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§ لندن - رويترز 

القدم  لكرة  سيتي  مانشستر  نادي  إخفاق  رغم  على   ]
أكثر  له  قدم  أن  بعد  صفوفه  إلى  كاكا  البرازيلي  ضم  في 
عروض االنتقال جرأة نجح النادي االنجليزي الذي يعد 
االنتقاالت  فترة  على  بصمته  ترك  في  العالم  أندية  أغنى 

الشتوية في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي مؤشر واضح على نواياه انفق سيتي 50 مليون 
لتدعيم  الالعبين  من  عــدد  ــراء  ش على  إسترليني  جنيه 
الجريء  ــادي  ــن ال ــرض  ع كاكا  ــض  رف ــم  رغ على  صفوفه 
لضمه  دوالر)  مليون   143.1) يورو  مليون   100 البالغ 

من ميالن االيطالي.
التي  القليلة  ــة  ــدي األن مــن  ـــدا  واح مــدريــد  ريـــال  ويــعــد 
مليون  الخمسين  أن  إال  سيتي  إنفاق  حجم  من  اقتربت 
والسانا  هنتيالر  ــان  ي ــالس  ك لــشــراء  أنفقها  التي  دوالر 
للنادي  سيتي  دفعها  التي  األموال  من  معظمها  جاء  ديارا 
العام  انجلترا  ــى  إل روبينهو  انتقال  مقابل  االســبــانــي 

الماضي.
عن  لالبتعاد  يسعى  الذي  هوتسبير  توتنهام  وانفق 
من  الكثير  الممتاز  االنجليزي  الدوري  في  الهبوط  منطقة 
االنتقاالت  فترة  أنهى  إذ  صفوفه  تدعيم  ــادة  إلع ــوال  األم
ليفربول  من  كين  روبــي  السابق  مهاجمه  مع  بالتعاقد 

لكن بدا أن اتبعت األندية األخرى سياسة تقشفية.
ألمانيا  في  الكبيرة  الصفقات  من  الكثير  هناك  تكن  ولم 
مدريد  ريال  منافسة  فريق  أي  يحاول  لم  بينما  فرنسا  أو 

في اسبانيا.
بــشــراء  سياسته  ــي  ف هوتسبير  تــوتــنــهــام  واســتــمــر 
بعدما  (االثنين)  األول  أمس  أخرى  مرة  السابقين  العبيه 
ينافس  الذي  للنادي  كين  روبي  االيرلندي  المهاجم  عاد 
سبعة  عقب  الــقــدم  لكرة  الممتاز  االنجليزي  ــدوري  ــال ب
أشهر من رحيله الى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 19 

مليون جنيه إسترليني (26.9 مليون دوالر).
توتنهام  لصفوف  عاد  كين  إن  إعالمية  تقارير  وذكرت 
فترته  يستهل  قد  وانه  إسترليني  جنيه  مليون   17 مقابل 
جــاره  أمــام  الــقــادم  األســبــوع  مطلع  الفريق  مــع  الثانية 

أرسنال في الدوري االنجليزي الممتاز.
اندريه  ضم  صفقة  إكمال  وراء  يلهث  أرســنــال  ــان  وك
ــن زيــنــيــت ســـان بــطــرســبــرغ الــروســي بعد  ــن م ــي ــاف ارش

اإلغالق الرسمي لفترة االنتقاالت الشتوية.
وتجاوز ارشافين الكشف الطبي بنجاح في لندن التي 
حول  التفاق  توصال  أنهما  الناديان  وذكر  الثلوج  غطتها 

المقابل المادي أمس (الثلثاء).
أيضا  ـــاد  أع ـــذي  ال توتنهام  إلــى  كين  صفقة  ــت  ــان وك
شيمبوندا  باسكال  والمدافع  ديفو  جيرمين  المهاجم 
اليوم  في  األكبر  هي  الماضي  الثاني  كانون  يناير/  في 
القليل  شهدت  التي  الشتوية  االنتقاالت  فترة  من  األخير 

من عمليات االنتقال ذات المبالغ الضخمة.
ليفربول  إلى  انتقاله  «حلم»  تحول  الــذي  كين  وقــال 
قــرارا  الصيف  في  توتنهام  عن  الرحيل  ــان  «ك لكابوس 
الصحيحة  الــخــطــوة  يــكــن  ــم  ل انـــه  ـــر  األم ــت  ــب اث صــعــبــا. 

