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»رد الدين«..
شعار أبطال العالم أمام پولندا

أندية الثراء.. أشعلت بورصة الالعبني
بعد إغالق س��وق االنتق��االت الصيفية 
أبوابها في وجه أندية القارة العجوز، معلنة 
نهاية صيف حمل الكثير من اإلثارة بني 

األندية وصراعاتها على الالعبني.
وحم��ل امليركاتو الصيفي إمتام األندية 
لعدة صفقات دعم��ت خاللها صفوفها 
س��عيا ألن يحمل املوسم اجلديد األنباء 

السارة لها وجلماهيرها.
وأنفقت أندية أوروبا ما تصل قيمته إلى 
510 ماليني يورو، وهو بطبيعة احلال أقل 
من املبالغ التي أنفقتها األندية في السنوات 
األخيرة. لرمبا يعود الفضل في هذا إلى 
أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد 
لم يقم بش��راء العبني من طينة غاريث 
بيل ولم ينفق مئات املاليني، ولرمبا ألن 
برش��لونة قرر بصورة كبيرة االعتماد 

على جنومه احلاليني.
وباملجمل، حملت السوق الصيفية بعض 
األرقام املخيفة في قيمة الصفقات، فال 
ميك��ن أن نتحدث ع��ن ميركاتو 2015-

2016 وننسى صفقة رحيم ستيرلنغ التي 
بلغت رقما قياسيا بالنسبة لليفربول في 
بيعه لالع��ب، حيث باع جنمه لصفوف 
الس��يتيزينز مقابل أكثر من 60 مليون 

يورو.
صفقة رحي��م كانت أقل في قيمتها من 
صفقة انتقال دي ماريا إلى صفوف باريس 
سان جرمان، حيث دفع ناصر اخلليفي ما 
يصل نحو 63 مليونا للتوقيع مع النجم 
األرجنتيني، الذي نال فخرا كونه صاحب 

ثاني أغلى صفقة هذا الصيف.
أما الصفقة الت��ي كانت قد أثارت جدال 
واسعا، فبال شك متثلت في انتقال النجم 
البلجيكي كيفني دي بروين إلى مان سيتي 
قادما من فولفسبورغ األملاني مقابل 74 

مليون يورو.
وأبرم ج��اره مان يونايت��د اإلجنليزي 
صفقات صيفية مثالية، حيث كان حتركه 
األخير واملفاجئ بضم الفرنسي أنطوني 
مارتيال )19 عاما( من موناكو الفرنسي ب� 
36 مليون استرليني كما أعلنت سكاي 

سبورت.
ول��م يقف ليڤرب��ول مكت��وف األيدي 
ويتفرج عل��ى خصومه وهم يتهافتون 
إلبرام الصفقات، بل واصل عملية البناء 
التي يريده مدرب��ه رودجرز وأنفق 70 
مليون استرليني في ضم سبعة العبني 
أبرزهم كان كريستيان بينتيكي مهاجم 
استون فيال مقابل 50 مليون يورو إلى 
جانب البرازيلي ربرتو فيرمينيو القادم 
من هوفنه��امي األملاني مببلغ 47 مليون 

يورو.
ومن حيث الترتيب من أغلى الصفقات 
إلى اقلها، نعود مج��ددا مللعب االحتاد، 
السيما أن مان سيتي عزز خطه اخللفي 
بالتعاقد مع املدافع األرجنتيني القادم من 
ڤالنسيا اإلسباني مببلغ وصلت قيمته 

إلى 47 مليون يورو.
في حني وضع باي��رن ميونيخ بصمته 
أيضا في الس��وق الكبير، فبعد رحيل 
»روح بافاري��ا« شفايش��تايغر إلى مان 
يونايت��د وتوالي اإلصاب��ات على جنمه 
الفرنسي ريبيري، جنح العمالق األحمر 
في احلصول على توقيع الدولي التشيلي 
ارتورو فيدال جنم يوڤنتوس اإليطالي 

بقيمة 40 يورو.
أما وصيف بطل البوندسليغا فولفسبورغ 
وبعد انتعاش خزينته ببيع العبه البلجيكي 
الفذ دي بروين مببلغ كبير، حترك في 
اليوم األخير ومتكن من الظفر بخدمات 
موهبة مواطنه شالكه يوليان دراكسلر 

مببلغ بلغ 39 مليون يورو.
وأخيرا ورغم عدم حتركه بشكل فاعل 
كما جرت العادة وكما ذكرنا سلفا، فإن 
امللكي اإلسباني ريال مدريد ترك نوعا 
ما بصمته الصيفي��ة حينما جلب جنم 
انتر ميالن اإليطالي ماتيو كوفاتشيتش 

بقيمة 38 مليون يورو.
وأخي��را هن��اك صفقات أيض��ا كانت 
متوس��طة وتراوح��ت ما ب��ني 20 و30 
مليون يورو، ولكننا ذكرنا األبرز فقط 

واألعلى قيمة.

