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 ح��دد النجم الربازيل��ي املعت��زل، رونالديني��و، موقفه 
م��ن اإمكانية توليه تدري��ب منتخب بالده لك��رة القدم، 
يف امل�ض��تقبل. ويف موؤمت��ر �ض��حفي الليل��ة املا�ض��ية، 
ل��دى و�ض��وله اإىل ال�ض��لفادور �ض��من "جولة ال�ض��عادة"، 
ق��ال رونالدينيو "مل اأفكر يف الأم��ر". وح�رض املوؤمتر 
الالع��ب  با�ض��م  هتف��وا  �ض��خ�ص   200 م��ن  اأك��ر 
ال�ض��ابق، بينم��ا كان��وا يحمل��ون قم�ض��ان الفرق 
ال��ذي لع��ب ب�ض��فوفها. ويوج��د رونالدينيو يف 
البل��د الالتين��ي �ض��من "جولة ال�ض��عادة" زار 
خالله��ا كو�ض��تاريكا وهندورا���ص، حي��ث 
ت�ض��ارك خربته الت��ي اكت�ض��بها على 
مدار م�ض��واره الريا�ض��ي مع اأطفال 
اأن ي�ض��ارك  و�ض��باب. وم��ن املق��رر 

اأخري��ن يف عر���ص ك��روي، عل��ى اأن م��ع لعب��ن 
ي�ض��ارك الي��وم الثالثاء يف مع�ض��كر "ل�ض��تعرا�ص مهاراته 
الكروية" اأمام نحو 500 طفل و�ض��اب من مناطق �رضبها 
العن��ف يف ال�ض��لفادور، وفقا ملا اأعلن��ه منظمو احلدث. و 
حدد اأ�ض��طورة نادي بر�ضلونة ومنتخب الربازيل الأ�ضبق 
رونالدينيو، الالعب الذي ميكنه تعوي�ص نيمار املنتقل 
اإىل باري���ص �ض��ان جريم��ان خ��الل ف��رة النتق��الت 
اجلاري��ة. وقال رونالدينيو ان امل�ض��توى الذي يظهر به 
فيليب��ي كوتيني��و، يجعله ق��ادرا على ملء الف��راغ الذي 
�ض��يركه نيمار، ولكن ليفربول يعلم قيمة لعبه جيدا ما 

قد يكلف بر�ضلونة الكثري".
وانتق��ل رونالديني��و مللعب كامب نو يف �ض��يف 2003 
قادم��ا م��ن باري�ص �ض��ان جريمان، قب��ل اأن يغ��ادر عام 
جول��ة  وتنته��ي  الإيط��ايل.  مي��الن  اإىل  متجه��ا   2008
رونالديني��و يف اأمريكا الو�ض��طى يف الثامن من اآب اجلاري 
مب�ض��اركته يف ماأدبة ع�ضاء حتت �ضعار "ليلة مع الأمري" التي 

�ضيح�رضها رعاة ومدعوين خا�ضن.

 اأنهى بيب غوارديول، املو�ضم املا�ضي بدون 
األقاب لأول مرة، حيث ابتعد مان�ض�ضر 

�ض��يتي ع��ن من�ض��ات التتوي��ج، 
بع��د بداي��ة قوي��ة يف ال��دوري 
الإجنليزي املمتاز لكرة القدم، 
ليثري الت�ض��اوؤلت ب�ضاأن اأحقية 
امل��درب الكتال��وين يف الهالة 
الكب��رية التي تثار م��ن حوله 

دائما.
ومل يع��رف غواردي��ول �ض��وى 

النجاح يف م�ض��ريته التدريبية، 
الدرج��ة  دوري  م��ن  بداي��ة 

الثالثة الإ�ض��باين، وحتى الدوري 
الأمل��اين، لك��ن مو�ض��مه الأول يف 

اإجنل��را كان متباين��ا، ومل يرق اإىل 
توقعات جماهري �ضيتي.

