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تو�س��ل موناكو بطل فرن�سا لك��رة القدم ومان�س�سرت �سيتي الإجنليزي 
اإىل اتف��اق حول قيمة �سفقة انتقال املدافع الدويل بنجامني ميندي 
م��ن الأول اإىل الث��اين لق��اء 57،5 ملي��ون ي��ورو، بح�سب م��ا اأفادت 
تقاري��ر �سحافي��ة فرن�سية واإجنليزي��ة. وذكرت �سحيفت��ا "ليكيب" 
الريا�سي��ة الفرن�سية، و"ذا غارديان" الربيطاني��ة، اأن قيمة انتقال 
املداف��ع البالغ م��ن العمر 23 عام��ًا، �ست�س��ل اإىل 57،5 مليون 
يورو، وذلك بعد يومني من تقارير عن رف�ض موناكو حامل 
لقب الدوري الفرن�سي لك��رة القدم، عر�سًا بقيمة 50 مليون 

يورو.
ويف ح��ال اإمت��ام ال�سفق��ة باملبل��غ املذك��ور يف التقارير، 
�سي�سب��ح مين��دي اأغلى مداف��ع يف تاريخ ك��رة القدم، بعد 
اأن كان مان�س�س��رت �سيت��ي بال��ذات �س��م املداف��ع الدويل 
الإجنليزي كايل ووكر من توتنهام مطلع يوليو )متوز( 

يف �سفقة ترتاوح بني 52 و57 مليون يورو.
واأك��دت اأن ه��ذا املبل��غ �سيكون اأكرب مبل��غ يف �سفقة 
مداف��ع، بعد اأن دف��ع مان�س�سرت �سيتي قب��ل اأيام مبلغ 
57 ملي��ون ي��ورو للتعاقد م��ع الظهري الأمي��ن لنادي 
توتنه��ام كايل والكر. وكان ن��ادي مان�س�سرت �سيتي 
قد ح��اول عدة م��رات التعاقد مع الظه��ري الأي�رس 
الفرن�س��ي لن��ادي موناكو وكان��ت عرو�سه 40 
ن��ادي  اأن  اإل  ي��ورو،  ملي��ون  و52.5  و45 
موناك��و رف�سه��ا كله��ا ووافق عل��ى العر�ض 
اجلدي��د 57.5 ملي��ون اإ�ساف��ة ل��� 5 ماليني 
حوافز. وتخل��ى موناكو حتى الآن عن جنمه 
الربتغ��ايل برناردو �سيلفا، ل�سالح مان�س�سرت 
تيم��وي  الفرن�س��ي  الو�س��ط  �سيت��ي، ولع��ب 
باكايوك��و لت�سيل�س��ي، وهو معر���ض لفقدان 
خدمات توما���ض ليمار مل�سلحة اأر�سنال، بيد 
اأنه واثق من قدرته على اإقناع املهاجم الواعد 
كيلي��ان مبابي، بتوقيع عق��د جديد مع النادي 
حلمايت��ه، من اإغ��راءات باري�ض �سان جريمان 

وريال مدريد.

