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لیگ قهرمانان اروپا و هیجان 
همیشگی اش دوباره تمام دنیا را 
تسخیر خواهد کرد. یک رقابت 
تماشایی که امشب دومین شب از 
دور گروهی اش را سپری می کند. 
برخورد جذاب ناپولی و لیورپول، 
شــروع بازی های گروه مرگ و 
البته حضور ســتاره های ایرانی 
نبردهای امشــب را فوق العاده 

تماشایی خواهد کرد. فینال سال 
2010 لیگ قهرمانان نیز در نبردهای 
امشب تکرار خواهد شد.  این یک 
چهارشنبه تماشایی برای فوتبال 
اروپا خواهد بود. یک شب دیدنی با 
نبردهایی که نمی شود از  آنها چشم 

برداشت.

مالقات با چهره آشنا
لیورپول و ناپولی امشــب در حالی 
با هم روبه رو می شوند که در پنج سال 

گذشته ســه بار در گروه های مشترک 
لیگ قهرمانان قــرار داشــته اند و به 
شناخت بسیار خوبی از هم رسیده اند. 
ناپولی امشــب میزبان لیورپول است. 
تیم ایتالیایی در هــر دو دیدار خانگی 
قبلی اش با قرمزها، زمیــن را به عنوان 
تیم برنده ترک کرده است. آنها در خانه 
تیم بسیار قدرتمندی هستند. تیمی 
که در پنج بازی از 6 تقابل خانگی اخیر 
با تیم های انگلیسی در لیگ قهرمانان 
برنده بوده اســت. تیم کلوپ که شروع 

بسیار پرنوســانی در این فصل داشته، 
بعد از توقف روبه روی اورتون در دربی 
مرسی  ساید حاال برای این رقابت جذاب 
آماده می شود. لیورپول فصل گذشته 
تبدیل به اولین تیم انگلیسی تاریخ شد 
که هر 6 مسابقه اش در دور گروهی لیگ 
قهرمانان را با برد پشت سر می گذارد. آنها 
در این فصل به دنبال تکرار این موفقیت 
هستند. نبرد دیگر این گروه در هلند بین 
آژاکس و رنجرز برگزار می شود. هر چهار 
تقابل قبلی این دو تیم به سود آژاکس 
به پایان رسیده است. این بدترین آمار 
رنجرز روبه روی همــه رقبای اروپایی 
به شــمار می رود. در بین تیم هایی که 
حداقل 50 بازی در لیگ قهرمانان انجام 
داده اند، رنجرز کم ترین درصد پیروزی 
را دارد. آنها این فصل در گروه دشواری 
قرار دارند و بعید است که بتوانند این آمار 

را بهتر کنند.

رونمایی از مرگ!
هم بایرن و هم اینتر قبل از شــروع 
لیگ قهرمانان، هفته بدی را پشت سر 
گذاشته اند. بایرن با یک نمایش بد در 
بوندس لیگا روبــه روی یونیون برلین 
متوقف شد و اینتر در دربی دالمادونینا 
مقابل میالن شکســت خورد. هر دو 
تیم حاال از صدر جدول لیگ شان دور 
شده اند و این نشانه خوبی برای ناگلزمان 
و اینزاگی نیست. در هفت برخورد قبلی 
این دو باشگاه، هر کدام سه برد به دست 
آورده اند. برای اینتری ها، این نبرد یادآور 
فینال سال 2010 لیگ قهرمانان است. 
جایی که با گل های دیگو میلیتو بایرن 
را شکست دادند تا سه گانه ژوزه مورینیو 
کامل شود. 10 بازی اخیر اینتر روبه روی 
تیم های آلمانی در اروپا 39 گل داشته و 

انتظار می رود که جدال امشب نیز جدال 
پرگلی شــود. بایرن اما در 10 مسابقه 
اخیر روبه روی تیم های ایتالیایی بازنده 
نبوده است. جالب اینکه اینتر در 6 تجربه 
اخیر حضور در لیگ قهرمانان فقط یک 
بار فصل را با برد شــروع کرده اســت. 
دیگر بازی این گروه، بین بارســلونای 
متوقف نشــدنی ژاوی و ویکتوریاپلژن 
برگزار می شود. بارسا بعد از آتش بازی 
مقابل سویا، خودش را برای این مسابقه 
آماده می کند. این اولین تجربه اروپایی 
لواندوفسکی از زمان پیوستن به بارسا 

خواهد بود.

