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العراق يشارك في كأس العالم
للمبارزة
بغداد  -خاص

ي�ش��ارك منتخبنا الوطني لفئة حتت � 20سنة باملبارزة يف بطولة ك�أ�س
الع��امل الت��ي تق��ام يف �إي��ران للمدة م��ن  20لغاية  24ت�رشي��ن الثاين /
نوفبمر اجلاري  ،اعلن ذلك رئي�س احتاد املبارزة املركزي  ،زياد ح�سن ،
وقال ان "" املنتخب الوطني ل�سالح ال�سيف العربي حتت � 20سنة ي�ؤدي
تدريب��ات منتظمة با�رشاف امل�لاك التدريبي امل�رشف عل��ى هذه الفئة ،
حي��ث ينتظم يف التدريبات  12العب�� ًا �سيتم اختيار  4منهم لال�ستحقاق
العامل��ي املقب��ل  .وب�ين ان "" بطول��ة كا�س الع��امل  ،تقع �ضم��ن �سل�سلة
بط��والت يقيمها االحتاد ال��دويل  ،و�سبق للعراق ان اح��رز املركز الثالث
يف مناف�س��ات الع��ام املا�ض��ي الت��ي اقيمت اي�ض��ا يف �إيران �شه��ر �أيلول
� /سبتم�بر م��ن الع��ام املا�ضي  ،مب�شارك��ة �أكرث من  60مب��ارزا ميثلون
 15دولة من �شتى قارات العامل  ،ويف البطولة فر�ض املنتخب الإيراين
جدارته بتتويجه بك�أ�س البطولة على ح�ساب بيالرو�سيا  ،وحل املنتخب
الإيطايل ثالث ًا  .واو�ضح ح�سن ان "" ت�شكيلة منتخبنا ال�شبابي يف ن�سخة
الع��ام املا�ضي للبطولة تكونت م��ن الالعبني ( علي ح�سن و حممد فاخر
و عل��ي نعي��م و حمم��د عالء با�رشاف امل��درب علي حمم��د ) ""  .يذكر ان
اخ��ر م�شاركة للع��راق للمبارزة فئة �سالح ال�شي���ش كانت يف بطولة ا�سيا
حتت � ٢٣سنة التي �ستقام يف الفلبني للفرتة من  ١٦ولغاية  ٢١من �شهر
ت�رشين االول  /اكتوبر املا�ضي .

