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«الفيفا» يدرس زيادة منتخبات مونديال قطر 2022
ي��درس مجلس االحت��اد الدولي لكرة القدم
(فيفا) غدا اجلمعة في ميامي األميركية تبني
رفع عدد املشاركني في مونديال  2022من 32
إلى  48منتخباً ،بدعم من رئيسه السويسري
جاني انفانتينو.
وكان االحتاد الدولي أقر رفع عدد املشاركني
بدءا ً مونديال  2026املقرر في الواليات املتحدة
وكندا واملكسيك ،بيد أن انفانتينو يسعى للقيام
بذلك في املونديال القطري.
ه���ذه اخل��ط��وة س��ت��ؤدي إل���ى زي����ادة ع��دد
املباريات من  64إلى .80
وإلقناع مجلس فيفا ،أكدت دراسة جدوى من
قبل االحتاد الدولي حصلت عليها وكالة فرانس
برس أن توسيع عدد املشاركني سيؤمن «بني
 300و 400مليون دوالر كعائدات إضافية،
بينها  120مليون دوالر أميركي حقوق نقل
تلفزيوني 150 ،مليون دوالر حقوق تسويق
و 90مليون دوالر من بيع التذاكر.
لكن بعض اخلبراء يعتقدون أن نحو 80%
من العقود مع شركات التلفزيون قد مت توقيعها
في الدول الكبرى ،فيما هناك تضخيم حول بيع
حقوق التسويق.
وبحسب رافاييل بولي مدير مرصد كرة
القدم في مدينة نوشاتل السويسرية ،فإن
إنفانتينو «سينجح بالوصول إلى أهدافه».
وكان إنفانتينو قال إثر القمة التنفيذية لفيفا
في يناير املاضي في مراكش «نعتقد بأن رفع
ع��دد املنتخبات في مونديال  2026هو قرار
جيد ،ونحن ن��درس إمكانية تنفيذ ه��ذا األمر
اعتبارا ً من  .2022أظهر القطريون انفتاحاً
لدرس هذه املسألة».
وتابع «أغلبية االحتادات تأمل بأن يحصل
هذا األمر .لكن يجب معرفة ما إذا كان ذلك ممكنا
من الناحية التنظيمية .بالتأكيد ،سيكون من
الصعب تنظيم مونديال بـ 48منتخباً في قطر
وحدها .الفكرة هي إقامة بعض املباريات في
دول مجاورة».
ولم تبد الدوحة حتى اآلن موقفاً سلبياً أو

كونغرس «الفيفا» يناقش زيادة عدد املنتخبات في مونديال قطر 2022

إيجابيا ً من زيادة العدد.
كأس العالم لألندية
وسيكون ملف توسيع كأس العالم لألندية
على ط��اول��ة البحث ف��ي ميامي ،بعد مناداة
إنفانتينو بجعلها «أكثر أهمية بكثير ..نريد أن
جنعلها كأس عالم حقيقية ،رمبا مبشاركة 24
نادياً في البداية (مقابل  7حالياً) .أبرز األندية
تتواجد في أوروب��ا ،لكننا في حاجة إلى أندية
من مختلف أنحاء العالم .نريد أن جنعلها كأس

عالم حقيقية كما هي احلال بالنسبة إلى كأس
العالم للمنتخبات».
لكن عدة مصادر أش��ارت في نهاية فبراير
امل��اض��ي أن��ه مت استبعاد ال��ع��رض امل��ق��دم من
مجموعة من املستثمرين يضمن عائدات تصل
إلى  25مليار دوالر فيما يتعلق باملشروع ،وأنه
بحال متت املوافقة على املبدأ اجلديد للبطولة
«سيتم تسويقها تقليدياً عن طريق استدراج
ع���روض» .وكانت مجموعة من املستثمرين

