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رياضة

«الفيفا» يوافق على زيادة فرق كأس العالم إلى  48منتخبا في 2026
صوت االحتاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الثالثاء لصالح زيادة
ع��دد ف��رق ك��أس العالم إل��ى  48من شكلها احلالي ال��ذي يضم  32فريقا
ليتجاهل املخاوف بأن يؤدي التوسع إلى انخفاض املستوى العام للبطولة
وأن يجعلها طويلة للغاية وغير عملية.
وقال االحتاد الدولي في حسابه على تويتر إن مجلس الفيفا  -وهي
اجلهة التي تتخذ القرارات  -صوت باالجماع في صالح التغيير الذي
سيتم تطبيقه في بطولة .2026
وسيتضمن النظام اجلديد دورا للمجموعات يتكون من  16مجموعة
تضم كل واحدة ثالثة فرق وقال الفيفا إن املزيد من التفاصيل سيعلن عنها
الحقا.
وجعل جياني انفانتينو رئيس الفيفا  -ال��ذي خلف سيب بالتر في
فبراير شباط املاضي  -من زي��ادة حجم كأس العالم أحد وع��وده خالل
حملته االنتخابية الناجحة.
واقترح انفانتينو في البداية بطولة من  40فريقا لكنه أضاف الحقا
ثمانية فرق أخرى إلى هذا املجموع في أكتوبر تشرين األول.
وميلك كل من االحت���ادات  211األعضاء في الفيفا صوتا واح��دا في
االنتخابات الرئاسية ولم يشارك  135منهم من قبل في كأس العالم لذا فإن
زيادة حجم البطولة كان من املرجح دائما أن ميثل إغراء.
وضمن الذين لم يتأهلوا مطلقا لكأس العالم  41من  54احتادا افريقيا
وعشر من  11احتادا في منطقة األوقيانوس.
وق��ال منتقدون  -وبينهم األندية االوروبية الكبرى صاحبة النفوذ
إضافة ملدربني بارزين  -إن الفيفا يعبث بنظام أثبت جناحه.
وينظر لكأس العالم املاضية في البرازيل على نطاق واسع باعتبارها
البطولة األفضل في تاريخ النهائيات املمتد منذ  87عاما وشهدت نتائج
مفاجئة وإثارة في اللحظات األخيرة وأداء فرديا مذهال.
وأحد مصادر القلق األخرى في النظام اجلديد أنه قد يكون هناك عدد من
املباريات في نهاية دور املجموعات يعرف الفريقان قبلها النتيجة املطلوبة
بالتحديد من أجل التأهل للمرحلة التالية.
وفي الوقت نفسه من املرجح أن تصبح التصفيات مجرد أمر شكلي
للمنتخبات القوية.
وضمت أول كأس عالم في اوروج���واي  13فريقا فقط و 17مباراة.
وشارك  16فريقا اعتبارا من بطولة  1934وأضيفت ثمانية فرق من 1982
وثمانية أخرى في .1998

كأس العالم سيقام مبشاركة  48منتخبا في 2026

االحتاد الدولي للتنس يصدر عقوبات
رادعة بحق متهمني بالفساد
أعلنت جلنة االنضباط في االحتاد الدولي للتنس
الثالثاء إيقاف الالعب األسترالي نيك ليندال ملدة سبعة
أعوام مع تغرميه  35ألف دوالر إثر إدانته بتهم فساد.
وف��رض��ت عقوبات أق��ل على مواطنيه ب��ران��دون
والكني ،الذي أوقف ملدة ستة أشهر ،وإي��زاك فروست
الذي خضع بالفعل لإليقاف بسبب عدم تعاونه مع
وحدة نزاهة التنس (تي.آي.يو) في حتقيقاتها بشأن
االشتباه في أنشطة غير مشروعة.
وقال مسؤولون إن املخالفات ارتكبت في بطولة
فيوتشرز التابعة لالحتاد الدولي للتنس والتي أقيمت
في توومبا في كوينزالند خالل سبتمبر .2013
وأدين ليندال ،الذي كان املركز  187هو األفضل في
مسيرته بالتصنيف العاملي لالعبي التنس احملترفني
 ،بالتدخل لتغيير نتيجة مباراة وع��دم التعاون مع
حتقيقات وحدة نزاهة التنس.
وق��ال احملققون إن ال�لاع��ب تقدم بعرض يقضي

