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تشلسي خطف توريس في »الوقت القاتل« بصفقة قياسية بلغت 80 مليون دوالر

االس����كوتلندي، والبيالروس����ي 
س����يرغي كورنيلنكو من زينيت 
سان بطرسبرغ الروسي باالعارة 

حتى نهاية املوسم.
وتعاقد برمنغهام سيتي املتأهل 
ال����ى نهائي كأس رابط����ة األندية 
احملترفة م����ع املهاجم النيجيري 
أوبافيم����ي مارتنز ملدة 6 أش����هر 
باالعارة من روبني كازان الروسي 
بعد حص����ول الالع����ب على اذن 

بالعمل.
وضم نيوكاسل ستيڤن أيرالند 
معارا من أس����تون ڤي����ال، وذهب 
اآليس����لندي أيدور غوديونسون 

الى فوالم معارا من ستوك.
التركي تونكاي سانلي  وترك 
الى فولڤسبورغ  ستوك س����يتي 
االملاني ملدة 3 أعوام ونصف العام،  
في حني تعاقد بالكبيرن روڤرز مع 
املراهق االسباني روبن روتشينا 
الوس����ط  من برش����لونة والعب 
االرجنتيني م����اورو فورميكا من 

نيوولز أولد بويز.
وضم أستون ڤيال العب الوسط 
االميركي مايكل برادلي معارا من 
بوروسيا مونشنغالدباخ االملاني 

لبقية املوسم.
وضم ويغان املهاجم االيرلندي 
كونور س����امون من كيلمارنوك 
أع����وام  االس����كوتلندي لثالث����ة 
ونصف العام، كما تعاقد رينجرز 
االسكوتلندي مع املهاجم السنغالي 

احلجي ضيوف من بالكبيرن.
وأعار أرسنال اللندني املهاجم 
الياباني الشاب ريو ميايتشي الى 
فينورد روت����ردام الهولندي بعد 
توقيعه عقدا طويل األمد مع املوهبة 

الصاعدة.

وتردد ان صفق����ة قدوم لويز 
17.1 ملي����ون جنيه )27.3  بلغت 
مليون دوالر(، باالضافة الى 4.3 
ماليني جنيه )6.8 ماليني دوالر( 
يت����م دفعها ع����ام 2013 مع العب 
الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش 
كجزء من الصفقة. وترك املهاجم 
الشاب دانيال ستاريدج تشلسي 
لالنضمام الى بولتون معارا حتى 

نهاية املوسم.

كارول إلى ليڤربول

في الوقت ذاته، كان ليڤربول 
يسير على طريق تعويض مهاجمه 
الراحل الى لن����دن، بضم املهاجم 

ليڤربول: »أنهى أندي كارول انتقاله 
من نيوكاسل الى ليڤربول ووقع 
عقدا مل����دة 5 أعوام ونصف العام 
ستبقيه في أنفيلد حتى عام 2016، 
اتفق النادي على انتقال قياس����ي 
مع نيوكاسل في وقت سابق من 
النهار مقابل ضم املهاجم الدولي 
االجنليزي«. وأصبح انتقال كارول 
)22 عاما( رقما قياسيا اجنليزيا 
لوقت قليل قب����ل أن ميحوه رقم 

انتقال توريس الى تشلسي.
ف����ي صفوف  وتأل����ق كارول 
»ماغبايز« هذا املوسم فسجل 11 هدفا 
في 19 مباراة ليصبح أفضل هداف 
اجنليزي في الدوري هذا املوسم، 

ديدييه دروغبا والفرنسي نيكوال 
أنيلكا، فرفع س����قف عرضه لضم 
مهاجم املنتخب االس����باني القادم 
الى ليڤربول في يوليو 2007 من 
أتلتيكو مدريد االسباني مقابل 20 

مليون جنيه استرليني.
وقال توريس ملوقع تشلسي 
الرس����مي »كانت األي����ام األخيرة 
صعبة علي، خصوصا اني سأترك 
ليڤرب����ول، لكني متأكد من قيامي 