لم يفصح ال��ـ «فيفا» عن ـسمائهم ،في وقت
أشارت فيه صحيفة «نيويورك تاميز» إلى أن
معظمهم من اليابان والشرق األوسط --قدمت
عرضاً بقيمة  25مليار دوالر لالستثمار في
املشروع اجلديد لكأس العالم لألندية وفي
«دوري لألمم» ،تشارك فيه املنتخبات املتوجة
بالبطوالت القارية ،وهو أشبه بكأس للعالم
مصغرة جتمع كل عامني  8منتخبات دولية.
ويدافع إنفانتينو عن مشروع جتديد كأس

العالم لألندية لتشمل  24فريقاً اعتبارا ً من عام
 2021بدالً من سبعة في الصيغة احلالية لها،
على أن تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما
هي احلال في الوقت احلالي.
ولقي امل��ش��روع األس��اس انتقادات عنيفة
خ��ص��وص �ا ً م��ن رئ��ي��س االحت����اد األوروب����ي
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين ،الذي رأى أنه
يفتقد للشفافية وأن مونديال األندية سيشكل
منافسة لدوري أبطال أوروبا ،البقرة احللوب

أرسنال يسعى لتحقيق «رميونتادا» أمام رين في «يوروباليغ»
هل سيستطيع فريق أرس��ن��ال اإلنكليزي قلب
تأخره ذهاباً أم��ام رين الفرنسي ( )3-1واقتالع
بطاقة العبور إلى ربع النهائي؟.
لم يعتد االسباني أون��اي إمي��ري على اخلسارة
في مسابقة ال��دوري األوروب��ي «يوروبا ليغ» في
كرة القدم ،إالّ أنه بات يتوجب على مدرب أرسنال
االنكليزي عندما يستضيف رين الفرنسي في إياب
الدور ثمن النهائي اليوم اخلميس ،أن يجد االجوبة
لفريقه في حال اراد تعويض خسارته  3-1ذهاباً،
واالبقاء على آماله بحصد أول ألقابه في عامه األول
مع «املدفعجية».
ويعتبر إمي��ري ع��راب ف��وز إشبيلية االسباني
بثالثة ألقاب متتالية في ي��وروب��ا ليغ بني عامي
 2014و ،2016كما أن فوز فريقه احلالي باللقب
سيضمن له العودة إلى دوري أبطال أوروبا ،بعدما
غاب عن املسابقة القارية في املوسمني املاضيني.
وحتضر الفريق اللندني بأفضل الطرق ملواجهة
ضيفه الفرنسي على ملعبه «االمارات» ،بفوزه على
م��ط��ارده املباشر مانشستر يونايتد 2-صفر في
ال��دوري االنكليزي املمتاز ،ما أهله للتقدم للمركز
الرابع املؤهل إلى دوري االبطال برصيد  60نقطة،
بفارق نقطتني عن «الشياطني احلمر».
وكان أرسنال بكر في التسجيل في مباراة الذهاب
عبر مهاجمه النيجيري أليكس أيوبي في الدقيقة
ال النقص
الرابعة ،إال أن ري��ن رد بثالثية مستغ ً
ال��ع��ددي في صفوف املدفعجية إث��ر ط��رد مدافعه
الدولي اليوناني سقراطيس باباستاتوبولوس
(.)41
وحتدث إميري بواقعية عما حدث أمام رين ذهاباً
ال «نعرف على سبيل املثال  ،ميكن ملباراة أن
قائ ً
تتبدل كثيرا ً مع بطاقة حمراء أو هدف ،لذا من املهم
جدا ً أن نسيطر على مشاعرنا».