وبدا اأن جزء من امل�ض��كلة هو تردد 
غواردي��ول يف تغي��ري طريق��ة لعب��ه 

املمي��زة، لكنه بعد عدة اأ�ض��هر بدا بالفعل 
اأن القليل فقط هو ما تغري.

وقال غواردي��ول ل�ض��بكة )ئي.اإ�ص.بي.اإن( 
التلفزيوني��ة الربازيلي��ة منت�ض��ف ماي��و/ 
اأيار املا�ض��ي: "الفريق لعب بالطريقة التي 
اأردته��ا، ه��ذا اأك��ر اأهمية بالن�ض��بة يل من 

الفوز ببطولة".
ومع ذلك فاإن حتركات غوارديول يف �ضوق 
النتق��الت، ت�ض��ري اإىل اأن��ه اأدرك اأن جم��رد 

ال�ض��تحواذ على الكرة، والبح��ث عن ثغرات 
يف دفاع��ات املناف�ض��ن، قد ل يك��ون كافيا 

دائما يف اإجنلرا.
وتعاقد غوارديول بالفعل مع عدد من الالعبن 

القادرين على مواجهة املناف�ضن، وطرق لعبهم 
املختلفة.

 رف���ص الأرجنتيني دييجو �ض��يميوين، املدير الفني لن��ادي اأتلتيكو مدريد 
الإ�ض��باين، احلدي��ث ع��ن التعاق��د م��ع دييج��و كو�ض��تا، مهاج��م ت�ضيل�ض��ي 
الإجنلي��زي. وق��ال �ض��يميوين يف ت�رضيح��ات نقلته��ا �ض��حيفة اإيفينين��ج 
�ض��تاندرد "ل اأح��ب احلديث عن كو�ض��تا لأنه مازال لعًب��ا لفريق اآخر وهو 
ت�ضيل�ض��ي، ونحن حمروم��ون من التعاقد خالل ال�ض��يف اجل��اري". وتابع 
"اأ�ضعى لتطوير الفريق �ضواء يف التدريبات اأو مع وجود ظروف مثل هذه 
متنعن��ا من التعاقدات، ولذلك علي العمل وفقًا للمعطيات التي منتلكها يف 
الوق��ت الراهن". وكان كو�ض��تا، قد خرج من ح�ض��ابات الإيط��ايل اأنطونيو 
كونت��ي، املدي��ر الفني للبلوز، ال��ذي طلب منه البحث ع��ن فريق اآخر خالل 

ال�ضيف اجلاري.
واعلن كو�ض��تا �ض��ابًقا اأّن كونتي ل يرغب يف ا�ض��تمراره يف الفريق، بعدما 
بعث له ر�ض��الة ن�ض��ية جاء فيها "اأهاًل دييجو، اأمتنى اأن تكون بخري، �ضكًرا 
لك على ما قدمته املو�ض��م املا�ض��ي واأمتنى لك التوفي��ق يف العام املقبل، 
اأنت ل�ض��ت �ضمن خططي امل�ض��تقبلية"، وهو ما اأكده املدير الفني لت�ضيل�ضي 
من��ذ اأي��ام. واأقرت املحكم��ة الريا�ض��ية، حرم��ان الروخ��ي بالنكو�ص من 
التعاقدات خالل ال�ضيف اجلاري، ولن يتمكنوا من التوقيع مع لعبن قبل 

يناير/كانون ثان املقبل، ب�ضبب �ضم لعبن حتت 18 عاما.
وحدد ت�ضيل�ض��ي، مبلغ 50 مليون اإ�ض��رليني للموافقة على بيع كو�ضتا، يف 

ظل رغبة ميالن الإيطايل يف �ضم الالعب.