 ماي��كل �سوماخ��ر هو اأجنح واأغنى �سائق عرفه تاري��خ م�سابقات فورمول 1 
لل�سي��ارات، لكن قبل �سن��وات تعر�ض حلادث ماأ�ساوي، م��ا زال ب�سببه غائًبا 
عن اإدراك ما يحيط به. وبقدر ما كان جناحه �سماًنا لرتابط عائلته، اأ�سحت 
تل��ك العائلة مفككة الأو�سال. غري احلدث املاأ�ساوي، الذي وقع ل�سوماخر يف 
29 دي�سمرب/كانون اأول 2013، م�سار حياة اأ�سطورة فورمول 1، لكن لي�ض 
ا. فمنذ ذلك التاريخ  ذل��ك فح�س��ب، بل اأنه َغريرَّ م�سار حياة املحيطني ب��ه اأي�سً
و�سوماخ��ر )48 عاًما( غائب عن الدنيا، رغ��م ح�سوره اجل�سدي وبقائه على 
قي��د احلياة. وبح�س��ب موقع جملة "بونته" الأملانية، ف��اإن كورينا �سوماخر، 
زوجة ال�سائق الأ�سطوري، مل تعرف طعم الراحة منذ احلادث. وتقول "بونته" 
اإن كورين��ا ل ميكنه��ا اأن تعتمد على العائلة "فع�س��رية �سوماخر قد انف�سمت 
عراه��ا على ما يب��دو". الهتم��ام ب�سوماخر مل ينقطع، وكل م��رة تظهر فيها 
كورين��ا تالحقها الأنظ��ار والعد�سات، ملراقبًة حركاته��ا ومالب�سها من اأجل 
ا�ست�سف��اف حالته��ا وحالة زوجه��ا، فالأ�رسة تتكتم ب�سدة عل��ى اأخباره. وقد 
ظه��رت كورين��ا �سوماخ��ر )48 عاًم��ا( يف اأحدث �س��ورة لها، مبظه��ر امراأة 
جميل��ة مبالب���ض بهيجة، وعلى فمها الب�سمة "لك��ن عينها ل تعرف البهجة"، 
كم��ا تق��ول بونته. وتتاب��ع املجلة: "وجهه��ا يبدو مثل القن��اع ب�سكل غريب، 
وحت��ى واإن كان��ت تريد احلفاظ عل��ى حواجز وم�سافة )بينه��ا والإعالم(، اإل 
اأنها تبدو بائ�سة متاًما". "مايكل كان حمافًظا على كيان هذه الع�سرية، وتلك 
م�ساألة مل تعد موجودة الآن"، يقول اأحد اأ�سدقاء النجم الأ�سطوري امل�ساب.

عل��ق بريباول��و تريلوزي، وكي��ل اأعم��ال الأرجنتيني باول��و ديبال جنم 
يوفنتو�ض الإيط��ايل، على التقارير التي اأ�سارت لوجود �رسط جزائي يف 
عق��د الالعب بقيمة 120 ملي��ون يورو، حال رغب بر�سلونة الإ�سباين يف 
�سم��ه. وقال تريلوزي يف ت�رسيحات نقلها موق��ع "كالت�سيو مريكاتو" 
الإيط��ايل: "ل يوجد �رسط جزائي خم�س�ض لرب�سلونة يف عقد ديبال مع 
يوفنتو�ض". وكانت �سحيفة "موندو ديبورتيفو" الإ�سبانية اأ�سارت اإىل اأّن 
ال���رسط اجلزائي لكي ين�سم ديبال اإىل بر�سلونة يبلغ 120 مليون يورو، 
موؤكدّة اأّن النادي الكتالوين ل ميانع دفع هذا املبلغ حال رحل الربازيلي 
نيم��ار اإىل �سفوف باري�ض �سان جريم��ان الفرن�سي. وكان نيمار اجتمع 

�سباح اليوم، ال�سبت، مع جو�سيب ماريا بارتوميو، رئي�ض 
البلوجران��ا، ليوؤكد رغبته يف الن�سمام لباري�ض �سان 

جريم��ان. ويحاول باري�ض �س��ان جريمان ا�ستقدام 
نيم��ار ودف��ع ال�رسط اجلزائي املق��در مببلغ 222 

ملي��ون ي��ورو، م�ستغل��ني رغب��ة الربازيل��ي يف 
اخلروج م��ن ظل الأرجنتين��ي ليونيل مي�سي، 
هداف بر�سلونة التاريخ��ي.  ونفى بارتوميو 
يف وقت �سابق اإمكانية رحيل نيمار ل�سفوف 

باري���ض �س��ان جريمان، موؤك��دا رغبة الالعب 
يف البق��اء. وان�سم نيم��ار اإىل بر�سلونة يف 

