
ت�شهد مباريات املرحلة الثامنة ع�رشة من الدوري 
الإنكلي��زي املمت��از، والت��ي تنطلق الي��وم الإثنني 
غ��داة عي��د امليالد، ع��ودة مدرب �شندرلن��د ديفيد 
موي���س اإىل ملع��ب "اأول��د تراف��ورد" معق��ل نادي 
مان�ش�ش��ر يونايت��د، للمرة الأوىل من��ذ اإقالته عام 

.2014
وتخو���س معظ��م الفرق الكب��رة مباري��ات �شهلة 
يف املرحل��ة الت��ي متتد ثالث��ة اأيام، فتق��ام ثماين 
مباريات اليوم الإثنني، ومباراة غدا الثالثاء وبعد 

غد الأربعاء.
املي��الد  غ��داة  املباري��ات  اإقام��ة  تقلي��د  ويع��ود 
يف انكل��را، اإىل زه��اء ق��رن ون�ش��ف ق��رن، علمًا 
ب��اأّن الي��وم الإثنني هو ي��وم عطلة ويع��رف با�شم 

"بوك�شينغ داي".
و�شتركز الأنظار على املباراة الأوىل لالإ�شكتلندي 
موي���س يف ملع��ب نادي��ه ال�شاب��ق ال��ذي اأقيل من 
ع���رشة  بع��د   ،2014 ني�شان/اأبري��ل  تدريب��ه يف 
اأ�شهر من تعيينه خلفًا لل�شر األيك�س فرغ�شون، اإثر 
النتائج املخيب��ة للفريق وف�شله يف التاأهل اإىل اأي 

من امل�شابقات الأوروبية.

وبعد يونايتد، عنّي موي�س مدربًا لريال �شو�شييداد 
الإ�شب��اين، واأقيل جمدداً يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 
2015، لينته��ي به املطاف م��ع �شندرلند الذي 
يحت��ل املرك��ز 18 )اأول مراك��ز الهب��وط للدرج��ة 

الأوىل( مع 14 نقطة.
ويف ت�رشيح��ات �شحفية اأول اأم���س ال�شبت، دافع 
موي���س عن اأدائه مع يونايت��د، كا�شفًا خططًا ل�شم 
لعبني بارزين دون حتقيق ذلك. ومل ي�شم موي�س 
اإىل مان�ش�ش��ر �ش��وى البلجيك��ي م��روان فيالين��ي 

والإ�شباين خوان ماتا.
وقال: "عندما بداأت كان هديف احلقيقي )املهاجم 
الويلزي( غاري��ث بايل. �شعرت ط��وال الوقت باأنه 
لع��ب ملان�ش�ش��ر يونايت��د. قاتل��ت حت��ى اللحظة 
اأّن غاري��ث كان م�شّمم��ًا عل��ى  اإّل  الأخ��رة )...( 
النتق��ال اإىل ري��ال مدري��د"، قادمًا م��ن توتنهام 

هوت�شرب.
اأي�ش��ًا  اأّن��ه كان يطم��ح  اإىل  واأ�ش��ار ال�شكتنل��دي 
�شي�ش��ك  الإ�شب��اين  الو�ش��ط  لع��ب  ل�شتق��دام 
فابريغا���س، واأّن فرغ�ش��ون: "كان قد اأبلغني باأن 
ثمة احتمال لع��ودة )النجم الربتغايل كري�شتيانو( 

رونالدو كذلك".
واأّكد موي�س )53 عامًا( اأنه كان اأبرم اتفاقًا كذلك 
م��ع الالعب الأملاين ط��وين كرو�س ومدي��ر اأعماله 

اإىل مان�ش�شر يف ال�شيف". "للقدوم 
وبعد اإقالة موي�س، ت��وىّل تدريب الفريق الهولندي 
ل��وي ف��ان خال ال��ذي اأقي��ل اأي�ش��ًا يف اآيار/مايو 