بالنسبة لي».
ستشعر  توتنهام  جماهير  بعض  إن  «اعلم  وأضاف 
اضمنه  أن  استطيع  ما  لكن  رحلت  عندما  خذلتهم  إنني 

النادي». لهذا  عندي  ما  كل  سأمنح  إنني  لهم 
مجموعة  تــمــلــكــه  الــــذي  ســيــتــي  مــانــشــســتــر  وكــــان 
األندية  أكثر  والتطوير  لالستثمار  المتحدة  أبوظبي 
الشتوية  ــاالت  ــق ــت االن فــتــرة  ــي  ف تــوتــنــهــام  ــع  م نــشــاطــا 
األول  أمس  الفريق  ابرمها  التي  الوحيدة  الصفقة  لكن 
جو  ــي  ــل ــرازي ــب ال للمهاجم  الــســمــاح  ــت  ــان ك ــن)  ــي ــن (االث
نهاية  حتى  ايفرتون  إلى  اإلعارة  سبيل  على  باالنتقال 

الحالي. الموسم 
ســنــوات  بــعــد  ــاق  ــف اإلن ــن  ع تشلسي  ــام  ــج إح وجـــاء 
رومــان  الــروســي  الملياردير  أمــوال  على  االعتماد  مــن 
لقائمة  بالنظر  كمفاجأة  الــنــادي  مالك  ابراموفيتش 
الفريق  مستوى  وتراجع  منها  يعاني  التي  اإلصابات 
ــي ريــكــاردو  ــال ــغ ــرت ــب ــاح ال ــن ــج ــح فــي ضــم ال ــج لــكــنــه ن
االيطالي  ميالن  إنتر  من  اإلعارة  سبيل  على  كواريسما 

(االثنين). األول  أمس 
إنتر  صفوف  إلى  انتقل  عاما)   25 ) كواريسما  وكان 
البرتغالي  بورتو  من  قادما  الماضي  الصيف  ميالن 
نفسه  فرض  في  فشل  انه  بيد  يورو  مليون   24.6 مقابل 
جوزيه  البرتغالي  المدرب  فريق  تشكيلة  في  أساسيا 
تشرين  نوفمبر/  أواخر  بشدة  انتقده  الذي  مورينهو 
مسابقة  الئحة  من  يستبعده  أن  قبل  الماضي  الثاني 

الحالي. العام  مطلع  أوروبا  أبطال  دوري 
خــارجــيــة  ــة  ــرب ــج ت ـــاض  خ أن  ــا  ــم ــس ــواري ــك ل ــق  ــب وس
-2003 ــم  ــوس م بــرشــلــونــة  ــــوان  أل عــن  دافـــع  عــنــدمــا 
معه  بــدأ  ــذي  ال لشبونة  سبورتينغ  من  قادما   2004
فرض  في  أيضا  يوفق  لم  انه  بيد  االحترافية  مسيرته 
أن  قبل  الكاتالوني  الفريق  تشكيلة  في  أساسيا  نفسه 
مع  المشاركة  من  حرمته  التي  اإلصابة  إلى  يتعرض 
 2004 العام  أوروبــا  كــأس  بطولة  في  ــالده  ب منتخب 

