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 قالتتت التقاريتتر ال�سحفيتتة اأن وايتتن روين جنتتم مان�س�ستتر يونايتد 
الإجنليتتزي قد غادر مع�سكر النادي يف الوليات املتحدة الأمريكية 
لإنهتتاء اإجتتراءات ان�سمتتام لإيفرتون. ويعتتد الت"جولدن بتتوي" زائد 
عتتن احتياجات الربتغايل جوزيه مورينيتتو املدير الفني لل�سياطني 
احلمتتر وذلك يف ظل رغبتتته ب�سم مهاجم اأو اإثنني من الطراز الرفيع 
هتتذا ال�سيتتف. وك�سفت الأنبتتاء اأن �ساحتتب الت31 عامتتًا وافق على 
ان�سمامتته لإيفرتون الفريق التتذي ن�ساأ به والذي انتقل من فيما بعد 
ليونايتتتد �سيتتف 2004. وذلتتك بعقد ميتد لعامتتني مع اأبناء 
ملعتتب الت"جودي�ستتون بتتارك" مقابتتل 250 األتتف جنيتته 
ا�سرلينتتي ا�سبوعيتتًا، فيمتتا مل يتم الك�ستتف عن املبلغ 
التتذي �سيح�ستتل عليتته مان�س�ستتر يونايتتتد. يذكر 
التاريختتي لل�سياطتتني احلمتتر  الهتتداف  اأن 
وقائد الفريتتق خا�ض هذا املو�سم 39 
مبتتاراة بجميع امل�سابقتتات اأحرز 

8 اأهتتداف و�سنتتع 10 اآخريتتن. بهتتم 
ت  كتتر ذ �سحيفة "مريور" الربيطانية اأن و

لن  يتمكن من دفع راتب روين، الذي اإيفرتتتون 
ي�سل اإىل 250 األف اإ�سرليني يف الأ�سبوع مما يجعل 
اخليتتار الوحيد اأمام ال�سياطني احلمتتر املوافقة على 
اإعتتارة الفتى الذهبي مع دفتتع ن�سف راتبه ويتكفل 
التوفيتتز بالن�ستتف الآختتر. واأ�ستتارت ال�سحيفة اإىل 
اأن بتتول �ستريتفورد، وكيتتل اأعمال روين، دخل يف 
مفاو�ستتات متتع اإيفرتتتون لإمتتتام �سفقتتة اإعارة 
الالعتتب، ممتتا يبعتتد مهاجتتم ال�سياطتتني احلمتتر 
عتتن بعثة الفريتتق املتجهتتة للوليتتات املتحدة 
الأمريكية يوم الأحد املقبتتل ا�ستعداًدا للمو�سم 
اجلديد. وترغتتب اأندية اإيفرتون و�ستوك �سيتي 
وو�ستتت هتتام يونايتد من اإجنلتترا بالإ�سافة 
يف  ال�سينتتي  بالتتدوري  الأنديتتة  لبع�تتض 
احل�سول على خدمات هداف منتخب اإجنلرا 
التاريختتي والذي ينتهتتي عقده يف �سيف 

.2018

 احتتتاج فيتتدرر ال�ساعتتي اىل اللقب الثامتتن )رقم قيا�ستتي( يف وميبلدون، 
اإىل 43 دقيقتتة فقتتط حل�ستتم مباراته متتع دولغوبولتتوف التتذي ا�سطر اإىل 
الن�سحتتاب ب�سبتتب الإ�سابتتة يف الكاحتتل. وهتتو الفتتوز التتت85 لفيدرر يف 
وميبلتتدون فبات �ساحب الرقم القيا�سي يف عدد النت�سارات يف البطولة 
النكليزية متخطيًا �رشيكه �سابقا النجم المريكي ال�سابق جيمي كونورز.
ويلتقتتى فيدرر التتذي ي�سارك للمتترة التا�سعة ع�تترشة يف وميبلدون وحقق 
الإر�ستتال ال�ساحق التتت10 اآلف يف م�سريته الحرافيتتة يف ال�سوط الثامن 
متتن املجموعتتة الأوىل، يف التتدور املقبل مع ال�رشبي دو�ستتان ليوفيت�ض 
الذي هزم اليوناين �ستيفانو�ض ت�سيت�سيبا�ض ال�ساعد من الت�سفيات 6-4 
و4-6 و4-6. وقتتال فيتتدرر ال�ساعتتي اإىل لقبتته الأول يف وميبلتتدون منذ 
"لقد حققت  اأن نعود اإىل امللعب الرئي�سي"، م�سيفًا:  "من الرائع   :2012
بالفعتتل حلمتتي بالعودة اىل هنا ب�سحتتة جيدة، والآن �ستترى اإىل اأي دور 