هیجان در گروه معمولی ها
بازی امشب در استادیوم تاتنهام، 
اولین برخورد تاریخ دو باشــگاه اسپرز 
و مارسی خواهد بود. تاتنهام در چهار 
بازی از پنج نبرد خانگی اخیر با تیم های 
فرانسوی برنده بوده است. مارسی اصال 
خاطره خوشــی از تیم های انگلیسی 
ندارد و در 13 برخورد اخیر با این تیم ها 
فقط یک بــار برنده بوده اســت. آنها 
روبه روی نمایندگان هیچ کشوری به 
این اندازه شکست نخورده اند. تاتنهام 
که بعــد از دو فصل غیبــت، دوباره به 
اروپا برمی گردد و هــواداران این تیم 
هیجان زیادی برای رونمایی دوباره از 
اسپرز دارند. دیگر دیدار این گروه نیز 
درســت مثل همین مسابقه، برخورد 
تیم هایی است که هرگز با هم مسابقه 
نداده اند. آینتراخت به عنوان قهرمان 
فصل گذشته لیگ اروپا امشب میزبان 
اســپورتینگ لیســبون خواهد بود. 
اســپورتینگ در 13 بازی از 14 بازی 
اخیر در زمین تیم های آلمانی بازنده 
بوده است. آینتراخت تنها تیم این فصل 

لیگ قهرمانان است که برای اولین بار به 
این جام وارد می شود. آنها یکی از پنج 
تیم آلمانی این فصــل لیگ قهرمانان 

هستند.

گالدیاتورهای تولید ایران! 
ستاره های ایرانی نیز امشب کارشان 
را در لیگ قهرمانان اروپا شروع می کنند. 
پورتو در اســپانیا روبه روی اتلتی قرار 
خواهد گرفت. یک بازی سخت و بزرگ 
که البته فصل گذشته نیز اتفاق افتاده 
بود. ایــن ســیزدهمین فضل حضور 
اتلتــی در لیگ قهرمانان اســت و آنها 
را از این حیث به ســومین باشگاه برتر 
فوتبال اسپانیا تبدیل خواهد کرد. تیم 
کنسیاسئو فصل گذشــته در همین 
مرحله از رقابت ها کنار رفت اما این بار آنها 
با انگیزه بیشتری به این جام وارد خواهند 
شد. دیگر مسابقه این گروه در بلژیک 
بین بروژ و لورکوزن انجام می شود. تیم 
بحران زده آلمانی به عنوان قعرنشین 
بوندس لیگا، باید شروع متفاوتی در لیگ 
قهرمانان داشته باشد. شکست در این 
مسابقه شاید یک تغییر بزرگ را روی 

نیمکت این باشگاه رقم بزند.
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کي روش فاصله اي تا بازگشت به نیمکت
تیم ملي ندارد

بمب ساعتی در جیب اسکوچیچ!
 نام سرمربی جدید تیم ملی حتی در پایان 
جلســه هیات رئیســه نیز اعالم نشد. قبل از 
اولین جلسه هیات رئیســه با مدیران جدید 
فدراسیون، گفته می شــد که این جلسه پیام 
مهمی برای همه هواداران فوتبال ایران خواهد 
داشت. در طول جلســه نیز چند رسانه حتی 
اسم و جزئیات قرارداد ســرمربی جدید تیم 
ملی را فاش کردند اما در نهایت، ســخنگوی 
فدراســیون باز بر همان موضوع همیشــگی 
تکیه داشت و اعالم کرد که کارلوس کی روش 
ســوژه بحث امروز هیات رئیسه نبوده و نام او 
حتی در این جلســه نیز مطرح نشده است. با 
اعالم اصولی؛ اسکوچیچ برای چندمین بار در 
آستانه اخراج، ابقا شده اما این بار تکیه گاه او 
از همیشه سست تر است. بعید به نظر می رسد  
که اسکو در جام جهانی نیز روی نیمکت تیم 
ملی قرار بگیرد. ظاهرا فدراسیون انتخاب اش 
را انجام داده و تنها منتظر یک زمان مناسب 
برای اعالم این خبر هست. شاید هم کی روش 
هنوز جواب نهایی را به فدراسیون نداده و آن ها 
منتظر چنین تاییدی هستند. در این شرایط 
باید گفت کي روش دیگر فاصله اي تا بازگشت 
به نیمکت تیم ملي ندارد و حتي ممکن است تا 