2015، وخلفه الربتغايل جوزيه مورينيو.
وق��ال موي���س اإّن "مان�ش�ش��ر يونايت��د كان ناديًا 
مدرب��ني  اختي��ار  اإىل  دفعت��ه  عريق��ة  بتقالي��د 
بريطاني��ني. ه��ذا التقلي��د انته��ى حالي��ًا"، مكرراً 
انتق��اد الطريقة "غر العادلة" التي عوِمَل بها من 
قب��ل الن��ادي. يف املقابل، ياأمل لعب��و مان�ش�شر، 
املمت��از، يف موا�شل��ة  ال��دوري  ترتي��ب  �شاد���س 
اأدائه��م اجلّي��د موؤخ��راً، والذي �شم��ل حتقيق ثالثة 
انت�شارات متتالية يف الدوري. ومل يخ�رش يونايتد 
منذ العا�رش من ت�رشين الأول/اأكتوبر، يف املباراة 

التي ا�شت�شافها ت�شيل�شي وفاز فيها -4�شفر.
وتنطلق املرحلة الي��وم الإثنني مبباراة ي�شت�شيف 
فيه��ا واتف��ورد الث��اين ع���رش، كري�شت��ال بال���س 
ال�شاب��ع ع���رش، وال��ذي �شيخو���س اأوىل مباريات��ه 

بقيادة مديره الفني اجلديد �شام األرداي�س.
وع��نّي األرداي�س الذي توىّل لف��رة ق�شرة تدريب 
املنتخ��ب الإنكليزي، يوم اجلمع��ة املا�شي مدربا 
لكري�شت��ال بال���س خلفا لأل��ن باردو ال��ذي توىّل 
تدريب��ه منذ مطلع الع��ام 2015، ب�شب��ب النتائج 
ال�شيئ��ة. وتف�ش��ل كري�شتال بال���س نقطة فقط عن 

مباري��ات  وتخل��و   .)14 مقاب��ل   15( �شندرلن��د 
املرحل��ة من لق��اءاآت بارزة اأو �شعب��ة على الورق 
اإذ تخو���س معظمه��ا  بالن�شب��ة لف��رق ال�ش��دارة، 
لق��اءاآت م��ع ف��رق م��ن و�ش��ط لئح��ة الرتي��ب اأو 
متذيل��ي القائم��ة. وي�شت�شيف ت�شيل�ش��ي املت�شدر 
بر�شي��د 43 نقطة، بورمنوث العا�رش اليوم الثنني 
عل��ى ملعب��ه "�شتامفورد بريدج"، فيم��ا يبدو لقاًء 
مريح��ًا ق��د يتي��ح للن��ادي اللن��دين تو�شي��ع فارق 

النقاط ال�شتة حاليًا مع الثاين ليفربول.
ويف الي��وم نف�ش��ه، يالقي مان�ش�ش��ر �شيتي الثالث 
)36 نقط��ة( م�شيف��ه ه��ال �شيت��ي الأخ��ر )12 
نقط��ة(، واأر�شن��ال الراب��ع )34( و�ش��ت بروميت�س 
األبي��ون الثامن )23 نقطة(. كما يلتقي برنلي مع 
ميدلزبره، ولي�شر �شيتي حامل اللقب واملتعرث هذا 
املو�ش��م )يف املركز 15( مع اإيفرت��ون، و�شوان�شي 

�شيتي مع و�شت هام يونايتد.
اأّم��ا ليفربول الثاين في�شت�شيف غدا الثالثاء �شتوك 
�شيت��ي احل��ادي ع���رش، وتختت��م املرحل��ة بعد غد 
الأربعاء بزيارة توتنهام اخلام�س ل�شاوثهامبتون 

ال�شابع.
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الأمرك��ي  ال�شل��ة  ك��رة  دوري  لعب��و  واف��ق 
للمحرف��ني عل��ى �شيغ��ة عق��د العم��ل اجلماعي 
اجلدي��د للبطول��ة ال��ذي مت التو�ش��ل اإلي��ه موؤخرا 

