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األمناء / متابعات :
جاء الجناح الدويل املرصي محمد صالح العب منتخب مرص 
وفريق ليفربول اإلنجليزي، عىل رأس قامئة أغىل 10 مهاجمني 

عىل مستوى العامل، حسبام ذكر موقع »ترانسفري ماركت«.
واحتل الفرعون املرصي صدارة القامئة بقيمة 120 مليون 
يورو، متفوًقا عىل الشاب جادون سانشو العب فريق بروسيا 

دورمتوند األملاىن، التي تبلغ قيمته 117 مليون يورو.
بينام جاء يف املركز الثالث ليونيل مييس نجم فريق برشلونة 

اإلسباين؛ بقيمة 112 مليون يورو.
ورياض محرز يف املركز التاسع؛ بقيمة 48 مليون يورو.

ويســتعد الفرعون املرصي، الذي سجل هاتريك أمام فريق  
ليدز يونايتد السبت املاىض لخوض لقاء ليفربول املرتقب أمام 

تشيليس ىف الجولة الثانية من الربميريليج يوم األحد املقبل.
وجاءت قامئة أغىل 10 العبني كالتايل:

1- املرصى محمد صالح )ليفربول( – 120 مليون يورو.
2- اإلنجليزى جادون سانشــو )بروسيا دورمتوند( – 117 

مليون يورو.
3- األرجنتينــى ليونيل ميىس )برشــلونة( – 112 مليون 

يورو.
4- األملاىن سريج جنابرى )بايرن ميونخ( – 90 مليون يورو.

5- الربتغاىل برناردو سيلفا )مانشسرت سيتى( – 80 مليون 

يورو.
6- الفرنىس عثامن دميبييل )برشلونة( – 56 مليون يورو.

7- األرجنتيني لوكاس أوكامبوس )إشــبيلية( – 50 مليون 
يورو.

8- اإليطاىل فيدريكو كييزا )فيورنتينا( – 48 مليون يورو.
9- الجزائرى رياض محرز )مانشسرت سيتى( – 48 مليون 

يورو.
10- الربازيــىل رودريجو جوس )ريال مدريد( – 45 مليون 

يورو.

األمناء / متابعات :
أعلن نادي تشيليس املنافس 
يف الــدوري االنجليزي املمتاز 
، إعــارة أحد العبيه إىل الدوري 

اإليطايل.
وقال النادي اللندين، يف بيان 
امس الســبت، إنه أعار الظهري 
إىل  زاباكوستا،  دافيدي  األمين 
موســم  ملدة  اإليطايل  جنوى 

واحد.
زاباكوســتا  اإليطايل  وكان 
إىل تشيليس  انضم  )25 عاما( 
 2017 يف  تورينــو  من  قادما 
يف  اللندين  النادي  مع  وشارك 

52 مباراة.
وأمىض زاباكوســتا موسم 
2019-2020 معارا يف صفوف 
روما، لكنه شارك يف 8 مباريات 

فقط؛ بسبب تعرضه 
إلصابة يف الركبة.

شــارك  كــام 
زاباكوســتا يف 13 
مع  دولية  مبــاراة 
كانت  بالده،  منتخب 

أخرها قبل عامني.
من  جنوى  ونجا 
الهبــوط من دوري 
اإليطايل  األضــواء 
عىل   0-3 فوزه  بعد 
فريونــا يف الجولة 
املوسم  من  األخرية 
املــايض، وســيبدأ 
املوسم  يف  مسريته 
مواجهة  يف  الجديد 
كروتــوين مطلــع 

األسبوع الحايل.

األمناء / متابعات :
برشلونة،  مهاجم  سواريز،  لويس  رفض 

عرًضا تاريخًيا للرحيل عن النادي الكتالوين، 
خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

ووفًقا لصحيفة "سبورت"، فإن سواريز 
حصل عىل عــرض لالنتقال إىل إنرت ميامي 
األمرييك، والحصول عىل راتب 

سنوي يبلغ 8 ماليني يورو.
الرقم  هذا  أن  إىل  وأشــارت 
الدوري  هو األكــرب يف تاريخ 
األمرييك، كــام أنه يفوق عىل 
األرجنتيني  عليــه  ســيحصل 
املنضم  هيجوايــن  جونزالــو 

حديًثا إلنرت ميامي.
ويعــد الســويدي زالتــان 
لوس  مهاجم  إبراهيموفيتش، 
الســابق،  جاالكيس  أنجلوس 
صاحب أعــىل راتب يف تاريخ 
ماليني   6 بـ  األمرييك  الدوري 

يورو سنوًيا.
الصحيفــة  وأوضحــت 
اإلســبانية أن ســواريز رفض 
عرض إنرت ميامي، لكنه مل يغلق 
االنتقال مســتقباًل  أمام  الباب 

إىل الدوري األمرييك.
ويواصل ســواريز، التدريب 
يف املدينة الرياضية لربشلونة، 
الحســابات  من  خروجه  رغم 
الفنية للمدرب الهولندي رونالد 

كومان.

