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 ك�س��فت تقارير �س��حفية فرن�سية، اليوم االثنني، عن اأحد البنود الهامة يف 
عق��د النج��م الربازيل��ي، نيمار، مع ناديه باري�س �س��ان جريم��ان. وذكرت 
�س��حيفة )لوباريزيان( اأن تتويج نيمار، بجائزة الكرة الذهبية، �سي�س��من 
له احل�س��ول على مكافاأة مالية، قدرها 3 ماليني يورو، ما يعادل الراتب 
ال�س��هري لالعب. واأ�س��افت ال�س��حيفة اأن النادي الباري�سي �سي�رصف هذه 
املكاف��اأة لنيم��ار، عن كل مرة يتوج فيها بهذه اجلائ��زة، عند انتهاء عقده 
يف �سيف 2022. ودخل نيمار دائرة املر�سحني حل�سد اجلائزة هذا العام، 
اإال اأن فر�س كري�ستيانو رونالدو، جنم ريال مدريد، تبدو االأقوى، 
الإح��راز اجلائزة، للم��رة الثانية على التوايل، واخلام�س��ة يف 
تاريخ��ه، بعدما ق��اد الفريق امللكي حل�س��د األقاب الدوري، 
ودوري اأبطال اأوروبا، وال�س��وبر االأوروبي واالإ�س��باين، هذا 
الع��ام. ووا�س��ل الربازيلي نيم��ار جونيور مهاج��م باري�س 
�س��ان جريم��ان، ال�س��غط عل��ى اإدارة ناديه لتدعيم �س��فوف 

الفريق بهدف بر�سلونة االإ�سباين.
�س��بورت   10 �س��حيفة  اأ�س��ارت  ال�س��دد،  ه��ذا  ويف 
الفرن�س��ية، اإىل اأن نيمار ي�سغط على م�سوؤويل النادي 
الباري�س��ي الإقناعه��م ب���رصورة التعاق��د م��ع هدف 
بر�سلونة االأول يف الفرتة املا�سية، الربازيلي فيليب 
كوتينيو، �سانع األعاب ليفربول االإجنليزي. واأ�سافت 
اأن باري�س �س��ان جريمان حاول �سم كوتينيو مقابل 
75 مليون يورو العام املا�س��ي، اإال اأن املفاو�سات 

مل تتم بنجاح.
واأك��د نيم��ار للمقربني م��ن اإدارة الن��ادي اأن ان�س��مام كوتينيو 
�سي�س��اعده كث��رًيا يف حتقيق االأه��داف التي ي�س��عى لها الفريق 

بالفرتة املقبلة.
ولفتت ال�سحيفة الفرن�سية اإىل اأن فر�سة باري�س �سان جريمان 
يف �س��م كوتينيو �س��تكون اأقوى هذه املرة، خا�س��ة اأن نيمار 
جوني��ور �س��يكون قادًرا عل��ى اإقناعه باالن�س��مام اإىل الفريق 

خالل تواجد الثنائي يف مع�سكرات املنتخب الربازيلي.

 ي�س��ابق م�س��وؤولو االحت��اد االأمريك��ي لكرة الق��دم الزمن لتعيني مدي��ر فني جديد 
ملنتخب بالدهم، بعد ا�س��تقالة برو�س اأرينا فور اخل�س��ارة اأمام ترينداد وتوباجو 
2-1 االأ�س��بوع املا�س��ي، والف�س��ل يف التاأهل لكاأ�س العامل الأول مرة منذ عام 
1986. وذك��رت جمل��ة فران���س فوتب��ول اأن لوران ب��الن املدير الفني ال�س��ابق 
لباري�س �س��ان جريمان ومنتخب فرن�س��ا �سمن املر�س��حني بقوة لقيادة املنتخب 
االأمريكي بف�س��ل البطوالت العديدة التي حققها مع النادي الباري�س��ي. واأ�سافت 
ا  اأن بالن ال مييل خلو�س مغامرة التدريب يف اأمريكا، حيث �س��بق اأن رف�س عر�سً
يف يناي��ر/ كانون الثاين املا�س��ي لقيادة اأحد اأندية دوري املحرتفني. واأ�س��ارت 
اإىل اأن املدرب الفرن�سي اأعاد ح�ساباته وقد يقبل مهمة تدريب منتخب اأمريكا يف 
حالة عدم تلقيه عر�س مميز من الدوريات االأوروبية اخلم�س��ة الكربى. ولفتت اإىل 
اأن ل��وران ب��الن رف�س مطلع املو�س��م اجلاري عدة عرو�س اأبرزها من فرنبخ�س��ة 