والذي ي�شتمر العمل به ملدة �شبعة اأعوام.
وكان م�شوؤول��و ال��دوري وافق��وا ي��وم الأربع��اء 
املا�ش��ي على العق��د اجلماعي ال��ذي مت التو�شل 
اإليه مع احت��اد الالعبني قبل اأن يوافق الالعبون 
من خ��الل ت�شويت الكروين عل��ى التفاق اأي�شا 

اجلمعة ليتم بذلك الت�شديق على العقد.
ول يتبقى �ش��وى التوقيع على الوثيقة بعد و�شع 
اللم�ش��ات الأخ��رة عليها. وقال��ت رابطة الدوري 
الت�شدي��ق م��ن  "مت  اأم���س  الأمرك��ي يف بي��ان 
جان��ب الالعبني واإدارة الرابط��ة على عقد العمل 

اجلماعي اجلديد خالل هذا الأ�شبوع".
واأ�ش��اف البيان: "�شيبداأ �رشيان العقد اجلديد يف 
اأول يولي��و 2017 وي�شتمر العمل به حتى مو�شم 

."2023-2024
و�ش��ارت املفاو�شات ب�شكل �شل���س هذا العام يف 
تناق���س وا�شح م��ع اآخر جولة م��ن املفاو�شات 
تع��رث  اأدى   2011 ع��ام  فف��ي  �شن��وات.  قب��ل 
املفاو�شات حلالة من ال�شلل ا�شتمرت 161 يوما 
مما ت�شبب يف تقلي�س املو�شم الذي انطلق بحلول 
عي��د امليالد اإىل 66 مباراة.  ويف ظل وجود عقد 
للب��ث التلفزيوين مدته ت�شعة اأعوام مينح البطولة 
24 ملي��ار دولر كان م��ن �شال��ح كل الأطراف 

املعنية املوافقة على العقد اجلديد.

اأك��د املدي��ر الريا�ش��ي لن��ادي اإ�شبيلي��ة رامون 
رودريجي��ز برديجو )مونت�شي( اأنه فريقه يحلم 
بك���رش هيمنة القطب��ني ريال مدري��د وبر�شلونة 

على كرة القدم الإ�شبانية.
ورغم تاأكيده يف مقابله مع �شحيفة )فار�شيتي( 
الأجنليزي��ة عل��ى اأن ك���رش تل��ك الهيمن��ة "لي�س 
�شهال" واأنها �شتكون "مهمة �شعبة" لكنه اأعرب 

عن اأمله يف اأن "يحدث ذلك يوما ما".
وق��ال: "لواأجرين��ا هذه املقابلة قب��ل 12 عاما 
مل اأكن لت�شور اأننا �شنف��وز بالدوري الأوروبي 

خم�س مرات، وحينها كنت �شاأقول هذا حلم".
واأ�شاف: "الآن اأق��ول ال�شيء نف�شه، ك�رش هيمنة 

الري��ال وبر�شلونة حل��م، ولكننا حققن��ا بالفعل 
اأ�شياء مل نكن لنت�شورها".

ويف ح��ني اأكد اأن ن��ادي اإ�شبيلية "حتول لعالمة 
ج��ذب كب��رة لالعب��ني" يف اأوروب��ا، اعت��رب اأن 
اإ�شباني��ا ب��داأت ت�شتن�ش��خ منظوم��ة ك��رة الق��دم 
الجنليزي��ة، حت��ى ميك��ن الق��ول باأنه��ا تقرب 

منها.
واختت��م: "لق��د تفوقوا علين��ا منذ اأع��وام، كانوا 
اأذكي��اء يف ا�شتغ��الل ال�شوق الآ�شي��وي. الآن يف 
اإ�شبانيا ي�شعون للقي��ام بال�شيء ذاته. اأعتقد اأنه 
من اجليد القيام بالمر ذاته �شيئا ف�شيء، وهكذا 

�شتقل الفجوة".