بورتو. إلى  ينتقل  أن  قبل 
المدرب  بإشراف  كواريسما  سيلعب  تشلسي  وفي 
استبعده  كان  الذي  سكوالري  فيليبي  لويز  البرازيلي 
التي  العالم  كأس  نهائيات  في  البرتغال  تشكيلة  من 
توج  انه  من  الرغم  على   2006 العام  ألمانيا  في  أقيمت 

ذاته.  العام  في  البرتغال  في  العب  أفضل 
على  الممتاز  االنجليزي  الـــدوري  أنــديــة  وحصلت 

االنــتــقــاالت  فــتــرة  إغـــالق  قبل  مــشــروط  إضــافــي  تمديد 
الثلوج  انهمار  بسبب  (االثنين)  األول  أمس  الشتوية 
عبر  النقل  أنظمة  تــوقــف  فــي  تسبب  مــا  ــو  وه ــزارة  ــغ ب

. د لبال ا
ــالق  ــن الــمــوعــد الــرســمــي إلغ ــات م ــاع ــالث س وقــبــل ث
رابطة  قــالــت  (االثــنــيــن)  األول  ــس  أم االنــتــقــاالت  فــتــرة 
التسجيل  تمديد  إن  الممتاز  االنجليزي  الدوري  أندية 
البريد  عبر  سترسل  التي  لألندية  مضمونا  سيكون 
عليها  متفق  الصفقة  «بان  تأكيدها  يفيد  ما  االلكتروني 

المبدأ». حيث  من 
الوسط  لالعب  إنقاذ  كجهة  اثليتيك  ويغان  وجــاء 
انه  سابق  وقت  في  أكد  الذي  نزوجبيا  شارل  الفرنسي 
أخرى  مــرة  يونايتد  نيوكاسل  صفوف  في  يلعب  لن 
وصفه  ما  بسبب  كينير  جو  للفريق  مدربا  ظل  طالما 

لالهانة. بالتعرض 
الــذي  تايلور  رايــان  مــع  األمــاكــن  نزوجبيا  وتــبــادل 

نيوكاسل. صفوف  في  للعب  انتقل 
لستوك  كمارا  هنري  المهاجم  عن  ويغان  واستغنى 
بروميتش  وست  دعم  فيما  اإلعــارة  سبيل  على  سيتي 
اإلعــارة  طــريــق  عــن  صفوفه  الترتيب  متذيل  البيون 
جيرمان  سان  باريس  من  مالومبو  يوسف  ضم  بعدما 
ســان  ــن  م مينسيجويز  ــوس  ــارل ك وخـــوان  الــفــرنــســي 

األرجنتيني. لورينزو 
اوليفييه  الــســابــق  فــرنــســا  منتخب  العــب  ــم  ــض وان
ميالن  إنتر  من  ــارة  اإلع سبيل  على  فولهام  إلــى  ــور  داك
المالعب  ــي  ف الــمــعــروفــة  ــوه  ــوج ال ــن  م ــو  وه االيــطــالــي 
ايفرتون  صفوف  فــي  اللعب  لــه  سبق  إذ  االنجليزية 

يونايتد. وليدز 
والسانا  لتوتنهام  ديفو  عن  بورتسموث  واستغنى 
الثاني  كانون  يناير/  في  االسباني  مدريد  لريال  ديارا 
مع  الفائز  باسيناس  انجيلوس  ضــم  لكنه  الماضي 
 2004 العام  األوروبية  األمم  بكأس  اليونان  منتخب 
للدرجة  الهبوط  شبح  تفادي  في  فرصه  تدعيم  اجل  من 

. نية لثا ا

اإلنجليزي الدوري 
الذين  الالعبين  من  كبير  عدد  هناك  كان  انجلترا  وفي 
أندية  من  إسترليني  جنيه  ماليين  خمسة  نحو  تكلفوا 
ليفربول  أن  إال  المسابقة  ــدول  ج مــؤخــرة  فــي  تعاني 
في  االنتقاالت  سوق  خــارج  ظلوا  وأرسنال  وتشلسي 
في  فرصهم  لتعزيز  العبين  ضم  بإمكانهم  كــان  حين 

