمــع رویدادهای
یکهتحتتاثیرمسائلسیاسیبرگزارشدهاند،
ورزش 
بپیوندد .چند انفجار در پاریــس که چند ماه قبل
صورت گرفت ،باعث شد تا نگرانی کشورهای حاضر
در یورو 2016بیش از پیش به گوش مسئوالن یوفا و
همچنینفرانسویهابرسد.بااینحالکشورمیزبان
بعد از چند ماه برنامهریزی برای امنیت مسابقات به
تمامکشورهاتضمیندادهتااجازههیچگونهتهدیدو
انفجاریراازسوینیروهایتروریستیندهد.
ترسبهجانفرانسه
حمالتتروریستیداعشدرفاصلهچندماهمانده
تا برگزاری یورو  2016کشور فرانسه را به شوک فرو
برد .دولت این کشور که پیشبینی چنین بحرانی را
نمیکرد ،خیلی زود دست به کار شد و برای مقابله با
تداوم این اتفاقات شوکآور تدابیر الزم را اندیشید .با
این حال ترسی که به جان  24تیم راه یافته به یورو
 2016افتاده بود را نمیشد با وعدههای لفظی کم
کرد و حتی کار به جایی رســید که اکثر کشورهای

میتوانند مجوز حضور در جمع  16تیم را بگیرند تا
از آنجا به بعد مسابقات به صورت حذفی برگزار شود.
بدین ترتیب به جز روز افتتاحیه مسابقات ،در زمان
برگزاری مســابقات دور گروهی ،هر روز  3مسابقه
برگزارمیشود.
مدعیانجام
آلمان و اسپانیا هر کدام با کسب  3جام قهرمانی
در  14دوره اخیر جام ملتهای اروپا ،پرافتخارترین
تیمهای این مسابقات محسوب میشوند .شوروی
سابق ،ایتالیا ،چکسلواکی ،هلند ،دانمارک و یونان هر
کدام یکبار و فرانسه نیز  2بار جام قهرمانی را باالی
ســر بردهاند .البته در این دوره هستند تیمهایی که
برای باال بردن نخســتین جام قهرمانی خود تالش
میکنند .بلژیک تیمی اســت که با در نظر گرفتن
رنکینگ فیفا دارای باالترین شانس برای قهرمانی در
این دوره از مسابقات است و از ستارههای زیادی هم
در ترکیب خود برخوردار است .قطعا فرانسه میزبان
نیز با وجود غیبت چهرههای سرشناس به قهرمانی
میاندیشد و از سوی دیگر اسپانیا که قهرمانی 2دوره
اخیر را به دست آورده ،با اضافه کردن بازیکنان جوان
میخواهد نخستین تیمی باشد که برای  3بار پیاپی
یورو را فتح میکند .از آلمان و ایتالیا که در رقابتهای
اینچنینی همواره جزو مدعیــان بودهاند ،نباید به
سادگی گذشــت و البته انگلیس که امیدوار است
نخستینقهرمانیخودرادریوروبهدستآورد.برخی
معتقدند از نام پرتغــال و رونالدو هم نباید به راحتی
عبور کرد چون آنها میتوانند یکی از شــگفتیهای
جامباشند.
بازیافتتاحیه
دیدیه دشــان خوب میداند با وجــود خط زدن
ســتارههای بزرگ تیمش مردم فرانسه چیزی جز
قهرمانی از او نمیخواهنــد و به همین منظور باید
شــروع مقتدرانهای در یورو  2016داشــته باشد.
استادیوم سنت دنیس که جمعیتی بالغ بر 80هزار

