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اأعلن ن��ادي اأوديني��زي، �صاحب املرك��ز اخلام�س 
ع���ر يف ال��دوري الإيط��ايل لك��رة الق��دم ، اإقال��ة 
املدرب ما�صيمو اأودو بعد اأن تلقى الفريق الهزمية 

احلادية ع�رة على التوايل .
وكان��ت اخل�ص��ارة الأخ��رة الأح��د اأم��ام �صيف��ه 
كروت��وين الوافد اجلدي��د وال�صابع ع�ر على لئحة 
الرتتي��ب ) 1 2- ( ، مبثاب��ة القط��رة التي اأفا�صت 
الكاأ�س بالن�صب��ة اإىل اأودو ، املدافع الدويل ال�صابق 
يف �صفوف مي��ان والبالغ 41 عاما ، بعد خم�صة 
اأ�صهر من توليه املهمة يف ت�رين الثاين / نوفمرب 

املا�صي .
وع���نّ اأودينيزي الكرواتي اإيغ��ور تودور ، املدافع 
ال�صابق يف �صفوف يوفنتو�س ومدرب غلطة �راي 

الرتكي يف املو�صم املا�صي بديًا لأودو .
و�صي���رف ت��ودور ) 40  عام��ا ( عل��ى الفريق يف 

مترينه الأول الثاثاء.
وب��داأ الكرواتي م�صرته التدريبي��ة يف 2013 مع 
هاي��دوك �صبليت ، ث��م اأ�رف على ب��اوك اليوناين 
وكاراب��وك �صب��ور وغلطة �راي الرتكي��� . واأقيل 
دي�صم��رب  الأول/  كان��ون  ���راي يف  غلط��ة  م��ن 

املا�صي .
وكت��ب اأودينيزي عل��ى موقعه الر�صم��ي " القيادة 

الفنية للفريق الأول منحت لإيغور تودور " .
وحق��ق اأوديني��زي 10 انت�ص��ارات يف املراحل ال� 
34 التي اأقيمت حتى الآن مقابل ثاثة تعادلت 
و21 خ�ص��ارة ، وهو يبتع��د بفارق اأربع نقاط فقط 
ع��ن �صب��ال ) 29  نقط��ة ( �صاحب املرك��ز الثامن 

ع�ر .

يب��دو اأن امل�ري حممد �صاح، جناح ليفربول الإجنليزي، �صيوؤثر على حتقيق 
رغبة الربتغايل كري�صتيانو رونالدو، جنم ريال مدريد الإ�صباين. وقالت �صحيفة 
الديل��ي مي��ل، اإن �صاح اأ�صبح عقب��ة، يف حتقيق رغبة رونال��دو، يف احل�صول 
عل��ى عقد جديد، م��ع امللكي، ب�روط حم�صن��ة، من اأجل زي��ادة راتبه ال�صنوي، 

ليت�صاوى مع ليونيل مي�صي، جنم بر�صلونة، ونيمار، لعب باري�س �صان 
جرمان. ويقرتب �صاح، من الو�صول لنهائي دوري الأبطال، مع 

ليفرب��ول، بع��د النت�ص��ار ذهابا عل��ى روما، بنتيج��ة 2-5، يف 
ذهاب ن�صف النهائي. ومع اقرتاب تاأهل ليفربول، �صيكون لزاًما 
عل��ى رونالدو، تخطي عقب��ة بايرن ميونخ، ث��م اإ�صقاط الفرعون 
امل���ري، من اأج��ل اقتنا�س لق��ب الت�صامبيونزليج م��ع الريال، 

ليقن��ع فلورنتين��و بريز، رئي���س امللكي، باأحقيت��ه يف عقد جديد. و 
اأ�صاد �صتيفن جرارد، اأ�صطورة ليفربول الإجنليزي، بامل�ري 