آخر این هفته به ایران سفر کند.

اتحادیه اروپا: 
 اظهارات اردوغان علیه یونان 

نگران کننده است 
اتحادیه اروپا نسبت به آنچه »اظهارات خصمانه« 
رئیس جمهوری ترکیه در خصــوص جزایر یونانی 
دریای اژه خوانده شــد، ابراز نگرانی کرد. به گزارش 
یورونیوز، رجب طیب اردوغان روز شنبه در سخنانی 
مدعی شد که یونان جزایر »غیرنظامی شده« دریای 
اژه را به اشغال خود درآورده و برای کشورش ایجاد 
مزاحمت می کنــد. اردوغان همچنین ضمن طرح 
این ادعا که یونان حریم هوایی ترکیه را نقض و برای 
هواپیماهای کشورش در دریای اژه مزاحمت ایجاد 
کرده، آتن را به پرداخت بهایی سنگین برای اقدامات 
خود تهدید کرد. رئیس جمهوری ترکیه ســپس با 
اشاره ضمنی به فرمول همیشگی عملیات نظامی 
کشورش در شمال ســوریه خطاب به دولتمردان 
یونان گفت: اشغال جزایر)دریای اژه( توسط شما، ما 
را به هیچ وجه مقید به چیزی نمی کند. وقتی زمانش 
برسد، ما هر کاری را که الزم است انجام خواهیم داد. 
ناگهان در یک شب دست به اقدام می زنیم. اتحادیه 
اروپا با دو روز تاخیر ســرانجام روز دوشــنبه به این 
ســخنان واکنش نشــان داد و اظهارات اردوغان را 
خصمانه و تهدیدآمیز خواند. پیتر استانو، سخنگوی 
جوزپ بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا طی نشستی مطبوعاتی در پاسخ به سوال یک 
خبرنگار در خصوص اظهــارات اخیر رجب طیب 
اردوغان گفت: این اظهارات خصمانِه رهبری سیاسی 
ترکیه علیه یونان و مردم یونان باعث نگرانی جدی 
می شود. وی در ادامه تاکید کرد: ما از ترکیه انتظار 
داریم که از هرگونه تهدیــد لفظی خودداری کند و 
متعهد به ارتقای روابط حسن همجواری باشد. استانو 
افزود: هرگونه اختالف و مسئله حل نشده در روابط با 
یونان، باید با حسن نیت، به صورت مسالمت آمیز و از 
راه گفتگو مطابق با قوانین بین المللی و بر اساس اصل 

روابط حسن همجواری مورد بررسی قرار گیرد.  

خبر

آدرنالین/ جهان

تیم به تیم با شب جذاب لیگ قهرمانان

چهارشنبه در بهشت!

باالخره پــس از ماه ها انتظار تکلیف 
نخســت وزیر در بریتانیا معلوم شــد 
و لیز تــراس که تا چنــد روز پیش همه 
او را بــه عنوان وزیر خارجه این کشــور 
می شناختند، جایگزین بوریس جانسون 
شد. تراس ســومین زنی است که پس 
از مارگارت تاچر، غول سیاســی دوران 
جنگ سرد و ترزا می، نخست وزیر بریتانیا 
می شود. او دیروز )سه شنبه( پس از دیدار 
با الیزابت دوم در قلعه بالمورال اسکاتلند 
رسماً کار خود را آغاز کرد. پیش از آن هم 
جانسون عازم آنجا شد و رسما استعفای 

