
یوآخیم لوو

آماده برای هدایت برزیل

یوآخیــم لــوو ۶۳ســاله عالقه منــد اســت ســرمربی تیم ملــی فوتبــال برزیل 
شــود. برزیل پس از جام جهانی ناامیدکننده قطر به دنبال جانشــینی برای 
تیته اســت. ســرمربی ســابق تیم ملی فوتبال آلمان یک ســال و نیم اســت 
که بیکار بوده. او پس از یورو ۲۰۲۰ بعد از ۱۵ ســال از ســمت ســرمربیگری 
تیــم ملــی آلمــان کناره گیری کرد و جایش را به هانســی فلیک ســپرد. از آن  

ســال تــا کنون لوو ۶۳ســاله بدون تیم بوده اســت.

لیونل مسی

سفر خبرساز پدر لئو به عربستان

روزنامــه عــکاظ مدعــی شــد کــه پــدر مســی روز دوشــنبه از اقامتــگاه لیونل 
بــرای حضــور در ریــاض و پیوســتن بــه یکــی از تیم هــای ایــن کشــور بازدیــد 
کرده اســت. در شــرایطی که برخی از رســانه ها مدعی شــده اند که خورخه 
مســی برای مذاکره با الهالل راهی ســرزمین پادشاهی شده است، اما عده 
دیگری اعتقاد دارند پدر لئو که مدیر برنامه های او نیز محســوب می شــود، 

برای مســائل غیرفوتبالی راهی این کشــور شــده اســت

بارسلونا

پذیرش شکایت دادستانی از سوی قاضی

سیلویا لوپز، قاضی دادگاه مرکزی بارسلونا، شکایت دادستانی را علیه باشگاه 
فوتبـال بارسـلونا و رؤسـای سـابق آن سـاندرو روسـل و جـوزپ ماریـا بارتومئـو، بـه 
دلیل ارتکاب جرم فساد ورزشی برای پرداخت حدود 7 میلیون یورو به انریکز 
نگریـرا، نایـب رئیـس سـابق کمیتـه داوران فوتبـال اسـپانیا، پذیرفـت. دادگاه از 
پلیس درخواسـت کرده تا تمام فعالیت های مالی انجام شـده توسـط نگریرا را 
در طـول تقریبـاً ۲۰ سـالی کـه پرداخت هـا بـه او صـورت مـی گرفـت، بررسـی کند.

بازتاب اتفاقات بین المللی ورزش
9ورزش جهان

 zخبر

 3 بازیکن برزیلی در دام کالهبرداران  امید رئیس اینتر به رؤیایی با میالن

صعود آسان 
شگفتی ساز یورو 

۲۰۲۰؟
گروه H مسابقات یکی 
از آسان ترین گروه های 

انتخابی تاریخ برای 
واکینگ ها است، 

جایی که دانمارکی ها 
طبق قرعه کشی از 

پیش تعیین شده با 
قزاقستان، اسلوونی، 

سن مارینو و ایرلند 
شمالی همگروه 

شده اند، گروهی که 
برای دانمارک چندان 

سخت نیست و به نظر 
می رسد شاگردان 

هیولمند کار سختی 
برای صعود به یورو 

2024 نداشته باشند.
 

قرعه جذاب برای 
پرتغال

پرتغال هم یکی از 
تیم هایی بود که 
پس از جام جهانی 
2022 قطر سرمربی 

خودش را تغییر داد و 
روبرتو مارتینز بلژیکی 
را جایگزین سانتوس 

کرد، مربی ای که در 
اولین تورنمنت خودش 
کار سختی برای صعود 

به یورو 2024 ندارد 
چون در کنار تیم هایی 

مثل بوسنی، ایسلند، 
لوکزامبورگ و اسلواکی 

قرار گرفته است.

ZOOM

نگاهی به بازی های جام ملت های اروپا در نوروز

لمان آغاز ماراتن تیم ها برای دریافت بلیت آ

یکـی از تورنمنت هـای جـذاب در طـول 
ایـام نـوروز 1402 مسـابقات انتخابـی جـام 
ملت هـای اروپـا اسـت. جـام ملت هـای 
اروپـا 2024 تابسـتان سـال آینـده میـادی 
لمـان برگـزار می شـود و  بـه میزبانـی آ
رقابت هـای انتخابـی آن از 3 فروردیـن 
1402 آغـاز می شـود و تـا 3 فروردیـن 1403 

ادامـه خواهـد داشـت.
 