ريال مدريد يغري إيكاردي
ين��وي نادي ريال مدريد التقدم بعر���ض كبري يف مو�سم االنتقاالت ال�شتوي
املقبل من �أجل التعاقد مع العب فريق �إنرت ميالن "ماورو �إيكاردي".
اهتماما باحل�ص��ول على خدم��ات النجم
و�سب��ق �أن �أب��دى الن��ادي امللك��ي
ً
الأرجنتين��ي من��ذ �صي��ف  2017ولكنه مل يدخ��ل يف �أي مفاو�ضات ر�سمية
م��ع الن��ادي الإيطايل ب�ش�أن ذل��ك الأمر .وذكرت �شبك��ة "كالت�شيو مريكاتو"
الإيطالي��ة ،نقلاً ع��ن تقارير �إ�سباني��ة� ،أن اللو�س بالنكو���س بات يف حاجة
�شدي��دة �إىل �ض��م مهاجم جديد خا�صة بع��د تراجع الق��وة الهجومية للفريق
عق��ب رحيل النجم "كري�ستيان��و رونالدو" �إىل �صف��وف فريق يوفنتو�س يف
ال�صي��ف .و�أ�ش��ارت �إىل �أن رئي���س بط��ل �أوروب��ا "فلورنتينو بريي��ز" م�ستعد
لتق��دمي عر�ض مطلع الع��ام اجلديد من �أجل نقل "�إي��كاردي" �إىل �سانتياجو
قيم��ة
برنابي��و .و�أو�ضح��ت �أن املرينج��ي �سيق��وم بدف��ع
ُيقد ر
ال��شرط اجلزائ��ي يف عق��د "�إي��كاردي" وال��ذي
ب��ـ 110ملي��ون ي��ورو .و�سينتهي العق��د احلايل
لـ"�إي��كاردي" يف �س��ان �س�يرو يف عام ،2021
وحت��اول �إدارة �إن�تر مي�لان جتدي��د تعاق��ده
من��ذ ف�ترة طويل��ة ولك��ن ال يوج��د اتف��اق حتى
الآن .ويف �سي��اق مت�ص��ل� ،أعل��ن "�سانتياج��و
�س��والري" املدي��ر الفن��ي لن��ادي ريال
مدري��د عن قائم��ة الفري��ق املكونة
م��ن  20العب�� ًا ملواجه��ة الي��وم
�أم��ام فيكتوري��ا بل��زن الت�شيكي
يف اجلول��ة الرابع��ة م��ن بطولة
دوري �أبط��ال �أوروب��ا .وت�ضم
القائم��ة النهائي��ة للملك��ي
ك ًال من:حرا�س��ة املرم��ى:
نافا���س ،كا�سي��ا ،كورت��وا.
الدف��اع :رامو���س ،نات�ش��و،
�أودري��وزوال ،ريجيلي��ون،
كر و ���س ،
خ��ايف �سان�شي��ز .الو�س��ط:
مودريت���ش ،كا�سيم�يرو ،فالف�يردي ،يورينت��ي،
�أ�سين�سيو� ،إي�سكو� ،سيبايو�س.
الهجوم :بنزميا ،بيل ،فا�سكيز ،فيني�سيو�س .ويلعب
ري��ال مدري��د يف املجموع��ة ال�سابعة م��ن البطولة
القارية والتي ت�ضم ك ًال من روما الإيطايل و�سي�سكا
مو�سك��و الرو�س��ي بجانب مناف�سه يف الغ��د فيكتوريا
بلزن.

استعدادًا لكأس آسيا

كاتانيتش يطالب بمباراة ودية رابعة واالتحاد يبدأ اتصاالته لتأمينها
محمد خليل

طالب مدرب املنتخب الوطني �سرتي�شكو كاتانيت�ش ،مبباراة
ودية رابعة للمنتخب الوطني قبل امل�شاركة يف بطولة ك�أ�س
�آ�سي��ا باالم��ارات  .2019وق��ال املدي��ر االداري للمنتخ��ب
با�س��ل كوركي���س للجورن��ال �إن "م��درب املنتخ��ب الوطني
�سرتي�شك��و كاتانيت���ش ،طال��ب بت�أم�ين مباراة ودي��ة رابعة
ال�س��ود الرافدي��ن قب��ل امل�شارك��ة يف ك�أ�س �آ�سي��ا ."2019
واو�ض��ح �أن "االحت��اد �سيلب��ي طل��ب املدرب ،حي��ث اجرينا
ات�ص��االت بع��دد م��ن االحت��ادات العربي��ة خلو���ض مباراة
ودي��ة" ،الفت�� ًا �إىل �أن "عم��ان ه��ي االق��رب ملواجه��ة ا�سود
الرافدي��ن ودي�� ًا قبل انط�لاق البطول��ة" .يذك��ر �أن املنتخب
الوطن��ي �سيواجه بوليفيا يف االمارات يف الـ 20من ت�رشين
الث��اين اجلاري يف االمارات ،و�سيواجه ال�صني يف الـ 24من
كان��ون االول املقب��ل وفل�سط�ين يف ال��ـ 28م��ن ال�شهر ذاته