خود را تقدیم ملکه این کشور کرد. 
جانسون، در ســخنانی مقابل خانه 
شماره 10 داونینگ اســتریت اجرای 
روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، توزیع 
واکسن کرونا و مقاومت در مقابل والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه در جنگ 
اوکراین را از مهم ترین دســتاوردهای 

دوران نخست وزیری اش بر شمرد. 
کمی قبل تر از آنکه جانسون سخنان 
خداحافظی خــود را مقابــل دوربین 
رسانه ها و شــبکه های خبری به سمع و 
نظر مردمش و همچنین به اطالع تمام 
دنیا برساند، در تماس تلفنی با ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین از او 
به خاطر ایستادگی و همکاری در مقابل 
روسیه تشــکر کرد؛ این آخرین پیام و 

تماس جانسون با دنیای خارج از جزیره 
بریتانیا بود. 

به باور بســیاری از کارشناسان، این 
اقدام چرچیل گونه جانسون در لحظات 
آخر نخســت وزیری اش باید ما را به یاد 
دوران جنگ سرد بیندازد اما اگر از حال 
و هوای آن روزها بیرون بیاییم می بینیم 
که جانسون با اطالع کامل چنین اقدامی 
را انجام داد. او با این اقدام کاماًل ساده به 

دنیا و به خصوص به مســکو اعالم کرد 
که لندن تا آخرین نفس از اوکراین دفاع 
خواهد کرد و از سوی دیگر از این طریق 
خواســت به آمریکا و شــرکای اروپایی  
بریتانیا بفهماند که باید آنها هم کی یف را 

در این نزاع تنها نگذارند. 
اما آنچه از حرکِت سیاسی جانسون 
در داخــل بریتانیا به جــای می ماند، 
ارثیه ای است که او برای لیز تراس به جای 

می گذارد. او با ایــن کار به صورت کلی 
نقشه راهِ سیاست خارجی کابینه خانم 
نخست وزیر را به او گوشزد کرد و با زبان 

بی زبانی او را به تقابل با مسکو فراخواند. 
توجه داشته باشید که تراس عمالً یک 
دیپلمات کهنه کار در ساختار سیاسی 
و هرم قدرت بریتانیا به حساب می آید و 
برخی ها رسیدن او به نخست وزیری را 

چندان درست نمی دانند. 

اگر به تاریخ سیاسی این کشور نگاه 
کنیم می بینیم که بحــث انتخاب وزیر 
خارجه به عنوان نخســت وزیر توسط 
هم حزبی های فرد خاصی یک ســنت 
سیاسی به حساب می آید و نمی توان به 
این مساله ایراد ماهوی گرفت اما واقعیتی 
که در بریتانیای امروز باید مورد نظر قرار 
بگیرد، بحث جایگاه لیــز تراس در افکار 
عمومــی و اینکه تا چه حــدی در میان 
مردم این کشــور مقبول است، مطرح 

خواهد بود. 

دست به عصا 
در مقابل بحران اقتصادی

تمام کســانی که در چند ماه اخیر 
اظهارات لیز تراس را زیر نظر داشتند به 
این اتفاق نظر رسیده اند که او عماًل بحث 
کاهش مالیات ها را سرلوحه شعارهای 

خود قرار داده بود. 
اگرچه بریتانیا با یک بحران معیشتی 
کم ســابقه روبه رو اســت، ولــی تراس 
می خواهد بیش از هر چیز روی افزایش 
رشــد اقتصادی تمرکز کند و این دقیقاً 
همان موضوعی اســت که باعث شده 
افکار عمومی چندان بــه آخر و عاقبت 
سیاســی او خوش بین نباشــند.  توجه 
داشته باشید که بریتانیا کشوری است که 
در زمان نخست وزیری بوریس جانسون 
و با تحریک و وعده های دونالد ترامپ از 
اتحادیه اروپا خارج شد و همین اقدام ضرر 
800 میلیارد پوندی را نصیب لندن کرد.  
بر همین اساس تراس در زمانی که غرب 

با بحران انرژی برآمــده از جنگ اوکران 
دســت و پنجه نرم می کند، شعارهایی 
را ارائه کرده که به نظر خیلی ها چندان 