ميكنني اأن اأذهب".
وفاجتتاأ فيتتدرر اجلميتتع مطلتتع العتتام احلتتايل باحتترازه بطولتتة ا�سراليا 
املفتوحتتة ثتتم اتبعهتتا بلقتتب دورتتتي املا�سرز لاللتتف نقطتتة يف ميامي 
و�سين�سيناتتتي المريكيتتتني قبتتل ان يغيب عتتن دورات املالعتتب الرابية 
وبطولتتة رولن غارو�ض. وخرج فيدرر من التتدور الأول لدورة �ستوتغارت 
الملانيتتة يف 14 حزيران/يونيتتو املا�ستتي، لكنه تاألتتق يف نهاية ال�سهر 

باحرازه لقب دورة هاله الملانية.

 اأكتتدت تقاريتتر �سحفية اأملانية، ف�سل �سفقتتة انتقال الربازيلي 
دوجال�ض كو�ستا لعب بايتترن ميونيخ الأملاين، اإىل يوفنتو�ض 
الإيطتتايل هتتذا ال�سيتتف. واأبتتدى البيانكونتتريي رغبتتة قويتتة 

الهجومية، للظفتتر بخدمتتات كو�ستتتا، لتدعيتتم اجلبهة 
وجهة اإل اأن املقابتتل املتتادي لل�سفقتتة، حول 
النادي الإيطتتايل اإىل ال�ساب فيديريكو 
بريناردي�سكي لعب فيورنتينا. وتقدم 

 40 بقيمتتة  بعر�تتض  العجتتوز  ال�سيتتدة 
مليتتون يورو ل�سم كو�ستا، وقوبل 

بالرف�تتض متتن اإدارة البافتتاري 
التتتي اأ�تترشت علتتى 50 مليون 
يتتورو، وهتتو متتا وقتتف عائًقا 
اأمتتام اإمتام ال�سفقتتة. وبح�سب 
الأملانيتتة،  "بيلتتد"  �سحيفتتة 
ا�ستقتترت  اليتتويف  اإدارة  فتتاإن 
متتن  الأجنبتتي  الثنائتتي  علتتى 
جن�سيتتات ختتارج اأوروبا وهما 
الأرجنتيني رودريجو بنتانكري 
جونيتتورز،  بتتوكا  متتن  القتتادم 

ريتتال  لعتتب  دانيلتتو  والربازيلتتي 
مدريد الإ�سباين الذي اقرب بقوة من بطل 

اإيطاليا.
ُيذكتتر اأن اإنتتر ميتتالن الإيطتتايل، قتتد اأبدى 

رغبة قوية للظفر بخدمات كو�ستا، و�سي�سعى 
لتكثيف املفاو�سات خالل ال�ساعات املقبلة 

حل�سم ال�سفقة ل�ساحله، بح�سب و�سائل الإعالم 
الإيطالية. وكان اأويل هوني�ض، رئي�ض نادي بايرن 
ميونيتتخ الأملاين، اكد اأنه ل ميانع رحيل الربازيلي 
فتترة  ختتالل  الفريتتق،  لعتتب  كو�ستتتا  دوجال�تتض 
النتقتتالت ال�سيفية احلالية. وقال هوني�ض، خالل 

ت�رشيحاتتته ل�سحيفة بيلتتد "اأي فريتتق يدفع القيمة 
التتتي مت حتديدهتتا متتن اأجتتل دوجال�تتض كو�ستا، 
�سنتخلتتى عتتن الالعتتب لتته".  واختتتتم هوني�تتض، 
حديثتته بقوله "اأعتترف اأن الكثري متتن الأ�سخا�ض 
يف املجتمع يركزون كثرًيا مع كينج�سلي كومان، 

ولن نركه وحيًدا".