بالدوح��ة .و اعلن م��درب املنتخب الوطن��ي كاتانيت�ش ،عن
قائم��ة الالعب�ين الر�سمي��ة ملواجهة بوليفي��ا الودية املقرر
اقامتها خالل �شهر ت�رشي��ن الثاين اجلاري .و�ضمت القائمة
 24العبا وهم :حرا�سة املرمى :حممد كا�صد ،حممد حميد،
ج�لال ح�س��ن ،خط الدف��اع :وليد �س��امل ،عالء مه��اوي ،رعد
ف�نر� ،سعد ناطق ،عل��ي فائز ،ريبني �سوالق��ا ،احمد ابراهيم،
ح�س��ام كاظم ،علي عدنان ،خط الو�س��ط :همام طارق ،احمد
يا�س�ين ،بروا نوري ،ب�شار ر�سن� ،صفاء هادي ،مهدي كامل،
اجمد عط��وان ،ح�سني علي ،علي ح�صني ،خط الهجوم :مهند
عبد الرحي��م ،مهند علي ،حمم��د داود .وفيما يخ�ص قمي�ص
املنتخب الوطني ،تتناف�س �رشكة ايطالية مع اخرى املانية،
لإبرام عقد مع احتاد الكرة لتزويد قم�صان املنتخب الوطني
خ�لال ال�سن��وات املقبل��ة .وق��ال م�ص��در باحت��اد الكرة يف
ت�رصي��ح للجورن��ال �إن "االحت��اد تلقى عر�ض�ين من �رشكة
 Uhlsportاالملانية و�رشكة  Kappaااليطالية البرام

عق��د م��ع االحتاد ميتد لث�لاث �سن��وات مقبل��ة" .واو�ضح �أن
"االحت��اد يدر���س العقدين بجدية لتكون اح��دى ال�رشكتني
ه��ي من ت�صن��ع قم�صان املنتخب الوطن��ي يف بطولة ك�أ�س
�آ�سي��ا املقبل��ة باالم��ارات  ."2019وا�ض��اف امل�صدر الذي
ف�ضل ع��دم الك�شف عن ا�سم��ه� ،أن " Kappaااليطالية هي
االق��رب لتكون على �صدر قم�ص��ان العبي املنتخب الوطني
يف البطول��ة القاري��ة" .جت��در اال�ش��ارة �إىل �أن احت��اد الكرة
انه��ى عق��ده مع �رشك��ة  jakoالت��ي انتجت قم�ص��ان ا�سود
الرافدي��ن خ�لال ال�سن��وات املا�ضي��ة .والتقى املدي��ر الفني
للمنتخب الوطني� ,سرتي�شك��و كاتانيت�ش ,بلجنة املنتخبات
الوطنية ملناق�شة جملة من االمور املرتبطة بالفرتة الزمنية
ال�سابق��ة ,وتق��ومي ايجابي��ات و�سلبي��ات املباري��ات الت��ي
خا�ضه��ا حتى االن م��ع املنتخب وكيفية تعزي��ز ايجابيات
املرحل��ة املا�ضية .وقال املدي��ر االداري للمنتخب الوطني,
با�س��ل كوركي�س �إن "القائم��ة احلالية �شهدت غياب عدد من

نتائج إنتخابات إتحادي الريشة الطائرة والكونغ فو
خاص

انتخب��ت الهيئ��ة العام��ة للعب��ة
الو�شو كون��غ فو ،هيئة �إداري��ة جديدة الحتاد
اللعب��ة خ�لال االنتخابات الت��ي اجريت يف
بغداد ،ام�س الثالثاء.
وا�سف��رت االنتخاب��ات ع��ن ف��وز كل
م��ن ح�س�ين ع��ودة واالء عب��د احل�سني
وحي��در جا�سم وحيدر �سع��دي وح�سني
خ�ض�ير وفي�صل جا�س��م وداود �سعد يف
االنتخاب��ات الت��ي ج��رت ظه��ر الي��وم