واأنطاليا �سبور يف تركيا، اإ�سافة اإىل فريق �سيني اآخر.
وب��داأ بالن )51 عاًما( م�س��واره التدريبي عام 2007 حي��ث درب فريق بوردو 3 
موا�س��م ثم منتخب الديوك عامني خالل الفرتة من 2010 اإىل 2012 واأخرًيا قاد 
باري�س �س��ان جريمان، الكت�س��اح البطوالت املحلية خالل الفرتة من 2013 اإىل 
2016. وقال برو�س اأرينا، يف ت�رصيح �س��ابق اإنه ا�س��تقال من تدريب منتخب 
الوالي��ات املتح��دة لك��رة القدم، بع��د االإخف��اق يف التاأهل لكاأ�س الع��امل 2018. 
وذهل ع�س��اق كرة القدم، يوم الثالثاء املا�سي، عندما جترع املنتخب االأمريكي، 
الذي كان يحتاج لتحقيق انت�سار اأو تعادل خارج اأر�سه اأمام ترينداد وتوباجو، 
متذيلة املجموعة، ليحجز بطاقة من 3 توؤهل اأ�س��حابها مبا�رصة اإىل كاأ�س العامل 
عن احتاد اأمريكا ال�سمالية والو�سطى والكاريبي )كونكاكاف(، هزمية مذلة 2-1.

 اأخفق نادي اأر�سنال االإجنليزي، يف اإقناع العبه االأملاين م�سعود اأوزيل، 
بتجدي��د عقده، مع املدفعجية، والذي ينتهي �س��يف 2018. 

وذكرت �سحيفة "ذا �س��ن"، اأن م�سئويل اأر�سنال بداأوا 
يف البح��ث عن فري��ق اآخر، ل���رصاء م�س��عود اأوزيل، 

خالل فرتة االنتقاالت ال�ستوية املقبلة.
وكان نادي مان�س�سرت �سيتي، قد اأعرب عن رغبته 
يف احل�س��ول على خدمات جنم اأر�سنال األيك�سي�س 
�سان�س��يز، حي��ث يتطل��ع املدي��ر الفن��ي للفري��ق، 
االإ�س��باين بي��ب جواردي��وال، اإىل ا�س��تكمال خط��ه 

الهجومي بالتعاقد مع العب منتخب ت�س��يلي. لكن 
االأمر بالن�س��بة الأوزيل يختلف بع�س ال�سيء، 

فق��د تراجع��ت الكث��ري م��ن االأندي��ة عن 
فك��رة التعاق��د مع الالع��ب االأملاين، 

ب�سبب مطالبه املالية املبالغ فيها، 
على راأ�س��ها اإنرت مي��الن االإيطايل. 
الربيطاني��ة  ال�س��حيفة  وك�س��فت 
اأن �س��انع االألع��اب االأملاين )29 
عام��ا( يرغ��ب يف احل�س��ول على 

رات��ب يق��در ب��� 330 األ��ف جني��ه 
اإ�سرتليني اأ�س��بوعيا، وهو ما قد ي�رص 

كث��ريا بهي��كل االأج��ور داخ��ل اأر�س��نال. 
مريكات��و"  "كالت�س��يو  موق��ع  وق��ال 
االإيط��ايل، اإن اأر�س��نال ح��دد ثم��ن العبه 

و�س��يكون  �س��مه،  يف  الراغب��ة  لالأندي��ة 
م�س��تعدا لبي��ع اأوزي��ل مببل��غ 23 ملي��ون 
يورو خ��الل املريكات��و ال�س��توي. وارتبط 
مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي، واإنرت ميالن 
االإيطايل، بالتعاقد مع م�س��عود اأوزيل يف 

فرتة االنتق��االت ال�س��توية املقبلة، بعد 
تاأكيد تعليق املفاو�س��ات بني الالعب 
ونادي��ه ب�س��اأن جتدي��د عق��ده. وكان 
اآر�سني فينجر، املدير الفني الأر�سنال، 
ق��د اأ�س��ار الإمكاني��ة رحي��ل م�س��عود   
اأوزيل واأليك�سي�س �سان�سيز، يف يناير 

املقبل.

