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 وج��ه النج��م الإ�سب��اين ج��رارد بيكي��ه تهنئ��ة لنج��م 
التن���س روجر فيدرير عرب ح�سابه الر�سمي على موقع 
التوا�س��ل الجتماعي "تويرت". وذلك بعد اأن فاز جنم 
التن���س الأ�سطوري ببطولة ببطول��ة وميبلدون للمرة 
الثامن��ة يف تاريخه من��ذ قليل. كت��ب مدافع العمالق 
الكتال��وين "ليو مي�سي وماي��كل جوردن وروجر 
فيدري��ر، اأف�س��ل م��ن راأي��ت". وم��ن جان��ب 
حار�س ريال مدريد ال�سابق اإيكر كا�سيا�س 
فق��د رد على تلك التغري��دة وكتب: "كوبي 
براين��ت و كري�ستيان��و رونال��دو ون��ادال 
وتيجر وودز و�سوخم��ر ومايكل فيليب�س 
وفاي��ل يل��و و�سرين��ا ويليام��ز". يذك��ر 
اأن جن��م التن���س الإ�سب��اين رافئيل نادال 
ه��و م�سجع كبر للن��ادي امللك��ي. ووا�سل 
بيكي��ه، اإثارته للجدل ع��رب و�سائل التوا�سل 
الجتماعي، مرة اأخرى على ح�ساب احلار�س 
ال�ساب��ق لريال مدريد، اإيك��ر كا�سيا�س. وكان 
كا�سيا���س قد ن�رش �سورة ل��ه، وهو يحمل جواز 
�سف��ره الر�سمي، حيث ي�ستع��د لل�سفر مع فريقه 
بورتو اإىل املك�سيك، خ��الل حت�سرات التنني 
الربتغ��ايل للمو�س��م اجلدي��د. وظه��ر حار�س 
املرينج��ي ال�ساب��ق مغطًي��ا وجه��ه بجواز 
ال�سف��ر. وعل��ق بيكيه على �س��ورة كا�سيا�س 
مازًح��ا: "اإن��ه من دواع��ي ���رشوري األ اأرى 
وجه��ك"، وتلق��ى ه��ذا ال��رد العدي��د م��ن اإ�س��ارات 
الإعج��اب. وت��رى �سحيف��ة "مون��دو ديبورتيف��و" 
الكتالونية اأن هذا التعليق، ياأتي يف �سياق "احلرب 
الودي��ة" ب��ني الالعب��ني عل��ى و�سائ��ل التوا�س��ل 
الجتماع��ي، قبل بداية املو�سم. وم��ن جانب اآخر، 
فاأن اإيكر كا�سيا�س، قرر تخفي�س راتبه مع الفريق 
يف عق��ده اجلديد، لي�س��ل اإىل 7.5 مليون يورو يف 

املو�سم بدًل من 11 مليونا.