نيوكاسل وهدرسفيلد وبرايتون عازمة على الصمود أمام كبار البريميرليغ 

 سكوبي المقدونية مسرحًا لنهائي السوبر األوروبي بين الميرينغي والشياطين الحمر
 تتوج��ه اليوم اأنظار حمبي كرة القدم، �ض��وب ملعب فيليب 
اأرين��ا يف العا�ض��مة املقدوني��ة �ض��كوبي، ال��ذي يحت�ض��ن 
مواجه��ة ناري��ة يف ال�ض��وبر الأوروبي، بن ري��ال مدريد 
بطل دوري الأبطال، ومان�ض�ضر يونايتد الفائز باليوروبا 
ليج، التكنهات تقف يف �ض��ف النادي امللكي كونه يعي�ص 
ف��رة زاهية م��ن تاريخه لكن م��ع ذلك فاإن اخلوف يت�ض��لل 
اإىل جماهريه واإىل مدرب��ه زين الدين زيدان. فخالل اجلولة 
ال�ض��تعدادية يف الولي��ات املتح��دة المريكية ف�ض��ل ريال 
مدريد يف حتقيق اأي فوز باملباريات الأربع التي خا�ض��ها، 
وتلقى هزمية كبرية على يد مان�ض�ضر �ضيتي برباعية، واأخرى 
اأم��ام بر�ض��لونة بثالثة اأه��داف لواحد.  اأكر م��ا يقلق ريال 

مدري��د يف الوقت احلايل لي�ص النتائج يف املباريات الودية 
ب��ل التنظيم الدفاعي ال�ض��يئ الذي ظهر ب��ه الفريق يف اأغلب 
الوقت، ولذا فاإن املدرب الفرن�ض��ي ياأمل يف تعايف �ضريخيو 
رامو�ص من التهاب الأذن الو�ض��طى يف الوقت املنا�ض��ب عله 
ي�ض��هم يف حت�ض��ن الو�ض��ع. وعلى م�ضتوى الت�ض��كيلة، يبدو 
زي��دان مطمئن��ا ومقتنع��ا بوج��ود كل من: نافا���ص، فاران، 
مودريت���ص،  كا�ض��يمرو،  مار�ض��يلو،  رامو���ص،  كارفخ��ال، 
كرو���ص، مع بي��ل وكرمي بنزمية يف املقدم��ة، ويتبقى لعب 
وحيد مل يح�ض��م اأمره، وهو اأحد اثنن: اأ�ضين�ض��يو، اأو اإي�ض��كو. 
ويف الوقت الراهن يبدو اإي�ض��كو هو الأق��رب للبدء، وبالتايل 
�ض��يعتمد زيدان على الر�ض��م 2-4-4 بدل اللعب باأ�ضين�ضيو 

و3-3-4، وذلك من اأجل املزيد من الدعم خلط الو�ض��ط يف 
بداية املباراة، ومع ذلك فاإن زيدان قد يقرر اإ�رضاك اأ�ضين�ضيو 
من البداية كما فعل املو�ض��م املا�ض��ي يف مواجهة اإ�ضبيلية 
يف كاأ�ص ال�ض��وبر الأوروبي املو�ض��م املا�ضي.  ويف اجلانب 
الخر ياأمل الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني ال�ض��ابق 
لريال مدريد، واحلايل ملان�ض�ض��ر يونايتد، يف ت�ضطري ا�ضمه 
بح��روف م��ن ن��ور يف تاريخ ك��رة الق��دم، ومعادل��ة اإجناز 
الإيط��ايل املخ���رضم جيوف��اين تراباتوين، امل��درب الوحيد 
املت��وج ب� 4 بط��ولت اأوروبي��ة خمتلفة. رغم الف��وز بلقبن 
كبريين يف املو�ض��م املا�ضي، اإل اأن احتالل املركز ال�ضاد�ص 
يف ال��دوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم، ل ميكن اعتباره 