تعرف على أبرز المعارك الطاحنة بين الملكي والبلوغرانا خارج المستطيل األخضر

ميسي وبرشلونة.. قصة عشق ستمتد حتى عام 2021
متتّدد النجم الأرجنتيني ليونيتتل مي�سي عقده مع ناديه 
بر�سلونتتة الإ�سبتتاين حتتتى عتتام 2021 وذلتتك بح�سب 
ماذكتتر النادي الكتالوين على موقعه الر�سمي.و�سيوقع 
مي�ستتي التتذي مي�سي فرة �سهتتر الع�سل بعتتد زواجه 
يف 30 حزيتتران/ يونيو متتن �سديقته اأنطونيال 
روكتتوزو، العقتتد اجلديتتد يف خ�ستتم الأ�سابيع 
القادمة عنتتد عودتتته اإىل بر�سلونة حت�سرياً 
�سحيفتتة  اجلديد.واأو�سحتتت  للمو�ستتم 
"يت�سّمن  اأّن العقد  "متتاركا" الإ�سبانيتتة 
مو�سمًا اإ�سافيًا، وحّدد فيه البند اجلزائي 
لف�سختته. يتتورو"  مليتتون   300 مببلتتغ 

وبعتتد عدة اأ�سهتتر من املفاو�ستتات والتكهنات 

ب�ساأنهتتا، انتهتتى الأمر بو�سيف بطل التتدوري الإ�سباين 
والنجتتم الأرجنتينتتي احلائز خم�ض متترات على جائزة 
الكتترة الذهبية لأف�سل لعب يف العتتامل، بالتو�سل اإىل 
اتفاق حتتول ال�سفقة اجلديدة، علمًا بتتاأّن العقد ال�سابق 
ينتهتتي يف حزيران/يونيو 2018.واأ�سبح مي�سي )30 
عامتتًا( اأف�ستتل هتتّداف يف تاريتتخ العمتتالق الكاتالوين 
وذلتتك منذ قدومه عتتام 2000 قادمًا متتن نيويلز اأولد 
بويتتز الأرجنتينتتي يف �ستتن الثالثتتة ع�تترشة، بت�سجيله 
507 اأهداف يف 583 مباراة ر�سمية.وكانت ال�سحف 
الإ�سبانيتتة قد ذكتترت اأن مي�سي �سيح�سل مبوجب عقده 
اجلديتتد علتتى 40 مليون يورو �سنوًيا، كمتتا ت�سل قيمة 
ال�تترشط اجلزائتتي اإىل 300 مليون يتتورو. وكان جتديد 

تعاقتتد مي�ستتي علتتى راأ�تتض اهتمامتتات جمل�تتض اإدارة 
بر�سلونتتة برئا�ستتة جو�سيتتب ماريتتا بارتوميتتو، خالل 
املرحلتتة املا�سيتتة، حيتتث ا�ستمتترت املفاو�سات بني 
الطرفتتني لفتترة طويلة، يف ظل ترقب عتتدد من الأندية 
الكربى ملوقف ال�ساحتتر الأرجنتيني. ولعب مي�سي اأول 
مبتتاراة بقمي�ض الفريتتق الأول لرب�سلونتتة عام 2004 
وجنتتح يف ح�ستتد 30 لقًبتتا رفقتتة البلوجرانتتا ختتالل 
13 مو�سًمتتا، كمتتا اأ�سبح الهتتداف التاريختتي للفريق 
والتتدوري الإ�سبتتاين، كما ح�سد 5 كتترات ذهبية كاأكرث 
507 هدًفتتا يف  التاريتتخ. و�سجتتل مي�ستتي  لعتتب يف 
583 مبتتاراة رفقة النادي الكتالوين كما ح�سل على 
لقتتب اأف�سل هتتداف يف الدوريتتات الأوروبية الكربى 4 

