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  ق��ررت جلنة امل�سابقات يف اإحتاد الكرة تاأجيل مباراة الكال�سيكو العراقي 
ب��ن الزوراء والقوة  اجلوية لرتباط الأخ��ر يف مباراة ملحق دوري اأبطال 

اأندية اأ�سيا و�سفره اإىل اأوزبك�ستان  ملواجهة باختكور. 
وقال مدير جلنة امل�سابقات يف اإحتاد الكرة �سهاب اأحمد ل اأن  اللجنة قررت 
تاأجي��ل مباراة قم��ة الدوري العراقي يف اجلول��ة ال�ساد�سة ع�رش من الدوري 
بن  الكبرين الزوراء والقوة اجلوية ب�سبب �سفر الأخر اإىل اأوزبك�ستان حيث 
تنتظ��ره مواجه��ة  مهمة يف ملح��ق دوري اأبطال اأندية اأ�سي��ا اأمام باختكور 

يوم الثالثاء املقبل. 
وب��ن اأن مب��اراة الكال�سيك��و كان��ت مقررة ي��وم الثنن املقب��ل يف جدول 
املباري��ات حي��ث تنطل��ق  اجلولة ال�ساد�سة ع���رش يوم الأحر املقب��ل باإقامة 
حم���س مباري��ات عل��ى اأن ت�ستكمل ي��وم الثن��ن  باإقامة اأربع��ة اأخرى بعد 

تاأجيل لقاء الزوراء والقوة اجلوية. 

اعلن��ت جلنة كرة القدم ال�ساطئي��ة عن اتفاقها مع اجلان��ب اللبناين لإقامة 
مع�سك��ر تدريبي ملنتخب  الع��راق الوطني بكرة الق��دم ال�ساطئية يف بروت 
م��ن اخلام���س ع�رش اىل الثاين والع�رشين من  �سهر �سب��اط احلايل ِبعد اعتذار 

الإم��ارات.  وق��ال مدي��ر املنتخ��ب الوطن��ي للك��رة ال�ساطئية 
غ�س��ان الكناين :" ان املنتخ��ب �سيع�سكر يف بروت 

 �سم��ن منه��اج اأعده اجله��از الفن��ي للمنتخب 
يت�سم��ن خو�س ثالث مباري��ات ودية مع 

املنتخب  اللبناين حت�س��را لبطولة اآ�سيا 
املوؤهل��ة لكاأ���س الع��امل ". وب��ن :" ان 
مع�سك��ر دب��ي الغ��ي لع��دم التو�س��ل 
اإىل اتف��اق م��ع اجلان��ب الإماراتي ، 
مم��ا جعل اللجن��ة  ال�ساطئي��ة تختار 
ب��روت بطل��ب م��ن امل��درب ك��رمي 
مق��دم لتكون مكانا للمع�سكر ، ف�سال 

ع��ن خو�س  املباري��ات للوقوف على 
جاهزي��ة الالعب��ن"، م�س��را اىل :" ان 

ه��ذا املع�سك��ر ه��و الثال��ث للمنتخب بعد 
مع�سك��ري  كربالء وقط��ر ". واو�سح الكناين 

:" ان اجله��از الفن��ي للمنتخ��ب الوطن��ي اختار 
١٢ لعب��ا لقائم��ة املنتخب الت��ي تتوج��ه اإىل  لبنان 

بع��د ع��دة اختبارات اأجري��ت لهم ، هم كل م��ن : حممد �سام��ي  وحممد �سعد 
حلرا�س��ة املرمى ، وعلي جبار ومهند حممود ،و�سجاد �سهل ،و�سالم ابراهيم 
 ،وعل��ي احم��د خلط الدفاع ، و�سالح ح�سن ، وعلي مهدي ،وحممد ر�سا علي 
،ومرت�س��ى قا�س��م  ،وعلي ج��ودة يف خ��ط الهج��وم. ي�س��ار اإىل ان املنتخب 
�سيجتم��ع اليوم الأح��د يف متام ال�ساعة العا�رشة �سباح��ا على ملعب  الكرة 

ال�ساطئية الكائن خلف مقر احتاد الكرة.  