اأعلن��ت الرابط��ة العاملي��ة لالعب��ي التن���س املحرتف��ني تاأه��ل الالع��ب 
ال�سوي���رشي روجي��ه في��درر، الفائ��ز بلقب بطول��ة وميبل��دون، للبطولة 
اخلتامي��ة ملو�سم بط��ولت التن�س بالعا�سم��ة الربيطانية لندن واملقرر 
اإقامته��ا يف ت�رشي��ن ثان/نوفم��رب املقبل. ويعترب في��درر 35/ عاما/ 
ثاين الالعبني املتاأهلني للبطولة اخلتامية بعد الإ�سباين رافاييل نادال. 
وت�س��م البطول��ة اخلتامية ملو�س��م بط��ولت التن�س الالعب��ني الثمانية 
الأف�س��ل يف املو�س��م، وتلع��ب منذ ع��ام 2009 على ملع��ب "اأو 2" يف 
لن��دن، و�ستق��ام ه��ذه ال�سنة يف الف��رتة ما بني يوم��ي 12 و19 ت�رشين 
ثان/نوفم��رب املقب��ل. وتاأه��ل فيدرر اإىل ه��ذه البطولة للم��رة اخلام�سة 
ع���رش خالل م�سرته، وفاز بلقبها �ست مرات. وغاب الالعب ال�سوي�رشي، 
الفائز ب� 19 لقبا يف البطولت الأربع الكربى "جراند �سالم"، عن ن�سخة 
الع��ام املا�سي للبطولة اخلتامي��ة ملو�سم بطولت التن�س ب�سبب معانته 
م��ن م�ساكل �سحية يف الظهر والركبة، بعدما �سارك فيها ملدة 14 �سنة 
متتالي��ة. ومل ي�س��ارك في��درر يف اأي بطول��ة يف الف��رتة ما ب��ني �سهري 
متوز/يولي��و وكان��ون اأول/دي�سمرب 2016، وبعد عودت��ه للمناف�سات، 
فاز في��درر باألق��اب اأ�سرتاليا املفتوح��ة واإنديان ويل��ز وميامي وهاله 
ووميبل��دون.  ول ي��زال الالع��ب الإ�سب��اين رافايي��ل ن��ادال يرتب��ع على 
�سدارة قائمة الالعبني الذين حققوا اأف�سل نتائج يف العام اجلاري يليه 
فيدرر ث��م النم�ساوي دومينيك ثي��م وال�سوي���رشي �ستانيال�س فافرينكا 
والكرواتي مارين �سيليت�س والأملاين األك�سندر زفريف وال�رشبي نوفاك 

ديوكوفيت�س والربيطاين اندي موراي.

 ك�سف��ت تقاري��ر �سحفية اإ�سبانية ع��ن رغبة الربازيلي نيم��ار دا �سيلفا، 
لع��ب بر�سلونة، يف الرحيل عن النادي الكتالوين، لعدم �سعوره بالراحة 
داخل��ه. وذك��رت �سحيف��ة "�سب��ورت" الكتالوني��ة اأّن نيم��ار حق��ق كل 
البط��ولت املمكن��ة مع بر�سلون��ة، اإل اأّنه مل يفز بالك��رة الذهبية، كما ل 
يتوق��ع احل�سول عليها طاملا ا�ستمر "يف ظ��ل ليونيل مي�سي". واأ�سافت 
اأن الالع��ب ا�ستم��ع للعرو���س املقدم��ة اإلي��ه ه��ذا ال�سي��ف باهتم��ام، 

ال�سحيف��ة اإىل ت�رشي��ح نيم��ار عك���س املعت��اد. واأ�س��ارت 
باإمكاني��ة  لرب�سلون��ة، موؤخ��ًرا  مغادرت��ه 
ملان�س�س��رت  يونايت��د "اأو حت��ى اإيبار"، والن�سم��ام 
الالع��ب  اأن  يوؤك��د  ل ميانع يف ارتداء قمي�س م��ا 

 . خ��ر "ال�سياطني احلمر"، اآ وبجانب 
�سيت��ي  مان�س�س��رت  ي�سع��ى 
وباري���س �سان جرمان 
م��ع  ��ا  اأي�سً للتوقي��ع 

نيمار.
"�سب��ورت"  واأك��دت 
تلق��ى  نيم��ار  اأّن 
ات�س��اًل هاتفًيا من 
جوزي��ه  الربتغ��ايل 
املدي��ر  موريني��و، 
ملان�س�س��رت  الفن��ي 
حي��ث  يونايت��د، 
الن�سمام  طل��ب من��ه 
الإجنلي��زي،  للفري��ق 
خلًف��ا لل�سوي��دي زلت��ان اإبراهيموفيت���س، 
وجن��ح بالفعل يف اإقناع الالعب، لكن الإدارة 
الكتالوني��ة ل��ن تتخل��ى عن��ه ب�سهول��ة، وفًق��ا 
لل�سحيفة. وان�سم نيمار اإىل بر�سلونة يف 2013، 
قادًما من �سانتو�س الربازيلي، وحقق مع الفريق 10 
بطولت يف 4 موا�سم، كما جدد عقده مع البلوجرانا حتى 
2021. وخ�سع جنما بر�سلونة، الأرجنتيني ليونيل مي�سي، 
الطبي��ة  للفحو�س��ات  �سيلف��ا،  دا  نيم��ار  والربازيل��ي 
مبن�س��اآت املدين��ة الريا�سي��ة للن��ادي الكتال��وين، 