قال��ت لعب��ة التن���س الأمركي��ة مادي�ش��ون كي��ز امل�شنفة 
الثامن��ة عاملي��ا اإنه��ا ل��ن ت�ش��ارك يف بطول��ة اأ�شراليا 
املفتوحة اأوىل البطولت الأربع الكربى للمو�شم اجلديد 

يف ال�شهر املقبل بعد خ�شوعها جلراحة يف املع�شم.
وخ�شعت كيز )21 عامًا( للعملية يف نوفمرب/ت�رشين 
الث��اين املا�ش��ي وم��ن ث��م فاإنها ل��ن تك��ون جاهزة 
للم�شارك��ة يف البطول��ة الك��ربى الأوىل الت��ي تنطلق 
يف ملبورن بارك يف 16 يناير/كانون الثاين املقبل. 
وقال��ت كي��ز عرب موق��ع توي��ر للتوا�ش��ل الجتماعي: 

ثالث��ة  اأيام م��ن انتهاء البطولة اخلتامية "بع��د 
ملو�شم تن���س ال�شيدات خ�شعت 
لعملي��ة جراحي��ة ب�شيطة يف 

املع�شم الأي�رش".
واأ�شافت الالعبة الأمركية: 
"العملي��ة مل ت�شتغ��رق وقتا 
طوي��ال ومل يكن له��ا عالقة 
بالأربط��ة وم�ش��ت عل��ى ما 
اأتعّج��ل  اأن  اأري��د  ل  ي��رام.. 
واأري��د  للمالع��ب  الع��ودة  يف 
النتظ��ار حت��ى اأ�شتعي��د كامل 
لياقت��ي واأك��ون جاه��زة متاما 

للعب".
وك�شف��ت كي��ز الت��ي ت�شتخ��دم الي��د 
اليمن��ى يف اللع��ب اأي�ش��ا ع��ن اأنه��ا 
عين��ت امل�شنف��ة الأوىل عاملي��ا �شابقا 

الأمركية ليند�شي دافنبورت مدربة لها.
وقال��ت كيز ع��ن ذل��ك: "اأن��ا �شعي��دة للغاية 
بالعمل مع ليند�شي من جديد.. بعد اأن �شاعدتني 
على حتقيق نتائج كبرة يف املا�شي. ونحن نتوافق 

مع بع�شنا البع�س متاما".

NBA االتفاق حول صيغة عقد العمل الجماعي بالـ

مونتشي يحلم بكسر هيمنة قطبي إسبانيا

 حي��ث قررت املوافقة على طلب حار�س مرمى الفريق نور 
�شربي باحل�ش��ول على ال�شتغناء ومغادرة ا�شوار النادي 

ل�شباب و�شفها الخر بالعائلية".
وا�شاف "كم��ا قررت الدارة ال�شتغناء عن خدمات لعب 
فريقه��ا بك��رة الق��دم اجمد كل��ف لت��دين امل�شت��وى ح�شب 
التقري��ر املق��دم م��ن املدي��ر الفن��ي لك��رة ال�رشط��ة حممد 
يو�شف، ا�شافة اىل اإ�شدار عقوبات مالية تتنا�شب والتدين 
الوا�ش��ح يف امل�شت��وى الفني لالعبني، ف�ش��ال عن توجيه 
ان��ذار اخر �شديد اللهجة اىل الالعبني للحر�س على �شمعة 
الن��ادي وبذل ق�ش��ارى اجلهود دفاعا عن ال��وان القيثارة 

اخل�رشاء"
وم��ن جانبه ا�شتغرب قائد فري��ق ال�رشطة اجمد كلف قرار 

ال�شتغن��اء ع��ن خدمات��ه حلجج واهي��ة من قب��ل املدرب 
وادارة النادي.