ك�س��ف ن��ادي يوفنتو�س اليطايل، انه رف��ع عر�سه املقدم اىل ن��ادي ال�رشطة 
العراق��ي للظف��ر بخدم��ات لعب��ه مهند عل��ي ، وذلك خ��الل ف��رة النتقالت 
ال�سيفي��ة املقبل��ة. وذك��ر موقع "توتو مركات��و ويب" الإيط��ايل يف تقرير له 
ن "ن��ادي يوفنتو���س �سي�ستاأنف املفاو�سات مع املهاج��م العراقي مهند علي 
"ميمي" يف ال�سيف القادم، بعد رف�س عر�سه ال�سابق من قبل نادي ال�رشطة 
قب��ل ب�سعة اأ�سابي��ع". واو�سح املوق��ع اأن "فيوفنتو�س �سيح��اول مرة اأخرى، 
حي��ث ق��رر رفع عر�سه اإىل 3 ملي��ون يورو وميكن اإمت��ام املفاو�سات بنجاح 
يف املركات��و ال�سيف��ي". وكان ن��ادي ال�رشط��ة ، اأكد نهاية ال�سه��ر املا�سي، 
ان��ه رف���س عرو�سا ل�س��م مهاجمه الدويل مهن��د علي املقدمة م��ن قبل اأندية 
اأوروبي��ة، بينها يوفنتو�س الإيطايل وبنفيكا الربتغ��ايل، مبينا اأن "�سبب عدم 
قب��ول تلك العرو�س، ج��اء لأنها ل تليق مبكانة النادي الذي يطمح اإىل جتربة 
احرافي��ة على اأعلى م�ستوى لالعب املذكور". يذكر ان يوفنتو�س كان الأقرب 
ل�س��م مهند عل��ي امللقب ب� "ميمي" بع��د اأن قدم عر�سا قيمت��ه مليوين دولر، 
ويف ح��ال انتقال ميمي اإىل ال�سيدة العجوز �سيكون ثاين لعب عراقي يحرف 
يف الدوري الإيطايل بعد زميله يف املنتخب علي عدنان، الذي يلعب مع فريق 

اأتالنتا.

و�سل وفد اململكة العربية ال�سعودية 
امل���رشف على ملع��ب ال�سعودية اىل 
العا�سم��ة بغ��داد، للتباح��ث ب�س��اأن 
الوىل  باخلط��وات  الب��دء  عملي��ة 
لختيار موق��ع امللعب. ويراأ�س وفد 
اململك��ة العربية ال�سعودية امل�رشف 
عب��د  املهند���س  امل���رشوع  عل��ى 
الرحم��ن بن حم��د احل��ركان وي�سم 
يف ع�سويت��ه املهند���س ممدوح بن 
نا���رش ال�سم��ري من الهيئ��ة العامة 

للريا�س��ة وعيد بن �سني��ف احلربي 
من وزارة املالية وفي�سل بن نا�رش 
اخلارجي��ة.  وزارة  م��ن  العج��الن 
وكان يف ا�ستقب��ال الوف��د يف مطار 
بغ��داد ال��دويل، مع��اون مدي��ر عام 
دائ��رة العالق��ات والتع��اون الدويل 
والريا�س��ة  ال�سب��اب  وزارة  يف 
فا�سل اخلفاجي، الذي رحب بالوفد 
ال�سي��ف قب��ل ا�سطحاب��ه اىل مق��ر 
اقامته.وف��د �سع��ودي ي�س��ل العراق 
يف  ملع��ب  بن��اء  ب�س��ان  للتباح��ث 

العا�سمة.