جناح��ا لفريق عمالق مثل مان�ض�ض��ر يونايت��د ومع اقراب 
املو�ض��م اجلدي��د، تل��وح يف الأف��ق اأج��واء م��ن التف��اوؤل يف 
اأروقة اأولد ترافورد، يف ظل وجود ت�ض��كيلة تبدو قادرة على 
الوف��اء مبتطلبات جوزيه مورينيو، لإظهار �ض��حره وتاأثريه 
ول يعتم��د موريني��و يف الأ�ض��ا�ص عل��ى ال�ض��تحواذ طوي��ال 
عل��ى الك��رة، وت��وج بلقب ال��دوري الأوروب��ي اأم��ام اأياك�ص 
اأم�ض��ردام يف مايو/ اأيار املا�ض��ي، مع ا�ض��تحواذه بن�ض��بة 
31 % على الكرة. وميلك لوكاكو القدرة على ا�ضتغالل تقدم 
زميله و�ض��ديقه بول بوجبا، ومتريراته اأي�ض��ا يف الهجمات 
املرت��دة، كما اأنه ميثل حائط دفاعي اأول ينا�ض��ب الأ�ض��لوب 

احلذر للمدرب الربتغايل.

غوارديوال يطمح الستعادة 
بريقه

سيميوني يغلق باب العودة 
أمام كوستا

األلماني فيتل: عطلة سباقات الفورموال 1 مملة 

كيز تحرز لقب دورة ستانفورد للتنس

 يرى الأملاين �ضيبا�ضتيان فيتيل، �ضائق فريق فرياري، 
اأن العطلة ال�ض��يفية لبطولة العامل ل�ض��باقات اجلائزة 

الكربى لل�ضيارات "الفورمول 1" �ضتكون مملة.
ولك��ن عل��ى النقي���ص، يختلف الأم��ر بالن�ض��بة لفرق 
"الفورم��ول 1"، حي��ث ينظ��رون اإىل ف��رة التوق��ف 
حت��ى �ض��باق اجلائ��زة الك��ربى املقب��ل يف حلبة دي 
�ض��با فرانكور�ض��ومب فى بلجيكا، باعتبارها فر�ض��ة 
للتق��اط الأنفا�ص من اأجل خو�ص الن�ض��ف الثاين من 
املو�ض��م بنج��اح، كما تعد اأي�ض��ا فر�ض��ة للم�ض��وؤولن 
الذين ي�ض��عون يف الوقت احلايل ت�ض��ورات م�ضتقبلية 
للع��ام اجلديد.  وقال فيتيل، الذي �ض��يظل مربعا على 
�ض��دارة ترتي��ب ال�ض��ائقن خ��الل الأ�ض��ابيع الأربعة 
املقبلة حتى انتهاء العطلة بعد فوزه ب�ض��باق اجلائزة 

الك��ربى باملجر يوم الأحد املا�ض��ي "اإنه وقت مثايل 
من اأجل الراحة". واأ�ضاف ال�ضائق الأملاين، الذي جنح 
هذا الأ�ض��بوع يف تو�ض��يع الفارق م��ع اأقرب مالحقيه، 
الربيطاين لوي�ص هاميلتون، �ض��ائق مر�ضيد�ص اإىل 14 
نقطة، قائال "اأنا م�رضور كوين �ضاأحظى ببع�ص الوقت 
لل�ض��عور باملل��ل وق�ض��اء الوق��ت يف املن��زل والبق��اء 
ب�ض��عة اأي��ام م��ع العائل��ة". وخ��الل العق��ود الأخرية 
ب��داأ اهتمام منظم��ي "الفورم��ول 1" ي��زداد تدريجيا 
بالعطالت ال�ضيفية، فمنذ 2001 اأقرت البطولة عطلة 
غري ر�ضمية امتدت لثالثة اأ�ضابيع. ومنذ 2009، الذي 
�ضهد توقيع اتفاق حتت م�ضمى "وقف نزيف املوارد"، 
اأ�ض��بحت العطل��ة ا�ض��راتيجية يتع��ن عل��ى اجلمي��ع 
اللت��زام به��ا. وو�ض��ف ب��ادي ل��وف، املدي��ر التقني 