2013 قادًما من �سانتو�ض الربازيلي، 
كم��ا ج��دد عق��ده م��ع البلوجران��ا 

ديب��ال،  وق��رر  حت��ى2021. 
العتماد عل��ى رينو رايول، 

وكي��ال لأعمال��ه بدل من 
كامبل��ي،  دونات��و دي 

الذي كان قد حتالف، 
وفق��ا لل�سحيفة، مع 
بر�سلون��ة مل�ساع��دة 
الالعب يف النتقال 
للكام��ب ن��و. وجدد 
م��ع  عق��ده  ديب��ال 
العج��وز  ال�سي��دة 

حت��ى 2022، ولكن 
قيمت��ه ال�سوقي��ة ل��ن 
تتج��اوز 90 اأو 100 

والآن  ي��ورو،  ملي��ون 
بات عل��ى راأ�ض قائمة 

اأهداف بر�سلونة.

تعرف إلى النجوم األكثر تأثيرًا مع فرقهم في موسم 2017-2016

باريس سان جيرمان يضرب 3 عصافير بحجر واحد في الميركاتو الصيفي
 اأك��دت �سحيف��ة لوباريزيان الفرن�سي��ة اأن باري�ض �سان 
جريم��ان �سوف يتمكن م��ن حتقيق 3 �رسب��ات قوية 

خالل الأيام القليلة املقبلة.
ال�رسب��ة الأوىل �سوف تتم خالل �ساعات من خالل 
ح�س��م التعاقد مع اجلناح الدويل الت�سيلي األيك�سي�ض 
�سان�سي��ز م��ن �سف��وف ن��ادي اأر�سن��ال مقاب��ل 70 

مليون يورو.
ويتجه الن��ادي اللندين اأر�سنال لفك��رة املوافقة على 
عر���ض �سان�سيز املتواجد حاليا يف فندق يف باري�ض 
وهو م��ا �سيمثل �رسب��ة قوية للم��درب الإ�سباين بيب 

غوارديول.

ث��اين �رسبات النادي الفرن�سي تتمثل يف �سم نيمار من 
بر�سلون��ة مقابل دف��ع قيمة ك�رس عق��ده التي ت�سل222 
ملي��ون ي��ورو بجانب 100 مليون ي��ورو مكافاأة لالعب 
و40 مليون يورو مكافاأة لوالده و30 مليون يورو راتب 

�سنويا للمهاجم الربازيلي احلايل.
واأ�س��ارت التقاري��ر ال�سحفي��ة اىل ان رئي���ض بر�سلون��ة 
الإ�سباين، جو�سيب ماريا بارتوميو، التقى بنجم الفريق، 
الربازيل��ي نيم��ار دا �سيلف��ا، اأم���ض اجلمع��ة، ملناق�س��ة 
م�ستقبل الأخ��ري، بعد �سائعات اأ�سارت اإىل اقرتاب رحيله 
عن القلعة الكاتالونية خ��الل �سوق النتقالت ال�سيفية 
احلالي��ة. ويتواج��د نيم��ار حاليًا يف مع�سك��ره الإعدادي 

للمو�س��م املقبل، بالولي��ات املتح��دة الأمريكية، �سمن 
جولة ترويجية اأي�سًا يخو�ض خاللها 3 مباريات ودية. 
واأ�س��ارت "اآ�ض" الإ�سبانية اأن بارتوميو اجتمع مع نيمار 
يف نيو ج��ريزي الأمريكية، وحتديداً يف ري��د بول اأرينا، 
حي��ث يخو�ض بر�سلونة تدريبات��ه، اإل اأن الجتماع بني 
الطرف��ني مل ينته��ي بال�س��كل الذي كانت تتمن��اه ع�ساق 
الن��ادي الكاتال��وين. ووفق��ًا ل�"اآ���ض" ف��اإن نيم��ار اأبل��غ 
رئي�ض بر�سلونة رغبته يف الرحيل عن البلوغرانا، م�سرية 
ال�سحيف��ة اإىل اأن باري���ض �س��ان جريم��ان الفرن�س��ي هو 
وجهة الالعب الربازيل��ي املقبلة. ويف الوقت التي اأكدت 
في��ه اإدارة بر�سلونة عل��ى اأنه ل يوجد ناد قادر على دفع 

