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هل يندم »امللكي« على التفريط في »األخطبوط«؟الرياضية
لقي نادي ريال مدريد هزمية ثقيلة أمام ريال سوسييداد بأربعة أهداف مقابل هدفني في أسبوع شهد تألق 
احلارس االسباني دييغو لوبيز بقميص ميالن.
ونشرت مجلة »إليكونوميستا« أن إدارة نادي ريال مدريد قد تندم بعد فوات األوان بشأن قراراتها 
بخصوص احلارسني كاسياس ولوبيز بعد النتائج األخيرة.
كاسياس كان قد شهد تراجعا كبيرا منذ أواخر املوسم املاضي ليتلقى أربعة أهداف في موقعة أنويتا بينما 
رد احلارس امللكي السابق لوبيز امللقب بـ »األخطبوط« على اإلدارة بصد ركلة جزاء وتقدمي أداء مميز.

فالكاو »الشيطان اجلديد« في »أولد ترافورد«
ذكرت الصحف االجنليزية 
أمس أن مان يونايتد توصل 
اتف���اق لض���م مهاجم  الى 
منتخ���ب كولومبيا ونادي 
موناكو الفرنس���ي راداميل 
فالكاو على س���بيل االعارة 
ملوسم واحد مقابل 10 ماليني 
يورو شرط ان يجتاز الفحص 

الطبي الروتيني.
وكان فال���كاو العائد من 
اصابة في الرباط الصليبي 
ابعدته ع���ن نهائيات كأس 
العالم، س���جل هدفني في 3 
مباريات في صفوف فريق 
االمارة في الدوري الفرنسي 

خالل املوسم احلالي.
ولم يؤكد الناديان رسميا 
عملية االنتقال التي تداولتها 
الصحف االجنليزية واذاعة 

»بي بي سي«.
وكان فال���كاو ال���ذي لم 

يخض مباراة فريقه ضد ليل 
في الدوري الفرنسي نهاية 
االس���بوع احلالي، مرشحا 
لالنتقال الى ريال مدريد او 
مان سيتي او حتى ارسنال 
قبل ان يحسم مان يونايتد 
الصفقة في مصلحته، على 

ما يبدو.
وكان مان يونايتد الذي 
سيغيب عن مسابقة دوري 
ابطال اوروبا هذا املوسم بعد 
حلوله س���ابعا، امت صفقة 
كبي���رة االس���بوع املاضي 
بحصوله على خدمات اجلناح 
االرجنتيني انخل دي ماريا 
مقابل59.3 ملي���ون جنيه 
استرليني، كما تعاقد ايضا 
مع العب الوسط االسباني 
اندير هيريرا والظهير االيسر 
االجنليزي لوك شو واملدافع 
االرجنتيني ماركوس روخو 

والهولندي دالي بليند.
يذكر ان فالكاو سجل 20 
هدفا ملنتخب كولومبيا في 51 
مباراة خاضها في صفوفه.

بدأ فالكاو مس���يرته في 
صفوف نادي النسيروس 
بوياكا ف���ي الدرجة الثانية 
الكولومبية قبل ان ينضم الى 

ريفر باليت عام 2005.
وبع���د ارب���ع س���نوات 
العاصمة  قضاها مع فريق 
االرجنتينية انتقل الى بورتو 
البرتغالي حيث اثبت نفسه 
احد اخطر الهدافني في اوروبا 
بتس���جيله 72 هدفا في 87 

مباراة.
 احرز كأس البرتغال في 
موسمه االول عام 2009، قبل 
ان يس���اهم بشكل كبير في 
احراز بورتو ثالثية تاريخية 
عام 2011 بتتوجيه بالثنائية 

احمللية والدوري االوروبي 
املباراة  بتس���جيله ه���دف 
الوحيد في املباراة النهائية 

ضد براغا.
انتقل بعدها الى اتلتيكو 
مدريد وجنح في قيادته الى 
اح���راز ال���دوري االوروبي 
وس���جل هدف���ني ايضا في 
النهائي ف���ي مرمى اتلتيك 
بلباو. وس���جل فالكاو في 
اتلتيكو مدريد 70  صفوف 
هدفا ف���ي 91 مباراة قبل ان 
ينتقل الى موناكو الفرنسي 
مقابل 60 مليون يورو املوسم 

املاضي.
وسجل فالكاو 11 هدفا في 
19 مباراة مع فريق االمارة 
قب���ل ان يتع���رض الصابة 
خطيرة في الرباط الصليبي 
ابعدته ع���ن املالعب لفترة 

سبعة اشهر.