مرات اآخرها مو�ستتم 2017/2016. وذكرت �سحيفة 
"مونتتدو ديبورتيفو"، اأن املفاو�سات متت بنجاح يف 
الفرة الأخرية، بني بارتوميتتو، وخورخي مي�سي، والد 
الالعتتب ووكيله، نظتترا لتواجد النجتتم الأرجنتيني، يف 
عطلة ق�ساء �سهر الع�سل، بعد الحتفال بزفافه موؤخرا.
وقطتتع "الربغوث" اجازته من الأرجنتني عائًدا ملدينة 
بر�سلونتتة الإ�سبانية، من اأجل التوقيع على متديد عقده 
متتع البلوجرانا.واحتفل مهاجتتم بر�سلونة، يوم اجلمعة 
املا�سي، بحفل زفافه على �سديقته اأنتونيال روكوزو، 
يف مدينتتة روزاريتتو الأرجنتينيتتة، م�سقتتط راأ�سه، حيث 
ح�تترش احلفل العديد متتن امل�ساهري يف عامل كرة القدم، 

من بينهم زمالء واأ�سدقاء الالعب.

فيدرر يعبر إلى الدور الثاني 
في ويمبلدون

بيرناردسكي يقترب من السيدة العجوز

كلوب يطالب ليفربول بحسم صفقة كيتا

غوردون هاورد ينضم إلى بوسطن سلتيكس

 طلتتب الأملتتاين يورجتتن كلتتوب، املديتتر 
اإدارة  الفنتتي لليفربتتول الإجنليتتزي، متتن 
ناديتته ت�رشيتتع عملية التعاقد متتع الغيني 
نابي كيتتتا لعب و�سط ليبزيتتج الأملاين، 
ح�ستتب ما اأكتتدت �سحيفتتة التاميتتز.  كان 
النتتادي الأملاين قد رف�ض اأكرث من عر�ض 
متتن ليفربتتول ل�ستتم كيتتتا، كان اآخرهتتا 
مبقابتتل 57 مليوو يتتورو، ولكن ليبزيج 
طلتتب 80 مليتتون للتخلتتي عتتن لعبتته. 
اأكتتدت التاميز اأي�ستتًا اأن كيتا �سيجتمع 
متتع اأوليفتتر مينتتتزلف، وباقتتي اإدارة 
النتتادي الأملاين لتحديتتد اأمر م�ستقبله. 
من املتوقتتع اأن يك�تترش ليفربول حاجز 

تعاقداتتته تاريخيتتًا متتن اأجل التعاقتتد مع نابي 
كيتتتا، بعد اأن ك�رشه قبل اأيام قليلة بالتعاقد مع 
امل�تترشي حممد �سالح قادمًا متتن روما مقابل 
42 مليتتون يتتورو، متتع وجود ثمانيتتة ماليني 
اإ�سافية على ح�سب م�ستوى الالعب مع الفريق.

�ستتارك ابتتن التتت22 عامتتًا يف 32 مبتتاراة متتع 
ليبزيتتج يف املو�ستتم املا�ستتي، �سجتتل خاللهتتا 

ثمانية اأهداف ومرر ثماين متريرات حا�سمة.
وقالتتت �سحيفة "اإندبندنتتت" الربيطانية، اي�سًا 
املو�ستتم  البوند�سليجتتا  و�سيتتف  ليبزيتتج،  اإن 
املن�تترشم، قتتد يبيتتع لعبتته اإىل ليفربتتول هتتذا 
ال�سيف، خ�سو�سا بعدما ك�سف الفريق الأملاين 
عتتن قمي�سه للمو�ستتم املقبتتل، ومل يتواجد كيتا 

