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رابطة الدوري اإلنكليزي تطالب الحكومة
بإلغاء القيود على الالعبين األجانب

• فابريغاس

ت��ع��ت��زم راب���ط���ة ال�����دوري
الإنكليزي توجيه طلب ر�سمي
للحكومة الربيطانية ب�إلغاء القيود
القانونية التي تفر�ضها على الالعبني
الأج��ان��ب الوافدين على مالعبها ،ويف
مقدمتها قانون ت�رصيح العمل الذي يتعني
على �أي العب اجنبي احل�صول عليه ك�رشط
للإقامة يف بريطانيا واللعب يف م�سابقة
«الربميريليغ».
وك�شفت �صحيفة «دايلي تليغراف» الربيطانية
ان رابطة الدوري املحلي تخ�شى من تداعيات
خروج بريطانيا من االحت��اد الأوروب��ي على
و�ضعية الأندية الإنكليزية وتعاقداتها مع
الالعبني ،بعد تنفيذ ق���رارات الربيك�سيت
بداية من عام  ،2019حيث �سي�صبح الالعبون
القادمون من دول االحت��اد الأوروب��ي الثماين
والع�رشين ،العبني �أجانب يحتاجون الى
ت�صاريح عمل للعب يف �إنكلرتا.
وت�ضم الأندية الإنكليزية عدد ًا هائ ً
ال من الالعبني
القادمني من بلدان االحتاد الأوروبي ،والذين ال
ي�صنفون كالعبني �أجانب ،مما يعفيهم من �رشط
ت�رصيح العمل الذي طاملا عرقل �إمتام العديد
من ال�صفقات الكبرية.
هذا وت�شرتط حكومة لندن على �أي العب �شاب

او العب يفتقد ال�صفة الدولية عند التعاقد معه،
ب�رضورة ح�صوله على ت�رصيح العمل من �أجل
ال�سماح له يف اللعب يف �إنكلرتا.
وال ت���زال �إدارة الأن��دي��ة الإنكليزية تنتظر
تو�ضيحات من �صناع القرار يف البالد ب�ش�أن
و�ضعية العبي بلدان االحتاد الأوروبي بعد تطبيق
«الربيك�سيت»
وتطالب رابطة الدوري الإنكليزي من احلكومة
ب�إلغاء ت�رصيح العمل املفرو�ض على الالعبني
الأجانب من �أجل ت�سهيل مهمة الأندية يف �سوق
االنتقاالت وموا�صلة تعزيز �صفوفها �أمام بقية
الدوريات االوروبية .وبح�سب االرقام ،ف�إن هناك
 591العب ًا من ا�صل  1022من الأجانب الذين
ين�شطون حالي ًا يف بطولة ال��دوري الإنكليزي
مل يكونوا ليح�صلوا على ت�صاريح العمل لو مت
التوقيع معهم بعد قرار تفعيل «الربيك�سيت»
على غرار الفرن�سي بول بوغبا الذي تعاقد معه
مان�ش�سرت يونايتد اول مرة يف عام  ،2009حيث
مل يكن قد بلغ  18عام ًا من عمره  -حينها  -مثله
مثل الفرن�سي نغولو كانتي مع ن��ادي لي�سرت
�سيتي ،حيث كانت الت�رشيعات �ستجربهم على
احل�صول على ت�رصيح العمل لإمتام عملية التعاقد
معهم على اعتبار انهم �سيعاملون معاملة الالعب
الأجنبي .ويف ذات ال�سياق ،ن�رشت �صحيفة

رونالدو يكلف يوفنتوس ميزانية
ً
فريقا بالكالتشيو
تفوق 14

«ال��داي��ل��ي ميل» ت�شكيلة ا�سا�سية من
الالعبني الأجانب الذين يلعبون حالي ًا
يف الدوري الإنكليزي ،والذين مل يكن
ب�إمكان انديتهم التعاقد معهم لو مت
ذلك بعد تفعيل قرار «الربيك�سيت» من
�ضمنهم النجم اجلزائري ريا�ض حمرز
جنم خط و�سط نادي مان�ش�سرت �سيتي،
رغم انه يحمل جواز �سفر جزائري ًا و�آخر
فرن�سياً ،كما �شملت القائمة �أي�ض ًا الإ�سباين
�سي�سك فابريغا�س والفرن�سي نغولو
كانتي ،جنمي خط و�سط نادي ت�شيل�سي.
وا���ش��ارت ال�صحيفة ال�شهرية ال��ى �أن
النجم الإيطايل ال�شهري جانلوكا فيايل
الذي تعاقد معه ت�شيل�سي يف �صيف
عام  ،1996مل يكن با�ستطاعة النادي
اللندين ت�سجيله يف ك�شوفاته لو
كان مت تطبيق الـ «بريك�سيت»
يف ذل��ك ال��وق��ت ،حيث كان
�سيحتاج الى ت�رصيح عمل،
لأن���ه مل يكن  -حينها-
ق���د ل��ع��ب للمنتخب
الإيطايل اربعة اعوام
قبل انتقاله �إل��ى
�إنكلرتا.