ال���رسط اجلزائي يف عقد النج��م الربازيلي )222 مليون 
ي��ورو(، الذي ينتهي يف 2021، اأف��ادت �سحف فرن�سية 
اأن �س��ان جريم��ان م�ستع��د ل�س��م نيمار ب��اأي ثمن حال 
قب��ول الالع��ب لذل��ك. وينتظ��ر اأن يوج��ه باري���ض �س��ان 
جريم��ان لرب�سلون��ة �رسب��ة اآخ��رى تتمث��ل يف احلفاظ 
على ماركو فرياتي م��ن خالل متديد التعاقد مع الالعب 
وزي��ادة راتبه. فرياتي طالب نادي��ه ب�سم �سفقات قوية 
من اأج��ل ال�ستمرار يف الفريق ول�سك اأن و�سول لعبني 
بقيم��ة �سان�سيز ونيمار �سوف يوؤكد لالعب اليطايل على 
مدى اأهمية م�رسوع باري���ض �سان جريمان يف ال�سنوات 

املقبلة. 

مأساة شوماخر تفكك عائلته

ديباال على رادار برشلونة من جديد

ياو مينج يتخلى عن فكرة شراء هيوستون روكتس

بيرغامب يختار الهدف األجمل في مسيرته

يف وقت ما �ستنتقل ملكية نادي هيو�ستون 
روكت���ض املناف���ض يف دوري ك��رة ال�سل��ة 
الأمريك��ي للمحرتف��ني اإىل م��الك جدد لكن 
النج��م ال�سيني املعتزل ي��او مينج اأكد اأنه لن 

يكون اأحد هوؤلء املالك اجلدد.
ويف بي��ان ن�رسته وكالة اأنب��اء ال�سني اجلديدة 
)�سينخوا( اأم�ض اجلمعة و�سع ياو لعب روكت�ض 
ال�ساب��ق حدا لأي تكهن��ات يف هذا ال�سدد موؤكدا 
اأن��ه لن يك��ون �سمن اأي جمموع��ة ت�سعى ل�رساء 

النادي.
وق��ال الالع��ب املن�س��م لقاعة م�ساه��ري اللعبة: 
"لي�ض لدي وقت للتفكري يف اأي �سيء اآخر )مبا 

يف ذلك �رساء هيو�ستون روكت�ض(".

ومن��ذ اعتزال��ه اللع��ب عندم��ا كان يف �سف��وف 
روكت���ض يف 2011 انخ��رط ي��او يف العمل مع 
الحت��اد ال�سيني لل�سلة كمال��ك لنادي �سنغهاي 

�سارك�ض يف م�سقط راأ�سه يف البداية.
ويف ي��وم اخلمي���ض املا�سي انتخب ي��او رئي�سا 
لل�رسك��ة الت��ي تدي��ر ال��دوري ال�سين��ي للعب��ة 
بعدم��ا انتخب رئي�سا للدوري يف فرباير/ �سباط 

املا�سي.
وكان ياو قد ان�سم لروكت�ض يف 2002 و�سارك 
يف مب��اراة كل جن��وم ال��دوري الأمريكي ثماين 
مرات وبل��غ معدل تهديفه يف املب��اراة الواحدة 
19 نقط��ة واأم�س��ى ت�سعة موا�س��م يف البطولة 
تعر���ض خاللها لع��دد من الإ�ساب��ات يف القدم 

والكاح��ل. وج��اء بيان ياو بع��د اأن اأعلن لي�سلي 
األك�سن��در )73 عام��ا( مال��ك الن��ادي ي��وم 