بأكبر خطوة في مسيرتي«.
الذي س����جل  وتابع توريس، 
65 هدفا في 3 أعوام مع ليڤربول، 
»تشلس����ي هو الفريق الذي أريد 
حمل ألوانه. هو بني أكبر األندية 
في أوروبا ويحارب دوما من أجل 

األلقاب«.
وكان االس����كوتلندي كين����ي 
دالغليش مدرب ليڤربول قد جدد 
االثنني املاضي تأكي����ده على انه 
غير مستعد للتخلي عن خدمات 
توريس، وقال في مؤمتر صحافي 
»موقفي ه����و املوقف الذي اتخذه 
النادي في بيان له قبل يومني او 3 
ايام. نحن نتشبث به ولن نضيف 

عليه اي شيء«.
وبعد ضم توريس الذي لم يحرز 
بع����د أي لقب على صعيد االندية 
س����وى لقب الدرج����ة الثانية مع 
اتلتيكو مدريد عام 2002، سيكون 
ممكنا ان يخ����وض نينو مباراته 
االولى على ملعب »س����تامفورد 

بريدج« ضد ليڤربول بالذات.
وتخطت صفقة توريس بكثير 
صفقة انتقال البرازيلي روبينيو من 
ريال مدريد االسباني الى مانشستر 
سيتي عام 2008 مقابل 32.5 مليون 
جنيه، وهي من كبرى الصفقات في 

وقد سجل 34 هدفا لنيوكاسل في 
91 مباراة.

وتعويضا لغي����اب توريس، 
استبق ليڤربول موجة االنتقاالت 
بتعاقده مع مهاجم اياكس امستردام 
الهولن����دي الدولي االوروغوياني 
لويس سواريز ملدة 5 أعوام ونصف 
العام مقاب����ل 26.5 مليون يورو 

ليلعب في جوار كارول.
وسيحمل سواريز القيص الرقم 
7 التي حملها سابقا االسطورتان 

كيني دالغليش وكيڤن كيغان.
وكان سواريز قد جنب بالده 
اخلروج من ربع نهائي مونديال 
جنوب افريقيا 2010 امام غانا بعدما 
صد الكرة بيده على خط املرمى في 

اللحظات القاتلة.
يذكر ان س����واريز )24 عاما( 
يدافع عن الوان اياكس منذ 2007 
بعد ان انضم اليه من غرونينغن،  
وقد س����جل في موسمه االول مع 
الفريق الهولندي العريق 20 هدفا، 
ثم اضاف 28 هدفا في موسم 2008 � 
2009، ثم 49 هدفا في موسم 2009 
� 2010 ليحصل على جائزة افضل 

هداف اوروبي.
وسجل سواريز، الذي انضم الى 
غرونيغن عام 2006 قبل عام قادما 
من ناسيونال مونتيڤيديو،  111 هدفا 

في 159 مباراة مع أياكس.
وانتهى مش����وار الظهير بول 
كونشيس����كي مع ليڤربول فتمت 
اع����ارة العب فوالم الس����ابق الى 
نوتنغهام فوريس����ت من الدرجة 

االولى.
وجلب بالكبول العب الوسط 
االيرلندي أندي ريد من سندرالند 
وجيمس بيتي باالعارة من رينجرز 

تاريخ اللعبة بعد انتقال البرتغالي 
كريستيانو رونالدو من مان يونايتد 
الى ريال مدريد عام 2009 مقابل 
80 مليون جنيه، السويدي زالتان 
انتر ميالن  ابراهيموڤيتش م����ن 
الى برشلونة االسباني  االيطالي 
مقابل 56.5 مليون جنيه عام 2009، 
والبرازيلي كاكا من ميالن االيطالي 
الى ريال مدريد مقابل 56 مليون 

جنيه عام 2009.
ولم يكن توريس الالعب الوحيد 
الذي ضمه تشلسي قبل اقفال باب 
املدافع  اذ تعاق����د مع  االنتقاالت، 
البرازيلي داڤيد لويز من بنفيكا 

البرتغالي.