نفر را در خودش جای میدهد ،جمعه شب از ساعت
 23 :30میزبان نخستین بازی فرانسه مقابل رومانی
است تا رسما جام پانزدهم آغاز شود 2 .تیم دیگر این
گروه آلبانی و سوییس هستند که در کنار فرانسه و
رومانیبرایصعودبهدوربعدیتالشمیکنند.
ورزشگاهها
 10ورزشــگاه در  9شــهر فرانســه میزبان این
رویداد مهم قاره ســبز خواهد بود .ورزشگاه سنت
دنیس(گنجایش 80هزار تماشــاگر) ،ورزشــگاه
نیس(گنجایش 3هزار تماشــاگر) ،ورزشگاه پارک
دو پرنــس پاریس(گنجایش 45هزار تماشــاگر)،
ورزشــگاه ولــودروم مارســی(گنجایش 67هزار
تماشــاگر) ،ورزشــگاه پیر ماروی لیل(گنجایش
50هزار تماشــاگر) - ،ورزشــگاه لنس(گنجایش
35هــزار تماشــاگر) ،ورزشــگاه بوردو(گنجایش
42هزار تماشاگر) ،ورزشــگاه سن اتین(گنجایش
42هزار تماشاگر) ،ورزشگاه تولوز(گنجایش33هزار
تماشــاگر) و ورزشــگاه لیون(گنجایــش 59هزار
تماشاگر)  10ورزشگاهی هســتند که از تیمهای
حاضر در یورو  2016میزبانی میکنند .نکته جالب
اینجاســت که بازی پایانی این دوره از مسابقات نیز
مثل بازی افتتاحیه در ورزشگاه سنت دنیس مشهور
بهاستادوفرانسبرگزارمیشود.
جنگتفکرمربیان
جام پانزدهم را میتــوان جایی برای جدال تفکر
مربیان مطرح فوتبال جهان دانست .کونته آخرین
تجربههای خــود را روی نیمکت ایتالیا پشتســر
میگذاردتاشایدبتواندبعداز48سالتیمکشورشرا
به جام قهرمانی برساند و بعد از آن راهی چلسی شود.
یواخیم لو بعد از قهرمانی در جامجهانی فشار زیادی
را روی دوش خود در تیمملی آلمان حس میکند.
ویسنتهدلبوسکهکهدرجامجهانینمایشضعیفی
از تیمش شاهد بود ،قصد دارد اسپانیا را دوباره احیا
کند و شــاید با هت تریک در به دســت آوردن جام

تمام یوروهایی که تحتتاثیر تدابیر امنیتی برگزار شدند

یورو وحشت

 24تیم حاضر در یورو  2016با ترس و لرز در فرانسه به میدان میروند

شــرکتکننده از طریق دولت خود خواســتار لغو
این مسابقات در فرانسه شدند اما بزرگترین رویداد
فوتبالی اروپا که خیلیهــا آن را بعد از جامجهانی
باکیفیتترین مسابقات فوتبال در سطح میدانند،
رقابتینبودکهبههمینراحتییوفابتواندازبرگزاری
آن عبور کند .فرانســویها که در تاریخ مشابه باید
از مسابقات دوچرخهســواری توردوفرانس که آن
یکی از معتبرترین رقابتها در ســطح بینالمللی
محسوبمیشود،میزبانیمیکردند،درقبالتهدید
و درخواســتها تصمیم گرفتند خیلی زود تدابیر
امنیتی الزم را برای تضمیــن امنیت این رقابتها
فراهمآورند.
تدابیرالزم
یکی از عواملی که درحمالت تروریستی داعش

 -1اســپانیا( :)1964نخســتینباری که مســابقات جام
ملتهای اروپا تحتتاثیر مســائل سیاسی برگزار شد ،سال
 1964بود که اســپانیا از تیمهای قاره سبز میزبانی میکرد.
ژانرال فرانکو ،رهبر دیکتاتور وقت اســپانیا که با ترفندهایی
عجیب کشورش را میزبان یورو کرده بود ،در زمان برگزاری
این رقابتهــا درگیری زیادی با آزادیخواهان این کشــور
داشت .فرانکو که عالقه زیادی به فوتبال داشت ،قصد کرده
بود جام قهرمانی را به هر قیمتی شــده درکشور نگه دارد و
درنهایت نیــز با خریدن داوران و اقدامات عجیب توانســت
جام را در دستان کاپیتان اسپانیا ببیند.

مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است ،گاز سارین
است که در فاصله فقط چند دقیقه در فضا پخش
شده و باعث میشود تا افراد زیادی دچار خفگی
شوند .نخستین حمله شبیهســازی شده برای
مقابله با گاز سارین در شــهر نیم واقع در جنوب
فرانســه در ماه مارس انجام شــد و حدود 1200
داوطلب در این حمله شــرکت داشتند .عالوه بر
بحث حضور تماشاگرانی که به ورزشگاه میروند،
حدود7میلیون هوادار بدون بلیت در فن زونهای
مستقر در شهرهای محل برگزاری مسابقات برای
تماشای بازیها کنار هم روی پردههای نمایشگر
بزرگ گرد هم میآیند که کنترل آنها نیز توسط
پلیس فرانسه بسیار سخت خواهد بود .به همین
منظور پهبادهایــی که مجهز بــه دوربینهای

-2آلمان(:)1988بعدازخاطرهتلخهلندیهاازرقابتباآلمانغربی
در فینال جامجهانی  ،1974اینبار  2تیم در فینال یورو  88با یکدیگر
روبهرو شدند .نارنجیپوشــان که به خاطر اتفاقات رخ داده در جنگ
جهانی دوم و حمله هیتلر به خاک این کشور حسابی از آلمانیها کینه
به دل داشتند ،برای انتقام پای به این بازی گذاشتند .این مالقات که در
خاک آلمان برگزار میشد ،در نهایت با برتری 2بر یک اللههای نارنجی
همراه بود تا آنها انتقام ســختی از ژرمنها در خاک خودشان بگیرند.
اتفاقات اصلی اما بعد از این قهرمانی رخ داد که تماشاگران هلندی به
انتقامغارتشهرهایشانتوسطهیتلرکهحتیبهدوچرخههایشانهم
رحمنکردهبود،دوچرخههایمردمآلمانرادزدیدندوباخودبردند.

یک آمار ماندگار برای اسپانیا به جای بگذارد و البته
دیدیهدشان که آخرین بار فرانسه با کاپیتانی او جام
قهرمانی یورو را باالی ســر برده ،قصد دارد خاطره
خوب نسل طالیی فرانسه را زنده کند .رویهاجسون
کارسختیبرایرساندنانگلیسیهابهآرزویدیرینه
خود یعنی قهرمانی در جام ملتهــای اروپا دارد و
اگر در انجام این کار ناکام بماند ،شــاید وداع تلخی
با نیمکت انگلیس داشته باشــد .فرناندو سانتوس
سرمربی پرتغال با کاپیتانی کریستیانو رونالدو وارد
میشود تا شاید در میان مدعیان بزرگ جام پانزدهم
دستبهیککارتاریخیبزند.
تکستارهها،امیدیککشور
به جز ســتارههایی که در تیمهــای مدعی بازی
میکنند و تیمشــان را در راه رســیدن به قهرمانی
کمک میکنند ،هستند نفراتی که لقب تک ستاره
را در ترکیب تیمشــان به دوش میکشــند .از این
دســت بازیکنان میتوان به حضور گــرت بیل در
تیمملی ولز اشاره کرد که خودش هم خوب میداند
تیمش شانس کمی برای رسیدن به مراحل بعدی
خواهد داشــت اما فوق ســتاره رئال امید مردم این
کشور است .زالتان ایبراهیموویچ چنینی شرایطی
را در ســوئد ســپری خواهد کرد و به گفته خودش
بعد از یورو  2016با تیمملی کشورش وداع میکند.
ادنازارکاپیتانبلژیکدرغیابکمپانیاست،اگرچه
فصل خوبی را در چلسی سپری نکرد اما امیدوار به
درخشــش در یورو  2016خواهد بود .از کریستیانو
رونالدو هــم میتوان بهعنوان بازیکنــی نام برد که
ممکن اســت به تنهایی بتواند پرتغال را تا مراحل
نهایی یورو پیش ببرد .مودریچ ،ســتاره کروات رئال
که برای چندمین بار پیاپی بهعنوان برترین بازیکن
این کشور انتخاب شد ،در میانه میدان نقش کلیدی
را ایفا میکند و در پایان هم میتوان به حضور روبرت
لواندوفسکی مهاجم گلزن بایرنمونیخ در لهستان
اشارهکرد.
پیشرفته هســتند ،برای کنترل مردم از راه دور
تعبیهشدهاند.
درانتظاریکیورویامن
فرانســه با تالش فراوان و حتــی به قیمت چند
برابرشدن هزینههای میزبانیاش حاال دیگر مجبور
به برگزاری یک دوره مسابقات در فضایی امن است.
تمام کشــورهای اروپایی نیز از فرانســویها برای
حضورشان در این کشور تضمین گرفتهاند .حتی در
زمانورودتیمهااینفضایامنیتیبهشدتدرچشم
بود و تفاوتها نسبت به دورههای قبلی دیده میشد.
حضور  900نیروی امنیتی در هر مسابقه در اطراف
زمین یک رکورد عجیب از حضــور این تعداد نفر
برای کنترل یک مســابقه را ثبت کرده است .حتی
یک تهدید و پیدا شــدن یک بســته مشکوک نیز
میتواند به روند برگزاری یورو  2016خلل وارد کند
اما باید دید که پلیس فرانسه از این امتحان سخت
بیرونمیآیدیاخیر،اگرچهمقاماتبلندپایهفرانسه
نیز خــوب میدانند برگزاری رقابــت بزرگی مثل
جامملتهای اروپا آن هم به مدت یکماه ریســک
بسیاربزرگیدراینشرایطخواهدبود.