مصاف دو مدعی در اولین گام
طبـق قرعه کشـی صـورت گرفتـه تیم هـای 
اسـپانیا، اسـکاتلند، قبـرس، گرجسـتان و 
نـروژ در گـروه A مسـابقات انتخابـی قـرار 
گرفته انـد. گروهـی کـه دو تیـم مدعـی 
صعود در آن یعنی اسپانیا و نروژ در اولین 
گام بـه مصـاف یکدیگـر می رونـد. البتـه 
که نباید از تیم گرجسـتان با کوارتسـخلیا 
سـتاره ناپولـی هـم غافـل شـد زیـرا او در 
یک سـال اخیر نشـان داده اسـت که فرم 
بسـیار خوبـی قـرار دارد و می توانـد بـه تیـم 
ملی کشورش کمک زیادی کند اما انتظار 
صعـود از گرجسـتان در حضـور تیم هـای 
مدعـی ماننـد نـروژ و اسـپانیا عجیـب بـه 

نظـر می رسـد.

صخره سخت کومان در اولین 
گام پس از بازگشت

تیـم ملـی فوتبـال هلنـد در دو سـال اخیـر 
روزهـای پـر فـراز و نشـیبی را پشـت سـر 
گذاشـت، روزهایی که با اسـتعفای رونالد 
کومـان از هدایـت ایـن تیـم در تابسـتان 
2020 آغاز شـد و با بازگشـت همین مربی 
در فوریه سـال 2023 هم به پایان رسـید. 
کومـان در اولیـن صحبـت خـودش پس از 
بازگشـت بـه نیمکـت هلنـد بـه هـواداران 
ایـن تیـم قـول بـازی هجومـی از تیمـش 
را داد، وعـده ای کـه بـه نظـر می رسـد در 
اولیـن بـازی خـودش در دوران تـازه روی 
نیمکت الله های نارنجی قابل اجرا نباشد 
زیـرا ایـن تیـم در اولیـن گام بـا فرانسـه 
مسابقه دارد، تیمی که از مهاجمان سطح 
باالیـی از جملـه امباپـه بهره می برد و بازی 
هجومـی بـدون احتیـاط مقابـل ایـن تیـم 
می توانـد تبعـات زیـادی بـرای هلندی هـا 

داشـته باشـد.
 

نبرد انتقامی بین فینالیست های 
ومبلی

مهم تریـن بـازی گـروه C مقدماتـی بیـن 
ایتالیا و انگلیس برگزار می شود، رقابتی 
که به نوعی یک جدال انتقامی برای دو 
تیـم بخصـوص انگلیـس اسـت کـه در 

بـازی نهایـی جـام ملت هـای اروپـا 2020 
بـازی را در خانـه بـه الجوردی پوشـان 
واگـذار کردنـد.  البتـه بایـد گفـت کـه 
شـرایط حـال حاضـر تیـم تحـت هدایت 
روبرتـو مانچینـی بـا آنچـه در تابسـتان 
2021 در آن قـرار داشـت، تفـاوت 
بسـیاری دارد و احتمـال اینکـه سـه 
شـیر ها موفـق به کسـب پیـروزی مقابل 
شـاگردان مانچینـی شـوند، وجـود دارد.

 
ولز به دنبال هت تریک صعود

گـروهِ D مسـابقات انتخابـی باتوجـه 
بـه تیم هـای حاضـر در آن یکـی از قابـل 
پیش بینی تریـن گروه هـای رقابت هـای 
مقدماتـی اسـت، گروهـی که مهم ترین 
بـازی آن بیـن تیم هـای کرواسـی و ولـز 
برگـزار می شـود و اگـر اتفـاق خاصـی رخ 
ندهـد برنـده ایـن مسـابقه می توانـد بـه 
عنـوان سـرگروه بـه مرحلـه نهایـی جـام 

ملت هـای اروپـا 2024 صعـود کنـد.
 البتـه شـانس کرواسـی بـرای پیـروزی 
در ایـن مسـابقه باتوجـه بـه نمایشـی 
کـه در جـام جهانـی از شـاگردان دالیـچ 
شـاهد بودیم، به مراتب بیشـتر اسـت، 
 بـا ایـن حـال ولزی هـا نیـز انگیـزه باالیـی 
بـرای ثبـت سـومین صعـود بـه جـام 

ملت هـا دارنـد.