الصاعد أندي كارول من نيوكاسل 
يونايتد في صفقة تردد انها بلغت 
35 مليون جنيه )56 مليون دوالر( 

ملدة 5 أعوام ونصف العام.
وقدم ليڤربول عرضني سابقني 
لكارول رفضهما األخير، الذي رغم 
ب����روزه على أرض امللعب، اال انه 
يتمتع بسلوك منحرف في اخلارج 
ما جعله عرضة ملالحقة قانونية 

أحيانا.
وسيحمل كارول بعد اجتيازه 
الفحص الطبي بنج����اح الرقم 9 
الذي ترك����ه توريس بانتقاله الى 

تشلسي.
وجاء ف����ي بيان عل����ى موقع 

شهد ختام بورصة االنتقاالت 
الشتوية في املالعب االجنليزية 
لكرة القدم حركة قياس����ية، كان 
أبرزها انتقال املهاجم االس����باني 
فرناندو توريس من ليڤربول الى 
تشلسي حامل لقب الدوري مقابل 
80 مليون دوالر واملهاجم الدولي 
الصاعد أندي كارول من نيوكاسل 
يونايتد ال����ى ليڤربول مقابل 56 

مليون دوالر.
والالفت ان س����وق االنتقاالت 
الشتوية هذا املوسم في اجنلترا 
ناهزت قيمتها 200 مليون جنيه 
اس����ترليني )321 مليون دوالر( 
مقارنة ب����� 29 مليون جنيه )46 
ملي����ون دوالر( فق����ط املوس����م 

املاضي.
وانتهى مسلسل انتقال توريس 
من ليڤربول الى تشلسي بتوقيع 
بطل العال����م واوروبا عقدا ملدة 5 
أعوام ونصف العالم على كشوفات 
الفريق األزرق مببلغ قياسي في 
اجنلت����را بلغ 50 ملي����ون جنيه 

استرليني )80 مليون دوالر(.
وكان ليڤربول قام في اللحظات 
االخيرة قبل اقفال باب االنتقاالت 
الش����توية بضم مهاجم نيوكاسل 

الدولي أندي كارول.
وحسن تشلسي عرضه بعد ان 
قدم عرضا سابقا االسبوع املاضي 
بلغ 35 مليون جنيه، وهي خطوة 
دفعت توريس )26 عاما( لتقدمي 
طلب خطي الدارة »احلمر« مت رفضه 

اجلمعة املاضي.
بيد ان مالك تشلسي امللياردير 
ابراموڤيتش بدا  الروسي رومان 
مصمما على تعزيز هجوم النادي 
اللندن����ي ال����ذي يض����م العاجي 

سوق االنتقاالت الشتوية في إنجلترا ناهزت قيمته 200 مليون جنيه إسترليني

جماهير ليڤربول الغاضبة حترق فانيلة توريس بعد انتقاله إلى تشلسي  )أ.پ(

الغاني أنطوني أنان خالل التدريب مع شالكه  )أ.ف.پ(

املهاجم اإلسباني فرناندو توريس حامال فانيلة تشلسي املنتقل إليه من ليڤربول

جماهير ليڤربول 
تحرق قميص توريس

أحرقت جماهير نادي ليڤربول 
االجنليزي قميص االس��باني 
فيرناندو توري��س تعبيرا عن 
كرهها ملا فعله الالعب، اثر انتقاله 
لنادي تشلس��ي غ��رمي الفريق 
االحمر. ردة الفعل كانت قوية من 
قبل املشجعني ألن توريس اصر 
على االنتقال الى مخيم تشلسي 
ما ترك أثرا سلبيا عند جماهير 
ليڤربول التي عبرت عن غضبها 

بإحراق قميص الالعب.