باعتباره مهزوما في م��ب��اراة ،وه��و ما يشكل إدان��ة
مبوجب قوانني مكافحة الفساد في التنس.
وف��ي أكتوبر  ،2013رف��ض ليندال تقدمي هاتفه
احملمول لتحليل البيانات ضمن التحقيقات.
وأعلن الالعب البالغ من العمر  28عاما اعتزاله
بعدها بفترة قصيرة.
وطبقا للعقوبة التي فرضت عليه ،يحظر على
ليندال املشاركة أو حضور أي منافسات للتنس طوال
سبعة أعوام .وأدين أيضا في وقت الحق بتهمة ارتكاب
سلوك مخالف إزاء تقدمي املعلومات وفرضت عليه
غرامة قيمتها  730دوالر.
أما والكني ( 22عاما) املصنف  1066على العالم،
فقد أدي��ن مبحاولة التدخل لتغيير نتيجة ،بينما
أدين فروست املصنف  1515على العالم بسبب عدم
التعاون مع وحدة نزاهة التنس برفضه تقدمي هاتفه
احملمول لتحليل بياناته ضمن التحقيقات.

روسية شابة تطيح باملصنفة األولى كيربر
من بطولة سيدني للتنس
منيت استعدادات اجنليكه كيربر الستراليا املفتوحة
التي تنطلق األسبوع القادم بانتكاسة بعدما خسرت
الالعبة األملانية املصنفة األول��ى عامليا مبجموعتني
متتاليتني أمام الروسية الشابة داريا كاساتكينا في
ال��دور الثاني لبطولة سيدني الدولية للتنس يوم
ال��ث�لاث��اء .وف��ي ي��وم سيئ للمصنفات الكبار ف��ازت
كاساتكينا ( 19عاما) بنتيجة  6-7و 2-6على كيربر
احلاصلة على لقبني في البطوالت األربع الكبرى والتي
تأهلت ل��دور الثمانية في برزبني األسبوع املاضي.
وقالت كاساتكينا املصنفة  26عامليا في مقابلة على
جانب امللعب «م��ن الصعب ش��رح األم��ر في الواقع.
تغلبت على املصنفة األول��ى عامليا وهذا ال يحدث كل
ي��وم ».وأض��اف��ت «أعتقد أنني سأحصل على بعض
الثقة» في إشارة ألولى البطوالت األربع الكبرى في
العام والتي تنطلق يوم االثنني القادم في ملبورن حيث
ستدافع كيربر عن لقب فردي السيدات.
وفي وقت سابق فازت أنستاسيا بافليوتشنكوفا
مبواجهة روسية خالصة أمام سفيتالنا كوزنتسوفا
لتطيح بحاملة اللقب في مجموعتني متتاليتني.
وفازت بافليوتشنكوفا على كوزنتسوفا املصنفة
التاسعة عامليا بنتيجة  5-7و 3-6لتضرب موعدا
في دور الثمانية مع الكندية أوجيني بوشار التي
حققت مفاجأة أخرى بالفوز على دومينيكا سيبولكوفا

املصنفة الثالثة .كما سقطت اإليطالية روبرتا فينشي
املصنفة التاسعة أمام التشيكية باربورا ستريكوفا -6
 2و 3-6لكن كارولني وزنياكي املصنفة األولى عامليا
سابقا خالفت هذا التوجه وفازت 6-صفر و 5-7على
القازاخستانية يوليا بوتينتسيفا.
ودخلت بافليوتشنكوفا املواجهة بعد اخلسارة
خمس مرات في آخر ست مباريات أمام كوزنتسوفا
وتأخرت مرتني في املجموعة األولى.
وك��ان��ت كوزنتسوفا ( 31ع��ام��ا) ت��رس��ل للفوز
باملجموعة األولى والنتيجة تشير لتقدمها  4-5قبل
أن تفوز بافليوتشنكوفا بثالثة أشواط متتالية لتحسم
املجموعة.
وقالت بافليوتشنكوفا «أنا سعيدة جدا ألنها ليست
فقط املدافعة عن اللقب بل هي مواطنتي ومن أول عشر
العبات في التصنيف وخاضت موسما رائعا في العام
املاضي».
وستلعب بافليوتشنكوفا في امل��ب��اراة املقبلة مع
الكندية بوشار التي حققت انتصارها الرابع على
التوالي على األراضي الصلبة على سيبولكوفا املصنفة
السادسة عامليا بنتيجة  4-6و.3-6
وهذه ستكون أول مباراة لبوشار في دور الثمانية
بإحدى بطوالت رابطة الالعبات احملترفات في عشرة
أشهر منذ تأهلها إلى نهائي ماليزيا املفتوحة.