واك��د كل��ف ان الدارة وامل��درب ارادا جعلن��ي كب���س فداء 
نتيج��ة الخفاق��ات الخرة التي تعر�س له��ا فريق الكرة 
اث��ر خ�شارت��ه يف مباراتني متتاليتني ام��ام القوة اجلوية 
بثالثة اهداف لواحد وامام كربالء بهدفني نظيفني م�شرا 
اىل ان املدرب امل�رشي حممد يو�شف يناق�س نف�شه متاما 
فه��و قبل ايام قليل��ة ويف احدى ت�رشيحات��ه عرب و�شائل 
الع��الم ا�ش��اد مب�شت��واي الفن��ي واهميت��ي داخ��ل الفريق 
الخ���رش لكن��ه خرج بعده��ا باأيام ليطال��ب بابعادي عن 
�شف��وف الفريق ب�شبب عدم ظهوري مب�شتواي املعهود يف 

مباراة واحدة فقط. 
وكان املدي��ر الفن��ي لنادي ال�رشطة حمم��د يو�شف قد قرر 
يف وق��ت �شاب��ق ابعاد كاب��ن الفريق اجمد كل��ف واتهمه 
بالتاآمر عل��ى الفريق”.طالب مدرب فري��ق ال�رشطة حممد 

يو�ش��ف اإدارة الن��ادي بابع��اد قائ��د الفري��ق اأجم��د كل��ف 
واإنه��اء عقده بع��د ورود معلومات تفي��د بقيادته ملوؤامرة 
لالإطاحة بال��كادر التدريبي .وقال م�شدر من داخل اإدارة 
الن��ادي اأن ” امل��درب امل�رشي حممد م���رشي ذكر خالل 
اإجتماعه باإدارة النادي ال��ذي عقد لبحث النتائج ال�شلبية 
التي رافقت الفريق يف اجلولت الخرة ومعرفة ال�شباب 
) ان هنال��ك موؤام��رة تق��اد داخل اأركان الفري��ق لالإطاحة 
بال��كادر التدريب��ي( ” .واأ�شار اىل ” ان امل��درب اأتهم قائد 
الفري��ق اأجمد كلف بالوقوف خلف هذه املوؤامرة مب�شاعدة 
بع�س الالعبني يف النادي، بعد ان ت�رشرت م�شاحلهم يف 

التحكم بت�شكيلة الفريق “.
وب��ني ان هناك ا�شتياًء كبرا من ادارة النادي بعد النتائج 
ال�شلبية للفريق رغم توفر كل المكانات والظروف الطيبة 
للم��درب ولعبني على م�شتوى عايل ال ان الفريق تعر�س 
خل�شارت��ني موؤملت��ني زادت م��ن ال�شغوط��ات عل��ى اإدارة 

النادي.
وفّجر فري��ق كربالء مفاجاأة من العيار الثقيل بفوزه على 
فريق ال�رشطة بهدفني دون رد يف املباراة التي جرت على 
ملع��ب  كربالء ال��دويل يف ختام اجلولة ال���13 من دوري 

كرة القدم املمتاز
وتق��دم فري��ق كربالء يف الدقيق��ة 17 ع��رب الالعب جبار 
ك��رمي ال��ذي ا�شتغل كرة ارت��دت من العار�شة اإث��ر ت�شديدة 
لالع��ب �شجاد عبا�س من ركلة ح��رة لرتد اىل جبار كرمي 

ليودعها براأ�شه داخل ال�شباك حمرزا هدف ال�شبق.
وعزز كرب��الء النتيجة بهدف ث��ان يف الدقيقة 41 اأحرزه 
الالع��ب مهيمن �شليم، وعج��ز فريق ال�رشط��ة عن تقلي�س 

النتيجة برغم ح�شوله على عدد من الفر�س للت�شجيل.
ورفع كربالء ر�شيده اإىل النقطة 10، ليقفز خم�س درجات 
يف �شل��م الري��ب ويحتل املرك��ز 15، بينما جتم��د ر�شيد 

ال�رشطة عند النقطة 22 .

الصين تصفع
 انديتها !