حمم��د �ص��اح، مهاجم الري��دز، بعد م�صاهمت��ه القوية، 
يف الف��وز على روم��ا الإيطايل، بنتيج��ة 2-5، اأم�س 

الثاث��اء، يف ذه��اب ن�ص��ف نهائ��ي دوري اأبط��ال 
اأوروب��ا. وقال جرارد، يف ت�ريح��ات ل�صبكة بي 
ت��ي �صب��ورت "مقارن��ة �صاح ب��كل م��ن ليونيل 
مي�ص��ي وكري�صتيانو رونالدو، اأمر �صعب ومعقد، 
لأن جنم��ي ري��ال مدري��د وبر�صلون��ة، يقدمان 

اأعل��ى م�صت��وى ل�صن��وات طويل��ة". واأ�ص��اف 
النج��م الإجنلي��زي املعت��زل "ولك��ن بدون 

�ص��ك، فاإن حممد �صاح يعد حاليا اأف�صل 
لعب على كوكب الأر�س".

وقب��ل مواجهة روم��ا بيوم�، ح�صد 
�صاح، جائزة اأف�صل لعب 

يف اإجنل��رتا، متفوق��ا على 
كيف��ن دي بروي��ن وديفيد 
�ص��اين،  ول��روي  �صيلف��ا 
ثاث��ي مان�ص�ص��رت �صيتي، 

مهاج��م  ك���،  وه��اري 
توتنه��ام، وديفي��د دي خيا، 

حار�س مرمى مان�ص�صرت يونايتد.

 اك��د لعب نادي ال�رطة واملنتخب الوطني لك��رة ال�صلة، علي موؤيد، اأن 
املنتخب �صيتواجد يف مونديال ال�ص� لكرة ال�صلة 2019.

وق��ال موؤي��د ل�)اجلورنال( اإن "اللعب للمنتخ��ب الوطني �رف كبر لي 
لع��ب، وعندم��ا ان�صمم��ت اىل �صف��وف املنتخب كانت اخلط��وة الوىل 
للو�ص��ول اىل احللم لن املنتخ��ب بوابة ت�صاعد الاعب��� على الرتقاء 
اىل م�صت��وى الح��رتاف وم��ع املنتخ��ب متكن��ت م��ن التع��رف على كرة 
ال�صل��ة العاملي��ة وم��دى تطورها م��ع الع��امل". واو�ص��ح اأن "اللعب على 
ار�صن��ا وب� جماهرنا دافع ق��وي لتحقيق الفوز، فهو ي�صكل نقطة قوة 
للمنتخب الوطني، نحن كاعب� عائلة واحدة، حيث ي�صجع احدنا الخر 

ومن واجبي كقائد ان ا�صجع فريقي لتحقيق الفوز".
وا�ص��اف ان "النظ��ام اجلدي��د للت�صفيات اف�صل من الق��دمي، حيث مينح 
حظ��وظ اكرب للف��رق وكذلك ي�صاعد على الظهور ب�ص��كل اف�صل، وبالتايل 
�صيعك���س �صورة ايجابية ع��ن املنتخب". وحتدث موؤيد ع��ن بداياته مع 
الكرة الربتقالية، حيث اأو�صح بالقول "بداأت لعبة كرة ال�صلة منذ ال�صغر، 
لن وال��دي ه��و من �صاعدين وحب كرة ال�صل��ة ل يو�صف، وبدايتي كانت 
م��ع ن��ادي الكرخ، مثل��ي العلى لعب��� �صاندوين واعط��وين خربة مثل 
)عل��ي ح�ص��� فليح و احم��د جبار و حمي��د رزاق و بال ح��امت ون�صال 
غ��امن و قتيب��ه عبد اهلل و ابي موؤيد ا�صماعي��ل وحممد نوري ا�صكرهم من 

كل قلبي لن �صنعو مني لعب كبر(". 
 وتابع مروؤيد بالقول، نحن "لن نلعب على الفر�س وامنا نخلق الفر�صة 
ونقات��ل على لنحقق امل�صتحيل و�صوف ن�صن��ع الجناز الكبر بال�صعود 

اىل كا�س العامل".