"السيد 33".. رحلة كفاح ماوريتسيو ساري من القاع إلى القمة

إليغري ينوي تغيير تكتيك يوفنتوس أمام لشبونة في دوري األبطال
هيغواين يوجه رسالة إلى جماهير السيدة العجوز

 ين��وي املدير الفني ليوفنتو�س، ما�س��يمليانو األيجري، اإجراء 
ع��دة تعديالت على اأ�س��لوب الفريق االإيط��ايل، خالل مواجهة 
�سيفه �س��بورتينج ل�س��بونة الربتغايل، اليوم االأربعاء، �سمن 
مباري��ات اجلول��ة الثالث��ة ب��دور املجموعات ل��دوري اأبطال 
اأوروب��ا. وذكرت �س��حيفة "توت��و �س��بورت"، اأن األيجري قرر 
الفرن�س��ي  1-3-2-4، بتواج��د  لع��ب  اإىل طريق��ة  الع��ودة 
بلي��ز ماتوي��دي، بجان��ب البو�س��ني مريالي��م بيانيت�س. 
ويع��ود االأرجنتيني ال��دويل، باولو ديباال، للت�س��كيلة 
االأ�سا�س��ية لل�س��يدة العجوز، بعد جلو�س��ه على مقاعد 
البدالء اأمام التي�س��و، مع قي��ادة جونزالو هيجواين 

لهجوم اليويف وقالت ال�س��حيفة، اإن األيجري، يفكر يف الدفع 
بالعب الو�س��ط، �س��تيفانو �س��تورارو، يف مركز الظهري االأمين 
ب��داًل م��ن ب��ارزايل، والربازيل��ي �س��اندرو يف مرك��ز الظه��ري 
االأي���رص، ويفا�س��ل بني روج��اين واملهدي بنعطي��ة للعب يف 
قل��ب الدفاع بجانب جورجيو كيللين��ي. ومتثل مباراة اليوم، 
اأهمي��ة ق�س��وى لليويف، من اأجل اخلروج م��ن عنق الزجاجة، 
بعد تعرث ال�سيدة العجوز يف الدوري االإيطايل، وكذلك احتالله 
املركز الثالث يف جمموعته بدوري االأبطال بر�سيد 3 نقاط، 
بفارق االأهداف عن ل�س��بونة. �سدد جانلويجي بوفون حار�س 
مرمى وقائد يوفنتو�س االإيطايل، على �رصورة اال�ستفاقة بعد 

الهزمية التي تعر�س لها البيانكونريي اأمام الت�س��يو موؤخًرا، 
بهدف��ني مقابل واحد، �س��من مناف�س��ات اجلول��ة الثامنة من 
ال��دوري. وجتمد ر�س��يد ال�س��يدة العجوز عن��د النقطة 19 يف 
املركز الثالث ب�س��لم ترتيب الدوري االإيطايل، بفارق 5 نقاط 
عن املت�س��در نابويل. وقال بوف��ون، خالل ت�رصيحات نقلها 
دًدا"، م�سيًفا:  موقع "فوتبول اإيطاليا": "علينا اأن نتح�سن جمجُ
"كل جماهرينا خلفنا وتدعمنا، وال نريد اأن جنعلهم ي�سعرون 
باالإحب��اط". وج��ه االأرجنتين��ي الدويل، جونزال��و هيجواين، 
مهاج��م يوفنتو���س بط��ل اإيطاليا اآخر6 �س��نوات، ر�س��الة اإىل 
جماه��ري الفري��ق. ون���رص، هيجواي��ن، �س��ورة عل��ى ح�س��ابه 

الر�س��مي مبوق��ع "اإن�س��تجرام"، �س��كر م��ن خالله��ا جماه��ري 
البيانكون��ريي عل��ى "امل�س��اندة يف االأوق��ات ال�س��عبة باآخر 
جولت��ني"، بعد التعادل اأم��ام اأتاالنتا والهزمية من الت�س��يو. 
ونقلت �سبكة "كالت�سيو نيوز 24" تعليق هيجواين، الذي قال 
فيه "م�ساء اخلري، اأريد اأن اأ�سكر جماهري يوفنتو�س التي تظهر 
املودة واحلب، املتحم�س��ون دائًما ي�ستحقون االحرتام، الأنهم 
يحبون��ك يف االأوق��ات اجلي��دة واأك��رث يف االأوقات ال�س��عبة، 
عن��اق كبري وليلة �س��عيدة، نح��ن نحتاج لكم للفوز، ال نن�س��ى 
ذل��ك".  ويحت��ل يوفنتو�س املرك��ز الرابع يف ج��دول الرتتيب 

بر�سيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط عن املت�سدر نابويل.