بعدما قدما موعد عودتهما بيوم واحد.

حلم لقب المونديال يراود ليونيل ميسي من أجل تتويجه "عريسًا" لألرجنتين 

خاميس رودريغز وداني ألفيس وأفضل 10 انتقاالت خالل األسبوع الحالي

 م��ع ارتفاع درجات حرارة ال�سيف الالهب يف اأوروبا، ازدادت 
معه��ا ن�س��اط الأندية يف اب��رام املزيد م��ن التعاق��دات لتدعيم 
�سفوفه��ا جي��داً ا�ستع��داداً للمو�س��م املقب��ل. وتعر���س عليك��م 
)اجلورنال( خالل التقرير التايل، اأبرز 10 انتقالت متت خالل 

الأ�سبوع اجلاري.
داين األفي���س :انتق��ل األفي���س، اإىل يوفنتو�س، يف �سفق��ة انتقال 
ح��ر ال�سيف املا�سي، لكنه ف�سخ عقده بعد 12 �سهرا فقط، واأمت 

انتقاله اإىل باري�س �سان جرمان جمانًا.
خامي�س رودريجز:ن��ادي ريال مدريد اأعلن، اإعارة خامي�س اإىل 
الفري��ق البافاري، ملدة مو�سم��ني.  ويحتفظ البايرن بحق �رشاء 

الالعب، البالغ من العمر 26 عاًما، مع نهاية مدة الإعارة.
لوكا���س بيليا:اأعل��ن مي��الن الإيط��ايل، الي��وم التعاق��د ملدة 3 
موا�س��م مع الأرجنتيني لوكا�س بيليا، عقب التو�سل لتفاق مع 

ناديه لت�سيو، حيث بلغت قيمة ال�سفقة 17 مليون يورو.
داين �سيبايو�س:اأعل��ن نادي ريال مدريد الي��وم اجلمعة تو�سله 
لتف��اق نهائي مع بيتي�س ل�سم داين �سيبايو�س، متو�سط ميدان 
الفريق الأندل�سي، بعقد ميتد ل�6 �سنوات مقابل 18 مليون يورو.
لوي���س مورييل:اأعلن نادي اإ�سبيلي��ة الإ�سباين اإمتام �سفقة �سم 
املهاج��م لوي���س مورييل م��ن �سامبدوريا الإيط��ايل بعقد ملدة 

خم�سة اأعوام مقابل 20 مليون يورو.

فيتولو:دف��ع الالع��ب الدويل الإ�سب��اين فيكت��ور مات�سني بريز 
)فيتول��و( اليوم الأربعاء قيمة ال�رشط اجلزائي املدرج يف عقده 
مع نادي اإ�سبيلية والبالغ 37 مليون يورو، لينتقل اإىل �سفوف 
اأتلتيك��و مدريد ويخو���س اأوىل مبارياته مع��ه يف كانون ثاين 

املقبل.
نيل�س��ون �سيميدو:اأعل��ن بر�سلونة الإ�سباين اخلمي���س اإنه تو�سل 
اإىل اتفاق مع بنفيكا بطل الدوري الربتغايل، مقابل 30 مليون 
ي��ورو من اأجل تخلي الأخر عن الظه��ر الأمين الدويل نيل�سون 