المفضل. لقبه  عن  يونايتد  مانشستر  إبعاد 
من  والضجيج  الصخب  قلة  فــان  الــصــدد  هــذا  وفــي 

بيان  أفصح  شك  بال  يعد  أوروبــا  في  الكبرى  األنــديــة 
األزمة  تأثير  مدى  يعكس  االنتقاالت  سوق  عن  يصدر 

العالمية. المالية 
يملكه  الـــــذي  ــي  ــت ــي س ــر  ــت ــس ــش ــان م لــــدى  ــن  ــك ي ولــــم 
منصور  الشيخ  ــو  وه أبوظبي  مــن  الــقــادم  الملياردير 
سعي  ظل  في  المشكالت  هــذه  مثل  نهيان  آل  ــد  زاي بن 
بكل  نجح  وقد  الصفوة  فرق  نحو  طريقه  لشق  النادي 
لضم  بعرضه  الكبيرة  األندية  انتباه  لفت  في  تأكيد 

. كا كا
السنوية  الــمــراجــعــة  ـــدار  إص تــحــريــر  رئــيــس  وقـــال 
مؤسسة  تجريها  التي  القدم  كــرة  في  اإلنــفــاق  لحجم 
وواضح  كبير  تأكيد  «انه  لرويترز:  جونز  دان  ديلويت 

سيتي». مانشستر  وعزم  نية  على 
بالتواجد  فقط  يكتفي  لن  انه  سيتي  «أعلن  وأضاف 
قمة  في  مكانا  يريد  بل  الممتاز  االنجليزي  الدوري  في 

المسابقة». جدول 
األمر  هذا  يتحقق  لم  إذا  حتى  انه  سابقا  «قلت  وتابع 
واعتقد  التالي  المستوى  إلى  سيدفعهم  يحدث  ما  فان 

حدث». ما  هذا  إن 
في  الـــنـــادي  نــجــح  ــن  ــذي ال الــالعــبــيــن  عــلــى  ويــغــلــب 
الصيت  ذائعي  غير  الالعبين  من  أنهم  معهم  التعاقد 
المنافسة  من  االقتراب  من  النادي  سيساعدون  أنهم  إال 

أوروبا. أبطال  دوري  في  مكان  على 
األلماني  هامبورغ  من  يونج  دي  نيغل  سيتي  وضم 
مليون   22.89 ) إسترليني  جنيه  مليون   16 مقابل 
مقابل  االنجليزي  هام  وست  من  بيالمي  وكريج  دوالر) 
دوالر)  مليون   20.03 ) إسترليني  جنيه  مليون   14
جنيه  مــلــيــون   12 مــقــابــل  تشلسي  ــن  م ــدج  ــري ب وويـــن 
مرمى  ـــارس  وح دوالر)  مليون   17.17 ) إسترليني 
تعزيز  اجل  من  وذلــك  جيفن  شاي  يونايتد  نيوكاسل 

المنافسة. في  فرصه 
ريال  يضم  أن  باإلمكان  كان  عندما  األيام  ولت  وقد 
بهذا.  ويكتفي  موسم  كل  عالمي  طراز  من  العب  مدريد 
سبيل  على  الملكي  الــنــادي  زيـــدان  الــديــن  ــن  زي وكلف 
دوالر)  مليون   84.80 ) يورو  مليون   66 مبلغ  المثال 
العالمي  القياسي  الرقم  هو  هذا  وظل   2001 العام  في 

االنتقاالت. سوق  في 

مدريد  ريال 
االنتقاالت  سوق  غمار  لخوض  مدريد  ريال  واضطر 
برشلونة  مع  المنافسة  إطار  في  يظل  لكي  المرة  هذه 
بشكل  يلعب  والـــذي  بسرعة  ينطلق  ــذي  ال المتصدر 