طموح آرسنال يصطدم بإصرار أتلتيكو مدريد في نصف نهائي الدوري االوروبي

الصقور تبحث عن التحليق والنفط يراهن على ارتفاع اسعاره بدوري أبطال العرب

تنطلق آب المقبل

وقع��ت قرع��ة بطول��ة الندي��ة العربي��ة لك��رة الق��دم " بط��ل 
الدوري العراقي للمو�صم املا�صي"، القوة اجلوية امام احتاد 
العا�صم��ة اجلزائري ، فيما �صيواج��ه النفط فريق ال�صفاق�صي 
التون�ص��ي يف الدور الول من البطولة التي �صتنطلق بالثامن 
من �صهر اآب املقبل وبنظام الذهاب والإياب. و�صتقام مباراة 
الذه��اب ب��� الق��وة اجلوي��ة واحت��اد العا�صم��ة اجلزائ��ري 
بالثام��ن م��ن �صه��ر اب املقب��ل على ملع��ب كرب��اء الدويل، 
بينم��ا �صتك��ون مباراة الياب يف اجلزائ��ر بالتا�صع من �صهر 
ايل��ول املقب��ل. فيما �صتق��ام مباراة النفط ن��ادي النفط امام 
ال�صفاق�ص��ي التون�ص��ي يف العا�ر م��ن اآب املقبل على ملعب 
فران�ص��وا حريري يف اربيل، فيما �صتق��ام مباراة الياب يف 

الثاث� من ت�رين الول املقبل يف تون�س.

وت�صب��ق مباريات دور ال� 32، مباريات الدور التمهيدي التي 
تب��داأ يف الأول من ايار املقبل وتنته��ي يف العا�ر من نف�س 
ال�صه��ر، وت�صهدها مدينة جدة ال�صعودية، حيث �صيتاأهل منها 

فريق� لان�صمام اإىل ال�30 فريقا املتاأهلة مبا�رة.
وخ�ص���س الحتاد العربي لكرة القدم، مبلغ 5 ماي� دولر 
للفريق املتوج باللقب يف الن�صخة اجلديدة، يف ح� �صيح�صل 
�صاحب املركز الثاين على مبلغ 2.5 مليون دولر، و�صاحب 

املركز الثالث على مليون و 500 األف دولر اأمريكي.
و اأ�صف��رت قرع��ة بطول��ة دوري اأبط��ال الع��رب يف ن�صخته��ا 
اجلدي��دة 2019-2018، والت��ي اأجريت الي��وم الثاثاء يف 
مدين��ة جدة بح�صور تركي اآل ال�صي��خ رئي�س الحتاد العربي 
لك��رة القدم، ع��ن مواجهات قوي��ة لاأندي��ة ال�صعودية، حيث 
ي�صط��دم الن���ر ال�صعودي باجلزي��رة الإمارات��ي ذهابًا يف 
الريا���س، واإياب��ًا يف الإمارات، فيما يواج��ه الحتاد نظره 

الو�ص��ل الإمارات��ي يف ج��دة ذهاب��ًا، واإياب��ًا يف الإم��ارات، 
يف  ذهاب��ًا  العم��اين  ال�صب��اب  ال�صع��ودي  اله��ال  ويواج��ه 
الريا���س، واإياب��ًا يف م�صقط، وي�صت�صي��ف املحرق البحريني 