�سيميدو الذي �سيوقع عقداً خلم�سة اأعوام.
ليون��اردو بونوت�سي:اأعل��ن نادى ميالن، املناف���س يف الدوري 

الإيط��ايل لك��رة الق��دم، الي��وم اجلمع��ة، تعاق��ده ر�سمي��ا م��ع 
ليوناردو بونوت�سي، مدافع فريق يوفنتو�س، يف �سفقة قيا�سية 

بلغت 40 مليون يورو.
تيم��و باكايوكو:اأعل��ن ن��ادي ت�سيل�س��ي ع��ن �سم جن��م موناكو 
الفرن�س��ي تيموي باكايوك��و بعقد ميتد خلم�س �سن��وات ب�سفقة 

قدرت ال�سحف قيمتها 40 مليون يورو.
كاي��ل ووكر:وقع لع��ب منتخب انكلرتا لك��رة القدم كايل ووكر 
اجلمع��ة عقدا انتق��ل مبوجبه من توتنه��ام اىل مان�س�سرت �سيتي 
مل��دة خم���س �سنوات، يف عقد قد يجعله اأغل��ي مدافع يف العامل، 

حيث بلغ 50 مليون جنيه اإ�سرتليني.

فيدرر يشارك في البطولة 
الختامية لموسم التنس

نيمار يفكر بالرحيل عن برشلونة

اإلصابة تبعد فيراتي عن تدريبات باريس سان جيرمان

هاميلتون يرد على منتقديه بالفوز

 ابتع��د الإيطايل ماركو فرات��ي، لعب و�سط باري�س 
ا�ستع��داًدا  فريق��ه  تدريب��ات  ع��ن  جرم��ان،  �س��ان 
للمو�س��م اجلديد، خالل مع�سك��ره بالوليات املتحدة 

الأمريكية.
وقال��ت �سحيف��ة )ليكي��ب( الفرن�سي��ة، اإن فراتي مل 
ي�س��ارك يف تدريب��ات الفري��ق الباري�س��ي، الثن��ني، 
ب�سب��ب �سعوره ب��اآلم يف الركب��ة اليمنى، ل��ذا ف�سل 
اأون��اي اإمي��ري، املدي��ر الفن��ي، ا�ستبع��اده حت��ى ل 

تتفاقم الآلم.
واأ�س��ارت ال�سحيفة اإىل اأن الالع��ب الدويل الإيطايل 

ا للتعايف من الإ�سابة. ينفذ برناجًما خا�سً
ويف املقابل، �سارك املدافع الربازيلي، ماركينيو�س، 
يف التدريب��ات، بعدم��ا تخل���س ن�سبًيا م��ن اآلم يف 

الق��دم. وثار ج��دل كبر حول م�س��ر ماركو فراتي 
موؤخ��ًرا، يف ظل حديث ع��ن رغبة الالعب يف الرحيل 
اإىل بر�سلون��ة، اإل اأن اإدارة �س��ان جرم��ان تتم�س��ك 
با�ستمرار الالعب، بينم��ا ترددت اأنباء عن حتديدها 

ثمن فراتي ب�100 مليون يورو.
وذك��رت �سحيف��ة "مون��دو ديبورتيف��و" الإ�سباني��ة 
اأن بر�سلون��ة و�س��ع خطت��ني للتعاق��د م��ع فرات��ي، 
الأوىل تت�سم��ن �سفقة تبادلي��ة، مع الكرواتي اإيفان 

راكيتيت�س والثانية مع الربتغايل اأندريه جوميز.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن موقع "كالت�سيو مركاتو" 
راكيتيت���س  عر���س  بر�سلون��ة  اأن  اأك��د  الإيط��ايل 
65 ملي��ون ي��ورو للح�س��ول عل��ى  بالإ�ساف��ة اإىل 
خدم��ات فراتي، كما اأن الن��ادي الكتالوين ل ميانع 

التخل��ي عن جوميز مقاب��ل موافقة باري�س على بيع 
الالعب الإيطايل.