يكلف املهاجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو
�سنويا ،وهو
فريقه يوفنتو�س  60مليون يورو
ً
رقم �أعلى من ميزانيات العبي  14فريقا بدوري
الدرجة الأولى الإيطايل لكرة القدم «�سريي �آ».
وبح�سب بيانات ن�رشتها �صحيفة «الغازيتا
ديللو �سبورت» ،ف�إن ما يتحمله اليويف �سنويا
جتاه رونالدو ،يتجاوز �إجمايل ما يتقا�ضاه
كل العبي �إمبويل « 7.75ماليني» و�سبال «21
مليون» وكييفو فريونا « »21وفرو�سينوين «»22

الحلقة المفقودة في ميالن

• هيغواين ودي روسي في كرة مشتركة

وبارما « »23و�أودينيزي « »26و�أتاالنتا «»27
وجنوى « »29و�سا�سولو « »30وبولونيا «»34
و�سامبدوريا « »36وفيورنتينا « »37وتورينو
«.»43
وي�صل الدخل ال�صايف الذي يحققه رونالدو
�سنويا بعد انتقاله لليويف بعقد  4موا�سم مقابل
 112مليونً ا� ،إلى  31مليون يورو ،وهو �أعلى
بـ 21.5مليون يورو من �صاحب املركز الثاين
يف البطولة ،الأرجنتيني جونزالو هيغواين

 9.5ماليني.
يذكر �أن املتجر الإلكرتوين لليويف قد تعر�ض
للتوقف يف الأيام االولى للإعالن عن ال�صفقة،
ب�سبب الإقبال ال�شديد على �رشاء قمي�ص الالعب
الربتغايل.
ويقدر �أن اليويف باع �أكرث من � 60ألف قمي�ص
لكري�ستيانو منذ الإعالن الر�سمي عن ال�صفقة
يف  10يوليو ب�أ�سعار ت�تراوح بني  77يورو
لل�صغار و 114يورو للبالغني.

رابطة البوندسليغا ترفض
إقامة أي مباراة خارج ألمانيا
 :إن إقامة مباريات خارج أملانيا
تبقى خطا ً أحمر ال ميكن جتاوزه،
مضيفاً« :لعب مباريات في القارة
األميركية أو اآلسيوية يعتبر قلة
احترام لالعبني واجلماهير».
مسؤول
تصريحات
وتأتي
رابطة الدوري األملاني تزامنا مع
اجلدل الدائر في إسبانيا ،بعدما
قررت رابطة «الليغا» نقل عدد
من مباريات الدوري اإلسباني

• رياض محرز

سوسو :هيغواين أكمل

• رونالدو ينطلق بالكرة

اكد كريستيان سيفرت مدير رابطة
الدوري األملاني لكرة القدم أنه لن
يتم إقرار خوض أي مباراة من
املسابقات احمللية خارج أملانيا
سواء كأس السوبر أو كأس املانيا
أو بعض مباريات الدوري احمللي.
وأوضح سيفرت في تصريحات
نقلتها وسائل اإلعالم األملانية
على هامش املؤمتر الدولي لكرة
القدم في مدينة فرانكفورت ،قائالً

رياضة

إلى الواليات املتحدة االميركية
مع التخطيط لنقلها أيضا ً إلى
املكسيك ،كما ان عددا ً من االحتادات
األوروبية احمللية لكرة القدم مثل
فرنسا وإيطاليا ،قد قرر إقامة
مباراة السوبر في اخلارج سواء
في الصني أو في بلدان عربية
لدواعٍ تتعلق بالترويج للبطولة
ولتحقيق مكاسب مالية إضافية
تعزز من موارد تلك الدوريات.