الإثنني املا�سي عر�ض النادي للبيع.
وكان األك�سن��در قد ا�سرتى النادي مقابل 

1993 يف ح��ني  ملي��ون دولر يف   85
قال��ت جمل��ة فورب�ض يف فرباي��ر/ �سباط 

املا�س��ي اأن القيم��ة احلالية له تبلغ 
1.65 ملي��ار دولر وه��ي ثامن 

اأعل��ى قيمة بني اأندي��ة الدوري 
الأمريكي. وطلب األك�سندر من 

الرئي���ض التنفي��ذي للن��ادي 
تاد ب��راون الإ���رساف على 

عملية البيع.

عندما ُطلب من املهاج��م الهولندي ديني�ض بريكامب 
اختي��ار الهدف الأكرث ا�ستعرا�سا ل��ه، رد جنم اآر�سنال 
واأياك���ض واإنرت ميالن ال�ساب��ق دون اأي تردد "الهدف 
يف مرم��ى الأرجنتني هو اأف�سل ه��دف يل بالنظر اإىل 
اأنه اأتى باأ�سلوبي ويف تلك املنا�سبة. اأع�سق كرة القدم 
اجلميل��ة، لك��ن هذا الهدف عن��ى الكث��ري بالن�سبة اإيّل، 
لأنه �سمح لنا ببلوغ الدور ن�سف نهائي كاأ�ض العامل." 
امله��ارة الت��ي اأظهره��ا بريكام��ب م��ن خ��الل ثالث 
مل�س��ات �سحري��ة جعلت م��ن ذلك اأحد اأجم��ل الأهداف 
بتاري��خ نهائيات كاأ�ض الع��امل FIFA. وعندما �ُسئل 
كي��ف متكن من ت�سجيل هدف مماث��ل يف الدقيقة 89 
م��ن مباراة قا�سي��ة وم�سدودة الأع�س��اب ومنهكة يف 
الدور رب��ع النهائي، �رسح بريكام��ب جمريات الأمور 

خط��وة بخط��وة. وق��ال بريكامب يف ت�رسي��ح ملجلة  
FourFourTwo:"كان هن��اك تبادل نظرات مع 
فرانك دي بوير- كان يف �سدد مترير الكرة باجتاهي. 
ثم رك�ست بعيداً ع��ن رقابة املدافع املناف�ض بحوايل 
�س��ت ي��اردات. و�سلتني الك��رة على م�ست��وى الكتف. 
رك�س��ت بطريقة م�ستقيمة، قف��زت يف الهواء لل�سيطرة 
عليه��ا وجنح��ت يف ذل��ك بطريق��ة مثالي��ة. اللم�س��ة 
الثاني��ة �سمح��ت يل بالتوغل داخ��ل منطقة اجلزاء يف 
حماولة لتخطي )روبرتو( اأيال من اأجل روؤية وا�سحة 
للمرم��ى. حاولت ت�سدي��د الكرة باجت��اه القائم البعيد 
بطريق��ة لولبية. بع��د اللم�سة الثاني��ة مل اأكن يف وارد 
اخلط��اأ على الإط��الق! تبذل جهوداً كب��رية يف حياتك 
م��ن اأج��ل بل��وغ ه��ذه اللحظ��ة." واأردف قائ��اًل: "ل 

يخو���ض املرء اأبداً مباراة 
مثالية، لك��ن تلك اللحظة 

بالذات كان��ت مثالية على 
ما اأظ��ن." لكن    رغم اأهمية 

اله��دف الذي و�سف��ه بريكام��ب باأنه 
املف�سلw لدي��ه، يعرتف الأخري 

باأنه مل ي�ساهده مرة ثانية 
اأن��ه ل  "ل�سب��ب وحي��د 
ي��زال يف خميلتي ول 

داع��ي لأن اأراه م��رة 
ال�سا�سة  على  جديدة 
اأدرُك  ال�سغ��رية. 