 -3سوئد ( :)1992این دوره از مسابقات که به میزبانی سوئد برگزار
شــد ،با اتفاقات جالبی در ابتدا و پایان خود همراه بود .یوگسالوی
بهعنوان یکی از تیمهای صعودکننده ،قرار بــود به یورو  92برود اما
جنگ داخلی کشورهای منطقه بالکان باعث شد تا یوفا به این تیم
اجازه حضور در جــام ملتهای اروپا را ندهــد .به همین دلیل تیم
دانمارک در فاصله چند روز تا یورو 92ازسوی یوفا به سوئد فراخوانده
شد .دانمارکیها که به تعطیالت رفته بودند ،خیلی زود اردو تشکیل
دادند و با کمترین آمادگی ممکن به یورو  92پای گذاشتند .جالب
است بدانید همین تیم دانمارک که به واسطه جنگ داخلی بالکان به
یوروراهیافت،درنهایتجامقهرمانیمسابقاتراباالیسربرد.

ذرهبین
 10ستارهای که جایشان در یورو  2016خالی است

ناکامهای بزرگ

شهروند| در ترکیب تیمهایی که مجوز حضور
در یورو 2016را دریافت کردند ،جای خالی برخی
نامهای بزرگ دیده میشود که با حضورشان قطعا
تماشاگرانبیشتریجذباینرقابتهامیشدند.
البته نباید به راحتی از روی نام ستارههای هلندی
مثل فانپرســی ،روبــن و ...گذشــت که اصال
نتوانستندمجوزصعودبهیورو 2016رابگیرند.
کریمبنزما(فرانسه)
بعد از رســوایی اخالقی
چن د ســال قبل ،اینبار
مهاجــم فرانســوی
رئالمادریــد در فاصلــه
چندماهماندهتایوروبااتهام
اخاذی از والبوئنا ،هم تیمی
خود روبهرو شــد تا نهتنها دشــان
سرمربی تیم میزبان بلکه مردم این کشور نیز به
غیبت کریم بنزما ،ستاره تیمشان در یورو 2016
رأیدهند.
ماریوبالوتلی(ایتالیا)
مهاجم سیهچرده و جنجالی تیمملی فوتبال
ایتالیا بعــد از  2فصل ناموفقی کــه در لیورپول
و میالن ســپری کرد ،باید رقابتهای تیمملی
کشورش در یورو 2016را از تلویزیون تماشا کند.
او که در جامجهانی 2014یکی از مهرههای اصلی
ایتالیا بود ،نتوانســت نظر کونته را به خود جلب
کند.
وینسنتکمپانی(بلژیک)
قطعا مصدومیت کاپیتان
بدترین خبر بــرای مردم
بلژیک در آســتانه جام
ملتهای اروپا بود .بلژیک
که حاال یکــی از مدعیان
اصلی این رقابتها محسوب
میشود ،به دلیل مصدومیتی که از
ناحیهرانبرایوینسنتکمپانیمدافعمستحکم
و کاپیتان تیمش به وجود آمد ،استفاده از او در این
تورنمنتمحروماست.
فرانکریبری(فرانسه)
وینگر فرانسوی بایرنمونیخ بعد از اینکه مدت