الثالث��اء يف املرك��ز الثق��ايف النفط��ي بالعا�صمة
بغ��داد وبح�ضور  19ع�ضوا ميثل��ون الهيئة العامة
الحت��اد اللعبة والبالغ عددها � 20شخ�صا  .وح�صل
كل م��ن ح�س�ين ع��ودة واالء عب��د احل�س�ين وحيدر
جا�س��م وحي��در �سع��دي وح�س�ين خ�ض�ير وفي�ص��ل
جا�س��م وداود �سع��د عل��ى � 19صوت��ا ل��كل منه��م،
و�سيت��م توزي��ع املنا�ص��ب يف االجتم��اع الر�سم��ي
االول لالحت��اد وخ�لال م��دة زمني��ة اق�صاه��ا 15
يوما  .و ا�سفرت انتخابات االحتاد العراقي للوو�شو
كون��غ ف��و عن فوز كل م��ن ح�سني ع��ودة واالء عبد
احل�س�ين وحي��در جا�س��م وحي��در �سع��دي وح�س�ين

خ�ضري وفي�صل جا�س��م وداود �سعد يف االنتخابات
التي ج��رت ظهر اليوم الثالث��اء يف املركز الثقايف
النفط��ي بالعا�صم��ة بغ��داد وبح�ض��ور  19ع�ضوا
ميثلون الهيئة العامة الحتاد اللعبة والبالغ عددها
� 20شخ�ص��ا  .وح�ص��ل كل م��ن ح�سني عودة واالء
عب��د احل�سني وحيدر جا�س��م وحيدر �سعدي وح�سني
خ�ض�ير وفي�صل جا�س��م وداود �سعد على � 19صوتا
لكل منه��م ،و�سيتم توزيع املنا�ص��ب يف االجتماع
الر�سم��ي االول لالحتاد وخالل مدة زمنية اق�صاها
 15يوما .

ما حقيقة العرض السعودي لمحمد داود؟
خاص

ك�شفت ادارة النف��ط حقيقة العر�ض ال�سعودي
ال��ذي تلقاه النادي لهداف��ه حممد داود خالل
االنتق��االت ال�شتوي��ة املقبل��ة .وق��ال الناطق
الر�سمي للن��ادي م�شتاق رم�ضان يف ت�رصيح
للجورن��ال ان "ادارة الن��ادي مل تتفاو�ض مع
ن��ادي الهالل ال�سعودي من اج��ل بيع الالعب
حمم��د داود" .واو�ض��ح ان "اله�لال مل يق��دم
اي عر���ض ر�سم��ي للح�ص��ول عل��ى خدم��ات
الالع��ب" ،الفتا اىل ان "النفط لن ي�ستغني عن
الالعب ومتم�سك بخدماته".

وذكرت تقارير �صحفية عراقية  ،ادارة الهالل
ال�سع��ودي تتفاو���ض بجدية مع الع��ب النفط
حممد داود من اجل �ضمه اىل �صفوف الفريق
ومتثيله يف املو�سم احلايل  .وبح�سب التقارير
ف���أن ادارة اله�لال قدمت عق��دا مغريا لالعب
و�ص��ل اىل اك�ثر م��ن ملي��ون دوالر للح�صول
على هذه ال�صفقة .
ادارة اله�لال م�ستم��رة يف مفاو�ضاته��ا م��ع
ادارة النفط بع��د ان ابدى الالعب رغبة كبرية
باالنتقال اىل الدوري ال�سعودي ومن املحتمل
امتام كافة التفا�صيل خالل االيام املقبلة .
يذك��ر ان داود يعتل��ي �صدارة ه��دايف الدوري

املمتاز بر�صيد  5اهداف .
وق��اد داود فريق��ه النف��ط للفوز عل��ى امليناء
باربع��ة اهداف لهدفني  ،بعدم��ا �سجل ثالثية
رائع��ة حت��ت انظار م��درب املنتخ��ب الوطني
�سرتي�شكو كاتانيت�ش.
وتط��ور اداء حمم��د داود ب�ش��كل ملف��ت م��ع
م��درب فري��ق النفط ح�سن احم��د  ،الذي متكن
م��ن اظهار اف�ضل م��ا لدى الالع��ب  ،حيث مت
ا�ستدعائ��ه ل�صف��وف ا�س��ود الرافدي��ن وكذلك
حاولت مع��ه العديد من االندي��ة اجلماهريية
لك��ن نادي النفط مت�س��ك بخدمات الالعب ومل
يفرط به.