ال�ض��ابق لفري��ق مر�ض��يد�ص، ه��ذا النظام باأن��ه "وقف 
اإطالق نار" مبتكر ياأتي يف و�ضط حرب متتد اإىل 245 
يوما، على حد قوله. واأ�ض��اف لوف: "هذا يبدو كما لو 

كان الوقت يتوقف، اإنه اأمر ا�ضتثنائي يف احلقيقة".
وي�ض��عى فريق مر�ض��يد�ص يف �ض��باق بلجي��كا املقبل، 

اآب/اأغ�ض��ط�ص  نهاي��ة  يف  اإقامت��ه  واملق��رر 
اجل��اري، اإىل تقلي�ص الف��ارق مع فرياري 

بع��د تف��وق الأخ��ري عليه يف الن�ض��ف 
الأول من املو�ض��م. ويعت��رب فيتيل 

حاليا ال�ض��ائق الأبرز يف �ض��وق 
ينته��ي  حي��ث  النتق��الت، 
نهاي��ة  ف��رياري  م��ع  تعاق��ده 

العام اجلاري.

 تفوقت مادي�ض��ون كيز عل��ى مواطنتها الأمريكية 
كوك��و فاندفيج��ه 6-7 و4-6 لتحرز لقب بطولة 
�ض��تانفورد للتن�ص وتفوز بلقبها الأول خالل العام 
اجل��اري. ويف مب��اراة متكافئ��ة ب��ن �ض��ديقتن 
جنح��ت كيز يف ك�رض اإر�ض��ال فاندفيج��ه يف املرة 
الوحي��دة يف املب��اراة خ��الل املجموع��ة الثاني��ة 
لتتلق��ى دفع��ة كب��رية م��ن الثق��ة قب��ل اللع��ب يف 
بطول��ة اأمري��كا املفتوحة اآخ��ر البط��ولت الأربع 
الكربى للمو�ض��م احل��ايل. وبعد الف��وز تقدمت كيز 
اأربعة مراكز يف قائمة ت�ض��نيف حمرفات التن�ص 
اجلديدة التي �ض��درت يوم الثن��ن لتحتل املركز 

17 على م�ضتوى العامل.
وغاب��ت كيز عن اأول �ض��هرين يف املو�ض��م ب�ض��بب 

اخل�ض��وع جلراحة يف املع�ض��م لكنها ع��ادت بقوة 
وب��داأت يف ا�ض��تعادة م�ض��تواها وتفوق��ت يف الدور 
قب��ل النهائي على الإ�ض��بانية جارب��ن موجوروزا 
بطلة وميبلدون. وقالت كيز لل�ض��حفين "هذا لي�ص 
املو�ض��م الأ�ضهل بالن�ض��بة يل لكن يبدو اأين اأ�ضبحت 
اأخريا على الطريق ال�ض��حيح وينتابني �ض��عور جيد 
ب�ض��اأن ا�ض��تعادة م�ض��تواي يف التن���ص". واأ�ض��افت 
"�ض��عور رائ��ع ب�ض��بب اإح��راز لقب يف ب��الدي على 
الأرا�ض��ي ال�ض��لبة. اأنا حقا �ض��عيدة جدا باأين بداأت 
ال�ضتعداد لبطولة اأمريكا املفتوحة بهذه الطريقة". 
وكانت فاندفيجه، التي بلغت قبل نهائي ا�ض��راليا 
املفتوحة ودور الثمانية يف وميبلدون هذا املو�ضم، 

تبحث اأي�ضا عن لقبها الأول يف 2017.

واأر�ض��لت فاندفيجه �ض��تة اإر�ض��الت 
ال�ض��وط  يف  تع��رت  لكنه��ا  �ض��احقة 

الفا�ضل للمجموعة الأوىل لت�ضمح لكيز 
بال�ض��يطرة واحل�ض��ول على الأف�ض��لية. 