يف الإعتتالن، متتا اأثتتار التكهنتتات حتتول قربتته 
من عمتتالق اإجنلتترا. وكانتتت تقارير اأكتتدت اأن 
ليبتتزج يريد مبلغ 70 مليتتون جنيه اإ�سرليني، 

لبيتتع لعبتته ال�ستتاب، اإل اأن العر�تتض 
املقدم من الريدز يبلغ 45 مليون 

اإ�سرليني فقط.
الربيطانية،  ال�سحيفتتة  واأو�سحت 

الفنتتي  املديتتر  كلتتوب  يورجتتن  اأن 
تتا  لنتتادي ليفربتتول، مهتتتم اأي�سً

املهاجتتم  علتتى  باحل�ستتول 
الأملاين ال�ساب يف �سفوف 
ليبتتزج تيمو فرينر، هداف 

كاأ�ض القارات.

يف  هتتداف  اأف�ستتل  هتتاورد  غتتوردون  اأعلتتن   
�سفتتوف يوتا جتتاز املو�ستتم املا�ستتي انتقاله 
اإىل بو�سطتتن �سلتيك�تتض، بطل املنطقتتة ال�رشقية 
يف دوري كتترة ال�سلتتة الأمريكتتي للمحرفتتني، 
على الرغتتم من تلقيه عرو�ض مهمتتة من اأندية 
اأختترى. ويف مقتتال ن�تترش علتتى موقتتع "باليرز 
تريبيتتون" بعنوان "�سكراً يوتا"، و�سف اجلناح 
الأمريكتتي قراره برك النتتادي الذي ان�سم اليه 
عتتام 2010، باأنه "الأ�سعتتب الذي اتخذته يف 
اأطتتول نهاية اأ�سبوع يف حياتي". ويف بو�سطن، 
�سين�ستتم هتتاورد اإىل بتتراد �ستيفنتتز التتذي كان 
مدربه عندما كان يدافع عن األوان جامعة باتلر 
يف اأنديانابولي�تتض والتتذي ي�تترشف على تدريب 

بو�سطن �سلتيك�ض منتتذ مو�سم 2013-2014. 
وقال هاورد الذي �سارك يف مباراة كل النجوم 
"اأول �ستتتارز" للمتترة الأوىل هتتذا املو�سم، "اذا 
كانتتت ذاكرتي ل تخوننتتي، فاننا تواعدنا على 
احتتراز اللقتتب يف اأحتتد الأيام". وبح�ستتب �سبكة 
"اإي ا�تتض بتتي ان"، �سيوقتتع هاورد عقتتداً ملدة 
اأربتتع �سنوات مقابتتل 128 مليون دولر. وكان 
مو�ستتم 2017-2016 هتتو الأف�ستتل لهتتاورد 
يف م�سريتتته حيتتث �سجل معتتدًل و�سطيًا 21.9 
نقطتتة يف املبتتاراة الواحتتدة، وجنتتح يف 5.4 
متابعتتات اأي�ستتًا. وبقيتتادة هتتاورد والفرن�سي 
رودي غوبتترت، جنتتح يوتتتا يف بلتتوغ البتتالي 
اأوف للمتترة الأوىل منتتذ عتتام 2012، واجتتتاز 

التتدور الأول متخطيتتًا لو�تتض اأجنلي�ض 
كليربز 3-4 قبل اأن ي�سقط 4-0 اأمام 

غولدن �ستايت ووريرز الذي توج لحقًا 
بطتتاًل للم�سابقة. ويف �ستتوق انتقالت الت

NBA اي�سًا، اأعلن ميامي هيت، املنتمي 
لدوري كتترة ال�سلتتة الأمريكتتي للمحرفني، 

اأم�تتض الثالثاء انف�سالتته عن لعبه املخ�رشم 
كري�ض بو�ض، والذي غاب العام املا�سي ب�سبب 
م�سكالت تتعلق بتجلط دموي. وكان بو�ض، من 
العنا�رش املوؤثرة يف فوز فريقه ميامي باللقب 
يف 2012 و2013، وكذلتتك يف بلتتوغ التتدور 
النهائتتي للدوري 4 متترات متتالية من 2011 

وحتى 2014.