السابق نابولي الفائز على ريد بول سالزبورغ
أيضا .إشبيلية االسباني
النمسوي بثالثية نظيفة ً
لم يحسم تأهله إث��ر تعثره أم��ام ضيفه سالفيا
براغ التشيكي  2-2ذهاباً ،لذا يتوجب على حامل
لقب ه��ذه املسابقة خمس م��رات أن ينهي املهمة
على أرض منافسه .ومن املرجح أن تتمثل الكرة
االسبانية في ربع النهائي عبر فياريال وفالنسيا،
في ح��ال فشل إشبيلية في التأهل .ف��األول قطع
ش��وط�اً كبيرا ً ب��ف��وزه الكبير  1-3على مضيفه
زينيت سان بطرسبورغ.
ويعاني فياريال األمرين في ال��دوري احمللي
بحلوله في املركز  16وبات مهددا ً بالسقوط إلى
الدرجة الثانية .كما خطا فالنسيا ،خطوة مهمة
نحو الدور التالي بفوزه على ضيفه كراسنودار
الروسي  1-2ذهابا ً.

لالحتاد األوروبي ،ولو أن تنظيمه سيكون مرة
كل أربع سنوات.
وه��دّد تشيفيرين مبقاطعة املجلس الذي
سينعقد في ميامي ،بيد أن أحد اخلبراء يرى
أن «س��ي��اس��ة ال��ك��رس��ي ال��ف��ارغ��ة تبقى أس��وأ
استراتيجية».
وال��ت��ق��ى ال���رج�ل�ان ف��ي جمعية االحت���اد
األوروب��ي العمومية األخيرة ،وأش��ار متحدث
باسم االحت��اد القاري مطلع األسبوع احلالي
لفرانس برس «نحن على اتصال منتظم».
اتفاق مبدئي؟
وإذا ك��ان إنفانتينو يحظى بدعم معظم
االحت���ادات القارية ،إال أن رئيس فيفا الذي
وضع جانباً مشروع دوري األمم اجلديد« ،قد
يكتفي في ميامي باتفاق مبدئي» حول كأس
عالم لألندية موسعة» بحسب ما يرى خبير
آخر رفض الكشف عن اسمه.
وتابع «القرار النهائي سيتخذ في االجتماع
املقبل للمجلس ف��ي ب��اري��س ف��ي يونيو ،قبل
اجلمعية الناخبة» التي ستنتخب إنفانتينو
بالتزكية لوالية جديدة.
وهناك نقاط خالف أخرى تتمثل في توزيع
امل��داخ��ي��ل ب�ين األن��دي��ة واالحت����ادات القارية.
وفيما كان فيفا مييل نحو منح األندية 75%
واالحتادات القارية « 25%يقترح اآلن تقاسم
املداخيل بنسبة  »50-50بحسب املصدر عينه.
وكان إنفانتينو أعلن ترشحه رسمياً على
هامش مونديال روس��ي��ا  ،2018معتبرا ً أن
االحت���اد ك��ان «منظمة ميتة س��ري��ري �اً» يوم
انتخابه ،وأصبح منظمة «تنبض باحلياة،
مليئة بالفرح ،الشغف ،مع رؤية مستقبلية».
وإنفانتينو هو الرئيس التاسع في تاريخ
الفيفا املمتد  112عاماً ،وانتخب في  26فبراير
 2016خلفاً للسويسري جوزيف بالتر بعد
فضيحة فساد م��دوي��ة ف��ي املنظمة الدولية،
متفوقا ً على رئيس االحتاد اآلسيوي البحريني
سلمان بن ابراهيم آل خليفة ( 115صوتا ً مقابل
.)88

خروج مفاجئ لديوكوفيتش
من إنديان ويلز لتنس
وفوز نادال وفيدرر

إنتر النقاذ موسمه
أرسنال مطالب بالفوز بثنائية نظيفة أمام رين الفرنسي

عودة الكازيت

تشيلسي ونابولي لضمان التأهل

وتلقى أرسنال دفعة معنوية كبيرة بعد
ق��رار االحت��اد االوروب���ي لكرة القدم (ويفا)
تخفيض عقوبة مهاجمه الفرنسي ألكسندر
الكازيت الى مباراتني بدالً من ثالث.
بعدما كان نال بطاقة حمراء ام��ام باتي
بوريسوف البيالروسي في الدور السابق.
ما يعني أن الكازيت سيكون جاهزًا للعب
أمام الضيف الفرنسي.