الهلي ال�صعودي ذهابا يف املنامة، واإيابًا يف جدة.
ويواجه نادي الع� الإماراتي وفاق �صطيف اجلزائري، فيما 
يلع��ب ال�صماعيل��ي امل�ري مع الكويت��ي الكويتي، ويواجه 
الزمال��ك القاد�صي��ة الكويت��ي، فيم��ا يلع��ب النج��م ال�صاحلي 
م��ع الرمثاء الأردين وال�صفاق�صي التون�ص��ي ي�صت�صيف النفط 
العراق��ي وياق��ي املريخ ال�ص��وداين نظره اجلي���س ال�صوري، 
وي�صت�صي��ف الرف��اع البحرين��ي مولدي��ة وه��ران اجلزائري، 
فيما يواجه القوة اجلوية العراقي احتاد العا�صمة اجلزائري، 
ويلقت��ي ال�ص��ام زغرت��ا اللبن��اين الرج��اء املغرب��ي، بينم��ا 
يلع��ب الأهلي امل���ري مع الفريق املتاأهل م��ن الت�صفيات، 
والرتجي التون�صي يواج��ه املتاأهل من الت�صفيات. و ت�صارك 

10 فرق يف ت�صفيات متهيدية للبطولة العربية لاأندية، التي 
حتت�ص��ن جدة، اليوم الثاثاء، �صح��ب قرعتها. والفرق ال�10 
ه��ي امل�ري البور�صعي��دي والحتاد ال�صكن��دري من م�ر، 
واحت��اد الفتح املغربي، وجنوم فل�صط�، والفي�صلي الأردين، 
وال�صاملية الكويتي، واأبط��ال الدوريات يف موريتانيا وجزر 
القم��ر وال�صوم��ال وجيبوت��ي. و�صتف��رز الت�صفي��ات فريق� 
يكم��ان عق��د ف��رق البطولة، وعدده��ا 32، بعدم��ا وقع 30 
فريًق��ا اتفاقي��ات م�صاركة، بينها الرباع��ي ال�صعودي الهال 
والن���ر والحت��اد والأهل��ي. و اأعل��ن الحت��اد العربي لكرة 
الق��دم برئا�صة تركي اآل ال�صي��خ، ال�صماح للفرق امل�صاركة يف 
كاأ�س العرب لاأندية الأبطال بت�صجيل 5 لعب� جانب �صمن 
قائمة ال�30 لعب املتاحة لكل فريق. وعقد الحتاد العربي، 
ور�صة عم��ل كاأ�س العرب لاأندية الأبط��ال ملو�صم 2018 – 

2019 بح�صور ممثل� لاحتادات والأندية امل�صاركة .

4 مواجهات في الكروي الممتاز اليوم

اق��رتب مهاجم نادي الرمث��ا الردين، العراقي 
حممد �ص��وكان م��ن النتقال اىل ن��ادي الفتح 
ال�صع��ودي خ��ال ف��رتة النتق��الت ال�صيفي��ة 

املقبلة.
وق��ال م�صدر مقرب من الاع��ب ل�)اجلورنال( 
اإن "نادي الفتح ال�صعودي و�صع مهاجم نادي 
الرمث��ا الردين حممد �صوكان على راأ�س قائمة 

املطلوب� يف فرتة النتقالت ال�صيفية".
وا�ص��اف ان " ا�صتقال��ة مدي��ر الح��رتاف يف 

النادي ال�صع��ودي، خالد ال�صعود، لن توؤثر على 
انتق��ال الاع��ب"، لفت��ًا اإىل اأن "املفاو�صات 
ت�ص��ر ب�ص��كل ايجاب��ي وم��ن املوؤم��ل اغ��اق 

ال�صفقة خال الفرتة املقبلة".
وكان��ت العدي��د من امل�ص��ادر، قد ا�ص��ارت اىل 
اقرتاب �صوكان من الع��ودة اىل �صفوف فريقه 
ال�صاب��ق امليناء، ال ان العر���س ال�صعودي غر 

ح�صابات الاعب.
ويف هذا ال�صدد، قال مدير الفريق حممد نا�ر 
اإن "ع��ودة جنم الفريق ال�صاب��ق حممد �صوكان 
اإىل �صف��وف ال�صفان��ة مرهون��ة بح�صوله على 