اال�سم��اء املهمة التي �شارك��ت يف بطولة “ال�سوبر كال�سكو”
االخ�يرة ،وجاء ذلك اال�ستبعاد ال�سباب مت االعالن عنها من
امل��درب والتي اناطها بطول فرتة الطريان بالن�سبة لالعبني
ا�سام��ة ر�شي��د وج�سنت م�يرام ،فيم��ا مل يتم توجي��ه الدعوة
لالعب�ين اخري��ن يف الوقت الراهن ب�سب��ب رغبته يف اتاحة
الفر�ص��ة الت��ي ق��د تكون االخ�يرة ل�ضمان مقع��د يف طائرة
الوطن��ي التي �ستتوجه اىل دولة االم��ارات العربية املتحدة
العام .2019
واوقعت قرعة ك�أ�س �آ�سيا املقرر اقامتها يف االمارات مطلع
الع��ام املقب��ل  ،املنتخ��ب الوطن��ي العراق��ي يف املجموع��ة
الرابع��ة �إىل جانب منتخبات ايران وفيتنام واليمن  .وت�سلم
كاتانيت���ش قي��ادة املنتخ��ب الوطن��ي خلف ًا للم��درب با�سم
قا�سم ،حيث خا�ض املدرب ال�سلوفيني مع املنتخب الوطني
ث�لاث مواجه��ات ودي��ة كان��ت ام��ام الكوي��ت واالرجنتني
وال�سعودية.

تجدد االزمة بين الشباب
والرياضة واتحاد الكرة
بغداد_ خاص

اك��دت وزارة ال�شب��اب والريا�ضة � ،أن احت��اد الكرة ملزم
بدف��ع  900ملي��ون دين��ار عراق��ي لقاء لعب��ه مباريات
دولية ودية على مالعب الوزارة .
وكان��ت وزارة ال�شب��اب والريا�ض��ة ،ق��د رفع��ت دع��وى
ق�ضائية �ضد احتاد الكرة ،مطالبة بدفع ايجار املباريات
الودية التي اقيمت على مالعب الوزارة .
وق��ال مدي��ر الدائ��رة القانوني��ة لل��وزارة عل��ي طاه��ر
للجورن��ال ان " اللجن��ة التن�سيقية الت��ي �شكلتها الوزارة
مع احتاد الكرة للنظر يف الدعوى املرفوعة �ضد االحتاد،
اجتمع��ت بح�ض��وري وح�ضور رئي�س احت��اد احتاد الكرة
عب��د اخلالق م�سع��ود ووكيل ال��وزارة ل�ش���ؤون الريا�ضة،
ع�صام الديوان ".
وا�ضاف ان " اللجنة بحثت الدعوى التي رفعتها الوزارة
�ضد االحتاد ،حي��ث مت التاكيد ب�أن الوزير احمد العبيدي
لن ي�ستطيع اجراء تغيري على قانون الدولة " .
واو�ض��ح ان " االحت��اد مل��زم بدف��ع  900ملي��ون دينار
الحت��اد الكرة ب�سبب املباري��ات الودية التي اقامها على
مالع��ب الوزارة ،حيث لعب املنتخب الوطني  9مباريات
ودية " .
وب�ين �أنه " يف ح��ال ربحت الوزارة الدع��وى الق�ضائية،
فان االحتاد �سيكون ملزما بدفع مبلغ ي�صل اىل  300او
 400مليون وبالتايل �سيكون حينها ملزما بدفع مبلغ
مليار و 300مليون دينار " .
وتاب��ع ان " الوزير ال�سابق عبد احل�سني عبطان مل ي�رشع
ه��ذا القان��ون ،فالوزي��ر لي���س لدي��ه �صالحي��ة لت�رشيع
القوان�ين وامن��ا هذا القانون ه��و تابع للدول��ة واالموال
�ستدفع لوزارة املالية " .