االحتاد األرجنتيني يحدد
موعد انتخاباته الرئاسية
أعلنت جلنة تصحيح األوض��اع ،التي تدير ش��ؤون االحتاد
األرجنتيني لكرة القدم عن تفاصيل اتفاقها مع االحتاد الدولي
للعبة «فيفا» حول الدعوة لعقد انتخابات داخلية في  28أبريل
املقبل ،لتلغي بهذا ال��دع��وة السابقة ،التي أطلقتها اجلمعية
العمومية غير العادية في األسبوع املاضي لعقد االنتخابات في
فبراير املقبل.
وقال االحتاد األرجنتيني لكرة القدم في بيان له« :لم يتم إعالم
جلنة تصحيح األوضاع ،أو أي أحد داخل مجلس اإلدارة ،أو أي
من املوظفني ،بوجود اجتماع جلمعية عمومية غير عادية في 15
فبراير من أجل اختيار الرئيس اجلديد».
وق��رر «فيفا» بعد فضيحة االنتخابات األخ��ي��رة لالحتاد
األرجنتيني لكرة القدم في ديسمبر  ،2015عندما كان هناك
تعادال في األصوات بني املرشحني االثنني ،اللذين تقدما خلوض
تلك االنتخابات ،بواقع  38صوتا لكل منهما ،في حني بلغ عدد
املشاركني في التصويت  75ناديا فقط ،التدخل في أعمال هذا
االحتاد ،الذي يعاني من أزمة مالية ومؤسسية طاحنة.
وعني فيفا جلنة على رأس االحت��اد األرجنتيني لكرة القدم،
من أجل تصحيح أوضاعه الداخلية وإع��ادة صياغة لوائحه،
ثم الدعوة لعقد انتخابات ،طبقا لبرنامج زمني مت االتفاق عليه
مبباركة احتاد أمريكا اجلنوبية للعبة «كومنيبول».
وأضافت جلنة فيفا املهيمنة على شؤون االحتاد األرجنتيني
لكرة القدم« :البرنامج اجلديد يحظى مبوافقة فيفا وكومنيبول».
وم��ن املقرر أن يتم الكشف عن الالئحة اجل��دي��دة لالحتاد
األرجنتيني في  23يناير اجلاري من أجل السماح ألي طرف من
ذوي الشأن إبداء رأيه في التعديالت ،التي قد يراها مناسبة ،في
مدة زمنية ال تتجاوز  6فبراير املقبل.
واختتمت جلنة فيفا بيانها ،قائلة« :بعد اعتماد الالئحة
اجلديدة لالحتاد األرجنتيني لكرة القدم سيتم الدعوة لعقد
االنتخابات في  28إبريل  ،2017وسيتم فتح باب الترشح طبقا
ملا تقره اللوائح اجلديدة».

قطع رأس متثال ميسي
في بوينوس آيريس
تعرض متثال جنم ن��ادي برشلونة اإلسباني ،األرجنتيني
ليونيل ميسي في العاصمة بوينوس آيريس ،لعمل تخريبي
تسببت في تدمير معظمه ،فيما وُ ضع الرأس منفصال إلى جانب
ما تبقى من التمثال.
ويجسد التمثال املصنوع من األلياف الزجاجية ومادة الراتنغ
ميسي وهو يراوغ بالكرة بقدمه اليسرى .إالّ أن نصفه العلوي
اختفى ،ولم يتبق منه سوى قدميه والكرة .وقال مسؤولو املدينة
إنه سيتم إصالح التمثال في أسرع وقت ممكن .ولم يكن اإلثنني
أفضل أي��ام ميسي ،فباإلضافة إل��ى تدمير متثاله ،خسر أمام
منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل العب لكرة
القدم عام  2016في احلفل الذي إقيم في مدينة زيوريخ.

