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فوز امللف الثالثي املشترك بني أميركا وكندا واملكسيك بتنظيم مونديال 2026

جانب من اجتماع كونغرس فيفا أمس

ستقام ك��أس العالم لكرة القدم  2026في الواليات
املتحدة واملكسيك وكندا بعدما صوتت اجلمعية العمومية
لالحتاد الدولي (الفيفا) أمس األربعاء لصالح العرض
الثالثي املشترك الستضافة البطولة.
وحصل عرض أمريكا الشمالية على  134صوتا مقابل
 65للمغرب .واختار عضو واحد في اجلمعية العمومية
عدم التصويت ألي من العرضني.
وستكون بطولة  2026األول��ى مبشاركة  48فريقا
ارتفاعا من الشكل احلالي للبطولة واملكون من  32فريقا.
وتبدأ بطولة هذا العام في روسيا يوم اخلميس.

وحصل العرضان على فرصة أخيرة مل��دة  15دقيقة
لكل منهما القناع االحتادات األعضاء في اجتماع اجلمعية
العمومية في مركز املعارض في موسكو حيث تعهد عرض
أمريكا الشمالية بأن تدر البطولة ربحا يبلغ  11مليار
دوالر بينما قال املغرب إنه سيجني أرباحا قيمتها خمسة
مليارات دوالر.
ورغم أنها ستكون أول بطولة تستضيفها ثالث دول،
فإن أغلب املباريات ستقام في الواليات املتحدة.
وم��ن بني  80م��ب��اراة ،ستقام عشر مباريات في كندا
وعشر في املكسيك و 60في الواليات املتحدة ،بينما يقام

النهائي باستاد م��ت الي��ف ف��ي نيوجيرزي وه��و ملعب
نيويورك جيتس املنافس في دوري كرة القدم األمريكية.
وقال كارلوس كورديرو رئيس االحتاد األمريكي لكرة
القدم ”نشكركم على منحنا شرف استضافة كأس العالم
في  .2026واستضافت ال��والي��ات املتحدة ك��أس العالم
من قبل عام  1994بينما استضافتها املكسيك في 1970
و .1986ولم تستضف كندا من قبل كأس العالم للرجال
لكنها نظمت بطولة السيدات في .2015
وفشل املغرب اآلن في محاوالته الستضافة كأس العالم
خمس مرات.

وامل��رة األخ��ي��رة التي ص��وت فيها الفيفا على حقوق
استضافة كأس العالم كانت في  2010حيث كان القرار
يتخذ عن طريق أعضاء اللجنة التنفيذية القدمية الذين
اختاروا روسيا لبطولة  2018وقطر من أجل .2022
ومت إيقاف العديد من أعضاء هذه اللجنة الحقا بعد
تورطهم في فضيحة الفساد التي عصفت باالحتاد الدولي
عام .2015
ووف��ق نظام الفيفا اجلديد الختيار الدولة املضيفة،
أصبح لكل االحتادات األعضاء حق التصويت.
وس��اف��ر امل��س��ؤول��ون ع��ن العرضني ح��ول العالم في

إنفانتينو :انتشلت «الفيفا» من مستنقع الفساد
أكد جياني انفانتينو ،رئيس االحت��اد الدولي
لكرة القدم ،أمس األربعاء ،أن الفيفا عاد للحياة مرة
أخرى بفضل سياساته ،وذلك بعد أعوام ظل فيها
«محاصرا بفضائح الفساد».
واستعرض رئيس الفيفا ،املوقف املالي لالحتاد
الذي يترأسه خالل كوجنرس الفيفا الـ  68املنعقد
حاليا في العاصمة الروسية موسكو ،مؤكدا أن
االحتاد لديه مستقبل واعد.
وق��ال انفانتينو« :عندما جئت في  2016كان
الفيفا منظمة ميتة إكلينيكيا ،اليوم املؤسسة عادت
للحياة ،لقد استعادت الشغف والفرحة».
وأض������اف امل����س����ؤول ال���س���وي���س���ري ق��ائ�لا:
«اإلص�ل�اح���ات ال��ت��ي أطلقناها اخل��اص��ة بنظام
اإلدارة كانت حاسمة من أجل أن يكون الفيفا اليوم
مؤسسة مزدهرة».
واختير انفانتينو رئيسا للفيفا ف��ي فبراير
 2016خلفا للرئيس السابق جوزيف بالتر ،الذي
ترك منصبه بسبب فضائح الفساد.
واستطرد إنفانتينو «اآلن توجد شفافية كاملة
في تدفق األموال ،كلنا يعرف أو ميكنه أن يعرف من