فيدرر يواصل تقدمه في »فالشينغ ميدوز«
الثامن عشر  اندرسون  كفني 

6-3 و3-6 و6-3 و4-6.
 ولدى الس���يدات، حققت 
الشابة السويس���رية بليندا 
ينسيتش )17 عاما واملصنفة 
58 عاملي���ا( ف���وزا الفتا على 
الصربية يلينا يانكوڤيتش 
املصنفة اولى في العالم سابقا 
7-6 )8-6( و6-3 في طريقها 

الى ربع النهائي.
وباتت بنس���يتش اصغر 
العبة تبلغ ربع نهائي البطولة 
االميركية منذ ان فعلت ذلك 
السويسرية مارتينا هينغيس 
ع���ام 1997 عندم���ا كانت في 

السادسة عشرة.
لكن اصغ���ر العبة تتأهل 
الى ربع نهائي احدى بطوالت 
الغراند س���الم كانت نيكول 
فايديسوفا وحققت ذلك في 

روالن غاروس عام 2006.
وتواجه السويسرية في 
ربع النهائي الصينية شواي 
بين���غ الت���ي تغلب���ت على 
التش���يكية لوسي سافاروفا 

الرابعة عشرة 6-3 و4-6.

االولى 4-6، لكنه قدم افضل 
ما لديه في املجموعات الثالث 
التالية وحسمها بنيجة واحدة 
6-1، محققا فوزه السبعني في 

البطولة االميركية.
 وجنح السويس���ري في 
تنفيذ 13 ارساال ساحقا و57 

ضربة رابحة.
 كما تأهل الى الدور الرابع 
التشيكي توماس بيرديتش 
السادس بفوزه على الروسي 
تيموراز غاباش���فيلي 3-6 

و6-2 و4-6.
الذي   ويلتقي بيرديتش 
بل���غ الدور نص���ف النهائي 
لنس���خة فالش���ينغ ميدوز 
عام 2012 في مباراته املقبلة 
النمساوي دومينيك ثيم الفائز 
على االس���باني فيليسيانو 
لوبيز التاس���ع عش���ر 4-6 

و6-2 و3-6.
الكرواتي مارين   وواجه 
الراب���ع عش���ر  س���يليتش 
صعوبات كبي���رة في حجز 
مكانه في ال���دور الرابع بعد 
فوزه عل���ى اجلنوب افريقي 

املوس���م الق���اب دورات دبي 
االماراتية وهامبورغ االملانية 
وسينس���يناتي االميركي���ة 

للماسترز.
 خس���ر فيدرر املجموعة 

وميبلدون االجنيزية قبل نحو 
شهرين لكنه خسر في املباراة 
النهائية امام الصربي نوفاك 

ديوكوڤيتش.
ه���ذا  في���درر  واح���رز 

واصل السويسري روجيه 
في���درر املصنف ثانيا تقدمه 
وتأهل ال���ى الدور الرابع من 
الوالي���ات املتحدة  بطول���ة 
املفتوحة، اخر البطوالت االربع 
الكبرى للتنس، بفوزه على 
االسباني مارسيل غرانوليرز 

4-6 و6-1 و6-1 و1-6.
ويلتقي فيدرر، بطل اعوام 
2004 و2005 و2006 و2007 
املقبل  ال���دور  ف���ي  و2008، 
مع االس���باني االخر روبرتو 
باوتيستا السابع عشر الذي 
ادريان  الفرنسي  تغلب على 
مانارينو 7-5 و6-2 و3-6.

 وكانت املباراة بني فيدرر 
وغرانولي���رز توقفت لنحو 
س���اعتني بس���بب عاصف���ة 

شديدة.
 ويس���عى السويس���ري 
)33 عام���ا( الى تعزيز رقمه 
القياسي في بطوالت الغراند 
سالم عبر احراز لقبه الثامن 
عش���ر، وهو يق���دم عروضا 
الفت���رة احلالية  ف���ي  قوية 
وكان على وشك التتويج في 

فيدرر ينتظره لقاء سهل أمام االسباني روبرتو باوتيستا في الدور املقبل 

بيكنباور يدافع عن الصفقات اإلسبانية
دافع الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ األملاني 
لكرة القدم فرانز بيكنباور، عن الصفقات اإلس���بانية 
للنادي الباڤاري، رافضا االنتقادات الدائرة بشأن فقدان 

النادي لهويته التاريخية.
وفي تصريحات لصحيفة »بيلد« األملانية، عن حتول 
النادي من »إف س���ي بايرن« إلى »إف سي إسبانيا«، 

قال بيكنباور »هذا األمر مجرد هراء«.
وأضاف متسائال »من هيمن على الكرة العاملية في 
السنوات األخيرة؟ ريال مدريد وبرشلونة واملنتخب 
اإلسباني. لذا ال ميكن أن يسخر أحد من صفقات بايرن 

للتعاقد مع العبني إسبان«.