�س��ارت  كي��ف  الأمور."متام��ًا 

 جن م ق��ادوا فرقه��م اإىل جم��د البط��ولت واآخري��ن 
ا�ستع��ادوا بريقه��م اخلا�ض رغ��م التق��دم يف العمر 
وتغي��ري النادي وال��دوري، بينهم قل��ة من الالعبني 

العرب الذين برزوا يف مالعب اأوروبا.
نغولو كانتي )ت�سيل�سي(

خط��ف جن��م ت�سيل�س��ي ولعب و�س��ط ميدان��ه نغولو 
كانتي كل الأ�سواء يف املو�سم املا�سي من الدوري 
الإنكلي��زي املمت��از بف�س��ل جمه��وده الوف��ري وقوة 
اأداءه كالع��ب و�س��ط دفاع��ي م��ع فريقه اللن��دين اإذ 
خا���ض مع الفري��ق 35 مباراة اأح��رز خاللها هدف 
واح��د، كم��ا �ساه��م يف �سناع��ة 22 فر�س��ة اأهدى 
خالله��ا متريرة حا�سمة واحدة، علمًا باأن ن�سبة دقة 
متريراته كانت %89 بعدد متريرات �سحيحة بلغت 

1681 متريرة.
ال�س��اب الفرن�س��ي الأ�سمر مل يكن فق��ط اأف�سل لعب 
لعب��ي  اأف�س��ل  م��ن  ب��ل  الإنكلي��زي،  ال��دوري  يف 
الدوري��ات الكربى، فه��و بال اأدنى �س��ك حجر زاوية 
امل��درب اأنطونيو كونتي يف رحلة حيازته على لقب 

الربميريليغ مع ت�سيل�سي.

كري�ستيانو رونالدو )ريال مدريد(
لي�س��ت الأه��داف ال���25 الت��ي �سجله��ا كري�ستيان��و 
رونال��دو ليق��ود فريقه اإىل لقب الليغ��ا فقط هي من 
جعلت��ه يقدم مو�سم��ًا يعد واحداً من اأجن��ح املوا�سم 
يف م�سريت��ه املهني��ة، ب��ل جمم��ل م��ا قدم��ه الدون 
م��ن لوح��ات مذّهب��ة. فف��ي دوري اأبط��ال اأوروب��ا 
ال��ذي �سبغه املرينغي بلون��ه املو�سم املنق�سي قاد 
ف باملنتهي و�ُسكك باإمكانياته  الالعب -الذي ُو�سِ
يف املباري��ات النهائي��ة م��راراً وتك��راراً- نادي��ه 
للمج��د الث��اين ع�رس، وب��ات الوحيد ال��ذي �سجل يف 
3 نهائي��ات دوري اأبطال اأوروبا يف �سكله اجلديد، 
اإ�سافة لع�رسات الأرقام القيا�سية التي انحنت اأمام 
جربوت��ه. بني �سي��ف 2016 و�سيف 2017 عا�ض 
الدون اأجم��ل اللحظات يف م�سريته فه��و جدد الثقة 

العالية بنف�سه واأ�سكت جميع منتقديه.
ليونيل مي�سي )بر�سلونة(

مل َيُق��د النج��م الأرجنتين��ي ليوني��ل مي�س��ي فريق��ه 
بر�سلون��ة للقب الدوري، لكنه �سجل 37 هدفًا ليتوج 
هداف��ًا لليغ��ا، وكان ل��ه الأثر الأك��رب بتتويج فريقه 

بكاأ�ض امللك، لقب بر�سلونة الوحيد مو�سم -2016 
2017. لي��و واإ�ساف��ة اإىل اأهداف��ه ر�س��م لوح��ات 
مهارية غاي��ة يف الروعة، وكان يحمل الفريق على 
اأكتاف��ه يف كث��ري من الأحي��ان لي���ض اأدل على ذلك 
اإل كال�سيك��و الإي��اب )2-3 لرب�سلونة(. كثرية هي 
الأرق��ام الت��ي حطمها مي�سي عل��ى ال�سعيد الفردي 

املو�سم املن�رسم، ولكن��ه بال �سك كان ميني النف�ض 
بلقب اإ�سايف على ك�رس الأرقام الفردية.