 کار سـخت سـانتوس بـا لهسـتان 
بـرای صعـود بـه جـام ملت هـا

فسـکی  ندو ا لو بـرت  و ر بـا  ن  لهسـتا  
مهم تریـن تیـم حاضـر در گـروه E مرحلـه 
انتخابی یورو 2024 است، تیمی که البته 
کار سختی برای صعود به مرحله نهایی با 
حضـور جمهـوری چـک دارد زیرا جمهوری 
چـک همـواره نشـان داده اسـت کـه در 
مسـابقات انتخابی تیم سرسـختی اسـت 
و باتوجـه بـه اینکـه لهسـتان و جمهـوری 
چـک از نظـر فنـی فاصلـه زیـادی ندارنـد، 
فرنانـدو سـانتوس سـرمربی اسـبق تیـم 
ملـی فوتبـال پرتغـال و فعلـی لهسـتان، کار 
سختی برای صعود به آلمان 2024 همراه 
بـا عقاب هـای سـرخ و سـفید اروپـا دارد.

 
تدسکو در محاصره دو مدعی 

صعود
گـروه F یکـی از گروه هـای جذاب این دوره 
انتخابـی جـام ملت هـای اروپـا بـه حسـاب 
می آیـد، جایـی کـه سـه تیـم مدعـی صعـود 
اتریش، سوئد و بلژیک به هم رسیده اند 
و حضـور آنهـا کار دیگـر تیم هـای حاضر در 
ایـن گـروه بـرای صعـود بـه مرحلـه نهایی را 
سخت می کند. بلژیک مدعی اول صعود 
از این گروه اسـت، تیمی که پس از اتمام 
جام جهانی قطر، دومنیکو تدسکو یکی از 

سرمربیان جوان و آینده دار فوتبال اروپا را 
استخدام کرد و از همین رو فشار زیادی را 
برای صعود به مرحله نهایی مسابقات به 
عنوان صدرنشین تحمل می کند باید دید 
تدسـکو می توانـد بـه جـام ملت هـا صعـود 
کنـد و پاسـخ اعتمـاد سـران فدراسـیون 
بلژیـک را بدهـد یـا اینکـه کار ایـن تیـم 
در اولیـن گام پـس از برکنـاری مارتینـز بـه 
مسـابقات پلـی آف و صعـود دقیقـه نـودی 
بـه مهم تریـن تورنمنـت ملـی فوتبـال در 

قـاره سـبز می کشـد.
 

مصاف حساس صربستان و 
مونته نگرو

گـروه G انتخابـی جـام ملت هـای اروپـا 
بـه علـت حضـور دو تیـم صربسـتان و 
مونته نگـرو کـه دو کشـور تحـت سـلطه 
اتحـاد جماهیـر شـوروی سـابق محسـوب 
ین  سـی تر سیا ز  ا یکـی   ، ند می شـد
گروه هـای ایـن دوره اسـت. گروهـی کـه 
البتـه ایـن دو تیـم دو مدعـی صعـود از آن 
بـه آلمـان 2024 هسـتند و جنـگ صعـود 
بـه عنـوان صدرنشـین بین ایـن دو خواهد 
بـود، جدالـی کـه البتـه بـه نظـر می رسـد 
باتوجـه بـه قـدرت صربسـتان نسـبت بـه 
مونته نگـرو بـه سـود ایـن تیـم بـه پایـان 

برسـد.

اسـتیون ژانـگ رئیـس باشـگاه اینتـر می گویـد دوسـت دارد 
رقیـب همشـهری یعنـی میـان، حریـف بعـدی تیـم او در لیـگ 
قهرمانان اروپا باشد. پس از میان که هفته گذشته با حذف 
تاتنهـام راهـی مرحلـه یک چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانـان اروپـا 
شـد، اینتـر دیگـر تیـم شـهر میـان هـم سه شـنبه شـب پورتـو را 
در پرتغـال حـذف کـرد تـا در جمـع 8 تیـم برتـر مسـابقات قـرار 
بگیـرد. ایـن اولیـن بـار طـی 12 سـال اخیـر اسـت کـه اینتـر در 
مرحلـه یک چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانـان اروپـا حضـور دارد. 
اسـتیون ژانـگ پـس از تسـاوی بـدون گل اینتـر در ورزشـگاه 
دراگائـوی اینتـر کـه ایـن تیـم را بـه لطف پیروزی یک بر صفرش 
در بازی رفت به مرحله بعدی فرستاد، گفت:»ما می خواهیم 
در تمـام تورنمنت هایـی کـه در آن حضـور داریـم، تـا پایـان راه 
برویم. رفتن تا پایان راه یعنی جام های بیشـتر. بعد از 7 سـال 
حضورمان در اینتر، این دستاورد ما را احساساتی کرده است. 