اأي�ض��ا  اجلدي��دة  الت�ض��نيف  قائم��ة  ويف 
مراك��ز  اأربع��ة  فاندفيج��ه  تقدم��ت 

عاملي��ا.   20 املرك��ز  لتحت��ل 
وقال��ت فاندفيج��ه "اأعتق��د اأن 
املباراة كانت رفيعة امل�ضتوى 
من الالعبتن. من اجليد اللعب 
اأمام �ض��ديقة وخو�ص نهائي 

اأم��ر  وه��ذا  خال���ص  اأمريك��ي 
ممتع".

�ض��يتي  الهابط��ان ه��ال  الفريق��ان  اأثب��ت  بعدم��ا 
اأن ال�ض��تمرار  وميدلزب��ره يف املو�ض��م املا�ض��ي، 
يف ال��دوري الإجنلي��زي املمت��از لكرة الق��دم، بعد 
ال�ض��عود لي���ص بالأمر اله��ن، فاإن الف��رق الثالثة 
ال�ضاعدة هذا املو�ضم بعك�ص ذلك عاقدة العزم على 

ال�ضمود، وال�ضتمرار يف دوري الأ�ضواء.
وعاد هدر�ض��فيلد تاون وبرايتون اآند هوف األبيون 
اإىل الدوري املمتاز بعد غياب طويل، يف حن عاد 
الوجه �ض��به الدائم نيوكا�ض��ل يونايت��د �رضيعا، بعد 

اأول حماولة بعد الهبوط.
والتاري��خ احلدي��ث له��ذه احل�ض��ابات ل ي�ض��ب يف 

�ضالح الأندية ال�ضاعدة.
فمن��ذ اأن تقل�ص عدد فرق ال��دوري املمتاز اإىل 20 
فريق��ا يف 1995، ف��اإن ن�ض��بة 47 يف املئ��ة م��ن 
الأندية ال�ضاعدة هبطت اإىل الدرجة الأدنى يف اأول 
مو�ضم، يف حن هبطت ن�ضبة 60 يف املئة من هذه 

الأندية خالل عامن.
لك��ن ه��ذه الأرق��ام رغم ذل��ك مل تقلل م��ن حما�ص 
ال�ض��اعدين اجلدد، وخا�ض��ة بالن�ض��بة لهدر�ضفيلد 

العائد لدوري الكبار بعد غياب ا�ضتمر 45 عاما.
وهب��ط هدر�ض��فيلد بط��ل اإجنل��را ثالث م��رات يف 
ع�رضينات القرن املا�ضي من دوري الدرجة الأوىل 
ال�ض��ابق يف 1972، وتعر���ص ملزي��د م��ن الهبوط 
والتع��ر قب��ل اأن ينت�ض��له امل��درب الأمل��اين ديفيد 
فاج��ر، من عرت��ه ويق��وده للوقوف عل��ى قدميه 
م��ن جدي��د. وق��ال فاج��ر ال��ذي عمل يف ال�ض��ابق 
الأمل��اين:  دورمتون��د  بورو�ض��يا  مل��درب  م�ض��اعدا 
"ميكننا ال�ضعور بالأجواء يف املدينة، ونحن اأي�ضا 
متحم�ض��ون و�ض��عداء، لكن يتعن علينا الركيز يف 
عملنا". واأ�ضاف املدرب: "لن اأقلل من هذا احلما�ص 
لأن��ه ل داعي لذلك، اإذ يتع��ن على اجلميع احلفاظ 
على هذه ال�ض��عادة واحلما�ص الذي رمبا ي�ض��اعدنا 
على القيام باأ�ض��ياء مل يكن بو�ضعنا القيام بها يف 
الأحوال العادية". وتعاقد فاجر مع ت�ضعة لعبن 
جدد، ويعتقد اأنهم اندجموا يف �ض��فوف الفريق مع 
بقي��ة الالعبن، وع��رب عن ثقته يف احل�ض��ول على 
جمموع��ة ناجح��ة ومتكاملة يف الوقت املنا�ض��ب. 
وتاب��ع فاج��ر: "اأعتق��د اأن الأمر اجلي��د يتمثل يف 

اأننا بالفعل منلك اأ�ضا�ضا قويا، لو كانت الأجواء يف 
غرف��ة املالب�ص طيب��ة فاإنه يكون من ال�ض��هل على 

الالعب��ن الآخرين الندم��اج �رضيعا، هذا ما حدث 
عندنا، واأنا اأعرف اأنه اأمر غري عادي".