�مل�صري حممد �صالح على ر�أ�س قائمة �أغلى 10 مهاجمني 

ت�صيل�صي يعري د�فيدي ز�باكو�صتا جلنوى �لإيطايل

ا تاريخًيا لرتك بر�صلونة �صو�ريز يرف�س عر�صً

األمناء / متابعات :
كشف تقرير صحفي إيطايل، 
عن تطور جديد بشأن مستقبل 
الجزائــري فوزي غالم، الظهري 
املريكاتو  خالل  لنابويل،  األيرس 

الصيفي الجاري.
ووفًقا لصحيفــة "الجازيتا 
فــإن  ســبورت"،  ديللــو 
الوجهة  يعــد  وولفرهامبتون 
املفضلــة لفــوزي غــالم يف 

املريكاتو الصيفي حتى اآلن.
قد  نابويل  أن  إىل  وأشــارت 
ألن  مجاًنا،  غالم  برحيل  يسمح 

دفع  يرفض  وولفرهامبتــون 
رســوم االنتقال، باإلضافة إىل 

راتب الالعب الجزائري.
غالم  أن  الصحيفة  وأوضحت 
يحصل عىل راتب ســنوي مع 
نابويل يبلــغ 3.5 مليون يورو، 
يف  يشــارك  بالكاد  أنــه  رغم 
ألكرث  تعرضه  بسبب  املباريات، 

من إصابة يف الركبة.
يف  نابويل،  نــادي  ويرغب 
التخلص مــن دفع راتب فوزي 

غالم خالل املوسم الجديد.

األمناء / متابعات :
أعلــن نــادي أســتون فيال 
حســابه  عــيل  اإلنجليــزي، 
الرســمي عرب مواقع التواصل 
ضم  »تويــرت«،  االجتامعــي 
البوركينــايب برترانــد تراوري 
ليون  أوملبيك  فريق  من صفوف 

الفرنيس.
قيمة  الفياليــز  يعلــن  ومل 
صفقة الالعــب، ولكن التقرير 
قيمتها  الصفقة  أن  إىل  أشارت 

20 مليون يورو.
ووقــع الالعــب، البالغ 25 
عاًما، عىل عقود انضاممه ملدة 

أربعة مواسم.
وسبق أن تعرف تراوري عيل 
جون تريي املدرب املساعد لدين 
ســميث، وكانا قد تزامال سوًيا 

يف تشيليس اإلنجليزي.
املهاجــم  ويســتطيع 
البوركينــايب أن يشــغل مركز 
الجناحــني األمين واأليرس يف 
الفريق، وكان قد ظهر بقميص 
البلوز يف لقاء وسجل   أهداًفا.

ولعب برتراند لناديي فيتيسيه 

آرنهم وأياكــس الهولندي، قبل 
صفوف  يف  الرحــال  يحط  أن 
منذ موسم 2017- تشــيليس 

.18
وخــاض تــراوري 32 لقاء 
ليون،  مــع  املنرصم  املوســم 
وســجل 4 أهــداف يف جميع 

املسابقات.
وســينافس برتراند يف خط 
هجوم أستون فيال كاًل من أويل 
واتكنيــس والتنــزاين مابوانا 
الربازييل  تعايف  لحني  ساماتا؛ 
الرباط  إصابــة  من  ويســيل 

الصليبي.
وأصبح رابع صفقات الفيالنز 
خالل املريكاتو الصيفي بعد كل 
نوتنجام  مــن  كاش  مايت  من 
فورســت وأويل واتكينس من 
إمييليانو  والحارس  برينتفورد 

مارتينيز من آرسنال.
قائاًل  تراوري  الالعب  ورصح 
باالنضامم  للغايــة  »ســعيد 
ألســتون فيال، أشــياء كثرية 
جعلتني أتخــذ قرار املجيء إىل 

هنا«.

فوزي غالم يقرتب من �لربميريليج

�أ�صتون فيال يعلن ر�بع �صفقاته 
خالل �ملريكاتو �ل�صيفي ..

رياضة