أغويرو يمدد عقده مع أتلتيكو مدريد ناغاتومو إلى إنتر على سبيل اإلعارة

ليغروتاغلي مع ميالن وأماوري لبارما

هوڤنهايم يعير تاغوي إلى بارتيزان

هداف كأس آسيا ينضم إلى فولڤسبورغ

أبيدال يريد البقاء مع برشلونة

تعاق����د انتر مي����الن االيطالي 
بطل اوروب����ا مع الظهير الياباني 
الدولي يوت����و ناغاتومو باالعارة 
من تشزينيا بحسب ما ذكر موقع 

االول في شبكة االنترنت.
وق����دم ناغاتوم����و )24 عاما( 
اداء ممي����زا في كأس آس����يا 2011 
االخيرة في قطر، وساهم في احراز 
»الساموراي األزرق« اللقب للمرة 

الرابعة في تاريخه. ويقدم الظهير 
الشاب مستويات الفتة في الدوري 
االيطالي بعد انتقاله من أف سي 
طوكيو اليابان����ي، لدرجة وصفه 
البعض بأنه افضل ظهير أيس����ر 

في »سيري أ« هذا املوسم.
وجاء ف����ي بيان عل����ى موقع 
»نيرات����زوري«: »انت����ر يرح����ب 
بناغاتومو، أحد أبرز ممثلي الكرة 

اليابانية، والع����ب املنتخب الذي 
شارك في أوملبياد 2008 واملنتخب 

الوطني في كأس العالم 2010«.
ولعب ناغاتومو كرة حاسمة في 
نهائي كأس آسيا السبت املاضي 
لتاداناري لي الذي سجل في الوقت 
االضافي هدف الفوز لليابان على 
استراليا )1 - 0( على ستاد خليفة 

في الدوحة.

املنتخ���ب  مهاج���م  م���دد 
االرجنتيني لكرة القدم سيرخيو 
»كون« اغويرو عقده مع فريقه 
اتلتيكو مدريد االس���باني ملدة 
عام���ني ونصف الع���ام واضعا 
حدا للش���ائعات التي اش���ارت 
الى احتمال انتقاله الى الغرمي 
التقليدي ريال مدريد او توتنهام 

االجنليزي.
وق���ال اغويرو عل���ى موقع 
النادي في شبكة االنترنت عقب 
توقيعه على متدي���د عقده ملدة 
عامني ونصف العام حتى 2014 »انا 

باق هنا ألنني أرغب في ذلك«.

وأضاف اغويرو »هذا النادي 
عاملني دائما بطريقة رائعة. انا 
سعيد هنا وبالتالي رغبت في 

جتديد عقدي معه«.
وتوصل اغويرو واتلتيكو 
مدريد الى اتفاق على متديد العقد 

مطلع الشهر اجلاري.
 واعلن راس���ينغ سانتاندر 
االس���باني ان���ه ض���م املهاجم 
املكس���يكي جيوڤان���ي دوس 
سانتوس من توتنهام االجنليزي 
على سبيل االعارة حتى نهاية 

املوسم.
وس���يعود دوس سانتوس 

)21 عاما( الى الدوري االسباني 
حيث بدأ مش���واره الكروي في 
اكادميية برشلونة عام 2002 قبل 
ان يلعب في الفريق االول خالل 
موسم 2007 / 2008، لكنه انتقل 
بعدها الى توتنهام لعام واحد 
فقط، ألن الفريق اللندني اعاره 
الى بورتس���موث وابسويتش 
التركي،  تاون وغلطة س���راي 
واخيرا راسينغ سانتاندر الذي 
فش���ل في ضم مهاجمه السابق 
الصربي نيك���وال زيغيتش من 
برمنغهام االجنليزي قبل اقفال 

باب االنتقاالت.