مانشستر يونايتد في مهمة معقدة إليقاف قطار يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا
 10انت�صارات وتعادل وحيد يف الدوري الإيطايل،
�إ�ضاف��ة �إىل الفوز  3م��رات متتالية يف دوري �أبطال
�أوروب��ا ،ه��ذه هي ح�صيل��ة يوفنتو���س بامل�سابقات
كافة هذا املو�سم.
م�صمما عل��ى االحتفاظ
إيط��ايل
ل
ا
ويب��دو العم�لاق
ّ
ب�سجل��ه اخل��ايل م��ن الهزائ��م ،غ�ير �أ ّن��ه �سي�صط��دم
ّ
بحاج��ز مرتف��ع الي��وم الأربع��اء ،واملتمث��ل يف
مان�ش�س�تر يونايت��د الطامح ال�ستع��ادة كربيائه بعد
بداية هزيلة.
ويت�ص�� ّدر يوفنتو�س حاليا ترتيب املجموعة الثامنة
ب��دوري الأبطال ،بر�صيد  9نقاط م��ن  3انت�صارات
كان �آخره��ا عل��ى مان�ش�س�تر يونايتد نف�س��ه بهدف
نظي��ف على ملع��ب "�أولد ترافورد" ،وه��و فوز ينوي
الفري��ق الإيطايل تكراره ،ل�ضم��ان الت� ّأهل �إىل الدور
ثمن النهائي يف وقت مبكّر.
املهمة ل��ن تكون �سهلة �أمام فريق بد�أ ي�ستعيد
�إال �أن
ّ
تدريجي��ا عافيته بقيادة امل��درب الربتغايل جوزيه
موريني��و ،ويريد هو الآخ��ر مباغتة م�ضيفه وحتقيق
الف��وز عليه ،بهدف االقرتاب من ثمن النهائي بعدما

جمع  4نقاط فقط من �أول  3مباريات.
دخ��ل يوفنتو���س مناف�س��ات الن�سخ��ة احلالي��ة م��ن
م�سابق��ة دوري الأبط��ال ،باعتباره �أح��د �أبرز الفرق
املر�شح��ة لني��ل اللق��ب ،ال �سيما بعدم��ا ح�صل على
ّ
خدم��ات النج��م الربتغايل كري�ستيان��و رونالدو ،يف
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املا�ضية.
لك��ن يوفنتو���س ح�صل �أي�ض��ا على جمموع��ة �أخرى
املهم�ين ،مث��ل الظه�ير الربتغ��ايل
م��ن الالعب�ين
ّ
ج��واو كان�سيل��و ،والع��ب الو�س��ط الأمل��اين امل�صاب
حالي��ا �إميري كان ،والأه��م كان ا�ستعادته خلدمات
مدافع��ه ليوناردو بونوت�شي الذي انتقل �صيف العام
املا�ضي �إىل ميالن يف جتربة مل حت ّقق جناحا يذكر.
ومع وجود جنوم ت�ش��كّل العمود الفقري للفريق مثل
جورجيو كيليني ومرياليم بيانيت�ش وبليز ماتويدي
وماريو ماندزوكيت�ش وباولو ديباال ،بات يوفنتو�س
مر�شح��ا �أك�ثر م��ن �أي وق��ت م�ض��ى لإح��راز اللق��ب
ّ
الأوروب��ي بعدما خ�رس مباراتني نهائيتني من �أ�صل
�آخر  4يف امل�سابقة عامي  2015و.2017
ومن �أجل الرتكيز يف قادم ال ّأيام على م�شوار الفريق

على ال�صعيد املحلّي ،يحتاج يوفنتو�س للفوز جم ّددا
م�صمما على موا�صلة
على يونايتد الذي بدوره ،يبدو ّ