فرنسا حصدت  1.220مليار يورو
بفضل «يورو »2016
حصدت فرنسا عوائد بقيمة مليار و 220مليون
يورو من كأس أمم أوروبا لكرة القدم التي استضافتها
خ�لال يونيو ويوليو املاضيني ،في حني أن تنظيم
البطولة كلف رسميا خزائن الدولة أقل من  200مليون،
وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة (كينيو) بالتعاون مع
مركز قانون واقتصاد الرياضة في ليموج.
وي���رى م��ع��دو التقرير ،امل��ق��رر أن تقدمه وزارة
الرياضية الفرنسية اليوم بشكل مفصل ،أن كأس أمم
أوروبا «يورو  »2016كانت مربحة للغاية بالنسبة
للبلد األوروب���ي ،وكانوا ق��دروا في يناير املاضي أن
عوائده ستمثل نحو  0.1باملئة من إجمالي الناجت
احمللي.
وتكلف بناء وحتديث  11ملعبا أقيمت عليها 51

مباراة في إطار البطولة  160مليون يورو من املال
العام ،يضاف إليها ،بشكل خاص 24 ،مليون أنفقتها
املالية العامة على األمن ،ما ميثل ضعف امليزانية التي
رصدت في البداية نظرا لتنامي التهديدات اإلرهابية.
وم��ق��اب��ل م��ا أنفقته اإلدارات احل��ك��وم��ي��ة ،درت
استضافة البطولة األوروب��ي��ة عوائد بقيمة 625.8
مليون يورو على قطاع السياحة ،و 596مليون يورو
على التنظيم.
ووفقا لتقديرات معدو التقرير ،فإن فرنسا استقبلت
 613ألف زائر أجنبي خالل البطولة ،أنفقوا  154يورو
يوميا ،وأقاموا بفرنسا متوسط  7.9أيام.
كما مثل ارتفاع النشاط االقتصادي بفضل البطولة
على مستوى التوظيف  116.750شهرا من العمل.

شاختار سيلعب مع سلتا فيغو
خارج ملعبه في يوروبا ليغ
سيستضيف شاختار مباراته في دور  32للدوري
األوروبي لكرة القدم ضد سيلتا فيغو الشهر املقبل في
خاركيف التي تبعد حوالي  300كيلومتر عن مدينته
املضطربة دونيتسك.
وكتبت يوليا سفيتليتشنا رئيسة بلدية خاركيف
على فيسبوك «اتخذ القرار وهو نهائي».
وأض��اف��ت «ستقام م��ب��اري��ات ال���دوري األوروب���ي
في مدينتنا .أمتنى أن تكون هناك مباريات وليس

فقط مباراة واح��دة .نفعل أيضا كل شيء في وسعنا
للحصول على حق استضافة مباراة أوكرانيا وتركيا
بتصفيات كأس العالم في خاركيف».
ويخوض شاختار مبارياته القارية في لفيف بغرب
أوكرانيا منذ أن قاد مقاتلون موالون لروسيا متردا في
شرق البالد  -حيث يقع معقل النادي في دونيتسك
 عام .2014وستقام مباراة العودة يوم  23فبراير.

أوساسونا يحرم فالنسيا من الفوز
بالوقت القاتل في الليغا
أسفرت آخر مباريات األسبوع الـ 17من ال��دوري
اإلسباني بني أوساسونا وضيفه فالنسيا على ملعب
السادار في بامبلونا ،عن تعادل إيجابي .3-3
وكان فالنسيا هو املبادر بالتسجيل عن طريق منير
احل��دادي (ق ،)2قبل أن يدرك أوري��ول ريرا التعادل
سريعا ألوساسونا (ق ،)7وقبل انتهاء الشوط أهدى
ريرا هدف التقدم لفالنسيا بعد إدخاله الكرة باخلطأ
في مرمى فريقه (ق.)45

وأدرك روب���رت���و ت��وري��س ال��ت��ع��ادل م��ن جديد
ألوس��اس��ون��ا بهدف أح���رزه (ق ،)62بعدها بقليل
وحتديدا في (ق ،)73وضع مارتني مونتويا فريقه
فالنسيا في املقدمة مرة أخرى.
وأهدر دانييل باريخو فرصة تعزيز تقدم فالنسيا
بعد إضاعته ركلة ج��زاء احتسبها احلكم لفريقه
(ق ،)87ليأتي عقاب أوساسونا سريعا (ق )90بهدف
التعادل الذي أحرزه كارلوس كليرك.