أي يأتي كل فرانك وكل يورو وكل دوالر وأين يتم
إنفاقه ،كل شيء موثق ومعلن ،املستقبل سيكون
أكثر إشراقا ،يتم استثمار األموال بشكل جيد».
وأعلن االحتاد الدولي لكرة القدم ،أن خسائره
في  2017ج��اءت أقل مما كان متوقعا ،وذل��ك في
الوقت الذي يواصل فيه االحت��اد تعافيه من أزمة
مالية إث��ر القضية املتعلقة ب��ادع��اءات الفساد
والرشى.
وذكر الفيفا ،خالل اجتماع جمعيته العمومية
(كوجنرس الفيفا) املنعقد في العاصمة الروسية
موسكو ،أن خسائره في  2017بلغت  189مليون
دوالر مقابل خسائر بلغت  443مليون دوالر في
العام السابق ،وكشف أن االحتياطي لديه يبلغ
 930مليون دوالر.
وأوضح الفيفا أن التدابير التي اتخذها للسيطرة
على التكاليف ،وفرت للميزانية  180مليون دوالر.
وقال أليخاندرو دومينجيز رئيس اللجنة املالية
بالفيفا ،إن إي��رادات فترة األرب��ع سنوات ،ما بني
 2015و ،2018قد تصل إلى  6مليارات دوالر ،بدال
من 656ر 5مليار كانت متوقعة.

بالتر يغيب عن املباراة االفتتاحية
تأكد غياب السويسري جوزيف بالتر ،الرئيس السابق لالحتاد الدولي،
عن املباراة االفتتاحية ملونديال روسيا ،اليوم اخلميس.
ولم يحدد بالتر ،موعد سفره إلى روسيا ،ملشاهدة أي من مباريات
املونديال .وقال متحدث باسم بالتر ،أن الرئيس السابق للفيفا ،البالغ من
العمر  82عاما ،سيحدد في غضون أيام ،موعد سفره إلى روسيا.
وأك��د بالتر ،قبل ع��دة أشهر ،أن��ه يخطط للسفر إل��ى روسيا ملتابعة
املونديال ،بناء على دعوة من الرئيس الروسي فالدميير بوتني.
وت��ورط بالتر في سلسلة من فضائح الفساد ،مما أدى إلى إيقافه 6
أعوام ،عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم.

أالردايس يشعر بالغيرة بسبب
عدم قيادة إجنلترا في روسيا

قال سام أالرداي��س مدرب إجنلترا السابق إنه يعتقد أنه كان ينبغي
أن يقود املنتخب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم وأنه يشعر ”بغيرة
شديدة“ ألن بديله جاريث ساوثجيت سيقود التشكيلة ب��دال منه في
روسيا .وأصبح أالرداي��س ( 63عاما) مدربا إلجنلترا في يوليو متوز
 2016لكنه أقيل بعد  67يوما بسبب التصرف ”بشكل غير الئق“ بعدما
مت تصويره دون أن يدري خالل محاولة تقدمي نصيحة لكيفية االلتفاف
على لوائح االحتاد اإلجنليزي .وقال أالردايس ”الغيرة هي ما أشعر به .أنا
محبط جدا .كان من املفترض أن أكون أنا هناك .لسوء احلظ بسبب بعض
الظروف لم يحدث ذلك” .لو كان مت التحلي مبزيد من الصبر أعتقد أني كنت
سأبقى مدربا إلجنلترا حتى اآلن“.
وقاد ساوثجيت إجنلترا إلى التأهل لكأس العالم بعد جتنب اخلسارة
خالل مشوار التصفيات لكن أالردايس منح دعمه الكامل للمدرب احلالي.
وقال أالردايس ”لقد تعافيت اآلن ورغم أني سأشعر بغيرة شديدة فإني
سأشاهد جاريث والالعبني وأمتنى لهم األداء بشكل رائع“.

بوتني يشكر «الفيفا» على الفصل
بني الرياضة والسياسة
وجه الرئيس الروسي فالدميير
بوتني شكره لالحتاد الدولي لكرة
القدم (الفيفا) يوم األربعاء على
إبعاد السياسة عن الرياضة قبل
ي��وم واح��د على انطالق نهائيات
كأس العالم.
وتستضيف روس��ي��ا البطولة
م��ن  14يونيو ح��زي��ران إل��ى 15
يوليو متوز في  12استادا موزعة
على م��دن بينها موسكو وس��ان
بطرسبرج وسوتشي.
وق����ال ب��وت�ين خ�ل�ال اج��ت��م��اع
اجلمعية العمومية للفيفا في
موسكو وه��و يقف ب��ج��وار كأس
العالم ”أرغب ف��ي التأكيد على
ال��ت��زام الفيفا مب��ب��دأ الفصل بني
الرياضة والسياسة“.