يفتق��د فري��ق الق��وة اجلوي��ة خم�سة 
باختاك��ور  مب��اراة  يف  لعب��ن، 
الأوزبك��ي لل��دور التمهي��دي الثاين 
مللح��ق ابط��ال ا�سي��ا ي��وم الثالثاء 
املقب��ل. وذكر بيان لع��الم اجلوية 
اجلوي��ة  الق��وة  فري��ق  قائم��ة  ان" 
ت�سم 21 لعب��ًا ملباراة باختاكور، 
وه��م كل من حمم��د كا�س��د واجمد 
و�سام��ح  في�س��ل  وعب��داهلل  رحي��م 
�سعي��د وح�س��ن حم�س��ن واحمد عبد 

الر�سا و�سعد ناط��ق وعدنان حممد 
وعل��ي بهجت وم�سطفى حممد معن 
وال�سوري��ن موؤي��د العج��ان وزاه��ر 
مي��داين وحمم��د عل��ي عب��ود وكرار 
علي ب��ري واإبراهي��م باي�س وحممد 
قا�س��م واحم��د عب��د الم��ر وعل��ي 
يو�س��ف وعم��اد حم�س��ن وحم��ادي 
النيج��ري  اجلدي��د  والواف��د  احم��د 
و�سيفتق��د   " وا�س��اف  ولي��ام".  
الفري��ق اإىل خدم��ات الالعب��ن فهد 
طالب واجمد را�سي ب�سبب الإيقاف 

الآ�سيوي .

مل تعجب عب��ارة قالها املدرب الأرجنتيني 
لفري��ق ري��ال مدري��د �سنتياغ��و �س��ولري، 
املدرب الإ�سباين بيب غوارديول، فرد خالل 
املوؤمت��ر ال�سحف��ي ال��ذي اأقيم قب��ل مباراة 
فريقه مان�س�سر �سيتي بالدوري الإجنليزي.
وق��ال �س��ولري اإن "ري��ال مدري��د اأف�س��ل 
فري��ق يف العق��د املا�س��ي"، اإل اأن امل��درب 
رد  بر�سلون��ة  لفري��ق  ال�ساب��ق  الأ�سط��وري 
بالق��ول: "ري��ال مدري��د لي�س اأف�س��ل فريق 
يف العق��د اإذا م��ا ح�سب��ت بط��ولت الدوري 
والكاأ���س، لأن يوفنتو�س وبر�سلونة وبايرن 
ميون��خ حققوا ه��ذه الألق��اب 6 اأو 7 مرات 

بينما حققها ريال مدريد مرتن".
وج��اء ال�سوؤال بع��د خ��الف دار موؤخرا بن 
غواردي��ول وم��درب ري��ال مدري��د احل��ايل 

�س��ولري، عندما قال الأخ��ر اإن غوارديول 
مل يذك��ر ا�س��م ري��ال مدري��د �سم��ن الف��رق 
الأف�سل يف العقد املا�سي عن ق�سد، موؤكدا 
اأن املدرب الكتالوين "اأراد ال�ستفزاز فقط".

واأك��د �س��ولري بعده��ا اأن "امللك��ي" ه��و 
اأف�س��ل فريق يف الق��رن املا�سي ويف العقد 

املا�سي، ويف تاريخ كرة القدم ككل".
وق��ال غواردي��ول ردا على �س��ولري: "فرق 
بر�سلونة ويوفنتو�س وبايرن ميونخ حققت 
األقابا حملي��ة اأكرث، لهذا ري��ال مدريد لي�س 
الأف�س��ل ه��ذا العقد. اأنا متاأك��د اأن �سولري 
يفه��م جوابي ب�سكل اأو�س��ح الآن. اأنا متاأكد 

اأنهم �سعيدين باإجابتني الآن".
وحقق ري��ال مدريد لقب ال��دوري الإ�سباين 
مرت��ن فق��ط يف اآخ��ر 10 موا�س��م، بينم��ا 
حقق دوري اأبطال اأوروبا 4 مرات يف نف�س 

الفرة.