فيرمينيو في اآلنفيلد

فيدال مع زامر في بايرن

دي ماريا

العبو برشلونة.. واملؤامرة ريوس يصدم »املانشافت«
حقق فريق برشلونة بداية قوية في الليغا بتحقيق انتصارين 
على اتلتيك بيلباو وملقا بهدف نظيف، ورغم حتقيق العالمة 
الكاملة اال ان املس���توى التحكيمي لم يرض الالعبني واجلهاز 

الفني على ما يبدو.
وكش���فت صحيفة املوندو ان ابرز الالعبني في غرفة خلع 
مالبس الفريق بدأوا يش���عرون بوجود مؤام���رة، وعلى حد 
قول نفس الصحيفة فإن الالعبني يعتقدون انه سيكون هناك 
سيناريو مشابه ملا حدث في موسم 2011 - 2012 حينما حقق 
ريال مدريد لقب الدوري االس���باني حتت قي���ادة البرتغالي 
جوزيه مورينيو، وه���و اللقب الوحيد الذي حققه امليرينغي 
بالليغا في آخر 7 مواسم. ويرى العبو البارسا ان هناك حتيزا 
حتكيميا للريال، وانه قد يحصل س���يناريو مش���ابه ملا حدث 
قبل 4 مواس���م، حيث ان احلكام كان���وا يصفرون لكل ركالت 
اجلزاء لريال مدريد حتى املش���كوك فيها بدون تردد، وايضا 
عدم التعامل بصرامة مع البطاقات التي كان يس���تحقها آنذاك 

رجال جوزيه مورينيو.

أعلن االحتاد األملاني لكرة القدم أن 
صانع ألعاب بروسيا دورمتوند ماركو 
ريوس سيغيب عن مباراتي املانشافت 
أمام پولندا واسكوتلندا في التصفيات 

املؤهلة ليورو 2016 بسبب اإلصابة.
وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية 
ب���أن ريوس عانى من كس���ر في أحد 
أصاب���ع القدم خالل مباراة بروس���يا 
دورمتون���د األخيرة أمام هيرتا برلني 
في البوندزليغ���ا والتي انتهت بفوز 
دورمتوند بثالثة أهداف مقابل هدف 
وحيد. وسيخس���ر املنتخب امللقب ب� 
»املانش���افت« جهود العبه بعد بداية 
صعبة في التصفيات حيث احتل الفريق 
املركز الثاني ف���ي املجموعة الرابعة، 

فرحة البارسا بالفوزويسعى الحتالل الصدارة. إصابة جديدة للملك

السيتي »ملك السوق« بصفقاته األعلى قيمة في »امليركاتو«

مولر
 ليفاندوفسكي 

ترفع املانيا ش���عار الثأر عندما تواجه پولندا 
في فرانكفورت اليوم ضمن تصفيات كأس 

اوروبا 2016 لكرة القدم.
وكانت پولندا تغلبت على املانيا 
2-0 مبباراة الذه���اب في اكتوبر 
املاضي لتجد كتيبة املدرب يواكيم 
لوف نفسها متخلفة عنها بفارق نقطة 

واحدة ضمن املجموعة الرابعة.
ولم يخف افراد منتخب املانش���افت 
رغبتهم في احلصول على النقاط الس���ت من مباراتيهما 

املقبلتني ضد پولندا واسكتلندا واسترداد الصدارة.
وقال مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر »لقد دخلنا 
مرحلة اجلدية اآلن. هذه املباراة ليست ودية على االطالق، 

فنحن سنخوض اصعب مباراة لنا في التصفيات«.
وتابع »بعد خس���ارتنا مباراة الذهاب ونريد رد الدين 

لپولندا من خالل حتقيق الفوز على ملعبنا«.
وأوض���ح »ثم نخوض مباراة ال تق���ل صعوبة خارج 

ملعبنا ضد اسكتلندا ايضا«.
وكش���ف »حتتل پولندا املركز االول ونحن في املركز 
الثاني وبطبيعة احلال نريد ان نتخطاها ونحتل الصدارة، 

لكن االمور لن تكون سهلة ونحن نعي ذلك متاما«.
وأض���اف »يتعني علينا ان نلعب بطريقة لم نرها منذ 

فترة«.
ونشرت صحيفة »دي فيلت« االملانية استفتاء اعتبر 

فيه 13% من الشعب االملاني ان املانيا 
ستحرز البطولة املقررة الصيف املقبل 
في فرنسا، مشيرة الى فورة الفوز 
بكأس العالم في البرازيل عام 2014 

خفت كثيرا.
ويقود خط هجوم پولندا زميل 
باي���رن ميونيخ  مولر في صفوف 
روبرت ليفاندوفسكي الذي اشار الى 
ان أبطال العالم سيواجهون فريقه 