وستبروك يقود أوكالهوما سيتي للفوز
على شيكاغو بولز في الـ «»NBA
تابع راس��ل وستبروك م��وزع أوكالهوما سيتي ثاندر
تألقه وقاد فريقه أوكالهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على
مضيفه شيكاغو بولز  94-109االثنني في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفني.
وك��ان وستبروك على بعد متابعة (ريباوند) وحيدة
من حتقيق ثالثيته املزدوجة «تريبل دابل» الثامنة عشرة
هذا املوسم ،إذ سجل  21نقطة و 14متريرة حاسمة و9
متابعات.
وهذه رابع مرة هذا املوسم يقف وستبروك على بعد نقطة
أو متريرة حاسمة أو متابعة من حتقيق ثالثية مزدوجة.
ولم تتجسد املواجهة املتوقعة بني وستبروك وجنم بولز
جيمي باتلر ،إذ دفع األخير ثمن مرضه يوم املباراة فسجل
نقطة يتيمة في  29دقيقة.
ول��م يسجل باتلر ال��ذي اختير أفضل الع��ب األسبوع
املاضي في املنطقة الشرقية ،أية تسديدة من  6محاوالت
وسحبه مدربه من املباراة في الشوط الثاني.
وقال مدرب بولز فريد هويبرغ« :بطبيعة احلال ،نقدر
محاولته خوض املباراة ،لكنه عانى كثيرا ومت إرساله إلى
املنزل بعد خروجه في الربع الثالث».
وك��ان املخضر دواي��ن واي��د أفضل مسجل لبولز مع 22
نقطة ،فيما أضاف الوكالهوما العب االرتكاز النيوزيلندي

ستيفن ادام��س  22نقطة ،والعب االرتكاز التركي البديل
اينيس كانتر  20نقطة و 11متابعة.
وعن أداء أدامس ،قال وستبروك« :طوال السنة ،يقومون
بتسهيل مهمتي ف��ي طرفي امللعب ،دفاعيا وهجوميا.
(أدام��س) قوة كبيرة ،وكما قلت سابقا ،عندما يكون في
فورمته من الصعب الفوز علينا».
ورفع أوكالهوما رصيده إلى  23فوزا و 16خسارة في
املركز السابع ضمن املنطقة الغربية ،وهو نفس مركز بولز
في الشرقية (.)19-19
روز مفقود
وقدم أنتوني ديفيس مباراة رائعة اخرى عندما سجل
 40نقطة وقاد نيو اورليانز بيليكانز الى الفوز على مضيفه
نيويورك نيكس .96-110
والتقط ديفيس  18متابعة وضرب  3كرات ساحقة ،بيد
أن التركيز في ملعب «ماديسون سكوير غاردن» انصب على
العب غاب عن اللقاء هو املوزع ديريك روز.
وغاب روز عن فريقه نيكس بشكل مفاجىء ،ولم ينجح
مدربه جيف هورناسيك بتبرير ذل��ك بعد اللقاء .وقال
هورناسيك« :ال منلك اآلن أية معلومات لنشرحها لكم .يجب
أن ننتظر ما سيقوله ديريك بنفسه».
وقال الفرنسي يواكيم نواه زميل روز أنه اتصل به بعد

اللقاء وهو على ما يرام ،فيما نقلت شبكة «اي اس بي ان» ان
الالعب غاب عن املباراة ألسباب عائلية.
وبلغ معدل تسجيل روز ( 28عاما) ،أفضل العب عام
 2011في الدوري 17.3 ،نقطة في  33مباراة هذا املوسم.
وف��ي ظ��ل غيابه ،خسر نيكس للمرة الثامنة ف��ي تسع
مباريات.
على أرض امللعب ،ط��رد جنم نيكس كارميلو انتوني
بسبب اعتراضه على التحكيم في الربع الثالث ،قبل قليل
من طرد البديل كايل اوكوين بسبب خطأ عنيف ارتكبه ضد
ديفيس ارسله الى مقاعد البدالء.
وحقق ديفيس ثنائيته املزدوجة «دابل دابل» الرقم 25
هذا املوسم ،وسجل  40نقطة او اكثر للمرة اخلامسة ،وهو
ثاني افضل رصيد في الدوري بعد وستبروك.
وقال ديفيس« :ألعب بشكل عدواني ،وعندما نلعب
بهذه الطريقة يصعب الفوز علينا» .وفي مينيابلويس،
سجل الدومينيكاني كارل-انتوني تاونز  34نقطة
و 11متابعة ليقود مينيسوتا تيمبروولفز إلى الفوز
على ضيفه داالس مافريكس  .92-101وهذا أول فوز
ملينيسوتا بعد  4خسارات ،علما بأنه ينافس للهرب من
مواقع القاع في املنطقة الغربية ( )26-12على غرار
داالس متذيل الترتيب (.)27-11

لقطة من مباراة أوكالهوما سيتي ثاندر و شيكاغو بولز في دوري كرة السلة األميركي