درست نیست. 
بر اساس نظرسنجی جدید دیگری از 
یوگاو، اکثر مردم در بریتانیا )6۷ درصد( 
به ویژه در مورد توانایی تراس برای مقابله 
با افزایش هزینه های زندگی شک دارند 
و تقریباً 40 درصد از پاســخ دهندگان 
گفته اند که به پتانســیل او برای مقابله 
با ایــن موضوع اصال اعتمــاد ندارند! از 
سوی دیگر نیکوال استورجن، وزیر اول 
اسکاتلند هم معتقد است تراس نه تنها 
برای اســکاتلند بلکه برای کل بریتانیا 
به یک فاجعه تبدیل خواهد شد. حال 
باید دید که خانم نخســت وزیر چگونه 
می خواهد از پس این میزان مشــکل و 

مخالفت بر بیاید.

لیز تراس با کوهی از انتقادهای داخلی در خانه شماره 10 مشغول به کار شد؛ 

روزهای سخت خانم نخست وزیر در لندن!

جهان

فرشاد گلزاری

جهان نما

بریتانیا در زمان نخست 
وزیری بوریس جانسون و 
با وعده های دونالد ترامپ 
از اتحادیه اروپا خارج شد 

و همین اقدام ضرر 800 
میلیارد پوندی را نصیب 

لندن کرد و حاال طیف 
گسترده ای معتقدند لیز 

تراس نمی تواند از پِس 
 مشکالت اقصادی 

کشورش برآید

سخنگوی کرملین تاکید کرد، قبل از آنکه هر گونه نشست 
رو در رویی بین رئیس جمهور روسیه و همتای اوکراینی اش 
برگزار شود، باید موضوع یک ســری توافقات محکمی که 

رهبران روسیه و اوکراین امضا خواهند کرد مطرح باشد.
به گزارش راشــا تودی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملین در مصاحبه ای با روزنامه ایزوستیا عنوان کرد: در 
ارتباط با مســاله مذاکرات بین پوتین و زلنسکی هیچ چیز 
تغییر پیدا نکرده اســت. هیچ کس نیازی به برگزاری یک 

نشست صرفا برای اینکه نشستی برگزار کند ندارد.
او خاطر نشــان کرد،  برای اینکه پوتین و زلنسکی با هم 
دیدار کنند و ایده چنین نشستی در دستورکار قرار بگیرد، 
کارهای زیادی باید انجام شود و بنیان توافقاتی که می توانند 
در عالی ترین ســطوح رسمی شــوند، باید گذاشته شوند. 
سخنگوی کرملین در ادامه توضیحش درباره نشست بین 
روســای جمهور روســیه و اوکراین گفت: در حال حاضر 

صحبتی از آن مطرح نیست.

یک منبع دولتی عراقی اعالم کرد که نخست وزیر این 
کشــور به زودی به آمریکا سفر می کند. یک منبع دولت 
عراقی در گفت وگو با شــفق نیوز اعــالم کرد: مصطفی 
الکاظمی، نخســت وزیر عراق به آمریکا ســفر می کند 
تا به جــای برهم صالح، رئیس جمهوری این کشــور در 
نشست های مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. این 
منبع که نامش را فاش نکرد، در این باره گفت: دلیل سفر 
الکاظمی به آمریکا به جای برهم صالح؛ بررسی تحوالت 

سیاسی عراق و پیامدهای امنیتی و اقتصادی اوضاع عراق 
و همچنین اطالع از نحوه نگاه جامعه بین الملل به بحران 
سیاسی عراق اســت. طبق گفته این منبع، الکاظمی در 
جریان این سفر با مقامات بلند پایه چند کشور نیز دیدار 
و گفت وگو خواهد کرد. این منبــع دولتی عراق به تاریخ 
دقیق این سفر اشــاره ای نکرده است. حدود 10 ماه پس 
از آخرین انتخابات پارلمانی که اکتبر 2021 برگزار شد، 

عراق همچنان منتظر تشکیل دولت است.

نخست وزیر عراق به آمریکا می رودشرایط روسیه برای مذاکرات پوتین-زلنسکی اعالم شد