واأو�سح��ت ال�سحيف��ة اأن الإ�سب��اين اأون��اي اإمي��ري، 
املدي��ر الفني لن��ادي باري���س �سان جرم��ان، كان 
يتاب��ع جوميز منذ اأن كان مدرًب��ا لإ�سبيلية وحينها 

كان الالع��ب يف �سف��وف فالن�سي��ا، وي��رى اأّنه 
منا�سًب��ا للفري��ق الفرن�س��ي خا�سة اأن��ه مل يتم 

عامه ال� 24 بعد.
وكان جو�سي��ب ماريا بارتوميو، رئي�س نادي 
بر�سلون��ة، ق��د اأعلن اأن فريق��ه مل ي�ست�سلم يف 
�سفق��ة �سم فراتي حت��ى بعد عودة الالعب 
اإىل  و�سف��ره  الباري�س��ي  الن��ادي  ملع�سك��ر 

الوليات املتحدة الأمريكية. 

 قال توتو فولف، رئي�س مر�سيد�س، اإن لوي�س هاميلتون رد 
على منتقدي��ه بعد فوزه ب�سباق جائ��زة بريطانيا الكربى، 
�سم��ن بطول��ة الع��امل ل�سباق��ات فورم��ول 1 لل�سي��ارات، 
وه��و انت�س��اره الرابع على التوايل يف حلب��ة �سيلفر�ستون، 

واخلام�س ب�سكل عام.
وظ��ل هاميلتون، بط��ل العامل ثالث م��رات، والذي تعر�س 
ل�سيح��ات ا�ستهج��ان م��ن بع���س اجلماه��ر لغياب��ه عن 
ح��دث دعائ��ي لفورمول 1 يف لن��دن، وتف�سيل��ه احل�سول 
عل��ى عطلة، يف ال�سدارة منذ النطالق وحتى خط النهاية.  
و�سجل ال�سائق الربيط��اين اأ�رشع زمن للفة، وقل�س الفارق 
اإىل نقط��ة واح��دة م��ع �سيبا�ستي��ان فيتل �سائ��ق فراري، 
ومت�س��در الرتتيب العام، يف منت�سف املو�سم. وقال فولف 
لل�سحفيني، بعد احت��الل مر�سيد�س اأول مركزين، بح�سول 

فالت��ري بوتا�س عل��ى املركز الث��اين: "اأعتقد اأن��ه اأحياًنا 
حتت��اج فقط للحاف��ز املنا�سب لتق��دمي اأف�س��ل اأداء.. اأعتقد 
اأن��ه رمبا رد على النتق��ادات".  وتابع: "ل اأفهم حتى الآن 
مل��اذا يتعر�س بط��ل بريطانيا لهجوم قب��ل �سباق اجلائزة 
الك��ربى؟ رمب��ا جعله هذا اأك��ر ت�سميًما ليب��ني للجماهر 
مدى براعته". وقال هاميلتون، الذي اأنهى فرتة غيابه عن 
من�س��ات التتويج يف �سباقني، ب�سب��ب م�ساكل خارجة عن 
اإرادت��ه، قبل فوزه يف �سيلفر�ستون، لل�سحفيني، اإنه مل تكن 

هناك دوافع للت�سكيك يف ا�ستعداده لل�سباق.
واأ�س��اف ال�سائ��ق الربيط��اين: "انطلق��ت م��ن املقدمة اأكر 
من الغالبي��ة"، بعدما اأ�سبح على بع��د انطالقة واحدة من 
الرق��م القيا�سي ملاي��كل �سوماخ��ر، اأول املنطلقني يف 68 
�سباًقا. ووا�س��ل هاميلتون الفائ��ز يف 57 �سباًقا للجائزة 

الكربى: "اأبن��ي على النت�س��ارات التي اأحققها 
بالتاأكي��د، واأدائي اأف�سل من اجلميع وتركيزي 