الدوري اإلنجليزي: ليفربول الستعادة الصدارة.. ويونايتد لمواصلة صحوته

تأجيل االنتخابات وتشكيل ادارة مؤقتة.... ملخص اجتماع اللجنة 
االولمبية مع الحكومة العراقية

اجتمع��ت اللجن��ة الوملبي��ة، ال�سبت، م��ع احلكومة 
العراقي��ة من اجل بح��ث اقامة انتخاب��ات املكتب 

التنفيذي للجنة الوملبية.
وح���رش الجتم��اع كل �س��م كل من الم��ن العام 
ل مجل���س ال��وزراء، مه��دي الع��الق، ووزي��ر ال�سباب 
والريا�س��ة، احمد العبيدي، ووزي��ر التعليم العايل، 
با�س��ل  الريا�س��ي،  واخلب��ر  ال�سهي��ل،  وق�س��ي 
عبدامله��دي، بال�ساف��ة اىل رعد حم��ودي، رئي�س 

اللجن��ة الوملبي��ة، وف��الح ح�س��ن، النائ��ب الث��اين 
لرئي�س اللجنة الوملبية.

املكت��ب  انتخاب��ات  تاأجي��ل  واقرح��ت احلكوم��ة 
التنفي��ذي لتاليف اي��ة م�ساكل قانوني��ة تعيق عمل 
اللجن��ة الوملبي��ة يف املرحل��ة القادم��ة، وت�سكيل 
ادارة موؤقت��ة لعمل املكتب التنفيذي حلن النتهاء 

من عملية ت�رشيع القوانن الريا�سية.
م��ن جانب��ه، اكد رئي���س اللجن��ة الوملبي��ة رعد 
حمودي، ان "هذه املقرحات �ستعر�س الريا�سة 
العراقي��ة اىل عقوب��ات دولي��ة ت���رش بريا�س��ة 

العراق ".
ومت الت�س��ال مببع��وث اللجن��ة الوملبي��ة الدولية 
او�س��ح  وال��ذي  التنفي��ذي،  املكت��ب  لنتخاب��ات 
للجان��ب احلكوم��ي، ان اللجن��ة الوملبي��ة الدولية 
توؤكد ���رشورة اللتزام باملواعي��د التي حددت لها 

انتخابات املكتب التنفيذي.
الدولي��ة، مق��رح  و�سب��ق وان رف�س��ت الوملبي��ة 
ت�سكي��ل ادارة موؤقت��ة للجن��ة الوملبي��ة يف الع��ام 
املا�س��ي، كون��ه يخال��ف بن��ود امليث��اق الوملبي 

والنظام ال�سا�سي للجنة الوملبية العراقية .

حمودي اأكد خالل الجتماع، ان "اللجنة الوملبية 
ادام��ة  عل��ى  احلر���س  منطل��ق  وم��ن  العراقي��ة، 
التع��اون والتن�سيق مع احلكوم��ة الراعية للريا�سة 
العراقي��ة، �ستنقل اىل اللجنة الوملبية الدولية هذه 

املقرحات وبيان الراأي القانوين حولها".
وتاب��ع ان "اللجن��ة الوملبي��ة الوطني��ة العراقي��ة 
ما�سي��ة اىل اجراء النتخابات يف موعدها املحدد 
يومي اجلمعة وال�سبت املقبلن يف حال عدم ورود 
م��ا يخال��ف اجراءه��ا م��ن قب��ل اللجن��ة الوملبية 

الدولية".

هزائم فريق كرة قدم تكلف مشجعا 26 تلفازا

ي�سع��ر البع�س عن خ�س��ارة فريقهم املف�سل بخيبة 
اأم��ل يحاول��ون اأن يتخطونه��ا بع��دة و�سائل، لكن 
الو�سيلة التي يتبعه��ا م�سجع فريق مار�سيليا لكرة 

القدم حممد هني ما اإن يخ�رش فريقه عنيفة للغاية 
ومكلفة.

