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اعلنت م�صادر ايطالية، االثنني، ان نادي يوفنتو�س يجهز مليوين 
ي��ورو للتعاق��د مع املهاجم العراقي ال�ص��اب مهن��د علي "ميمي". 
ووفق��ا ملوقع توتو�ص��بورت، فقد تق��دم يوفنتو�س على بورو�ص��يا 
دورمتون��د االمل��اين وغلطة ���راي الرتكي يف �ص��باق التعاقد مع 
املهاج��م العراقي الدويل مهند عل��ي )18 عاما(. واو�صح املوقع 
ان اهتم��ام الي��ويف بالالعب العراقي نابع م��ن االأداء اجليد الذي 
قدم��ه يف بطول��ة كاأ���س اأمم اآ�صي��ا يف االمارات. وب��ني ان اليويف 
م�صتع��د لتق��دمي مليوين ي��ورو لن��ادي ال�رط��ة العراق��ي، مقابل 
التخل��ي عن الالع��ب. وا�ص��ارت اىل ان النادي االيط��ايل العمالق 
ي�صع��ى جلع��ل "ميمي" ج��زءاً م��ن فريقه��م دون 23 �صنة. وجذب 
موهب��ة ا�صود الرافدي��ن مهند علي كاظ��م اأنظار ن��ادي بورو�صيا 
دورمتون��د االأمل��اين، لي�صع��ى االأخ��ر ل�صم��ه اإىل �صفوف��ه خالل 

ف��رتة االنتقاالت ال�صتوية، وتخطط اإدارة نادي برو�صيا دورمتوند 
االأملاين، خلطف مهند علي مهاجم فريق ال�رطة وموهبة منتخب 
الع��راق، امللقب "ميم��ي" خالل فرتة االنتق��االت ال�صتوية. ووفقا 
مل��ا اأورده موقع "كالت�صيو مركاتو" االإيط��ايل، فاإن اإدارة نادي 
دورمتوند و�صعت ن�صب اأعينه��ا مهاجم فريق ال�رطة، مو�صحة 
اأن الن��ادي االأمل��اين �صيق��وم مبراقب��ة الالعب يف الف��رتة املقبلة 
بع��د تاألق��ه م��ع فريقه ومنتخ��ب بالده، متهي��دا للظف��ر بتوقيعه. 
وم��ن املق��رر اأن ينتهي تعاقد الالعب البال��غ 18 عاما مع فريقه 
ال�رطة العراقي يف نهاي��ة املو�صم اجلاري. ورافق مهند منتخب 
الع��راق يف بطول��ة كاأ�س اآ�صيا 2019 املقام��ة حاليا باالإمارات، 
حي��ث و�صع "ميمي" ب�صمته مع اأ�صود الرافدين على هدفني اأمام 
فيتن��ام واليم��ن، فيما هو اأ�صغ��ر امل�صارك��ني يف البطولة. وجنح 
منتخ��ب الع��راق بالتاأهل اإىل ال��دور ال�16 من البطول��ة االآ�صيوية 

قبل ان يخرج عقب خ�صارته من نظره القطري بهدف نظيف.

يتجم��ع منتخبن��ا الوطن��ي لك��رة الق��دم ال�صاطئية، ي��وم اجلمعة 
املقب��ل، عل��ى ملع��ب احت��اد الك��رة خلو���س تدريبات��ه اليومي��ة 
حت�ص��را لبطولة ا�صيا املوؤهلة لكاأ�س الع��امل، وهو التجمع الثاين 
للمنتخ��ب يف بغ��داد بع��د عودته م��ن مع�صكر قطر . وق��ال مدرب 
املنتخ��ب الوطني للكرة ال�صاطئية، كرمي مقدم : م�صتوى الالعبني 
يف ت�صاع��د جيد، وهذا ي��دل على التزامهم الع��ايل يف التدريبات 
وه�صمه��م للتكتي��ك ال��ذي تدربنا علي��ه . وا�ص��اف : ثقتي كبرة 
بالعب��ي املنتخب باأن نق��دم نتائج جيدة يف بطولة ا�صيا املقبلة، 

و�صم��ان مقع��د يوؤهلن��ا اىل كا�س الع��امل يف الباراغ��واي . ودعا 
مق��دم 18 العب��ا للح�صور اىل تدريبات ي��وم اجلمعة، حيث �صيتم 
تقلي�صه��م اىل ١٢ العب��ا قبل الدخول يف مع�صك��ر االإمارات الذي 
ي�صب��ق م�صاركة الع��راق يف بطولة ا�صيا يف تايالن��د بال�صابع من 
ال�صه��ر املقب��ل، و�صم��ت القائم��ة كل م��ن: حممد �صام��ي ، وعلي 
عب��د النبي ، ومهيم��ن علي ، وحممد �صعد حلرا�ص��ة املرمى، وعلي 
جب��ار عبد النبي ، و�صالح ح�صن ، ومهند حممود ، و�صجاد �صهل ، 
وح�ص��ني خ�صر ، و�صالم أبراهيم ، وعل��ي أحمد خلط الدفاع ، 
وعلي مهدي ، وحممد ر�صا علي ، ومرت�صى قا�صم ، وحم�صن معن 

، وحممد ناجي ، وعلي جودة وعلي ٔاظم يف خط الهجوم.

تغل��ب املنتخ��ب االوملب��ي لك��رة الق��دم، االثن��ني، عل��ى نظ��ره 
ال�صع��ودي 2-3 يف املب��اراة الودي��ة التي جمع��ت الفريقني على 
ا�صت��اد املل��ك �صلمان ب��ن عبدالعزي��ز بنادي اله��الل يف الريا�س 
�صم��ن ا�صتعداداتهما للت�صفيات اال�صيوي��ة. وتناوب على ت�صجيل 

ثالثي��ة املنتخ��ب االوملبي كل م��ن امر العم��اري وحممد مزهر 
وح�صني جبار يف اللقاء الذي اجرى من خالله املدرب عبد الغني 
�صه��د �صتة تغيرات. و�صه��دت املباراة اي�صًا ط��رد الالعب عبا�س 
اي��اد يف الدقيقة 50 من عم��ر املباراة. يذكر اأن هذه املباراة هي 
الثاني��ة بني االوملب��ي العراقي ونظ��ره ال�صع��ودي، حيث انتهت 

االوىل بفوز ال�صعودية بهدفني لهدف يوم اجلمعة املا�صي.
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