إيكليستون مستاء من المالك الجدد للفورموال 1

 يدخ��ل لي��ربون جيم�س مو�س��م 2017-2018 
يف دوري ك��رة ال�س��لة االأمريك��ي للمحرتفني يف 
ظل ت�سكيلة اأكرث قوة لفريقه كليفالند كافالريز، 
عن تلك التي خ�رصت يف نهائي املو�سم املا�سي 
واأي �س��يء بخ��الف اإح��راز اللق��ب يف يوني��و/ 
حزي��ران ق��د ميث��ل نهاي��ة لفرتت��ه الثاني��ة مع 
الفري��ق. وميكن جليم���س اختيار عدم ا�س��تكمال 
العام االأخري يف عقده لي�س��بح من حقه االنتقال 
الأي فري��ق بع��د هذا املو�س��م وي�س��عر العديد من 
النقاد اأن اأف�س��ل العب يف تاريخ اللعبة �س��يفعل 

ذلك اإذا اأخفق يف احراز اللقب للمرة الرابعة.
لك��ن جيم���س، الذي ت��رك رحيل��ه ع��ن كليفالند 
يف 2010 جروح��ا عميق��ة، رف���س الدخول يف 

ه��ذا اجلدل واأك��د اأن تركيزه ين�س��ب على قيادة 
كافال��ريز ب�س��كله اجلدي��د اإىل النهائي للمو�س��م 
الراب��ع عل��ى الت��وايل. وق��ال جيم�س ال��ذي عاد 
اإح��راز  اإىل  وق��اده   2014 يف  كليفالن��د  اإىل 
لقب��ه الوحيد يف ال��دوري ع��ام 2016: "عندما 
اأ�س��بح العًبا ح��ًرا اأو ينتهي عقدي.. �س��اأفكر يف 
ذل��ك عندما ياأتي ال�س��يف". واأ�س��اف: "ال اأغ�س 
زمالئ��ي اأو امل�س��جعني اأب��دا ول��ن اأحت��دث ع��ن 
االنتق��ال طيلة الع��ام الأنني لن اأبذل جمهودا يف 
�س��يء اأ�س��تطيع التعامل معه يف ال�س��يف بينما 
يج��ب اأن اأرك��ز على ما اأفعله على اأ�س��ا�س يومي 
مل�ساعدة هذا الفريق على املناف�سة على اللقب". 
و�س��يطارد جيم�س )32 عاما( هذا اللقب بزمالء 

خمتلف��ني اإىل حد كبري بعد اأن �س��هد 
كليفالند يف الفرتة التي تلت نهاية 
املو�س��م املا�س��ي عملي��ة انتقاالت 
�س��خمة كانت تقت���رص يف املعتاد 
عل��ى الفرق االأ�س��غر. ورحل كايري 

اإيرفين��ج العب فري��ق كل النجوم اإىل 
اأن طل��ب  بو�س��طن �س��يلتيك�س بع��د 
االنتقال على نحو مفاجئ و�سمن 
ه��والء الذي��ن �س��مهم كافال��ريز 
ال�سالح الهجومي القوي اي�ساياه 
توما���س، الغائ��ب حت��ى يناير/ 
كان��ون الثاين ب�س��بب االإ�س��ابة، 
وديري��ك روز اأف�س��ل الع��ب يف 

 اع��رتف ب��ريين اإيكلي�س��تون، املالك 
ال�سابق للحقوق التجارية لبطولة 
اجلائ��زة  ل�س��باقات  الع��امل 
اأن��ه   ،1 الفورم��وال  الك��ربى 
امل��الك  ب��اأن  ي�س��عر 
لل�س��باق،  اجل��دد 
يرغب��ون يف اإزاحت��ه. 
وقال اإيكلي�س��تون، يف 

بل��ة  الديل��ي مقا �س��حيفة  م��ع 
اأن مي��ل  يرغب��ون يف  ال  "اإنه��م 

اأذهب لل�س��باقات". وح�رص اإيكلي�س��تون )86 
عام��ا( ه��ذا الع��ام، بع�س �س��باقات اجلائزة 
الكربى، وكان اأخرها ال�س��باق الذي اأقيم يف 