این یعنی که در مسیر درستی قدم برداشته ایم، چه در داخل 
چـه در خـارج از زمیـن بـازی و همـه دارنـد نهایـت تاش شـان را 
انجـام می دهنـد. تمـام تیم هـای راه یافته بـه مرحله یک چهارم 
نهایـی لیـگ قهرمانـان قدرتمنـد هسـتند امـا بـا نـگاه بـه آمـار 7 
فصـل گذشـته، متوجـه می شـوید کـه دربـی میـان همیشـه 
پرحرارت ترین بازی بوده اسـت. پس بله من دوسـت دارم که 

در مرحلـه یک چهـارم نهایـی بـا میـان روبـه رو شـویم.«
بـا پایـان بازی هـای دور برگشـت مرحلـه یک هشـتم نهایـی 
لیـگ قهرمانـان اروپـا، قرعه کشـی مرحله بعدی این مسـابقات 
فـردا برگـزار می شـود و در ایـن مرحلـه محدودیت هـای دور 
قبلـی از جملـه عـدم رویارویـی نماینـدگان یـک کشـور وجـود 
نخواهـد داشـت. اگـر میـان و اینتـر بـا یکدیگـر روبـه رو شـوند، 
تعـداد رویارویی هـای آنهـا در ایـن فصـل بـه 5 مـورد افزایـش 

پیـدا خواهـد کـرد.

 zبرنامه بازی ها

 لیگ برتر انگلیس
جمعه ۲۶ اسفند ۱4۰۱

23:30   ناتینگهام فارست ......  نیوکاسل
شنبه ۲7 اسفند ۱4۰۱

18:30   استون ویا ........  بورنموث
18:30   برنتفورد ........  لسترسیتی
18:30   ساوتهمپتون .......  تاتنهام
18:30   ولورهمپتون ...  لیدزیونایتد
18:30   چلسی ................  اورتون

یک شنبه ۲8 اسفند ۱4۰۱
...  کریستال پاالس 17:30   آرسنال 

جام حذفی انگلیس
شنبه ۲7 اسفند ۱4۰۱

21:15   منچسترسیتی ........  برنلی
یک شنبه ۲8 اسفند ۱4۰۱

15:30   شفیلدیونایتد ......  بلکبرن
17:45   برایتون ............  گریمزبی
20:00   منچستریونایتد ......  فوالم

بوندس لیگا آلکان
جمعه ۲۶ اسفند ۱4۰۱

23:00   مونشن گادباخ .  وردربرمن
شنبه ۲7 اسفند ۱4۰۱

18:00   آگسبورگ .............  شالکه
18:00   هوفنهایم ......... هرتابرلین
18:00   اشتوتگارت .....  ولفسبورگ
18:00   بوخوم ..............  الیپزیش
................  کلن 18:00   دورتموند 

یک شنبه ۲8 اسفند ۱4۰۱
18:00   اونیون برلین ...  فرانکفورت
20:00   بایرلورکوزن ....  بایرن مونیخ
22:00   ماینتس ...........  فرایبورگ

سری A ایتالیا
جمعه ۲۶ اسفند ۱4۰۱

............  اسپتسیا 21:00   ساسولو 
23:15   آتاالنتا ................  امپولی

شنبه ۲7 اسفند ۱4۰۱
17:30   مونتسا .............  کرمونزه
20:30   سالرنیتانا ............  بولونیا
23:15   اودینزه ...............  میان

یک شنبه ۲8 اسفند ۱4۰۱
15:00   سامپدوریا ..............  ورونا
................  لچه 17:30   فیورنتینا 
17:30   تورینو .................  ناپولی
20:30   التزیو ......................  رم
..............  یوونتوس 23:15   اینتر 

اللیگا اسپانیا
جمعه ۲۶ اسفند ۱4۰۱

23:30   رئال وایادولید ..........  بیلبائو
شنبه ۲7 اسفند ۱4۰۱

...............  کادیس 16:30   آلمریا 
18:45   رایووایکانو ...........  جیرونا
21:00   اسپانیول ..........  سلتاویگو
....  والنسیا 23:30   اتلتیکومادرید 

یک شنبه ۲8 اسفند ۱4۰۱
.........  مایورکا 16:30   رئال بتیس 
18:45   اوساسونا ...........  ویارئال
18:45   رئال سوسیداد .......  الچه
21:00   ختافه ....................  سویا
......  رئال مادرید 23:30   بارسلونا 

لیگ ۱ فرانسه
جمعه ۲۶ اسفند ۱4۰۱

23:30   لیون ....................  نانت
شنبه ۲7 اسفند ۱4۰۱

19:30   تولوز .......................  لیل
23:30   لنس .....................  آنژه