يق��ول موق��ع "SportBible" اإن هني داأب على 
مواجه��ة خيبة الأم��ل اإزاء خ�س��ارة فريقه املف�سل 

بتحطيم التلفاز.
وحطم حممد هني حتى الآن 26 تلفازا، ول يعرف 
اإىل مت��ى �سي�ستم��ر يف هوايت��ه الت��ي لقت مالين 
امل�ساه��دات عل��ى يوتيوب، الأمر ال��ذي جعله يفكر 
يف املو�س��وع اإىل اأبعد من تفريغ الغ�سب بخ�سارة 

فريقه املف�سل.
يعلق هن��ي يف حوار مع بي بي �سي الدولية، قائال 
اإن هدف��ه م��ن حتطيم اأجه��زة التلفاز بع��د خ�سارة 
فريق��ه املف�سل حتول اإىل "اإ�سع��اد النا�س"، قائال: 
"امل�سجع��ون يف اإجنل��را اأو فرن�س��ا اأو الربازيل اأو 
اأملاني��ا يعرفون كم اأرادوا يوما حتطيم التلفاز، لذا 

اأرى اأنني اأعرب عن الكثرين".
واأ�س��اف "�سع��وري وتعبري �س��ادق عن امل�سجع 

بداخل��ي وكي��ف يتعام��ل م��ع تلف��ازه. يتعن علي 
�سبط نف�سي خالل املباراة، وبعدها اأحطم التلفاز. 

الأمر طبيعي".
وكان هن��ي يعلق على املباري��ات فقط، ول يحطم 
اأجه��زة التلفاز، لكن الأم��ر تغر منذ اأن مني فريقه 
بهزمي��ة ثقيل��ة الربي��ع املا�س��ي. يق��ول: "فق��دت 
اأع�ساب��ي. حطم��ت تلف��از بيتي، ومن��ذ ذلك احلن 

انت�رش الفيديو".
يتاب��ع "اأن��ا ل اأحطم التلف��از ملج��رد التظاهر، بل 

لأنها مباريات نخ�رشها ول ميكن تعوي�سها".
ويحط��م هني التلف��از اأحيانا اإن تع��ادل مار�سيليا 

اأمام فريق �سعيف.
ومي�س��ي قائال: "مار�سيليا اأف�سل فريق يف فرن�سا، 
ب��ل الأف�سل يف اأوروبا. وما اأ�سعر به لي�س كرها بل 

غ�سبا. اأنه غ�سب ريا�سي".
يذك��ر اأن فري��ق مار�سيليا خ�رش ت�س��ع مباريات يف 

دوري الدرجة الأوىل الفرن�سي هذا املو�سم.

ال��دوري  لقم��ة  ع��اد جم��دداً  بعدم��ا 
الإجنليزي لكرة الق��دم، �سيتعن على 
مان�س�سر �سيتي العمل بجد يف اجلولة 
القادم��ة للم�سابق��ة من اأج��ل احلفاظ 

على ال�سدارة اليوم الأحد.
وتغل��ب مان�س�س��ر �سيت��ي 0-2 على 
م�سيف��ه اإيفرتون الأربع��اء املا�سي، 
يف مب��اراة مقدم��ة م��ن اجلول��ة 27 
للبطولة، لرفع ر�سيده اإىل 62 نقطة 
يف ال�س��دارة، متفوقًا بفارق الأهداف 
عل��ى ليفرب��ول، املت�س��اوي مع��ه يف 
نف���س الر�سيد، ال��ذي تراج��ع للمركز 
الث��اين. وي�ست�سي��ف مان�س�سر �سيتي 

)حامل اللقب( فري��ق ت�سيل�سي الأحد، 
حي��ث يرغ��ب فريق امل��درب الإ�سباين 
بيب غوارديول يف الثاأر من خ�سارته 
2-0 اأمام الفريق اللندين على ملعب 
�ستامفورد بريدج يف دي�سمرب )كانون 
الأول( املا�س��ي، والت��ي ت�سبب��ت يف 

فقدان �سيتي ل�سدارة البطولة اآنذاك.
ورغم ابتعاد ت�سيل�سي، �ساحب املركز 
الرابع، عن ال�سدارة بفارق 12 نقطة، 

لكنه يخو�س �رشاعًا من نوع اآخر.
وي�سغ��ل ت�سيل�سي حاليًا اآخ��ر املراكز 
املوؤهلة لبطول��ة دوري اأبطال اأوروبا 
يف املو�س��م الق��ادم، متفوق��ًا بف��ارق 
يونايت��د  مان�س�س��ر  عل��ى  نقطت��ن 
وث��الث نقاط عل��ى اآر�سنال، �ساحبي 

املركزي��ن اخلام���س وال�ساد���س على 
الرتيب.

التحلي��ق  ليفرب��ول  باإم��كان  وكان 
يف ال�س��دارة بف��ارق 7 نق��اط، عق��ب 
خ�س��ارة مان�س�س��ر �سيت��ي املفاجئ��ة 
اأمام نيوكا�س��ل يونايتد، لكن تعادله 
يف املبارات��ن الأخرتن، بالإ�سافة 
فوزي��ن  �سيت��ي  مان�س�س��ر  لتحقي��ق 
متتالين، جعل الفريق��ان يت�ساويان 
يف نف���س الر�سي��د، علمًا ب��اأن الفريق 
ال�سم��اوي خا���س مب��اراة اأك��رث م��ن 

فريق املدرب الأملاين يورغن كلوب.
لع��ب  روبرت�س��ون  اأن��دي  وطال��ب 
ليفربول زم��الءه بالهدوء خالل لقاء 
الفري��ق م��ع �سيف��ه بورمن��وث اليوم 

ال�سبت على ملعب اآنفيلد معقل الفريق 
الأحمر.

ومع تركيز معظم العيون على ال�رشاع 
الدائر بن ليفربول ومان�س�سر �سيتي، 
�سع��د توتنه��ام هوت�سبر به��دوء اإىل 

حلبة املناف�سة على اللقب.
وج��اء فوز الفريق اللن��دين مببارياته 
الث��الث الأخ��رة، ليجعل��ه يف املركز 
الثال��ث يف ترتي��ب البطولة، بفارق 5 
نق��اط فقط خل��ف ال�س��دارة، ويتطلع 
حينم��ا  ال�سغ��ط  ملوا�سل��ة  لعب��وه 
الأح��د  �سيت��ي  لي�س��ر  ي�ست�سيف��ون 
املقب��ل. ومب�ساعدة من جرانهم، فاإن 
باإم��كان مان�س�س��ر يونايت��د التواجد 
�سمن فرق املربع الذهبي بامل�سابقة 

للمرة الأوىل يف املو�سم احلايل.
وياأمل مان�س�سر يونايتد يف موا�سلة 
الحتفاظ ب�سجل��ه اخلايل من الهزائم 
حتت قي��ادة مدرب��ه الرنويج��ي اأويل 
جون��ار �سول�س��ار للمب��اراة احلادي��ة 
ع���رش على التوايل، حينما يحل �سيفًا 
عل��ى فوله��ام، �ساح��ب املرك��ز قبل 

الأخر، اليوم ال�سبت.
النق��اط  بح�س��د  يونايت��د  ويحل��م 
الث��الث م��ن ملع��ب كراف��ن كوت��اج، 
اأم��ام  ت�سيل�س��ي  خ�س��ارة  يف  اأم��اًل 
مان�س�س��ر �سيت��ي، لالنق�سا���س على 
املرك��ز الراب��ع. يف املقاب��ل، يلتق��ي 
�ساوثامبت��ون م��ع �سيف��ه كاردي��ف 
�سيت��ي يف مواجه��ة �ساخن��ة بينهم��ا 

لله��روب م��ن �سب��ح الهب��وط ل��دوري 
الدرجة الأوىل )ت�سامبيون �سيب(.