من�س��ب عل��ى جم��ع النق��اط". ومل يحقق اأي 
�سباق��ات  يف  انت�س��ارات  بريط��اين  �سائ��ق 
اأك��ر من هاميلتون، �ساح��ب املركز الثاين 
خل��ف �سوماخر بطل الع��امل �سبع مرات يف 

�سج��الت التاري��خ. ويعادله فق��ط الراحل 
جيم كالرك، والفرن�سي الن برو�ست، يف 

الفوز ب�سباق بريطانيا خم�س مرات.
واأك��د هاميلت��ون: "�ساأت��درب بجدي��ة يف 
الأ�سب��وع املقب��ل كاملعت��اد"، رًدا عل��ى 

�سوؤال ح��ول تخطيط��ه لعطلة اأخرى 
قبل �سباق املجر.

��ربرَ طوي��اًل قب��ل اأن عق��د قران��ه عل��ى رفيقت��ه   �سرَ
انتوني��ال روكوزو لكّنه ت��ّوج نف�سه عري�سًا ولو بعد 
عالق��ة دام��ت 20 عام��ًا. لق��ب "العري���س" ُيغري 
ليوني��ل مي�سي كثراً هذا الع��ام، وُيريد ان ُيالزمه 
طوي��اًل. مي�س��ي يريد ان يتح��ّول م��ن عري�س قرية 
روزاريو ال�سغرة اىل عري���س الأرجنتني باأكملها 
هذا العام لُيحقق حلم ب��الده بالفوز بكاأ�س العامل 

التي �ستكون الأخرة له يف م�سرته. 
م��ن �سيدفع نفق��ة مرا�سم ه��ذا الُعر���س؟ بر�سلونة. 
لي���س اف��رتاءاً ب��ل تخّوفًا م��ن واقع ح�س��ل مو�سم 
2013 - 2014، عندما �ساهدنا ا�سواأ ُن�سخة من 
ليونيل مي�س��ي الرب�سلوين وكان��ت احلجة وا�سحة 
و�رشيح��ة وُمعلن��ة "مي�س��ي ُيوّفر جمه��وده للفوز 

بكاأ�س العامل". 
خ��رج حينه��ا بر�سلون��ة مبو�س��م �سب��ه خ��ايل من 
البطولت لول كاأ�س ال�سوبر املحّلي بقيادة املدّرب 
تات��ا مارتينو، وكل من كان ُي�سّجع مي�سي قال يف 
نف�س��ه "اأعطانا الكثر فلرنحمه من النتقاد ولعّله 
ُيحقق احللم ويعود اىل الكامب نو ب�سفة "الأف�سل 

يف التاريخ".
خ���رش مي�سي كاأ���س العامل وخ���رش بر�سلونة مو�سم 
من تاريخه، لأننا ب�رشاحة �سديدة اأمام ناٍد مهما 
عُظم��ت اأ�سماوؤه فهو مبني عل��ى منظومة تتمحور 

حول عبقرية ليونيل مي�سي.
بني "مي�سي ال�سبح" و "�سبح مي�سي" فارق كبر!

اأزم��ة بر�سلون��ة م��ع "مي�س��ي - الأرجنت��ني" هذه 
امل��رة اأكرب من �سابقاته��ا، فمنتخب التانغو وعلى 
راأ�سه��م مي�سي ُيعاين من اأزمة نف�سية قبل تكتيكية 
وم��ا زال ُيعاين ل�سمان حت��ى تاأهله اىل نهائيات 
اأن  اأي  الع��ام املقب��ل،  الع��امل يف رو�سي��ا  كاأ���س 
املباري��ات التي �سيخو�سها ليو مع منتخب بالده 
خالل املو�سم احلايل �ستكون جميعها مف�سلية ول 