كتاب ال�صتغناء".
واأ�صاف اأن "الاع��ب تو�صل اىل اتفاق مبدئي 
م��ع ادارة نادي املين��اء من اج��ل العودة مرة 
اخ��رى ومتثيل الفريق ملا تبق��ى من مباريات 

يف دوري الكرة".
جدي��د  م��ن  �ص��وكان  "تواج��د  ان  اىل  وا�ص��ار 
م��ع املين��اء يتبق��ى منه فق��ط احل�ص��ول على 

ال�صتغناء من نادي األرمثا األأردين".
ويق��دم �صوكان م�صتويات مميزة مع الرمثا يف 
مناف�ص��ات دوري الك��رة الردين واي�صا بطولة 

الكاأ�س.

ت�صتكم��ل الي��وم اخلمي���س، 
اجلول��ة  مناف�ص��ات 
املرحل��ة  م��ن  اخلام�ص��ة 
الك��رة  ل��دوري  الثاني��ة 
املمت��از، وذل��ك باإقامة 
جتم��ع  مواجه��ات،   4
الكهرباء  فري��ق  الوىل 
عل��ى  الطلب��ة  و�صيف��ه 
حي��ث  التاج��ي،  ملع��ب 
الكهرب��اء  فري��ق  ميتل��ك 
34 نقطة يف املركز ال�صاد�س، فيما 

يحت��ل الفريق الطابي املرك��ز 13 بر�صيد 26 
نقط��ة، و�صيكون ملعب ال�صناع��ة م�رحًا للقاء 
فري��ق ال�صناع��ات الكهربائي��ة وفري��ق امان��ة 
بغ��داد، فري��ق ال�صناع��ات جم��ع 23 نقطة يف 
املرك��ز 14. اأم��ا فري��ق الطلبة فق��د تراجع اىل 
ملع��ب  ويف  نقط��ة،   26 بر�صي��د   13 املرك��ز 
الزب��ر يتقاب��ل فريق��ا نف��ط اجلن��وب �صاح��ب 
الرتتي��ب ال�صاب��ع بر�صي��د 32 نقط��ة، و�صيف��ه 
فري��ق احل�ص� ال��ذي يحتل املرك��ز 16 بر�صيد 
22 نقط��ة، وتق��ام يوم اجلمعة مب��اراة واحدة 
جتمع فريق احلدود و�صيفه ال�رطة على ملعب 
التاج��ي، ال�رطة يف و�صاف��ة الرتتيب بر�صيد 
49 نقط��ة، فيما يحتل احل��دود املركز التا�صع 

بر�صيد 30 نقط��ة. وتتوا�صل مناف�صات اجلولة 
يوم ال�صبت باإقامة مباراة القوة اجلوية و�صيفه 
ال�صم��اوة على ملعب ال�صعب الدويل، حيث يحتل 
فريق الق��وة اجلوية املركز الثال��ث بر�صيد 48 
نقط��ة، ولفريق ال�صم��اوة 22 نقط��ة يف املركز 
15، وتختتم مباريات اجلولة يوم الحد املقبل 
مناف�ص��ات  وانطلق��ت  مواجه��ات.   3 باإقام��ة 
اجلول��ة، ام���س الربع��اء، وذلك باإقام��ة مباراة 
واح��دة جتم��ع فريق��ي كرب��اء وج��اره فري��ق 
النج��ف، وهي مب��اراة ديربي الف��رات الو�صط، 
فيم��ا �صيف فري��ق امليناء يف ملعب��ه باملدينة 
الريا�صي��ة مناف�ص��ه نف��ط مي�ص��ان يف مب��اراة 

موؤجلة من الدور ال�)17( من املرحلة الوىل.