تشيلسي وبخالف موطنه أرسنال وضع قدماً
في الدور ربع النهائي بفوزه املستحق على ضيفه
دينامو كييف 3-صفر ملعب ستامفورد بريدج
في لندن.
ويدخل النادي اللندني ضمن قائمة االندية
املرشحة لرفع الكأس في باكو في  29أيار /مايو
املقبل ،وهناك إمكانية كبيرة ملدربه اإليطالي
ماوريتسيو س��اري أن يالقي في طريقه فريقه

سان جيرمان يسحق ديجون
برباعية ويتعافى من صدمة
اخلروج األوروبي

فرحة العبي باريس سان جيرمان

خ��اض ب��اري��س س��ان جيرمان مباراته األول���ى بعد صدمة
اخلروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليسحق ديجون 4-
صفر ويوسع الفارق إلى  17نقطة عن أقرب مطارديه في صدارة
دوري الدرجة األولى الفرنسي أول من أمس.
وأجرى سان جيرمان أربعة تغييرات على التشكيلة األساسية
التي خسرت  1-3على أرضها أمام مانشستر يونايتد األربعاء
املاضي لكنه احتفظ باملدافع بريسنل كيمبمبي الذي احتسبت
ضده ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو املساعد تسببت في
اخلروج من دوري األبطال.
ولم يجد بطل فرنسا أفضل من ديجون لنسيان أحزانه حيث
وضع ماركينيوس فريق املدرب توماس توخيل في املقدمة بعد
سبع دقائق .وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني قبل االستراحة
بعد عمل رائع من زميله أنخيل دي ماريا.
وجعل دي ماريا النتيجة 3-صفر من ركلة حرة بعد مرور
خمس دقائق من الشوط الثاني وح��رم إط��ار املرمى مبابي من
التسجيل مجددا قبل أن يكمل إيريك مكسيم شوبو-موتينج
الرباعية في الوقت بدل الضائع.

ويستقبل إنتر ميالن ،الذي يحتل املركز الرابع
في الدوري االيطالي ،ضيفه إينتراخت فرانكفورت
خامس «البوندسليغا» ،بعدما كان فرط ذهاباً
بفوز ثمني واكتفى بتعادل سلبي.
وسيكون فريق ال��ـ «ن��ي��رات��س��وري» مطالباً
بالفوز ف��ي ملعبه جوزيبي مياتسا ملواصلة
مشواره في املسابقة الوحيدة التي ميلك فيها
فرصة إنقاذ موسمه بعد خروجه خالي الوفاض
من مسابقة الكأس احمللية واحتالله املركز الرابع
في الدوري احمللي.
ويتوجب على بنفيكا البرتغالي ،أن يقلب
تخلفه بهدف يتيم إلى فوز في حال أراد متابعة
مشواره ،عندما يستقبل على أرضه دينامو زغرب
الكرواتي.