صفوفه. تدعيم  إلى  يحتاج  وال  للغاية  جيد 
الوسط  خط  العب  لشراء  أمــواال  مدريد  ريال  وانفق 
إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه  ــون  ــي ــل م  20 ــل  ــاب ــق م ــــارا  دي الــقــوي 
إلى  إضــافــة  بورتسموث  مــن  دوالر)  مليون   28.62 )
مدريد  ريال  نجم  نوعية  من  خطير  مهاجم  وهو  هنتيالر 
ــورو  ي مــلــيــون   20 مــقــابــل  وذلـــك  نيستلروي  فــان  رود 

دوالر). مليون   25.70 )
ويمكن أن تنظر إلى الدوري الممتاز االنجليزي لتجد 

السيولة. هذه  مثل  يمتلك  آخر  ناد  أي  يوجد  ال  انه 
بورتسموث  من  ديفو  جيرمين  ضم  توتنهام  وأعاد 
مليون   21.46 ) إسترليني  جنيه  مليون   15 مقابل 
ويــلــســون  ضــــم  اجـــــل  مــــن  كـــثـــيـــرا  ـــى  ـــح وض دوالر) 
فرنسا  مدافع  أيضا  اشترى  كما  ويغان  من  باالسيوس 

سندرالند. من  شيمبوندا  باسكال 
متربعا  يجلس  ــذي  ال يونايتد  لمانشستر  ويمكن 
تبعات  يتحمل  أن  االنجليزي  الممتاز  الدوري  قمة  على 
الشبان  الالعبين  من  اثنين  بضم  المدى  طويلة  رؤيته 
من  ليايتش  وادم  توسيتش  زوران  وهما  الــواعــديــن 
إسترليني  جنيه  مليون   16 مقابل  بلغراد  بارتيزان 

دوالر). مليون   22.89 )

وألمانيا فرنسا  في  ضعيفة  انتقاالت  سوق 

ما،  نوعا  هادئا  فرنسا  في  االنتقاالت  ســوق  ــان  وك
من  بــرانــداو  الــبــرازيــلــي  مرسيليا  اولــمــبــيــك  ــم  ض فــقــد 
في  ويلتورد  وسيلفان  األوكــرانــي  دونيتسك  شاختار 
هناك  لكن  رين  ستاد  من  أشهر  ستة  لمدة  إعارة  عرض 

البارزة. األخرى  الصفقات  بعض 
لنفسه  يونغ  دي  بأموال  اآلن  إلى  هامبورغ  واحتفظ 
ــر  اآلخ ــو  ه يسعى  الـــذي  ميونيخ  ــرن  ــاي ب يــبــدو  بينما 
عن  مستنكفا  دائما  الحال  هو  كما  أمواله  على  للحفاظ 
يمثله  الــذي  التحدي  من  الرغم  على  تشكيلته  تعزيز 

الصاروخ. بقوة  الصاعد  هوفنهايم  فريق 
التكهنات  ذهبت  إذ  ايطاليا  في  مشابها  األمر  ويبدو 
العب  دروغبا  ديديه  لضم  ميالن  إنتر  بعرض  الخاصة 

الرياح. أدراج  تشلسي 
على  بيكهام  ديفيد  ضم  هو  ميالن  صفقات  ابرز  أما 
تمديد  يتم  وقد  األميركي  جاالكسي  من  اإلعــارة  سبيل 

االيطالي. النادي  مع  االنجليزي  النجم  بقاء 
من  الفترة  هذه  يميز  ما  أهم  أن  عن  هذا  كل  ويكشف 
وخــارج  انــه  إال  األحــاديــث  من  الكثير  ــود  وج االنــتــقــاالت 
األموال  من  القليل  فان  االنجليزي  الممتاز  ــدوري  ال إطار 

يتم إنفاقها. 