ويع��ود كري���ص هوت��ون م��درب برايت��ون ل��دوري 
نيوكا�ض��ل  تدري��ب  ل��ه  �ض��بق  اأن  بع��د  الأ�ض��واء، 

ونوريت�ص �ضيتي يف دوري الكبار.
وكان اآخ��ر ظهور لربايتون يف الدوري يف 1983، 
لك��ن نيوكا�ض��ل الوج��ه �ض��به الدائ��م يف ال��دوري 
املمت��از ياأم��ل اأن ي�ض��تفيد من خربت��ه الكبرية يف 
البطول��ة، وميزانيت��ه الكبرية وجماه��ريه الهائلة، 

ويحقق نتائج طيبة لدى عودته.
وباع مدرب نيوكا�ض��ل الإ�ض��باين رفائي��ل بنيتيز، 
الذي �ض��بق له تدري��ب ليفربول وري��ال مدريد 18 
لعب��ا، وتعاقد م��ع 17 لعبا يف العام املا�ض��ي، 
ورمب��ا ي�ض��هد الفري��ق مزي��دا م��ن التغي��ريات قبل 

انطالق املو�ضم اأي�ضا.
وطل��ب بنيت��ز مزيدا من ال�ض��تثمارات م��ن ناديه، 
لكن �ض��يتعن عليه حتقيق نتائ��ج طيبة �رضيعا يف 
ظل ارتفاع �ض��قف التوقع��ات دائما يف هذا النادي 

العريق، الذي تاأ�ض�ص قبل 124 عاما.
وبع��د النتق��ال م��ن الدرج��ة الثانية، حي��ث تاألق 
الفريق وتفوق يف ال�ض��تحواذ على الكرة اإىل دوري 

الأ�ضواء و�ضط كبار الالعبن واملدربن، فاإن فريق 
املدرب بنيتيز �ض��يكون اأمام مهمة لي�ضت بالهينة، 
و�ضيتعن عليه بذل جهد كبري حتى يكون على قدر 
التح��دي اجلدي��د. فيما �ض��يبداأ �رضاع ال�ض��عود اإىل 
ال��دوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم اجلمعة 
املقب��ل بع��د �ض��يف �ض��هد العدي��د م��ن التعاقدات 
والإقالت من 24 فريقا يف دوري الدرجة الثانية. 
ويحل��م كل فريق بدخول عامل الكبار وح�ض��د اأكرب 
جائ��زة مالي��ة يف ع��امل ك��رة الق��دم والت��ي تبل��غ 
ح��وايل 100 مليون جني��ه اإ�ض��رليني )132.10 
ملي��ون دولر(. ويفك��ر �ض��ندرلند ب��كل تاأكي��د يف 
هذه اجلائزة ال�ض��خمة بعدما فقد مكانه يف دوري 
الأ�ض��واء بعد ع�رض �ض��نوات.  و�ض��ندرلند واحد من 
�ض��بعة ف��رق حتت قي��ادة جدي��دة هذا املو�ض��م بعد 
تويل �ض��يمون جراي�ضون امل�ض��وؤولية ال�ضعبة بحثا 
عن النج��اح ال�رضيع. و�ض��يكون ليونيد �ضلوت�ض��كي 
مدرب رو�ضيا ال�ض��ابق اأ�ضهر املدربن اجلدد بعدما 
توىل م�ضوؤولية هال �ضيتي الذي هبط اأي�ضا املو�ضم 

املا�ضي. 
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