اإيدين دزيكو )روما(
لي���ض م��ن ال�سه��ل اأن تت��وج هّداف��ًا ب���29 هدفًا يف 
الدوري الإيط��ايل، ولكن البو�سني اإيدين دزيكو نال 
هذا ال���رسف بف�سل اإ�رساره وكفاحه دون اأن ينجح 

بقي��ادة روم��ا للقب طال انتظ��اره وذلك لعتبارات 
اأخرى.

اإ�ساف��ة اإىل اأهداف��ه الغزي��رة التي ع��ادل فيها رقم 
رودولف��و فول��ك، كاأف�سل ه��داف لروم��ا يف مو�سم 
ق��ّدم   ،)1930-1931 )29 هدف��ًا مو�س��م  واح��د 
جن��م الذئاب 9 متريرات حا�سمة لزمالئه يف الفريق 
ليح��ل رابع��ًا يف لئح��ة اأف�س��ل املمري��ن بالدوري 

الإيطايل للمو�سم املا�سي.
وتظه��ر الأرق��ام ب�س��كل وا�سح موهب��ة دزيكو التي 
قل��ت املو�سم املن�رسم يف روم��ا، يكفي اأن نقول  �سُ
اإن��ه اأك��رث لع��ب �س��دد ب��ني اخل�سب��ات الث��الث يف 
الدوري��ات اخلم���ض الكربى ب���81 ت�سدي��دة متفوقًا 

على مي�سي ورونالدو.
انتف�سوا من جديد

ويف حدي��ث ع��ن جن��وم انتف�س��وا م��ن جدي��د يربز 
بق��وة الكولومب��ي راداميل فالكاو مهاج��م موناكو 
الفرن�سي الذي �سجل يف جممل املناف�سات 30 هدفًا 
وهو اأف�سل مو�سم ل��ه منذ رحيله عن اأتلتيكو مدريد 

الإ�سباين عام 2013.

ويف اإط��ار التحديات اجلدي��دة يف دوريات خمتلفة، 
يج��ب اأن نذك��ر جن��اح ال�سوي��دي العم��الق زلت��ان 
اإبراهيموفيت���ض مع مان�س�سرت يونايت��د، والربازيلي 
م��ع  املا�س��ي  املو�س��م  جتربت��ه  يف  األفي���ض  داين 

يوفنتو�ض الإيطايل.
اأم��ا فيم��ا يتعل��ق بالنج��وم ال�ساعدة فيب��دو ال�سم 
الأول كيلي��ان مباب��ي )18 عام��ًا( مهاجم موناكو 
الفرن�سي، واحد من اأهم ما قدمتقدمه كرة القدم من 

جنوم �سطع بريقها يف العامل.
 حممد �سالح عنوان خمتلف

ومن بني النج��وم العرب يربز ب�سدة امل�رسي حممد 
�س��الح الذي انتقل من روم��ا الإيطايل اإىل ليفربول 

الإنكليزي هذا ال�سيف.
وخا�ض �سالح واحداً من اأف�سل موا�سمه التهديفية 
كالعب حمرتف اإذ �سجل 15 يف 31 مباراة خا�سها 

بالدوري الإيطايل فقط.
كم��ا ل ميكنن��ا اإغفال تاأل��ق املغربي حكي��م زيا�ض 
مع اأياك�ض الهولن��دي، والثقة التي منحت للم�رسي 

حممد النني يف اأر�سنال واآخرين.

ميندي المدافع األغلى في التأريخ