زیادی بهدلیل مصدومیــت از حضور در میادین
محرومبود،برایبازگشتبهتیمملیفرانسهاعالم
آمادگی کرد اما دشان حتی نام ستاره بایرن را در
لیســت اولیه تیمش قرار نداد تا ریبری بار دیگر
خداحافظیاشازبازیهایملیرااعالمکند.
دیهگوکاستا(اسپانیا)
فصل بــدی کــه دیهگو
کاســتا همراه با چلسی
پشتسر گذاشت ،برای او
تبعات سنگینی داشت و
درنهایت باعث شد او حتی
در لیست 23نفره اسپانیا هم
قرار نگیرد .با اینکه هیچکس فکر
نمیکرد دل بوســکه به راحتی از روی نام کاستا
عبورکنداماسرمربیقرمزپوشانمهاجمانجوان
را به وی ترجیح داد.
ایلکایگوندوغان(آلمان)
ســتاره ترکتبار تیمملی فوتبال آلمان یکی
دیگر از بازیکنانی بود که در آستانه یورو  2016با
مصدومیتمواجهشد.ایلکایگوندوغانکهفصل
درخشانی را در خط میانی دورتموند سپری کرد
و همه در انتظار درخشش او در فرانسه بودند ،با
بدشانسی3ماهازمیادیندورخواهدبود.
آندرهپیرلو(ایتالیا)
یکــی از ارکان اصلــی
موفقیــت تیمملی ایتالیا
در یک دهــه اخیر بعد از
نخســتین فصلی که در
نیویورکســیتی آمریکا و
خارج از فوتبال اروپا ســپری
کرد ،توسط سرمربی ایتالیا نادیده
گرفته شــد تا او بــدون خداحافظی بــه دوران
درخشــان حضورش درجمع الجوردیپوشان
پایاندهد.
فرناندوتورس(اسپانیا)
با اینکــه عالقهمندان به فوتبال در اســپانیا
حضور فرناندو تورس آماده را به دیه گو کاســتا
در خط حمله تیم کشورشان ترجیح داده بودند،
دلبوســکه در تصمیمی جنجالی حتی مهاجم
آماده اتلتیکو را هم دعــوت نکرد .تورس با وجود
خطخوردنکاستادعوتنشدتایکیازناکامهای
بزرگلقببگیرد.
مارکورویس(آلمان)
هافبــک بدشــانس
فوتبــال
تیمملــی
آلمان کــه جامجهانی
 2014را هــم به خاطر
آســیبدیدگی از دست
داده بــود ،اینبــار هم در
آســتانه یــک تورنمنــت بزرگ
نتوانست از بند مصدومیت رها شود تا یواخیم
لو خط قرمزی روی نام او بکشد .مارکو رویس
قطعا یکــی از غایبان بزرگ آلمــان در یورو
 2016خواهد بود.
رافائل واران(فرانسه)
بازیهای فشرده در اواخر فصل در ترکیب
رئالمادرید کار دســت مدافع جوان فرانسه
داد و او را با مصدومیت شــدیدی روبهرو کرد.
رافائــل واران عــاوه بر اینکــه فینال لیگ
قهرمانان اروپــا را به دلیل ایــن مصدومیت
شدید از دســت داد ،بلکه از فهرست تیمملی
فرانسه خط خورد.