يرى الإ�سباين �سو�سو ،العب ميالن
�أن فريقه قادر على العودة �إلى
املكانة الطبيعية له ،هذا املو�سم،
يف ظل امتالك الرو�سونريي جلميع
مقومات النجاح.
وق���ال �سو�سو ،يف ت�رصيحات
�أبرزتها �صحيفة «توتو �سبورت»
الإيطالية« :ه��ل ب�إمكان ميالن
ال��ع��ودة ل�سابق ع��ه��ده؟ �أعتقد

فوزي غالم
اقترب من
العودة
للتدريبات
الجماعية

ذلك ،هذا العام لدينا الفر�صة،
لقد ان�ضم لنا مهاجم رائ��ع مثل
جونزالو هيغواين ،وهو ما كنا
نفتقده».
و�أ�ضاف« :كما �أن املدرب «جينارو
جاتوزو» يعرفنا جي ًدا ويعرف ما
ب�إمكاننا تقدميه� ،أعتقد �أن هذا هو
العام املثايل للقيام بعمل جيد».
وتابع« :هنا �أ�ستطيع �أن �أ�شعر

ب��ال��راح��ة و�أح���ب ذل��ك مب��ا فيه
ال��ك��ف��اي��ة� ،أن���ا حم��ظ��وظ ب�أنني
�ألعب يف بلد مثل �إيطاليا ،كما
�أن حما�سة جماهري ميالن جتعلني
�سعي ًدا».
و�أمت :العودة �إلى �إ�سبانيا تكون
دائما لطيفة ،بالإ�ضافة �إلى �أن
ً
التواجد م��ع املنتخب الوطني
ميلأين بالفخر والفرح.

ك�شفت تقارير �صحافية عن ق��رب عودة
جنم نابويل الإيطايل خلو�ض التدريبات
اجلماعية مع الفريق ،بعد فرتة غياب
طويلة ب�سبب تعر�ضه للإ�صابة.
وذك��ر موقع «كالت�شيو م�يرك��ات��و»� ،أن
اجلزائري فوزي غالم ،ظهري �أي�رس نابويل،
اقرتب من العودة للم�شاركة مع الفريق،
يف املباريات املقبلة.
ويغيب فوزي غالم ،عن فريقه نابويل،
منذ نوفمرب املا�ضي ،بعد تعر�ضه لإ�صابة
يف الركبة.
و�أ���ض��اف امل��وق��ع� ،أن غ�لام �شوهد وهو
يتدرب بالكرة ،مما يك�شف اقرتابه من
التماثل لل�شفاء ب�شكل نهائي ،والعودة
للتدريبات اجلماعية ،خالل الأيام القليلة
املقبلة.

سيري حصد جائزة أفضل هدف
في البريمييرليغ

فاز مي�شيل �سريي،
العب فريق فولهام،
بجائزة �أف�ضل هدف
يف الدوري الإنكليزي
املمتاز ،خالل �شهر
�أغ�سط�س املا�ضي.
ون�����ش�ر احل�����س��اب
ال������ر�������س������م������ي
ل��ل�برمي��ي�يرل��ي��غ،
على موقع التوا�صل
االجتماعي «تويرت»
هدف العب فولهام،
والذي جاء يف مرمى
فريق برينلي ،خالل
املباراة التي انتهت
بفوز الأول بنتيجة
«.»2/4
وج����اء ال��ه��دف من
ت�سديدة �صاروخية
م��ن خ����ارج منطقة
اجلزاء� ،سكنت �شباك
حار�س برينلي.

• ميشيل سيري

• فوزي غالم

غيليرمي يقتحم أجندة
ريال مدريد

• غيليرمي

ك�شفت ت��ق��اري��ر �صحافية عن
اهتمام ري��ال مدريد الإ�سباين
بالتعاقد مع موهبة برازيلية
جديدة ،لتدعيم �صفوفه ،خالل
الفرتة املقبلة.
وب��ح�����س��ب ���ش��ب��ك��ة «���س��ب��ورت
ميديا�ست» الإيطالية ،ف�إن ريال
م��دري��د يهتم ب�ضم الربازيلي
ال�شاب بيدرو غيلريمي ،مهاجم
فريق فلومينين�سي.
ويرتبط غيلريمي « 21عاما»

بعقد م��ع ن��ادي��ه ح��ت��ى �صيف
 ،2021وب�رشط جزائي بقيمة
 50مليون يورو.
وت�ألق املهاجم ال�شاب ،حيث
جنح يف ت�سجيل  12هدفا خالل
 23مباراة �شارك بها مع الفريق
الربازيلي.
و�أ����ش���ارت ال�شبكة� ،إل���ى �أن
غيلريمي ،جذب �أنظار عدد من
الأندية يف �أوروبا ،وعلى ر�أ�سهم
ميالن وروما و�إ�شبيلية.