جمال له لتكوين انتمائني يف الوقت نف�سه. 
م��ا مّر ب��ه مي�سي مع الأرجنتني م��ن مّد وجذر يف 
الأعوام ال���4 املا�سية جتعل م��ن ال�ستحقاق هذا 
الع��ام اأ�سعب حتّدي نف�س��ي وج�سدي على الالعب، 
ويف الوق��ت عين��ه مي��ر ناديه بف��رتة انتقالية بعد 
عهد لوي�س انريكي الذي خُل�س على مو�سم "فا�سل" 

مبعاير بر�سلون��ة واآخر �سيبداأ مطلع ال�سهر القادم 
مع ايرني�ستو فالفردي غر معلومة مالحمه بعد، 
لكن ما هو موؤّك��د ان املتطلبات الكتلونية �سيكون 
�سقفه��ا علي جداً خ�سو�سًا م��ع النهج الت�ساعدي 
للغرمي ري��ال مدريد الذي واإن تهاون مع بر�سلونة 
حملي��ًا يف فرتة ما قبل زيدان فاإنه اليوم اأكر من 
اأي وق��ت م�سى ُي�سّعب الأمور كث��راً على النادي 
الكتلوين اإدارًة ولعبني. م��ا يحتاجه بر�سلونة هو 
الق��درة الذهني��ة ملي�س��ي ليتعّلم من در���س مو�سم 
تات��ا مارتين��و ويخرج من عب��اءة "ال�سب��ح" التي 
ارتداه��ا حفاظًا على جمهوده لكاأ���س العامل، لكن 
هل هو حق��ًا قادر على ذلك؟  ال�سك كبر حول هذا 
ال�س��وؤال ب�سبب ال���رشر الذهني الذي حلق بالالعب 
مع منتخ��ب بالده جراء خ�س��ارة 4 نهائيات على 
التوايل واعتزاله ث��م عودته من العتزال ثم تغير 
مدرب��ني على التوايل، ليذهب تاتا مارتينو وياأتي 
بع��ده ادغاردو ب��اوزا الذي اأقي��ل لتعيني خورخي 
�سامب��اويل، الأم��ل الأخ��ر مل��ا تبّق��ى م��ن عق��ل 

ارجنتيني �سليم يف ج�سد مي�سي. 

هل تعّلم بر�سلونة الدر�س؟
على النادي الكتلوين اأن تكون ذاكرة مو�سم 2013 
- 2014 ُن�س��ب عيني��ه. وه��ذا م��ا مل يظهر حتى 
ال�ساع��ة يف حت��ركات الدارة ب�س��وق النتق��الت. 
ي�ستح��ق مي�س��ي ب��دل الراتب امله��ول ان ُترفع عن 
كاهله م�سوؤولي��ة حمل الفريق املو�سم باأكمله واأن 
ُيبن��ى فريق متني اىل جانبه مُيكّنه من ال�سرتاحة 
حني يلزم الأم��ر ليعرف كيف يوازن بني جمهوده 

مع بر�سلونة وُحلمه مع الأرجنتني. 
والتح��ركات بال�س��وق لي�س��ت وحده��ا الدليل على 
طريقة تفكر ادارة بارتوميو، فلننتظر ونرى كيف 
ُيح���رشّ فالفردي نف�سه له��ذا املو�سم ال�ستثنائي 

وهل يف جعبته خطة خا�سة ل�"مي�سي ال�سبح". 
وهن��ا تكرب بقعة ال�سوء اأكر حول التحديات التي 
تنتظ��ر فالفردي منذ مب��اراه الأوىل مع بر�سلونة 
التي حتمل يف طياتها حتمية الفوز بكاأ�س ال�سوبر 
لأن��ه ملحم��ة كال�سيك��و بالإ�ساف��ة اىل م�سوؤولية 
تغي��ر �سكل بر�سلونة انريكي و�س��وًل اىل التحّدي 
الأكرب: بناء فريق اأقل اعتماداً على ليونيل مي�سي. 

كاسياس يرد على تغريدة بيكيه