األندية اإلنجليزية األبرز والريال الوحيد في إسبانيا  

سيتي يترك بصمته على االنتقاالت الشتوية على رغم فشل صفقة كاكا

قائمة بأبرز صفقات 
االنتقاالت الشتوية

ــات فــتــرة  ــق ــف ـــرز ص ـــأب ــة ب ــم ــائ ــي ق ــل [ فــيــمــا ي
األوروبية  القدم  كرة  بأندية  الشتوية  االنتقاالت 

بعد إغالق التسجيل أمس األول (االثنين):
ــوث  ــم ــس ــورت ب ـــن  م ــــــارا  دي ـــا  ـــان الس ــل  ــق ــت ان  -
 20 مقابل  االسباني  مدريد  ريال  إلى  االنجليزي 

مليون جنيه إسترليني.
ــس  ــاك ـــن أي ــالر م ــي ــت ــن ــــان ه ــــالس ي ــل ك ــق ــت - ان
االسباني  مدريد  ريال  إلى  الهولندي  أمستردام 

مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.
من  ليايتش  وادم  توسيتش  زوران  انتقل   -
يونايتد  مانشستر  إلى  الصربي  بلغراد  بارتيزان 

االنجليزي مقابل 16 مليون جنيه إسترليني.
إلى  بورتسموث  من  ديفو  جيرمين  انتقل   -
مليون   15 مقابل  انجلترا  في  هوتسبير  توتنهام 

جنيه إسترليني.
- انتقل نيغيل دي يونج من هامبورغ األلماني 
إلى مانشستر سيتي االنجليزي مقابل 14 مليون 

جنيه إسترليني.
يونايتد  هام  وست  من  بيالمي  كريج  انتقل   -
 14 مــقــابــل  انــجــلــتــرا  ــي  ف سيتي  مانشستر  إلـــى 

مليون جنيه إسترليني.
توتنهام  إلى  ليفربول  من  كين  روبي  انتقل   -
جنيه  مليون   12 مقابل  انجلترا  فــي  هوتسبير 

إسترليني.
ــوس مــن ويــغــان  ــي ــاالس ــون ب ــس ــل - انــتــقــل وي
مقابل  انجلترا  في  هوتسبير  توتنهام  إلى  اثليتيك 

12 مليون جنيه إسترليني.
- انتقل وين بريدج من تشلسي إلى مانشستر 
جنيه  ــون  ــي ــل م  12 ــل  ــاب ــق م ــرا  ــت ــل ــج ان فـــي  ســيــتــي 

إسترليني.
- انتقل سافيو نسيريكو من بريشيا االيطالي 
تسعة  مقابل  االنجليزي  يونايتد  هام  وست  إلى 

ماليين جنيه إسترليني.
ــز نــزوجــبــيــا مـــن نــيــوكــاســل  ــارل ــش - انــتــقــل ت
جنيه  ماليين   6 مقابل  اثليتيك  ويغان  إلى  يونايتد 

إسترليني.
انجليس  ـــوس  ل مــن  بــيــكــهــام  ديــفــيــد  انــتــقــل   -
على  االيطالي  ميالن  ــى  إل األميركي  جاالكسي 

سبيل االعارة.
ميالن  إنتر  من  كواريسما  ريــكــاردو  انتقل   -
سبيل  على  االنجليزي  تشلسي  ــى  إل االيــطــالــي 

اإلعارة.
- انتقل جو من مانشستر سيتي إلى ايفرتون 

في انجلترا على سبيل اإلعارة.
- انتقل اوليفييه داكور من إنتر ميالن االيطالي 

إلى فولهام االنجليزي على سبيل اإلعارة.
يونايتد  هام  وست  من  فوبير  جوليان  انتقل   -
سبيل  على  االسباني  مدريد  ريال  إلى  االنجليزي 

اإلعارة.

كواريسما  يعار إلى  تشيلسيروبيكين عاد  إلى توتنهام

أرشافين انتقل إلى أرسنالهنتيالر إلى ريال مدريد