من زاوية 
اخرى

اأعل��ن الحت��اد ال�شين��ي لك��رة الق��دم اأّن��ه �شيخف�س عدد 
الالعب��ني الأجان��ب يف الن��وادي من خم�ش��ة لعبني اإىل 
اأربعة، يف م�شعى للحد من اإقبال النوادي على ا�شتقطابهم 

مقابل مبالغ مالية طائلة.
واأنفق��ت نوادي دوري ال�شوب��ر ال�شيني خالل هذه ال�شنة، 
اأك��رث م��ن 400 ملي��ون دولر عل��ى الالعب��ني املحليني 
والأجان��ب، يف اأعق��اب اإع��الن الرئي���س ال�شين��ي ت�ش��ي 

جينبينغ عزمه على جعل البالد قوة كروية بارزة.
و�شمل الإنفاق هذه ال�شنة، خم�س �شفقات كربى بع�رشات 
اجلمع��ة  اأم���س  اأول  اآخره��ا  كان  ال��دولرات،  مالي��ني 
اإعالن ن��ادي �شنغهاي �شيبغ اإجناز انتق��ال لعب الو�شط 
الربازيلي اأو�شكار من ت�شيل�شي الإنكليزي، يف �شفقة تقدر 

قيمتها بقرابة �شبعني مليون يورو.
واإ�شاف��ًة اإىل تقلي���س عدد الالعبني الأجان��ب اإىل اأربعة، 
�شيمن��ع عل��ى الن��وادي اإ�رشاك اأك��رث من ثالث��ة منهم يف 

املباراة الواحدة.
وذك��ر الحت��اد اأن: "الالعب��ني الأجان��ب ذوي امل�شت��وى 
املرتفع اأ�شافوا طاقة اإىل دوري ال�شوبر ال�شيني، وجعلوا 
مباري��ات ال��دوري ممتعة اأك��رث، اإل اأنهم ت�شبب��وا باأعباء 

مالية للنوادي وقل�شوا فر�س الالعبني املحليني".
وتاأت��ي القواع��د اجلدي��دة قب��ل اأ�شب��وع م��ن فت��ح نافذة 
النتق��الت لل��دوري ال�شيني الذي ك���رشت نواديه الرقم 
القيا�ش��ي الآ�شي��وي يف �شفقات النتق��الت ثالث مرات 

خالل ع�رشة اأيام، اآخرها مع �شفقة اأو�شكار.
وم��ن املق��رر اأن تدخ��ل القواعد اجلديدة حي��ز التنفيذ مع 
انط��الق دوري 2017 يف اآذار/مار���س، و�شت�شاه��م يف 
"النم��و البعيد املدى لكّل ناد �شمن الدوري املحرف"، 

بح�شب ما راأى الحتاد ال�شيني يف بيانه.
وب��ات الإ���رشاف يف الإنفاق على الالعب��ني يدق ناقو�س 
خط��ر يف ال�شني، اإذ حذرت و�شائل اإع��الم ر�شمية موؤخراً 
من "فقاعة"، اإل اأّن الأندية ال�شينية تبدو ما�شية يف هذا 
التوج��ه، اإذ رجحت تقاري��ر �شحافية ان�شم��ام املهاجم 
الأرجنتيني كارلو�س تيفيز اإىل �شنغهاي غرينالند مقابل 
عر���س يح�شل مبوجب��ه على 4 مليون ي��ورو �شنويًا، يف 
مقاب��ل مليون��ني فق��ط حاليًا م��ع ناديه ب��وكا جونيورز 
اأن  اإجنليزي��ة،  تقاري��ر �شحفي��ة  الأرجنتين��ي. وك�شف��ت 
الأندي��ة ال�شيني��ة، تتناف���س عل��ى �شم واي��ن روين، جنم 
مان�ش�شر يونايتد، بتقدمي عر�س مغٍر له. وقالت �شحيفة 
"مرور" الربيطاني��ة اإن العر�س امُلقدم لقائد مان�ش�شر 
يونايتد، �شوف ي�شل اإىل 820 األف يورو كراتب اأ�شبوعي، 
وه��و ما �شيجعل املهاجم املخ���رشم، �شاحب اأعلى اأجًرا 
يف الع��امل. واأ�ش��ارت ال�شحيف��ة، اإىل اأن ناديي جوانغجو 
اإفرجران��د تاوب��او، وبك��ني ج��وان، يتناف�ش��ان على �شم 

املهاجم، �شاحب ال�31 عاًما.