ويحتل �ساوثامبتون املركز ال�ساد�س 
متفوق��ًا  نقط��ة،   24 بر�سي��د  ع���رش 
كاردي��ف،  عل��ى  نقطت��ن  بف��ارق 
�ساحب املركز الثام��ن ع�رش )الثالث 

من القاع(.
وت�سه��د اجلولة ذاته��ا اأي�س��ًا لقاءات 
�سيف��ه  م��ع  ت��اون  هيدر�سفيل��د 
م��ع  بال���س  وكري�ست��ال  اآر�سن��ال، 
م��ع  وواتف��ورد  يونايت��د،  وي�سته��ام 
برنل��ي،  م��ع  وبرايت��ون  اإيفرت��ون، 
فيم��ا تختت��م مباريات اجلول��ة بلقاء 
وولفرهامبتون م��ع �سيفه نيوكا�سل 

الإثنن املقبل.

تأجيل كالسيكو العراق الرتباط 
الجوية أسيويا

منتخب الشاطئية يعسكر 
في بيروت

يوفنتوس اإليطالي يرفع عرضه المقدم 
لضم "ميمي"

وفد سعودي يصل العراق للتباحث بشأن 
بناء ملعب في بغداد

الجوية يفتقد خمسة العبين في 
لقاء باختاكور األوزبكي

غوارديوال يهاجم ريال مدريد و"يستفز" سوالري

بغداد - الجورنال 

 وكاالت - الجورنال

هاج��م املدير الفني ملان�س�س��ر يونايتد الإجنليزي اأويل 
غونار �سول�ساير، �سيا�سة التعاقد مع الأ�سماء الكبرة يف 
ع��امل كرة القدم، وطالب بالبتعاد عن �سم جنوم اللعبة 
اإىل الفري��ق. ويف موؤمتر �سحفي، قال مدرب "ال�سياطن 
احُلمر": "الأمر لي�س متعلقا بعدد الالعبن الذين نتعاقد 
معه��م. علين��ا اختي��ار الالع��ب ال�سحي��ح ال��ذي ميتلك 

�سخ�سية تنا�سب الفريق".

واأ�س��اف الالع��ب ال�ساب��ق يف اأح��د الأجي��ال الذهبي��ة 
"ل��ن نتعاق��د م��ع جن��وم كب��ار،  ملان�ست���رش يونايت��د: 
و�سي�سل��ح ذل��ك كل �س��يء و�سنناف���س فج��اأة عل��ى لقب 
الدوري"، ح�سبما نقلت عنه �سحيفة "مرو" الربيطانية.
واأك��د املدرب الرنويج��ي اأن لعبي الفريق م��ن ال�سباب 
و"لديه��م قابلي��ة كب��رة للتط��ور"، كم��ا اأن مان�س�س��ر 
يونايت��د يحت��اج الآن اإىل عن���رش اخلربة، ال��ذي يتمثل 

بالنجم الفرن�سي بول بوغبا، وفقا ل�سول�ساير.
وعان��ى مان�س�س��ر يونايت��د يف الأعوام الأخ��رة ب�سبب 

بع���س ال�سفقات "الفا�سلة" مع جنوم من الوزن الثقيل، 
مث��ل الكولومبي رادامي��ل فال��كاو والأرجنتيني اأنخيل 
دي ماري��ا، وكذل��ك لعبهم احل��ايل الت�سيل��ي األيك�سي�س 
�ساتن�سيز، الذي مل يقدم �سيئا يذكر مع الفريق حتى الآن.
وجن��ح �سول�ساير منذ توليه مهمة تدري��ب الفريق نهاية 
الع��ام املا�سي خلفا للربتغايل جوزي��ه مورينيو، بقلب 
الطاول��ة متام��ا، واإع��ادة مان�س�س��ر يونايت��د لطري��ق 
النت�س��ارات، حت��ى اأ�سبح عل��ى بعد نقطت��ن فقط من 

املركز الرابع املوؤهل لدوري اأبطال اأوروبا.

تعرف إلى "أغرب طلب" من مدرب مانشستر يونايتد
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