النم�س��ا يف متوز/يولي��و املا�س��ي، كم��ا ينوي 
ح�س��ور �س��باق الربازيل. وحت��دث اإيكلي�س��تون 
ع��ن االأ�س��باب الت��ي دفعت��ه للغياب ع��ن معظم 
�س��باقات اجلائزة الك��ربى، حيث قال "ت�س��ا�س 
كاري مدير ال�س��باقات حاليا، بعث بر�سالة يل، 
باأنه��م لي���س لديه��م العديد م��ن املكاتب داخل 
حلبات ال�سباق، لديهم فقط ما مينحه لهم رعاة 
ال�س��باقات". وانتق��د رجل االأعم��ال الربيطاين، 
طريق��ة عمل كاري، ال��ذي اختري من قبل �رصكة 
االأمريكي��ة، املالك��ة اجلدي��دة  ليربت��ي ميدي��ا 
لل�س��باق، الإدارة الفورموال 1. وتابع اإيكلي�ستون 
"اإىل االآن مل يقوم��وا بعمل اأي �س��يء طبقا ملا 
متكنت من روؤيته، لقد قالوا اإنهم لن يتكلموا بل 

�س��يعملون، قالوا اإنني كنت اأتكل��م قبل اأن اأفعل 
اأي �س��يء، مل اأفعل هذا، لقد كنت اأقوم باالأ�س��ياء 
يف �سمت". واعرتف اإيكلي�ستون اأنه لي�س �سعيدا 
مبن�س��ب الرئي���س ال���رصيف للفورم��وال ا، قائال 
"لقد و�سعوين يف مكان مرتفع للغاية حيث ال 
ميكنن��ي اأن اأرى ما يحدث". وقال اإيكلي�س��تون، 
اإن فريقي مر�سيد�س بطل العامل، وريد بول رحبا 
بح�س��وره. وبات مر�س��يد�س على اأعت��اب الفوز 
بلق��ب ال�س��انعني للم��رة الرابعة عل��ى التوايل، 
يف ال�س��باق املقبل يف اأو�س��ن بوالية تك�س��ا�س 
االأمريكي��ة، كما �س��ينال لوي���س هاميلتون اأول 
فر�س��ة الإح��راز اللق��ب للم��رة الرابع��ة، قب��ل 3 

�سباقات على نهاية املو�سم.

 تنح�رص م�س��رية بيب جوارديوال، مدرب مان�س�س��رت 
�س��يتي االإجنليزي، يف العمل مع ثالث��ة اأندية فقط، 
هي بر�س��لونة وبايرن ميونيخ وال�سيتي. وذلك على 
العك�س من ماوريت�س��يو �س��اري، نظريه يف نابويل، 
قب��ل لقاء الفريق��ني يف دوري اأبط��ال اأوروبا لكرة 
الق��دم، غ��دا الثالثاء. و�س��بق ل�س��اري تدري��ب عدة 
اأندية متوا�س��عة، مثل اأريت�س��و واأفيلين��و وبريوجا 
وجرو�س��يتو والي�سندريا و�سورينتو، وغريها، �سمن 
�سريته الذاتية كمدرب، قبل اأن يرتقي مب�سريته. ومل 
يلع��ب �س��اري - الذي يدرب حاليا م��ا ميكن القول 
اإنه اأكرث اأندية الدوري االإيطايل، تقدميا الأداء ممتع 
- كرة القدم على امل�س��توى االحرتايف، ومل يقد اأحد 
اأندي��ة الدرج��ة االأوىل، حتى بل��غ 55 عاما، عندما 
قاد اإمبويل لل�س��عود لدوري االأ�سواء، عام 2014. 
وي�ستهر �س��اري بلقب "ال�س��يد 33"، الأنه جلاأ مرارا 
اإىل 33 خطة خمتلف��ة، للعب الكرات الثابتة، خالل 

تدريبه الإمبويل.
وابتك��ر �س��اري �رصيعا طريق��ة لت�س��وير تدريباته 
م��ع نابويل، بطائرة بدون طي��ار، من اأعلى امللعب. 

وخ��الل اأكرث من عامني بقليل، تخل�س �س��اري من 
التقلب، الذي كان �سمة �سلفه رفائيل بينيتيز، خالل 
الفرتة التي ق�س��اها مع النادي، وا�س��تخرج اأف�سل 
ما لدى العبيه، مثل ماريك هام�سيك، وجورجينيو، 