قلة الالعبني تقلص
خيارات أنشيلوتي

أفرزت نتائج سوق االنتقاالت احلالية ظاهرة جديدة 
هي مش���اركة ريال مدريد بأصغر فريق من حيث عدد 

الالعبني منذ عشر سنوات.
ونشرت صحيفة »ماركا« اإلسبانية أن النادي امللكي 
فيم���ا لو حافظ على الفريق احلال���ي دون تعزيز في 
الساعات األخيرة من سوق االنتقاالت فسيشهد أصغر 

فريق منذ عام 2005-2004.
ريال مدريد ميتلك فقط 21 العبا بينهم 3 حراس مما 
يقلص خيارات املدرب كارلو أنش���يلوتي إلى 18 العبا 

فقط في مختلف البطوالت.
ولم يحدث ذلك منذ موس���م 2004 الذي شهد أفول 
فريق املج���رة لينخفض عدد العب���ي الفريق إلى 20 
العبا وهو ما ميكن تكراره في حال رحيل أربيلوا في 

اللحظات األخيرة.
وبع���د مغادرة كل من دي ماري���ا الى مان يونايتد 
وألونسو الى بايرن ميونيخ أصبح لزاما على النادي 
امللكي أن يستعني بالعبيه الصغار من الفريق الثاني 
»الكاستايا« الذي يشرف على تدريبه جنم ريال مدريد 
السابق زين الدين زيدان، وفي ظل مشاركة امليرينغي 
في عدة بطوالت وكثرة اإلصابة والتعب لالعبيه سواء 
م���ع النادي او مع منتخبات بالدهم فس���يواجه ريال 
مدريد معضلة كبيرة على مستوى جاهزية الالعبني 

لالستمرار في املنافسة على جميع البطوالت.

أنشيلوتي لديه ضعف في عدد الالعبني على مستوى جميع املراكز

صفقات »البرميييرليغ« منذ 11 عاماً بني األفضل واألسوأ
أسدل الستار على س���وق االنتقاالت الصيفية اخلاص باملوسم الرياضي 2015/2014 
بع���د أن قام كل مدير فني بدعم فريقه في املراكز التي يحتاجها بحس���ب وجهة نظره 

وكذلك حسب اإلمكانيات املادية التي توفرها له إدارة النادي.
وفي هذا اإلطار أعدت صحيفة »ديل���ي ميل« اإلجنليزية تقريرا مطوال حول 
صفقات الدوري اإلجنلي���زي املمتاز منذ 11 عاما وبالتحديد من عام 2003 حيث 
استعرضت الصحيفة الصفقة األفضل والصفقة األسوأ والصفقة األغلى وهو 

ما نستعرضه لكم فيما يلي:

1- صيف 2003

أفضل صفقة: انضمام كريستيانو رونالدو ملان يونايتد قادما من سبورتنغ 
لشبونة البرتغالي مقابل 12.24 مليون إسترليني. وأسوأ صفقة: انضمام 
الالع���ب الكاميروني إريك دجيمبا دجيمبا إل���ى اليونايتد قادما من نانت 
الفرنس���ي مقابل 3.5 ماليني إسترليني. وأغلى صفقة: انضمام داميان داف 

إلى البلوز قادما من بالكبيرن اإلجنليزي مقابل 17 مليون إسترليني.

2- صيف 2004

أفضل صفقة: انضمام روبن فان بيرسي إلى أرسنال قادما من فينورد اإلجنليزي 
مقابل 2.75 مليون إس���ترليني وأسوء صفقة: انضمام اميل هيسكي إلى برينغهام 

قادما له من نادي ليڤربول وذلك مقابل 3.5 ماليني إسترليني.
وأغلى صفق���ة: انتقال واين روني من نادي إيڤرتون إلى نادي مان يونايتد 

مقابل 27 مليون إسترليني.