تعاقد ميالن متصدر الدوري 
االيطال���ي لكرة الق���دم اول من 
ام���س م���ع مداف���ع يوڤنتوس 
نيكوال ليغروتاغلي حتى نهاية 

املوسم.
وقال النادي على موقعه في 
شبكة االنترنت »ليغروتاغلي وقع 

عقدا حتى 30 يونيو 2011«.
وبات ليغروتاغلي )34 عاما( 
خامس العب يتعاقد معه ميالن 
الش���توية  في فترة االنتقاالت 
بعد العبي الوس���ط الهولنديني 

اوربي اميانويلس���ون )اياكس 
امستردام الهولندي( ومارك ڤان 
بومل )بايرن ميونيخ االملاني( 
ايطاليا  العاب منتخب  وصانع 
انطونيو كاسانو )سمبدوريا( 
ومدافع اسبانيول االسباني ديداك 

ڤيال.
وعزز يوڤنتوسو الذي يعاني 
االمرين في الدوري االيطالي هذا 
املوس���م، صفوفه بضم املهاجم 
اليس���اندرو ماتري من  الشاب 
كالياري على سبيل االعارة حتى 

نهاية املوس���م، لكنه تخلى في 
الوقت ذاته عن مهاجمه البرازيلي 
االصل اماوري ال���ى بارما على 

سبيل االعارة ايضا.
وسيدفع يوڤنتوس مبلغ 2.5 
ي���ورو لكالياري مقابل  مليون 
احلصول عل���ى خدمات ماتري 
حتى نهاي���ة املوس���م، آمال ان 
يواصل املهاجم البالغ من العمر 
26 عاما تألقه بعد ان وجد طريقه 
الى الش���باك في 11 مناسبة هذا 

املوسم.

أعلن نادي هوڤنهامي االملاني 
اعارة مهاجم���ه ومنتخب غانا 
الى  القدم برينس تاغوي  لكرة 
بارتيزان بلغراد الصربي حتى 

نهاية املوسم.
ولع���ب تاغ���وي )24 عاما( 
6 مباريات فق���ط مع هوڤنهامي 
هذا املوس���م دون ان يسجل اي 

هدف.

وكان تاغ���وي قد انضم الى 
هوڤنه���امي ف���ي 9 يونيو 2009 
وفس���خ االخير عق���ده بعد 51 
يوما فقط وحتديدا في االول من 
اغسطس من العام ذاته بسبب 
اكتشافه معاناة الالعب من مشاكل 
في القلب، بي���د ان الالعب رفع 
دع���وى ضد ناديه ال���ى »فيفا« 
وانصف���ه االخي���ر ليوقع عقدا 

جديدا مع النادي االملاني في 20 
اغسطس 2009.

وبدأ تاغوي مشواره الكروي 
مع ماموبي موسم 2003 � 2004 
قبل ان ينضم الى هارتس اوف 
اوك موس���م 2004 � 2005 ومنه 
الى االحتاد الس���عودي )2005( 
ومواطنيه الشباب )2006 � 2007( 

واالتفاق )2007 � 2009(.

ضرب فولڤسبورغ بطل الدوري االملاني لكرة 
القدم املوسم قبل املاضي بقوة في اليوم االخير من 
فترة االنتقاالت الشتوية بتعاقده مع 5 العبني دفعة 
واحدة ابرزهم الكوري اجلنوبي كوو جا تشيول 

وباتريك هيلمز والتركي تونكاي سانلي.
وعزز فولڤس���بورغ صاحب املركز ال� 12 في 
الدوري خط هجومه جيدا بالتعاقد مع املهاجمني 
الثالثة تشيول وهيلمز وسانلي لسد فراغ انتقال 
املهاجم الدولي البوسني ادين دزيكو الى مانشستر 
سيتي االجنليزي مقابل 35 مليون يورو مطلع 

يناير املاضي.
ووقع هيلمز عق���دا حتى يونيو 2014 مقابل 
5 مالي���ني يورو بعدما فقد مكانه اساس���يا في 
صفوف باير ليڤركوزن، فيما وقع تشيول )21 
عاما( هداف كأس آسيا االخيرة في قطر برصيد 5 
اهداف في 6 مباريات، عقدا ملدة 3 اعوام ونصف 
العام قادما من جيجو يونايتد اف سي الكوري 

اجلنوبي.
وتعاقد فولڤس���بورغ مع املهاجم الڤنزويلي 
الواعد يوهاندري اوروزكو حتى يونيو 2015.

