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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
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/>Transferurile lui Diego Sevillano ?i Armando Cooper au fost � sf�?it realizate � propor?ie de
100%, iar cei doi juc?tori pot evolua pentru O?elul �cep�d chiar de luni, la partida cu CFR Cluj.
Cei doi fotbali?ti care poart? prenumele legendarului Maradona au fost adu?i de la Godoy Cruz
din prima lig? argentinian?.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Diego
Sevillano</strong> are 22 de ani ?i a evoluat ultima oar? pentru Godoy Cruz (Argentina), de
altfel singura forma?ie pentru care a jucat � cariera sa. Atacantul de 1.74 m �?l?ime a prins
doar 7 partide � ultimele dou? sezoane � care a marcat 2 goluri, unul din ele � Copa
Libertadores. El a jucat pentru O?elul doar � amicale lipindu-se la gol destul de des � aceste
partide de verificare.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Armando Cooper</strong> (25 de ani) a evoluat ultima oar? tot pentru Godoy
Cruz din Argentina. Fotbalistul face parte ?i din na?ionala statului Panama, pentru care a
evoluat � 39 de ocazii marc�d 3 goluri! Cooper (1.75m, 68 kg) joac? pe postul de mijloca?
ofensiv, � spatele v�fului, dar poate fi folosit ?i � banda dreapt? sau mai retras ca �chiz?tor.
El ?i-a �ceput cariera profesionist? � 2006 la Arabe Unido din ?ara sa natal? al?turi de care a
c�tigat de 3 ori campionatul panamez. �tre 2006 ?i 2011 a jucat de 105 ori pentru aceast?
forma?ie, marc�d 22 de goluri! A urmat firesc transferul la Godoy Cruz, � prima lig?
argentinian?, unde a prins echipa � 33 de ocazii, � care a marcat de 3 ori. Pe l�g? convoc?rile
la na?ionala mare, Cooper are ?i 14 meciuri (3 goluri) � reprezentativa U20, dar ?i 5 jocuri (1
gol) pentru selec?ionata U23 a statului Panama.</p>
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