3- صيف 2005:

أفضل صفقة: انضمام الالعب كيفن دويل من نادي كورك س���يتي إلى 
نادي ريدينغ اإلجنليزي وذلك مقابل 78 ألف إسترليني. وأسوأ صفقة: 
انضمام الالعب اإلسباني ألبرتو لوكي من نادي ديبورتيفو الكورونا 
اإلسباني إلى نادي نيوكاسل يونايتد مقابل 9.5 ماليني إسترليني. 
وأغلى صفقة: انضمام مايكل إيسيان إلى تشلسي قادما من نادي 

ليون الفرنسي مقابل 24.4 مليون إسترليني.

4- صيف 2006

أفضل صفق���ة: انضمام الالعب دميت���ار برباتوف من بايرن 
ليڤركوزن األملاني إلى توتنهام مقابل 10.9 ماليني إسترليني.

وأسوأ صفقة: انضمام أندريه شيفشينكو من ميالن اإليطالي 
إلى البلوز تشلسي، وذلك مقابل 30 مليون إسترليني كما احتلت 

الصفقة صدارة أغلى صفقة في هذا املوسم.

5- صيف 2007

أفضل صفقة: انضمام غاريث بيل من ساوثهامبتون إلى نادي 
توتنهام وذلك مقابل 5 ماليني إسترليني.

أسوأ صفقة: انضمام دارين بينت من نادي تشارلتون أتليتك 
اإلجنليزي إلى نادي توتنهام مقابل 16.5 مليون إسترليني.

وأغلى صفقة: انضمام البرازيلي أندرسون من بورتو البرتغالي 
إلى مان يونايتد مقابل 25 مليون إسترليني.

6- صيف 2008

أفضل صفقة: انضمام الالعب آرون رامسي إلى صفوف أرسنال 

قادما من ساوثهامبتون مقابل 5 ماليني إسترليني.
وأسوأ صفقة: انتقال الهداف روبي كني من توتنهام هوتسبيرز إلى ليڤربول 

مقابل 19 مليون إسترليني.
وأغلى صفق���ة: انتقال البرازيلي روبينيو من ريال مدريد إلى مان س���يتي 

مقابل 32.5 مليون يورو.

7- صيف 2009

أفض���ل صفقة: انضمام ريك���ي المبرت من فريق بريس���تول روفرز إلى 
ساوثهامبتون مقابل 1 مليون إسترليني.

أسوأ صفقة: انضمام روكي سانتا كروز إلى مان سيتي قادما من بالكبيرن 
روفرز مقابل 17.5 مليون إسترليني.

وأغلى صفقة: انتقال كارلوس تيفيز إلى نادي مان سيتي قادما من جاره 
مان يونايتد مقابل 25 مليون يورو.

8- صيف 2010

أفضل صفقة: انضمام العب الوس���ط يايا توريه إلى مان سيتي قادما من 
نادي برش���لونة مقابل 24 مليون إس���ترليني والتي كانت أغلى صفقة خالل 

موسم 2010 حينها.
وأس���وأ صفقة: انضمام الغاني أسامواه جيان من رينس الفرنسي إلى سندرالند 

اإلجنليزي مقابل 13 مليون إسترليني.

9- صيف 2011

أفضل صفقة: انضمام سيرجيو أغويرو إلى مان سيتي قادما 
من أتليتكو مدريد مقابل 38 مليون إسترليني والتي احتلت لقب 

أغلى صفقة حينها.
وأسوأ صفقة: انضمام أندريه سانتوس من فناربخشة 
التركي إلى أرس���نال في صفقة بلغ���ت قيمتها 6.2 ماليني 

إسترليني.

10- صيف 2012

أفضل صفقة: انضمام سيزار أزبيلكوينتا إلى تشلسي قادما 
من مارسيليا الفرنسي مقابل 6.5 ماليني إسترليني.

أس���وأ صفقة: انضمام جاك رودويل من إيڤرتون إلى 
مان سيتي مقابل 12 مليون إسترليني.

وأغلى صفق���ة: انتقال البلجيكي أدي���ن هازارد إلى 
تشلس���ي مقابل 32 مليون إس���ترليني قادما من ليل 

الفرنسي.

11- صيف 2013

أفضل صفقة: انضمام الالع���ب ويلفيريد بوني 
من نادي فيتسي إلى نادي سوانزي سيتي مقابل 12 

مليون إسترليني.
وأسوأ صفقة: انتقال مروان فيالني من إيڤرتون 

إلى مان يونايتد مقابل 27 مليون إسترليني.
وأغلى صفق���ة: انضمام األملاني مس���عود أوزيل 
إلى أرس���نال قادما من ريال مدريد مقابل 42 مليون 

إسترليني.