تعافي��ه يف الآون��ة الأخ�يرة .ويخو���ض "ال�شياطني
احلم��ر" مو�سم��ا معق�� ّدا ،حي��ث يحتل حالي��ا املركز

�سلم ترتيب ال��دوري الإجنليزي بر�صيد
ال�ساب��ع على ّ
 20نقط��ة ،بفارق  9نقاط وراء املت�ص ّدر مان�ش�سرت
�سيتي .كم��ا �أ ّنه ي�أتي يف املرك��ز الثاين باملجموعة
الثامن��ة م��ن دوري الأبط��ال ،بف��ارق نقطت�ين فقط
�أمام فالن�سيا الإ�سب��اين .وخ�رس يونايتد  3مباريات
م��ن �أول  7ل��ه يف ال��دوري الإجنلي��زي املمت��از هذا
املو�س��م ،قب��ل �أن ينتف���ض يف اجل��والت الأرب��ع
الأخرية ،حم ّققا  3انت�صارات وتعادل واحد .ويعاين
الفري��ق الإجنليزي من ع ّدة م�شكالت ف ّنية �أثرت على
�أدائ��ه هذا املو�س��م ،مثل تق��دمي خط دفاع��ه الهدايا
الثمين��ة للخ�صوم� ،إ�ضافة �إىل ابتعاد عدد من العبي
الفري��ق ع��ن م�ستوياته��م احلقيقي��ة مث��ل �أليك�سي�س
�سان�شي��ز وروميلو لوكاكو ونيماني��ا ماتيت�ش وبول
بوجب��ا .هذه ال ّأي��ام ،يبدو مان�ش�س�تر يونايتد قادرا
�أخ�يرا على حتقيق نتيجة �إيجابية �أمام خ�صم كبري،
وذل��ك بف�ض��ل الأداء امل�ستقر ملجموع��ة من العبيه،
مث��ل الظهري الأي��سر لوك �ش��و ،والإ�سباين املخ�رضم
خ��وان مات��ا� ،إ�ضافة �إىل املهاج��م الفرن�سي �أنتونيو
مار�سي��ال .لك��ن �سالح يونايتد الأك�ثر خطورة �أمام

يوفنتو���س� ،سيكون بوجب��ا الذي �سيع��ود �إىل ملعب
"يوفنتو�س �أرينا" بعد غياب لأكرث من عامني ،حيث
�سب��ق له اللع��ب لأربع��ة املو�سم م��ع البيانكونريي،
و�أحرز معه العديد من الألقاب املحلّية ،قبل �أن يعود
لنادي��ه القدمي ال��ذي رف�ض منح��ه الفر�صة يف عهد
املدرب ال�سابق ال�سري �أليك�س فريج�سون.
ي�سع��ى ن��ادي مان�ش�س�تر يونايت��د ،للظف��ر بخدمات
املغرب��ي مه��دي بنعطي��ة ،يف يناي��ر /كان��ون ثان
املقبل ،لتدعيم �صفوفه.
وبح�س��ب �صحيفة "توت��و �سب��ورت" الإيطالية ،ف�إن
الربتغايل جوزيه موريني��و ،املدير الفني ملان�ش�سرت
يونايت��د ،ي��رى �أن مدافع يوفنتو���س �سيكون �إ�ضافة
لفريقه يف ال�شتاء.
وي�سعى النادي الإجنلي��زي ،ال�ستغالل �أزمة بنعطية
وعدم م�شاركته ب�شكل �أ�سا�سي مع البيانكونريي هذا
املو�س��م� ،إذ خا���ض  4مباريات فق��ط يف الكالت�شيو
ؤخ��را ،ب�أن��ه ي��درك
حت��ى الآن .و��صرح بنعطي��ة م� ً
�صعوبة �إيج��اد مكان يف الت�شكيل��ة الأ�سا�سية ،و�أكد
�أنه ينتظر الفر�صة للعب على الأقل مرة يف الأ�سبوع.