يواجه املدي��ر الفني لآر�صنال الإجنلي��زي، الفرن�صي 
اآر�ص��� فينغ��ر، مب��اراة حا�صم��ة يف اأيام��ه الأخرة 
م��ع الن��ادي الإجنليزي، حي��ث يحل اأتلتيك��و مدريد 
الإ�صب��اين �صيف��ًا ثقي��ًا عل��ى ملع��ب الإم��ارات غداً 
لل��دوري  الذهب��ي  املرب��ع  ذه��اب  يف  اخلمي���س، 

الأوروبي.
واأعلن فينغ��ر )68 عامًا( الأ�صب��وع املا�صي رحيله 
ع��ن تدريب اآر�صن��ال يف نهاية املو�صم، بعد نحو 22 

عامًا ق�صاها يف من�صب املدير الفني.
و�صرح��ل فينغ��ر بذلك عن تدري��ب اآر�صنال قبل عام 
م��ن انته��اء عقده احل��ايل مع الن��ادي، ال��ذي يحتل 
املرك��ز ال�صاد���س يف ال��دوري الإجنلي��زي املمت��از، 
ويتاأه��ب خلو���س ن�ص��ف نهائ��ي بطول��ة ال��دوري 

الأوروبي.
ومل يحق��ق اآر�صن��ال اإجن��ازات تذك��ر عل��ى ال�صعي��د 
الأوروب��ي، واكتف��ى بح�ص��د لق��ب كاأ���س الكوؤو���س 
الفري��ق  يتطل��ع  وبالت��ايل   ،1994 يف  الأوروبي��ة 
الإجنلي��زي بكل ما اأوتي من قوة لل�صعود اإىل من�صة 
التتويج عل��ى ال�صعيد القاري على ح�ص��اب اأتلتيكو، 

حي��ث اأن اللقب ي�صم��ن اأي�صًا للفري��ق امل�صاركة يف 
دوري اأبطال اأوروبا يف املو�صم املقبل.

وتب��ددت فر�صة اآر�صن��ال يف التاأهل لدوري الأبطال 
بعد تراجعه للمرك��ز ال�صاد�س يف الدوري الإجنليزي 
املمت��از، وبالتايل ف��اإن الأمل الوحي��د للظهور على 
ال�صعيد القاري يف املو�ص��م املقبل، يتمثل يف الفوز 
بلق��ب الدوري الأوروبي. واإذا تاأهل اآر�صنال للنهائي 
فاإن��ه �صيلتق��ي م��ع الفائ��ز م��ن املواجه��ة الأخرى 
يف املرب��ع الذهب��ي ب��� مر�صيلي��ا الفرن�ص��ي وري��د 
ب��ول �صالزب��ورغ النم�صاوي. وياأم��ل فينغر اأن يلحق 
م�صعود اأوزيل وبي��رت ت�صيك وجاك ويل�صر باملباراة 

بعد غيابهم عن مباراة و�صت هام ب�صبب الإ�صابة.
و�صم��ت قائمة اأتلتيكو للمباراة ا�ص��م دييغو كو�صتا، 
رغ��م اأن �صيمي��وين ب��دا اأن��ه يف طريق��ه ل�صتبع��اد 

املهاجم الدويل من القائمة.
ومل ي�ص��ارك كو�صت��ا يف احل�ص��ة التدريب��ة الكامل��ة 
لأتلتيكو اأم�س الثاثاء، لكنه �صافر مع الفريق للندن.
وتعر���س كو�صتا لإ�صابة يف اأربط��ة ال�صاق الي�رى 
اأم��ام �صبورتين��غ ل�صبون��ة، يف رب��ع النهائ��ي قب��ل 

اأ�صبوع���، وغ��اب عن املب��اراة اأمام ري��ال بيتي�س 
يف ال��دوري الإ�صب��اين. و�ص��ارك الثنائ��ي الهجومي 
الفرن�ص��ي كيف� غامرو وغريزم��ان يف التدريبات 