هل يعود ريال مدريد إلى عصر «الغاالكتيكوس» مع زيدان؟
بعد ع��ودت��ه على رأس اجل��ه��از الفني
لريال مدريد ،يريد زين الدين زيدان إعادة
النادي امللكي إلى «حيث يجب أن يكون»
من خالل تعاقدات مع كوكبة مع النجوم
ليستعيد بالتالي سياسة «غاالكتيكوس»
التي اعتمدها رئيس النادي فلورنتينو
بيريز سابقا ً.
وجلأ بيريز في مطلع األلفية الثالثة
الى تعاقدات مع جنوم من الصف األول على
رأسهم زيدان نفسه ،البرازيلي رونالدو،
البرتغالي لويس فيغو واإلنكليزي ديفيد
بيكهام ،لكن الصفقة الضخمة األخيرة
التي قام بها تعود الى عام  2014عندما
حصل على خدمات صانع ألعاب منتخب
كولومبيا ونادي موناكو الفرنسي حينها
خاميس رودريغيز.
وبعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو
رون��ال��دو إل��ى يوفنتوس اإليطالي نهاية
املوسم املاضي ،لم يبادر نادي العاصمة
اإلسبانية الى التعاقد سوى مع احلارس
البلجيكي تيبو كورتوا ،فدفع الثمن غالياً
هذا املوسم ألنه سيخرج خالي الوفاض
بعد توديعه دوري أبطال أوروب��ا وكأس
إسبانيا ف��ي م��دى أي���ام قليلة وابتعاده
ب��ف��ارق كبير ع��ن برشلونة املتصدر في
الدوري احمللي .لكن األمور ستختلف بعد
عودة زيدان وهذا ما حتدثت عنه صحيفة
«سبورت» الكاتالونية بقولها «قدوم زيدان
هو رسالة واضحة للسوق (االنتقاالت).
بعد أن غ��اب منذ س��ن��وات ،سيدفع ري��ال
مدريد مبالغ طائلة هذا الصيف» مؤكدة
«عودة غاالكتيكوس» الى ملعب سانتياغو
برنابيو .وترافقت عودة زيدان إلى تعزيز
الشائعات حول ق��دوم العبني جدد أمثال
البلجيكي إدين هازار أو الفرنسي كيليان

زيدان يتحدث مع العبي ريال مدريد في تدريبات األمس

مبابي أو البرازيلي نيمار.
ولم يخف ه��ازار رغبته في الدفاع عن
أل��وان النادي اإلسباني العريق صاحب
ال��رق��م ال��ق��ي��اس��ي ف��ي ع���دد األل���ق���اب في
دوري أبطال أوروب��ا ( 13م��رة) وق��ال في
تصريحات سابقة ف��ي أكتوبر املاضي
«ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم .لن
أكذب عندما أقول بأنه حلمي منذ صغري».
لكن املشكلة تكمن في أن تشيلسي قد
ال يفرط بجوهرته البلجيكية ال سيما بان
االحت���اد ال��دول��ي للعبة منعه م��ن إج��راء
التعاقدات خالل فترة االنتقاالت الصيفية
والشتوية املقبلتني.
وال شك بأن قدوم هازار سيعني نهاية
مسيرة اجلناح الويلزي غاريث بايل كما
توقعت صحيفة «ماركا» التي قالت «إيامه
م��ع��دودة ال سيما الطريقة ال��ت��ي انتهت
عالقته ب��زي��دان وفشله ه��ذا امل��وس��م» في
إشارة إلى عدم جناحه في سد الثغرة التي
تركها رونالدو.

وباالضافة إلى ه��ازار ،قد يكون مبابي
على رادار زي���دان وه��ذا م��ا غ��ذاه رئيس
النادي عندما قال في املؤمتر الصحافي لدى
تقدمي زيدان «زيدان فرنسي ويتفق متاماً
مع مبابي ورمبا يحصل أمر ما».
وعندما سئُل بيريز «مبابي أو نيمار؟»،
رد رجل األعمال بدبلوماسيته املعهودة
«احب االثنني».
وتؤكد صحيفة «أس» اإلسبانية بأن
«نيمار ه��و الصفقة ال��ت��ي ي��ري��د امتامها
فلورنتينو بيريز أكثر م��ن غيرها ،لكن
زيدان يعتقد بأن جنوما ً آخرين يستطيعون
تقدمي للفريق أكثر من البرازيلي».
ومن بني األسماء التي حتدثت الصحف
اإلسبانية عن إمكانية انتقالها الى ريال
م��دري��د ،ب��رز اس��م الع��ب وس��ط مانشستر
يونايتد الفرنسي بول بوغبا الذي حاول
زي��دان احلصول على خدماته في السابق
باالضافة الى هداف توتنهام هاري كاين
وزميله الدمناركي كريستيان اريكسن.

ديوكوفيتش ودع بطولة إنديان ويلز للتنس

حقق فيليب كولشرايبر املفاجأة وف��از  4-6و 4-6على نوفاك
ديوكوفيتش في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز للتنس أول من
أمس ليطيح باملصنف األول عامليا من املسابقة التي أحرز لقبها خمس
مرات سابقا.
واحتفل الالعب األملاني باالنتصار بتوجيه لكمات في الهواء بعدما
أظهرت إعادة الفيديو أن ضربته األمامية القوية ملست اخلط في نقطة
املباراة ليحقق أكبر مفاجأة في إنديان ويلز هذا العام.
ولم يظهر ديوكوفيتش ،الذي لم يكن خسر أي مجموعة منذ دور
الستة عشر في بطولة أستراليا املفتوحة في يناير املاضي ،مبستواه
املعهود خالل  98دقيقة من اللعب.
وارتكب ديوكوفيتش  27خطأ سهال واستغل فرصة واحدة من
خمس فرص لكسر إرسال منافسه وحطم مضربه بعد خسارة نقطة
بسبب اإلحباط.
لكن هذا لم يقلل من سعادة كولشرايبر ( 35عاما) باالنتصار
ألول مرة خالل مسيرته الطويلة على العب يحتل صدارة التصنيف
العاملي.
وقال كولشرايبر ”هذه حلظة استثنائية جدا .بكل تأكيد أشعر
بسعادة كبيرة عند مواجهة أفضل الالعبني لكن في أغلب األحيان
يكون الفوز من نصيبهم.
وجاءت خسارة ديوكوفيتش في اليوم الذي شهد إخفاق نعومي
أوساكا املصنفة األولى عامليا في الدفاع عن لقبها إذ خسرت  3-6و-6
 1أمام بليندا بنتشيتش.
وف��ي مفاجأة أخ��رى س��دد البولندي ه��وب��رت هوركاتش عشر
ضربات إرس��ال ساحقة خ�لال ف��وزه  6-4و 4-6و 3-6على كي
نيشيكوري املصنف السابع عامليا ليصعد إلى الدور الرابع.
واحتاج هوركاتش املصنف  67عامليا إلى أكثر من ساعتني ليكمل
انتفاضته أمام منافسه الياباني وصيف بطل أمريكا املفتوحة 2014
وسط أجواء مشمسة في إنديان ويلز.
وسيلتقي هوركاتش ( 22عاما) في الدور املقبل مع الكندي الصاعد
دينيس شابوفالوف الذي واصل مسيرته الرائعة وفاز  4-6و2-6
على الكرواتي مارين شيليتش املصنف العاشر صاحب الضربات
القوية.
وبعد املباراة عبر شابوفالوف عن تقديره للمشجعني عن طريق
الغناء وتوجيه الشكر لهم في امللعب رقم  3بالبطولة.
وخسر الروسي دانييل ميدفيديف املصنف  14بنتيجة  3-6و2-6
أمام الصربي فيليب كراينوفيتش املصنف  113عامليا.
لكن كراينوفيتش لن يكون مرشحا ملواصلة مسيرته عندما يواجه
اإلسباني رفائيل نادال املصنف األول عامليا الذي فاز  3-6و 1-6على
األرجنتيني دييجو شوارتزمان ليبلغ دور الستة عشر باملسابقة.
واحتاج روج��ر فيدرر املصنف الرابع عامليا إلى أقل من ساعة
واح���دة للفوز على مواطنه ستانيسالس فافرينكا  3-6و4-6
وسيلعب في ال��دور املقبل مع البريطاني كايل إدموند ال��ذي تغلب
على رادو ألبوت مبجموعتني متتاليتني في وقت سابق.
ولم يتعرض األمريكي جون إيسنر ،الذي بلغ نهائي إنديان ويلز
في  ،2012ألي معاناة خالل الفوز  3-6و 4-6على جيدو بيا ،مع
الروسي كارين ختشانوف الذي فاز  5-7و 3-6على مواطنه أندريه
روبليف.