بعقلية مختلفة هذه امل���رة، وقال »رمبا 
اس���تخفوا بنا في مباراة الذهاب، لكنهم 

جادون في الثأر هذه املرة«.
وأضاف »قال ل���ي زمالئي في بايرن 
ميونيخ انهم مصممون جدا على الثأر. 
انا اعيش في املانيا واس���تطيع القول 
ان التفكير في عدم خوض املانش���افت 

كأس اوروب���ا املقبلة لي���س واردا على 
كانوا االطالق. السؤال الذي يطرح نفسه هو اذا ما 

سينهون التصفيات في املركز االول او الثاني«.
وتاب���ع »ينظر الينا املنتخب االملاني باحترام كبير. ال 
اعتقد انهم سيهاجموننا منذ البداية بضراوة ألنهم يدركون 

اننا اقوياء جدا في الهجمات املرتدة«.
وسيغيب عن پولندا مدافعها ميكال بازادن الذي يعاني 
من اصابة في كوعه، في ح���ني يعاني كارول لينيتي من 
ارجتاج في املخ. ويلخص املدافع كميل غليك املباراة بقوله 
»ليس لدينا اي ش���يء نخسره، نريد تأكيد نوعية اللعب 

التي نعتمدها«.
وفي املجموعة ذاتها، تبدو اسكتلندا واثقة من العودة من 

تبليسي بنقاط املباراة الثالث ملواجهتها مع جورجيا.
وحتتل اس���كتلندا املركز الثالث في املجموعة الرابعة 
بفارق 3 نقاط عن پولندا املتصدرة، ونقطتني عن املانيا.

وفي مباراة ثالثة ضمن هذه املجموعة، يلعب جبل طارق 
مع جمهورية ايرلندا في فارو لول في البرتغال.

وفي املجموعة السادس���ة،تلعب 
جزر فارو مع ايرلندا الشمالية في 
تورشافن، واليونان مع فنلندا في 
بيرايوس، واملج���ر مع رومانيا في 

بودابست.
وفي املجموعة التاس���عة تلعب 
الدمنارك مع البانيا في كوبنهاغن، 
وصربيا مع ارمينيا في نوفي ساد.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
أبوظبي 7:00HD1جورجيا � اسكتلندا

__املجر � رومانيا
9:45اليونان � فنلندا
أبوظبي 9:45HD2صربيا � أرمينيا

9:45جبل طارق � ايرلندا
أبوظبي 9:45HD1أملانيا � پولندا 
أبوظبي 9:45HD3الدمنارك � ألبانيا
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كريستيانو رونالدو (الربتغال)
مانشسرت يونايتد اإلنكليزي

ريال مدريد
غاريث بايل (ويلز)

توتنهام اإلنكليزي
ريال مدريد

ني�ر (الربازيل)
سانتوس الربازييل

برشلونة
لويس سواريز
(األوروغواي)

ليفربول اإلنكليزي
برشلونة

انطو� مارسيال (فرنسا)
موناكو الفرنيس

مانشسرت يونايتد

خاميس رودريغيز (كولومبيا)
ريال مدريدموناكو الفرنيس �تقديرات

أرقام غير رسمية زودت بها وسائل الإعلام

أغىل االنتقاالت يف عا  كرة القدم

ابرز
5

العب�

ملايين الجنيهات
1£ = 1.36€      1.53$  او

اإلنتقاالت يف الدوري اإلنكليزي
اعىل 10 صفقات يف فرتة االنتقاالت

الشتوية املنتهية يف 1 سبتمرب
الالعبون الثالثة األبرز

غ�هم من الالعب�

كيفن دي بروين

58
بلجيكا

فولفسبورغ األملاين

رحيم سرتلينغ

44 (قد يصل إىل 49)
إنكلترا

ليفربول اإلنكليزي

كريستيان بينتي�

32.5
بلجيكا

أستون فيال اإلنكليزي
نيكوالس اوتامندي

32
الأرجنتين

فالنسيا اإلسباين
روبرتو ف�مينو

29
البرازيل

هوفنهايم األملاين

ممفيس ديباي

25
هولندا

أيندهوفن الهولندي
مورغان شنايدرالن

25
فرنسا

ساو�بتون اإلنكليزي
هيونغ-م� سون

22
كوريا الجنوبية

باير ليفركوزن األملاين

بدرو رودريغيز

21.2
إسبانيا

برشلونة اإلسباين

المبالغ تقريبية�
وبحسب وسائل الإعلام البريطانية

أنطوين مارسيال

36 (قد يصل إىل 59)
فرنسا

موناكو الفرنيس

مانشسرت
سيتي

مانشسرت
سيتي

مانشسرت
سيتي

ليفربول
ليفربول

مانشسرت 
يونايتد

مانشسرت 
توتنهاميونايتد

مانشسرت 
يونايتد

تشليس

رحيم مع السيتي