م��ع اأتلتيك��و، وبالت��ايل اقرتبا م��ن امل�صارك��ة اأمام 
اآر�صن��ال من��ذ البداي��ة. وتب��ددت فر�ص��ة اآر�صنال يف 
التاأهل لدوري الأبطال، بعد تراجعه للمركز ال�صاد�س 

يف الدوري الإجنلي��زي، وبالتايل فاإن الأمل الوحيد 
للظه��ور عل��ى ال�صعي��د الق��اري يف املو�ص��م املقبل، 

يتمثل يف الفوز بلقب الدوري الأوروبي.
واإذا تاأه��ل اآر�صنال للنهائي، فاإنه �صيلتقي مع الفائز 
م��ن املواجه��ة الأخ��رى يف املرب��ع الذهب��ي، ب��� 
مار�صيليا الفرن�صي وريد بول �صالزبورج النم�صاوي.

وياأم��ل فينجر، اأن يلحق م�صع��ود اأوزيل وبيرت ت�صيك 
وجاك ويل�ص��ر باملباراة، بعد غيابه��م عن مواجهة 

و�صت هام، ب�صبب الإ�صابة.
وكانت بع�س التقارير، قد ربطت الأرجنتيني دييجو 
�صيمي��وين، مدرب اأتلتيكو مدري��د، ب�صغل مقعد املدير 

الفني ال�صاغر يف اآر�صنال.
و�صرح��ل فرنان��دو توري���س ع��ن اأتلتيك��و مدري��د، 
بنهاي��ة املو�ص��م، وت�ص��ر تقاري��ر اإعامي��ة اإىل اأن 
الفرن�ص��ي اأنطوان جريزمان ق��د ينتقل اإىل بر�صلونة، 
وبالت��ايل ف��اإن لق��ب ال��دوري الأوروبي، ق��د يكون 
حا�صم��ا للفري��ق، خا�صة واأن��ه توج به��ذا اللقب يف 
اأتلتيك��و مدري��د  قائم��ة  2010 و2012. و�صم��ت 
للمباراة، دييجو كو�صتا، رغم اأن �صيميوين بدا اأنه يف 

طريقه ل�صتبعاد املهاجم الدويل من القائمة.
وق��ال �صيميوين "الأطب��اء �صيح��ددون موقفه، لكني 
اأعتق��د اأن فر�صت��ه �صئيل��ة يف امل�صارك��ة، �صيك��ون 
جاهزا ملب��اراة الإياب". ومل ي�ص��ارك دييجو كو�صتا 
يف احل�ص��ة التدريب��ة الكامل��ة للروخ��ي بانكو�س، 

اأم�س الثاثاء، لكنه �صافر مع الفريق اإىل لندن.
وتعر���س كو�صتا لإ�صابة يف اأربط��ة ال�صاق الي�رى 
اأم��ام �صبورتين��ج ل�صبون��ة، يف دور الثماني��ة قب��ل 
اأ�صبوع���، وغاب ع��ن املب��اراة اأمام ري��ال بيتي�س 
يف ال��دوري الإ�صب��اين. و�ص��ارك الثنائ��ي الهجوم��ي 
الفرن�ص��ي كيف� جامرو وجريزمان، يف التدريبات 
اأم���س الأول، وبالت��ايل اقرتب��ا م��ن امل�صارك��ة اأمام 
اآر�صن��ال من��ذ البداي��ة. م��ن ناحي��ة اأخ��رى، يتطل��ع 
م��ن  نتيج��ة ممكن��ة  باأف�ص��ل  للخ��روج  مار�صيلي��ا 
مباراته اأمام �صالزبورج، مت�صلحا بعن�ري الأر�س 
واجلمه��ور. و�صج��ل �صالزب��ورج، م�ص��رة رائع��ة يف 
ال��دوري الأوروب��ي ه��ذا املو�ص��م، واط��اح بفريق��ى 
بورو�صي��ا دورمتوند الأملاين ولت�صي��و الإيطايل من 

البطولة.
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