الذي كان يعاين حتت قيادة املدرب االإ�سباين.
وكان املهاجم االأرجنتيني، جونزالو هيجواين، اأحد 
الالعبني االآخرين الذين تاألقوا حتت قيادة �س��اري، 
حيث �س��جل 36 هدفا يف مو�س��م 2015-2016، 
قب��ل انتقاله اإىل يوفنتو�س. وق��ال هيجواين اآنذاك: 
"�س��اري مثل والدي.. لقد و�س��ع يدي��ه على نقاط 
�س��عفي، واأبلغني على الفور مبا اأملكه من �س��فات 
جيدة و�س��يئة، واأظهر اإميان��ه بقدراتي، اأنا اأقدر فيه 
اأنه رجل اأمني، يريد اأن يرانا نقدم كرة قدم جيدة". 
واأنهى نابويل مو�سم 2016-2015، وهو املو�سم 
االأول للفريق حتت قيادة �س��اري، يف املركز الثاين، 
وكان ميكنه اقتنا�س اللقب، املو�سم املا�سي، لكنه 
مل ي�س��تطع ذلك ب�سبب النتائج املتوا�سعة، قبل عيد 
املي��الد. وح�س��ل ناب��ويل عل��ى املرك��ز الثالث يف 
ترتيب الدوري، لكنه كان االأكرث ت�س��جيال لالأهداف 

بر�س��يد 94 هدف��ا. وحق��ق ناب��ويل بداي��ة رائع��ة 
هذا املو�س��م، بالف��وز يف كل مباريات��ه الثماين يف 
ال��دوري، حيث �س��جل العبوه 26 هدف��ا حتى االآن، 
ما ير�س��ح الفري��ق الإنه��اء �س��يطرة يوفنتو�س على 
اللقب، على مدار �س��تة موا�س��م متتالية. وبداأ �ساري 
تدريب اأندية الهواة يف ت�س��عينات القرن املا�س��ي، 
حي��ث جمع ب��ني هوايته يف العمل كم��درب، وعمله 
امل�رصيف، الذي قاده لل�س��فر اإىل بريطانيا واأملانيا 

و�سوي�رصا ولوك�سمبورج.
لكن بعد قيادة �سان�س��وفينو لدوري الدرجة الرابعة 
االإيط��ايل، يف بداي��ة االألفي��ة، قرر اأن ذلك �س��يكون 

الوقت املنا�سب للقفز اإىل اأعلى.
ح��ال  يف  اأن  "اأدرك��ت  االإيط��ايل:  امل��درب  واك��د 
تركيزي على التدريب فقط، ميكنني اأن اأح�سل على 
نتائ��ج اأف�س��ل كثريا م��ن ذلك، االأمر مل يكن �س��هال، 

لكن عائلتي �ساندتني".
وقال �ساري، يف موؤمتر �سحفي: "ال اأعرف اإن كنت 
�ساأقوم مبداورة الالعبني، رمبا يعتقد العبو نابويل، 
اأنهم يوؤدون ب�س��كل اأف�سل يف الدوري االإيطايل، اإنه 

اأمر طبيعي، لكن يجب اأن نوؤمن باأنف�سنا".
واأ�س��اف: "ال اأهت��م ب�س��دارة الدوري، نحن �س��عداء 
لهذه البداية االإيجابية، لكن تفوقنا على يوفنتو�س 

لي�س كافًيا، �ساأكون جمنوًنا لو اعتقدت ذلك".
وبع��د تدريب��ه 16 ناديا خالل اأك��رث من 20 عاما، 
كانت نقطة التحول الكربى يف م�سريته، هي قيادة 
اإمب��ويل لل�س��عود ل��دوري الدرج��ة االأوىل، مو�س��م 

.2013-2014
وكان دييجو مارادونا، البطل ال�سابق لنابويل، بني 
الذين اعتقدوا اأن التعاقد مع �س��اري، جمرد مرحلة 

موؤقتة.
وقال مارادونا، عقب فرتة ق�سرية من تويل �ساري 
املهمة: "�س��اري �س��خ�س جي��د، لكنه اأقل من ا�س��م 
وتاريخ نابويل.. الفريق يحتاج ملدرب يتفهم حجم 

وا�سم النادي".
لكن بعد ذلك باأربعة اأ�سهر، غري الالعب االأرجنتيني، 
الفائ��ز بكاأ���س الع��امل، نربت��ه يف احلدي��ث، وقال: 
"كنت خمطئا فيما يتعلق ب�س��اري.. اأطالبه بالعفو 

وال�سماح".

الكرة الذهبية تظهر بعقد 
نيمار

بالن مرشح لتدريب أميركا

مطالب أوزيل تعطل رحيله 
عن أرسنال

مستقبل جيمس مع كافاليرز يتوقف على نجاح الموسم الحالي