یک شنبه ۲8 اسفند ۱4۰۱
..............  موناکو 15:30   آژاکسیو 
...........  کلرمون 17:30   مون پلیه 
17:30   نیس ..................  لوریان
17:30   استراسبورگ ..........  اوسر
17:30   تروا ....................  برست
19:35   پاری سن ژرمن ........... رن
23:15   رنس .................  مارسی

انتخابی جام ملت های اروپا
پنج شنبه ۳ فروردین ۱4۰۲

00:15 )بامداد جمعه(
 ایتالیا .........................  انگلیس
...............  لیختن اشتاین  پرتغال 
 دانمارک .......................  فناند

جمعه 4 فروردین ۱4۰۲
00:15 )بامداد شنبه(

...........................  هلند فرانسه 
...........................  بلژیک سوئد 
 چک ..............................  هلند

شنبه ۵ فروردین ۱4۰۲
00:15 )بامداد شنبه( 

 اسپانیا ............................  نروژ
کرواسی ............................  ولز

یک شنبه ۶ فروردین ۱4۰۲
20:30   انگلیس .............  اوکراین
23:15   لوکزامبورگ .........  پرتغال

دوشنبه 7 فروردین ۱4۰۲
23:15   ایرلند ................  فرانسه
23:15   هلند .............  جبل طارق
23:15   سوئد .............  آذربایجان

سه شنبه 8 فروردین ۱4۰۲
23:15   ترکیه ...............  کرواسی
23:15   اسکاتلند ...........  اسپانیا

امیررضا همایون
خبرنگار

سـه فوتبالیسـت برزیلـی از جملـه گوسـتاوو اسـکارپا از تیـم 
ناتینگهـام فارسـت می گوینـد کـه در یـک کاهبـرداری رمـزارزی، 
چنـد میلیـون دالر پـول از دسـت داده انـد. اسـکارپا و هم تیمـی 
سـابقش در تیم پالمیراس سـائوپائولو، مایکه به همراه ویلیان 
بیگـود از تیـم فلومیننـزه ریودوژانیـرو، سـه بازیکنـی هسـتند کـه 
ادعـا کرده انـد ارقامـی هنگفـت را در نتیجه همکاری شـان با یک 
مؤسسـه فعـال در حـوزه رمـزارز به نـام »ایکس لنـد« از دسـت 
داده انـد؛ مؤسسـه ای کـه بـه سـرمایه  گذارانش وعـده کسـب 
سـودی هنگفـت تـا 5 درصـد در مـاه را داده بـود. اسـکارپای 29 
ساله در یک پیام صوتی که روز یکشنبه توسط بزرگترین پایگاه 
تلویزیونـی برزیـل یعنـی تـی وی گلوبـو پخـش شـد، گفـت: »مـن 
همیشـه آدم هـای نادانـی را می دیـدم کـه قربانـی کاهبـرداری  
شـرکت های هرمـی و امثـال آن می شـدند امـا حـاال خـودم هـم 
قربانـی چنیـن چیـزی شـد م و ایـن حـس وحشـتناکی دارد.« 

اسـکارپا کـه سـال 2022 به عنـوان بازیکـن فصـل لیـگ برزیـل 
معرفـی شـد و مایکـه 30 سـاله، در مـاه نوامبـر سـال گذشـته از 
مؤسسـه رمـزارزی کـه پول هـای آنهـا را بـاال کشـیده اسـت، بـه 
پلیـس شـکایت کردنـد. ایـن اتفـاق کمـی بعـد از قهرمانـی آنهـا 
بـا پالمیـراس در لیـگ برزیـل رخ داد. طبـق گفتـه اسـکارپا، او 
6/3 میلیـون رئـال برزیـل معـادل 1/2 میلیـون دالر در ایکسـلند 
سـرمایه گذاری کـرده اسـت. مایکـه نیـز 4 میلیـون رئـال معـادل 
762 هـزار دالر سـرمایه گذاری کـرده اسـت. هـر دو بازیکـن 
می گوینـد کـه هم تیمـی سابق شـان در پالمیـراس یعنـی ویلیـان 
بیگـود آنهـا را بـرای سـرمایه گذاری در ایـن مؤسسـه ترغیـب 
کـرده اسـت. بیگـود 36 سـاله هـم امـا خـودش را یـک قربانـی 
می دانـد. او گفـت: »مـن کاهبـردار نیسـتم. پـول هیـچ کسـی را 
نخـورده ام. خـودم هـم یـک قربانـی ام چـون تـا بـه امـروز پـول مـرا 

هـم نداده انـد.« 

   پنجشنبه   25 اسفند 1401  سال بیست و ششم  شماره 7271  