جياني انفانتينو

«املانشافت» يتدرب للمرة األولى في روسيا
شهد امل��ران األول للمنتخب األملاني في
روسيا ،استعدادا خلوض مشوار الدفاع
عن اللقب في ك��أس العالم  ،2018أمس
األرب��ع��اء ،حضور  500مشجع ،وش��ارك
فيه جميع ال�لاع��ب�ين ال 23ف��ي القائمة
النهائية للمنتخب.
وبعد أن خضع خ�لال الفترة األخيرة
لبرنامج تأهيل خاص بسبب مشكلة في
الركبة ،عاد مسعود أوزيل وشارك ضمن

جانب من تدريبات املنتخب األملاني

صفوف املنتخب ،وذل��ك بعد أن غ��اب عن
املباراة الودية التي فاز فيها الفريق على
نظيره ال��س��ع��ودي  1 / 2ي��وم اجلمعة
املاضي.
وج���رى ال��س��م��اح للجماهير بحضور
م��ران اليوم ،وم��ن املقرر أن يجري املدير
الفني يواخيم لوف تدريبات للفريق بعيدا
عن األنظار لوضعه اللمسات األخيرة قبل
خوض البطولة.

محاولة للفوز باألصوات.
وكان كورديرو قال إن العرض سيدر دخال قيمته 14
مليار دوالر وأرباحا بقيمة  11مليار دوالر للفيفا .ويتوقع
العرض أيضا دخال قياسيا من مبيعات التذاكر.
ومت��ث��ل النتيجة دف��ع��ة ق��وي��ة لرئيس الفيفا جياني
إنفانتينو ،الذي كان معروفا بأنه حريص على رؤية أول
بطولة موسعة تقام في أمريكا الشمالية.
وستقام بطولة  2022في قطر بينما تنطلق نسخة
 2018في موسكو اليوم اخلميس حني تلعب روسيا ضد
السعودية.

ويستهل املنتخب األملاني مشوار الدفاع
عن اللقب مبواجهة نظيره املكسيكي يوم
األح��د املقبل ،قبل أن يلعب ضد منتخبي
السويد وك��وري��ا اجلنوبية باملجموعة
السادسة.
ويقيم املنتخب األمل��ان��ي ف��ي ضاحية
فاتوتينكي مبوسكو خالل فترة املونديال،
ويتدرب على مالعب تابعة لنادي سيسكا
موسكو الروسي.

الرئيس الروسي فالدميير بوتني

البرازيل مستعدة لتقلبات
الطلب على الكهرباء
خالل كأس العالم
أبدت احلكومة البرازيلية جاهزيتها للتعامل مع التقلب الشديد
في الطلب على الكهرباء خالل نهائيات كأس العالم لكرة القدم إذ
سيترك أغلب الناس في البلد املهووس بكرة القدم كل شيء باستثناء
التلفزيون من أجل مشاهدة مباريات املنتخب الوطني في روسيا.
وتصبح البرازيل في حالة شلل عندما يلعب املنتخب الوطني،
الفائز باللقب خمس مرات ،في كأس العالم .وتنخفض أحمال الكهرباء
بشكل حاد قبل انطالق املباريات ثم ترتفع بشدة في فترة الراحة بني
الشوطني حني يهرع الناس إلى احلصول على مشروب من البراد أو
اعداد الفشار في أفران (امليكروويف) .ومع استئناف اللعب ينخفض
الطلب على الكهرباء بشدة.
وقال الفارو فلوري فيلوسو دي سيلفيرا مدير قسم تكنولوجيا
املعلومات في الشبكة الوطنية للكهرباء ”تتسبب مثل هذه األحداث
في سلوك مختلف متاما للنظام مقارنة باأليام العادية .لكننا اعتدنا
على ذلك“.
ويختلف متاما الروتني اليومي للبرازيليني خالل أيام مباريات
املنتخب الوطني في ك��أس العالم .وتبدل امل��دارس مواعيد بعض
الفصول أو تلغيها متاما ،وتسمح الشركات للموظفني بالعودة
ملنازلهم مبكرا أو توفر تلفزيونات حتى يكون بوسع العاملني متابعة
املباريات في مكان العمل .وتنطلق كأس العالم في روسيا اليوم
اخلميس حيث يلعب أصحاب األرض ضد السعودية بينما تبدأ
البرازيل مشوارها أمام سويسرا يوم األحد املقبل ضمن املجموعة
اخلامسة التي تضم أيضا كوستاريكا وصربيا.