قررت الهياأة االدارية لنادي 
ال�ضرطة الريا�ضي فر�ض عقوبات 

بحق العبي فريقها الكروي، 
اإثر النتائج ال�ضلبية التي حتقق 

للفريق موؤخرا بدوري الكرة 
العراقي املمتاز. وقال ع�ضو 

مكتب اعالم النادي ماهر ح�ضان 
ان "الهياأة االدارية لنادي 

ال�ضرطة الريا�ضي اتخذت جملة 
من القرارات الهامة التي تخ�ض 
فريقها بكرة القدم اثر االجتماع 

الذي عقد يف وقت �ضابق

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

اأن�شيلوت��ي، م��درب  الإيط��ايل كارل��و  �شخ��ر 
بايرن ميونيخ الأملاين، اأن مقرح زيادة عدد 
املنتخبات امل�شاركة يف كاأ�س العامل، م�شرا 
الأداء خ��الل  �شيقل���س ج��ودة  ذل��ك  اأن  اإىل 

املباريات، و�شيوؤدي اإىل فقدان الهتمام.
وق��ال اأن�شيلوت��ي، يف مقابل��ة م��ع �شحيف��ة 
"امل�شال��ح  زيت��وجن"،  دويت�ش��ه  "�ش��ود 
القت�شادي��ة بالفعل توؤثر على اجلودة، لأننا 
ن�شطر اإىل الذه��اب مللعب املباريات يف كل 

وقت".
واأ�ش��اف: "ك��رة القدم قد ت��اأكل نف�شها، لكي 
ي�شح احلديث ينبغي تقلي�س عدد املباريات 
كثرا، مباري��ات اأقل تعني جودة اأف�شل، هذا 

ما ينبغي فعله".
وتابع اأن�شيلوتي: "زيادة عدد املنتخبات يف 
ي��ورو 2016 بفرن�شا اإىل 24 اأظهر اأن هناك 
الكث��ر م��ن املباري��ات وقدر غ��ر كاف من 

الفائدة لكل املباريات".
وم��ن املقرر اأن يناق�س الحت��اد الدويل لكرة 
الق��دم "فيفا" مقرح زي��ادة عدد املنتخبات 
ب��ني 40 و48 فريق��ا خ��الل اجتماعه يومي 
التا�ش��ع والعا�رش م��ن يناير/ كان��ون الثاين 
املقب��ل، ولكن مل يت�شح بعد ما اإذا كان �شيتم 
اتخ��اذ الق��رار النهائي يف ه��ذا ال�شدد خالل 

ذلك الجتماع اأم ل.
كان ال�شوي���رشي جي��اين اإنفانتين��و، رئي���س 
املنتخب��ات  ع��دد  زي��ادة  اق��رح  الفيف��ا، 
امل�شارك��ة يف نهائيات كاأ���س العامل اإىل 48 
منتخب��ا، موؤكدا اأن ذل��ك لن يتطلب زيادة يف 
ع��دد املباري��ات الت��ي يخو�شه��ا كل فريق، 
�شيخو���س  ال��ذي  املنتخ��ب  اأن  اإىل  م�ش��را 
املب��اراة النهائية يف هذه احلالة لن يخو�س 
اأك��رث م��ن �شب��ع مباري��ات مثلما ه��و احلال 

حاليا.

مويس يعود الى مانشستر من جديد وتشيلسي يستضيف بورنموث بالدوري اإلنكليزي

أنشيلوتي يسخر من اقتراحات زيادة مباريات المونديالكيز لن تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة


