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أك��د االحت���اد ال��دول��ي ل��ك��رة القدم
(فيفا) األرب��ع��اء أن نهائيات كأس
ال��ع��ال��م  2022س��ت��ق��ام ف���ي قطر
مبشاركة  32منتخبا كما كان مقررا
لها ،والتخلي بذلك عن التوصية التي
أقرها في مارس املاضي برفع عددها
الى .48
وقرر الفيفا زيادة عدد املنتخبات
امل��ش��ارك��ة م��ن  32ال��ى  48ب���دءا من
مونديال  ،2026لكنه أوص��ى خالل
اجتماع له في مدينة ميامي األميركية
ف��ي م���ارس امل��اض��ي ،بتطبيق ه��ذه
الزيادة بدءا من مونديال قطر .وكان
من املقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي
ب��ه��ذا ال��ش��أن خ�لال اج��ت��م��اع يعقده
االحت���اد ال��دول��ي ف��ي ب��اري��س مطلع
يونيو املقبل.
لكن الفيفا حسم من هذه املسألة،
ببيان أك��د فيه التخلي ع��ن اقتراح
زي���ادة ع��دد املنتخبات ف��ي النسخة
املقبلة ،وال���ذي ك��ان م��ن امل��رج��ح أن
يتطلب في حال اعتماده ،استضافة
دول مجاورة ملباريات من البطولة.
وأوضح االحتاد في بيانه “متاشيا
مع خالصات دراس��ة اجل��دوى التي
واف���ق عليها الفيفا ف��ي االج��ت��م��اع
األخ��ي��ر ملجلسه ،ق��ام الفيفا وقطر
بشكل مشترك ببحث كل االحتماالت
لزيادة عدد املنتخبات املشاركة من
 32ال��ى  48منتخبا ،عبر انخراط
ال���دول امل��ج��اورة (لقطر) ف��ي كأس
العالم .”2022
أض���اف “بعد عملية اس��ت��ش��ارة
شاملة ومعمقة مبشاركة كل املعنيني،
مت التوصل الى خالصة أنه في ظل
الظروف احلالية ،لن يكون في االمكان
تنفيذ هذا االقتراح حاليا”.
وت��اب��ع “عالوة على ذل���ك ،بحث
الفيفا وقطر مجددا بجدوى استضافة
قطر (مبفردها) بطولة يشارك فيها
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مونديال قطر سيقام مبشاركة  32منتخبا في قطر

 48منتخبا م��ن خ�ل�ال ،على وجه
ال��ت��ح��دي��د ،خ��ف��ض ب��ع��ض املعايير
األساسية للفيفا .في ه��ذا السياق،

خلص حتليل مشترك الى أنه ،ونظرا
للمرحلة املتقدمة من التحضيرات
واحل��اج��ة ال��ى إج���راء تقييم مفصل

حول التأثير اللوجستي احملتمل على
البلد املضيف ،سيكون ثمة حاجة
ملزيد م��ن ال��وق��ت ،ول��ن يكون ممكنا

اتخاذ ق��رار قبل املوعد النهائي في
يونيو .لذلك لم يتم املضي قدما بهذا
اخليار” .وختم بيان االحتاد الدولي

األرجنتني حتظى
بنصيب األسد في امللف
الالتيني للمونديال

ذكرت صحيفة ماركا اإلسبانية ،أمس
اخلميس ،أن الكرواتي لوكا مودريتش،
سيوقع خالل األيام املقبلة على جتديد عقده
مع ريال مدريد حتى .2021
أشارت الصحيفة إلى أن النتائج السيئة التي
قدمها ري��ال مدريد هذا املوسم ،وال��ذي جعلته
يخرج خالي الوفاض ،فضالً عن ظروف أخرى
أجلت اإلع�لان عن جتديد عقد الفائز بالكرة
الذهبية الذي من املقرر أن يتم خالل االيام
املقبلة.
وأضافت الصحيفة أن مودريتش (33
عاماً) يحظى بثقة املدير الفني الفرنسي
زين الدين زيدان وجماهير الريال التي
يرغب الالعب الكرواتي في تعويضها
عن املوسم املتعثر باالستعداد جيدا ً
للقادم.

لوكا مودريتش

يستعد برشلونة اإلسباني
إلعالن التعاقد مع العب هولندي
جديد ،بعد إمت��ام ضم فرينكي
دي يوجن جنم أياكس ،في وقت
سابق.
ووفقًا لصحيفة “سبورت”
ال��ك��ت��ال��ون��ي��ة ،ف���إن برشلونة
أنهى االت��ف��اق م��ع جرونينجن
الهولندي على ضم العب الشاب
لودوفيت ريس ( 18عامًا) ،ومت
وض��ع اللمسات األخ��ي��رة على
الصفقة.
وم�����ن امل��ن��ت��ظ��ر أن ي��ق��دم
برشلونة العبه اجلديد ،اليوم
اخلميس ،بعد أن سافر الالعب
إل��ى كتالونيا أم��س األرب��ع��اء،
وأج��رى الكشف الطبي وأنهى
تفاصيل االتفاق على عقده.
ووف��� ًق���ا لـ”سبورت” ف��إن
انتقال ريس لبرشلونة سيكون
مل��دة  5مواسم مقابل  7ماليني
يورو.
وسيحسم إرنستو فالفيردي
امل��دي��ر الفني للبارسا موقف
ري��س ،وإذا ك��ان سيشارك مع
ال��ف��ري��ق األول ،أم س��ي��ب��دأ مع
برشلونة .B
ول���م يكتفي ال��ب��ارس��ا ب��دي
ي��وجن وري���س م��ن ه��ول��ن��دا في
ميركاتو الصيف ،فمازالت هناك
م��ح��اوالت مستميتة م��ن أجل
التعاقد مع ماتياس دي ليخت
مدافع أياكس.
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«الفيفا» :مونديال قطر بـ  32منتخب ًا

مودريتش سيجدد
عقده مع ريال مدريد
حتى 2021

برشلونة
يحسم صفقة
هولندية
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تتطلع األرج��ن��ت�ين لتحظى بستة مقار في
مونديال  ،2030في حني تريد تشيلي املشاركة
بأربع مدن ،مقابل مدينتني لكل من أوروج��واي
وباراجواي.
ويأتي ذلك في إطار ملف الترشيح املشترك
بني هذه الدول ،الستضافة كأس العالم ،وفقا ملا
اقترحه ممثلو البلدان الـ ،4في اجتماع مبدينة
سانتياجو عاصمة تشيلي.
وخ�لال ه��ذا االج��ت��م��اع ال��ذي انعقد أول من
أمس اتفق احلاضرون على أن تعمل األرجنتني،
من أجل احلصول على ستة مقار مقابل أربعة
لتشيلي ،في حني تركوا هامشا خلفض هذا العدد
بواقع مقر لكل منهما ،ليصبح خمسة وثالثة على
الترتيب ،في حال لم تسمح الظروف بتطبيق
املقترح األول.
وشهد االجتماع الذي انعقد بقصر ال مونيدا،
مقر احلكومة التشيلية ،مبشاركة ممثلي الدول
األرب��ع ،باإلضافة إلى احت��اد أمريكا اجلنوبية
لكرة القدم (كومنيبول) ،واحتاد الكرة اخلاص
بكل بلد ،االتفاق على النموذج التنظيمي للطلب
املشترك الستضافة مونديال .2030
يشار إلى أن األرجنتني وأوروج���واي ،كانتا
الداعمتني لهذا الترشيح املشترك ،قبل أن تنضم
إليهما كل من باراجواي وتشيلي.
وي��رى (كومنيبول) أن نسخة ك��أس العالم
 ،2030يجب أن تقام في أراضي أمريكا اجلنوبية،
ألن هذا العام يتزامن مع الذكرى املئوية للبطولة،
التي استضافت أوروج���واي نسختها األول��ى،
وتوجت بها على حساب األرجنتني.

مهاجم إيفرتون متلهف خلوض أول
بطولة رسمية مع البرازيل

ريتشارليسون

أك��د مهاجم إي��ف��رت��ون اإلجنليزي
ريتشارليسون ،آخر األسماء املستدعاة
لقائمة منتخب البرازيل خلوض بطولة
كوبا أمريكا هذا الصيف ،أنه متلهف
خلوض أول بطولة رسمية له بقميص
“السيليساو”.
ق����ال ص���اح���ب ( 22ع����ام����اً) في
تصريحات للموقع الرسمي لالحتاد
البرازيلي لكرة القدم عقب انضمامه

ملعسكر املنتخب“ :أشعر بقشعريرة
في جسدي ،ومتلهف لبدء التدريب في
احل��ال ،لكني أيضاً سعيد للغاية ألن
التواجد هنا فرصة ال تتكرر”.
وأض��اف“ :أمتنى االستفادة كثيرا ً
من تواجدي هنا ،وأسعى للمشاركة
سريعاً في املباريات ،ألنني أري��د أن
أكون في امللعب”.
وك����ان م��ه��اج��م “التوفيز” أول

الالعبني املنضمني للمعسكر مبركز
تدريبات االحت��اد البرازيلي مبدينة
تيريسوبوليس.
وق���رر امل���درب أدي��ن��ور ل��ي��ون��اردو
ب��ات��ش��ي “تيتي” إل��غ��اء ال��ب��رن��ام��ج
ال��ت��دري��ب��ي بسبب ان��ض��م��ام العبني
اثنني فقط للمعسكر من إجمالي 23
شملتهم القائمة النهائية للبطولة التي
تستضيفها البرازيل.

أنه بناء على ذلك “كأس العالم قطر
 2022ستبقى كما كان مخططا لها مع
 32منتخبا ولن يتم تقدمي أي اقتراح
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(بهذا الشأن) الى كونغرس الفيفا في
اخلامس من يونيو” املقبل.
من جهتها أوضحت اللجنة العليا
للمشاريع واإلرث ف��ي ب��ي��ان أنّها
تباحثت مع فيفا بشأن إمكانية تطبيق
مقترح توسعة عدد املنتخبات.
وجاء في البيان“ :لقد أبدت دولة
قطر استعدادها الكامل للتباحث مع
الفيفا ح��ول إمكانية تطبيق مقترح
توسعة عدد املنتخبات املشاركة في
البطولة إل��ى  48ف��ري��ق ،طاملا كان
ذل��ك فيما يخدم مصلحة لعبة كرة
القدم ودولة قطر كمستضيف أصيل
للبطولة”.
وأض��اف��ت“ :إنه ن��ظ��را ً للمراحل
املتقدمة التي وصلت إليها استعدادات
دول��ة قطر الستضافة بطولة كأس
العالم وفق نظام  32فريق ،وقصر
الوقت املتاح لتقييم التأثير التشغيلي
واللوجستي على البلد املستضيف
قبل اجتماع كونغرس الفيفا الشهر
مت اتخاذ قرار بعدم االستمرار
املقبلّ ،
في بحث إمكانية تطبيق هذا املقترح”،
مؤكد ًة التزامها بتنظيم نسخة مميزة
من املونديال متثل فيها الوطن العربي
وتعكس اإلم��ك��ان��ات الكامنة لدى
شعوب املنطقة”.
وكانت زي��ادة عدد املنتخبات ،مع
ما يعنيه ذل��ك تلقائيا من زي��ادة في
ع��دد املباريات واملشجعني املتوقع
حضورهم ،تطرح حتديات لوجستية
وتنظيمية على قطر التي اختيرت في
العام  2010الستضافة املونديال،
وقامت باستعداداتها على أساس 32
منتخبا .كما أن األزم��ة الدبلوماسية
اخلليجية القائمة منذ قطع الرياض
وأب��وظ��ب��ي وامل��ن��ام��ة ع�لاق��ات��ه��ا مع
الدوحة عام  ،2017حتد من خيارات
إمكان استضافة دول مجاورة لبعض
املباريات.

ساري يبحث مستقبله مع تشيلسي
بعد نهائي «يوروبا ليغ»

ماوريتسيو ساري

أك���د اإلي��ط��ال��ي ماوريتسيو
ساري أنه سيبحث مع إدارة فريقه
تشيلسي اإلنكليزي في مستقبله،
وذلك بعد خوض نهائي مسابقة
ال�����دوري األوروب�����ي “يوروبا
ليغ” في كرة القدم أواخر الشهر
احل��ال��ي .وفي املوسم األول مع
امل���درب السابق لنابولي ،متكن
تشيلسي م��ن احل��ل��ول ثالثا في
ترتيب الدوري اإلنكليزي املمتاز،
وه���و م��رك��ز م��ؤه��ل ال���ى دوري
أبطال أوروب��ا في املوسم املقبل.
كما سيكون أمام فرصة التتويج
بلقب قاري عندما يخوض نهائي
املسابقة األوروب��ي��ة الثانية من
حيث األهمية مبواجهة غرميه
اللندني أرسنال في  29مايو في
باكو.
وقوبل ساري ،السيما أسلوب
اللعب ال��ذي اعتمده مع الفريق
األزرق ،بآراء متفاوتة في أوساط
املشجعني .كما بات محط تقارير
صحافية تلمح الى إمكان عودته
ال���ى إي��ط��ال��ي��ا ،الس��ي��م��ا ف��ي ظل
شغور منصب امل��درب في فريقي
يوفنتوس بطل املواسم الثمانية

األخيرة ،وروما.
وق���ال س���اري “سأحتدث الى
(إدارة) النادي ألنني أرغ��ب في
معرفة ما اذا كانت مسرورة مني
أم ال” ،م��ذك��را بتبقي عامني في
عقده احلالي.
وحتدثت تقارير إيطالية عن
احتمال ع��ودة س��اري ال��ى بالده
لتولي اإلش��راف على يوفنتوس
ب��دال م��ن ماسيميليانو أليغري
الذي أعلن األسبوع املاضي رحيله
عن الفريق بعد خمسة مواسم على
رأس إدارته الفنية.
وشدد ساري على رفضه الربط
ب�ين مستقبله ونتيجة نهائي
ال����دوري األوروب����ي ،م��ؤك��دا أنه
“اذا كان األمر كذلك ،أريد الرحيل
من اآلن عشرة أشهر من العمل،
وبعدها يتقرر كل شيء بنتيجة
 90دقيقة ...ه��ذا األم��ر لن يكون
سويا .إما أن تكونوا سعداء مبا
أقوم به أو غير سعداء” ،في إشارة
م��س��ؤول��ي تشلسي امل��م��ل��وك من
الروسي رومان أبراموفيتش.
وإض��اف��ة ال��ى ضمان مشاركة
تشيلسي ف��ي دوري األب��ط��ال

امل��وس��م املقبل ،متكن س��اري من
إيصال الفريق ال��ى نهائي كأس
الرابطة اإلنكليزية قبل اخلسارة
أم����ام م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي 3-4
بركالت الترجيح ،بينما فقد لقبه
ف��ي ك��أس االحت���اد بخسارته في
ال���دور اخل��ام��س أم��ام مانشستر
يونايتد صفر.-2
وق��ال امل��درب اإليطالي “أعتقد
أن��ن��ا حظينا مب��وس��م ج��ي��د ،مع
العديد من املشاكل بالطبع أنهينا
ال����دوري اإلن��ك��ل��ي��زي امل��م��ت��از في
املركز الثالث ،بلغنا نهائي كأس
الرابطة وهي مسابقة صعبة جدا،
واآلن سنخوض نهائي مسابقة
يوروبا ليغ .اذا متكنا من الفوز
بها ،سيصبح املوسم رائعا”.
وانضم ساري الى آراء سابقة
ص��درت عن أرسنال واملشجعني
االنكليز ،في انتقاد اختيار عاصمة
أذربيجان الستضافة النهائي،
السيما لبعدها اجلغرافي عن لندن
(نحو أربعة آالف كلم) .وأوضح
“املكان مشكلة كبيرة ملشجعينا.
أعتقد أنه كان من األفضل لو أقيم
النهائي في مكان آخر”.

فرنسا حتقق مع اخلليفي في قضية فساد
قال مصدر قضائي فرنسي ،اخلميس ،إن القطري
ناصر اخلليفي ،رئيس نادي باريس سان جيرمان،
مت وضعه قيد التحقيق الرسمي في مزاعم فساد.
وأض����اف م��ص��در ث���ان أن محققني فرنسيني،
استجوبوا اخلليفي وأحد املقربني منه ،في مارس

املاضي ،فيما يتعلق بعملية التقدم الستضافة بطولة
العالم أللعاب القوى  .2017ولم يرد باريس سان
جيرمان ،ال��ذي أح��رز لقب دوري ال��درج��ة األول��ى
الفرنسي لكرة القدم ،ه��ذا املوسم ،بعد على طلب
للتعقيب.