اعلن مدافع املنتخب الفرنسي 
لكرة القدم اريك ابيدال انه يرغب 
ف���ي انه���اء مس���يرته الكروية 
مع فريق���ه احلالي برش���لونة 

االسباني.
وقال ابي���دال، الذي يفاوض 

حاليا م���ن اجل متديد عقده مع 
الكاتالوني في مؤمتر  الفري���ق 
صحافي في برش���لونة، »اريد 

انهاء مسيرتي هنا«.
الذي ينتهي  ابيدال  واضاف 
عقده مع برشلونة في 30 يونيو 

2012 »نح���ن بصدد دراس���ة ما 
سيعرضه النادي«، موضحا »انا 
مرتاح جدا هنا وامتنى البقاء«.

وانضم ابيدال الى برشلونة 
ع���ام 2007 قادم���ا م���ن ليون 

الفرنسي.

كريمي يعود إلى ألمانيا عبر شالكه

 جنح شالكه صاحب املركز ال� 11 في الدوري االملاني لكرة 
الق���دم في التعاقد مع العب الوس���ط الدول���ي االيراني علي 

كرميي.
وتعاقد ش���الكه وصيف بطل املوسم املاضي مع كرميي، 
الالعب السابق لغرميه التقليدي بايرن ميونيخ، حتى نهاية 

املوسم.
وسبق لكرميي )32 عاما( ان عمل حتت اشراف مدرب شالكه 

فيليكس ماغاث عندما كانا معا في بايرن ميونيخ.
وامض���ى كرميي )112 مباراة دولية( موس���مني مع بايرن 
ميوني���خ 2005 � 2007 دون ان يقن���ع، حي���ث لعب معه 33 
 مب���اراة وس���جل 3 اهداف قب���ل االنتقال الى قط���ر القطري
 )2007 � 2008( وبيروزي االيراني )2008 � 2009( ومواطنه 

ستيل ازين )2009 � 2010(.
وكرميي الذي يلقب احيانا ب� »مارادونا اآلسيوي« هو ثاني 
اشهر العب في ايران وافضل ثالث هداف في منتخب بالده.

وبات كرميي افضل العب آس���يوي عام 2004، رابع العب 
يتعاقد معه شالكه في فترة االنتقاالت الشتوية بعد اليوناني 
انغيلوس خاريس���تياس )ارل افينيون الفرنسي( والغاني 
انطوني ان���ان )روزنبورغ النرويج���ي( والبرازيلي دانيلو 

افيالر )لفيف االوكراني(.

الصفقات العشر األغلى في العالم
قيمة الصفقةمن � إلىالالعب

94 مليون يورومان يونايتد إلى ريال مدريدالبرتغالي كريستيانو رونالدو
73.5 مليون يورويوڤنتوس إلى ريال مدريدالفرنسي زين الدين زيدان
65 مليون يوروميالن إلى ريال مدريدالبرازيلي ريكاردو كاكا
61.5 مليون يوروبرشلونة إلى ريال مدريدالبرتغالي لويس فيغو

58 مليون يوروليڤربول إلى تشلسياإلسباني فرناندو توريس
51.2 مليون يوروبارما إلى التسيواألرجنتيني هرنان كريسپو
47 مليون يوروبارما إلى يوڤنتوساإليطالي جان لويجي بوفون

46 مليون يوروليدز يونايتد إلى مان يونايتداإلجنليزي ريو فرديناند
45.5 مليون يوروالتسيو إلى إنتر ميالناإليطالي كريستيان ڤييري

45 مليون يوروإنتر ميالن إلى برشلونةالسويدي زالتان إبراهيموڤيتش
45 مليون يوروميالن إلى تشلسياألوكراني أندريه شڤتشينكو

ليڤرب�ول عّوض رحي�ل »نينو« بض�م كارول مقاب�ل 56 مليون دوالر