 كعادتهمتتا متتع بدايتتة كل فرة انتقتتالت، ي�سعى 
ُقطبتتا التتدوري الإ�سباين ريتتال مدريتتد وبر�سلونة 
للح�ستتول على خدمات اأف�سل الالعبني املتاحني، 
متتا يجعتتل م�ساحلهمتتا تتعار�تتض يف منا�سبتتات 
كثتترية ويقودهمتتا لالهتمتتام بالتعاقد متتع نف�ض 
الالعتتب، وهتتو اأمتتر �ساهتتم يف اإ�سعتتال املناف�ستتة 
اأكتترث بينها ختتالل ال�سنوات الأختترية. ول يبدو اأن 
هتتذا ال�سيتتف �سُي�ستتكل ا�ستثنتتاًء بخ�سو�تتض ذلك، 
فالفريقتتان مًعا دخال منذ اأيتتام قليلة يف مناف�سة 
كبتترية متتن اأجتتل احل�ستتول علتتى خدمتتات جنتتم 
املنتختتب الإ�سباين ختتالل يورو اأقل متتن 21 �سنة 
ولعتتب ريتتال بتي�تتض داين �سيبايو�ض التتذي ُيغري 
ن�ستتف اأوروبتتا ب�سبب قيمة مبلغ ف�ستتخ عقده التي 
ل تتعتتدى 15 مليون يتتورو. و�سنحاول اأن نتطرق 
رفقتكتتم اإىل بع�ض احلتتالت املماثلة يف ال�سنوات 

الأخرية.
فيني�سيو�ض جونيور

كان يبتتدو اأن بر�سلونتتة هتتو الأقتترب للتعاقتتد مع 
املوهبتتة الربازيليتتة ذي التتت16 ربيًعتتا، بر�سلونتتة 

كان متقدًمتتا يف املفاو�سات متتع نادي فالمنجو 
الربازيلتتي، لكن ريال مدريد دخل على اخلط ودفع 
متتا ل يقل عن 45 مليون يتتورو من اأجل احل�سول 

على اجلوهرة الربازيلية القادمة بقوة. 
اأندريه جومي�ض

الغلبتتة هتتذه املتترة كانت ل�سالتتح بر�سلونتتة، لكن 
�سفقتتة اأندريه جومي�ض عرفتتت �رشاًعا كبرًيا بني 
الريال والبار�سا، لكن رغبة الالعب كانت وا�سحة 
منتتذ بداية املفاو�ستتات ومل يتزحتتزح عنها وهي 
اللعتتب يف بر�سلونة الذي يعد فريقتته املف�سل منذ 
تتا، ما جعتتل الفريق  الطلفولتتة، وفريتتق والتتده اأي�سً
الكتلتتوين يح�سل على خدماتتته يف النهاية مقابل 
35 مليون يورو + 20 مليون يورو من املتغريات.

نيمار جونيور
احلالتتة التي خلقت اجلدل الأكتترب بني ريال مدريد 
اإذ كان يظتتن  وبر�سلونتتة يف ال�سنتتوات الأختترية، 
الفريتتق امللكتتي اأنتته ح�ستتم ال�سفقة فعلًيتتا بعد اأن 
اجتاز الالعب الربازيلي الفحو�سات الطبية رفقته 
�سيتتف 2011 ومت التفاق علتتى نقله ل�سانتياجو 

برينابيو �سيف 2012 بعد الألعاب الأوملبية.
لكتتن �سيًئا من ذلك مل يكتتن، اإذ اأن الفريق الكتلوين 
متكتتن متتن قلتتب الطاولتتة علتتى غرميتته التقليدي 
ومتكتتن متتن ح�ستتم ال�سفقة ل�ساحلتته، علًمتتا اأنها 
هم  مازالتتت تخلق جتتدًل كبرًيا اإىل اليوم بعتتد اأن اتُّ

الفريق الكتلوين بالف�ساد املايل يف ال�سفقة.
لوي�ض �سواريز

 لعتتب اآختتر متتن لعبتتي التتتMSN الذيتتن ف�ستتل 
ريتتال مدريتتد يف ح�ستتم التعاقتتد معهتتم. النجتتم 
الأوروجويتتاين كان اأحد اأهتتداف فلورنتينو برييز 

منتتذ رحيتتل جونزالو هيجوايتتن اإىل نابتتويل، لكن 
كارلتتو اأن�سيلوتتتي قتترر الكتفتتاء بكتترمي بنزميتتة 
قائمتتة  متتن  الأوروجويتتاين  النجتتم  م�ستبعتتًدا 

اهتمامات النادي امللكي.
بر�سلونتتة ا�ستغل الأمر ودفتتع 80 مليون يورو من 
اأجل احل�ستتول على هدافه الذي ح�سل على احلذاء 
الذهبتتي يف املو�ستتم املا�ستتي، علًمتتا اأنتته اأ�سبتتح 

بو�سوح اأحد اأهم الالعبني يف ت�سكيلة الفريق.
م�سعود اأوزيل

بعتتد مونديال جنتتوب اإفريقيا 2010 التتذي تاألق 
فيتته ذو الأ�ستتول الركيتتة بو�ستتوح، اأظهتتر ريال 
مدريتتد وبر�سلونتتة اهتماًما كبتترًيا باحل�سول على 
خدمتتات لعتتب فريديتتر برميتتن يف ذلتتك الوقتتت. 
يف هتتذه العمليتتة، ارتكتتز ريال مدريتتد على عامل 
ال�رشعتتة متتن اأجتتل احل�سول علتتى الالعتتب، حيث 
ا�ستغتتل تاأخر البار�سا من اأجل تقدمي عر�ض �رشيع 
والفوز بخدمات الالعب الذي ُيعد اليوم اأحد جنوم 

الربميريليج مع فريقه اآر�سنال.
داين األفي�ض

عرف �سيتتف 2008 �رشاًعا طاحًنا بني بر�سلونة 
وريال مدريد من اأجل احل�سول على خدمات ظهري 
اإ�سبيليتتة الربازيلي داين األفي�تتض، ودخول ت�سيل�سي 
على اخلتتط مل يزد ال�سفقة �ستتوى تعقيًدا، حتى بدا 
اأن غرميتتي الليجتتا قتتد ان�سحبا متاًما متتن العملية 

فا�سحني املجال اأمام اأ�سود لندن.
بر�سلونتتة وباإحلاح من جوزيتتب جوارديول متكن 
متتن ح�سم ال�سفقة بعد اأن دفع اأكرث من 30 مليون 
يتتورو، متتا جعتتل الفريق يح�ستتل على اأحتتد اأف�سل 
اأظهرتتته يف التاريتتخ، واأحتتد اأكرث لعبيتته تتويًجا 

ا. بالألقاب اأي�سً
ديفيد بيكهام

و�سل جوان لبورتتتا لرئا�سة بر�سلونة يف 2003 
بوعتتد ا�ستقتتدام النجتتم الإجنليزي ديفيتتد بيكهام 
للكامتتب نو، لكنه مل ينجح يف ذلك كون فلورنتينو 
برييتتز كان �سباًقا حل�ستتم التعاقد مع النجم الأكرب 
اإعالمًيا يف تاريخ ال�ساحرة امل�ستديرة. البار�سا مل 
يح�ستتل على بيكهام، لكنه عو�سه بنجم كبري اآخر 

مثل رونالدينيو. 

روني يعود إلى إيفرتون


