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رغم تغيير اإلدارة ..ميالن ال يزال يغرق!

مانشيني ينتشل إيطاليا
من السواد احلالك

مانشيني

ميالن ما زال يعاني رغم تغير إدارته

أفاد تقرير مالي أن تراجع اإليرادات وارتفاع
التكاليف دف��ع ن��ادي ميالن املنافس في دوري
الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم ،إلى مزيد من
اخلسائر العام املاضي ،في وقت يجد فيه بطل
أوروب��ا السابق صعوبة في مالحقة منافسيه
داخل وخارج امللعب.
وظ��ل م��ي�لان ،بطل أوروب���ا  7م���رات ،يحتل
مركزا ً في منتصف جدول ترتيب فرق الدوري
اإليطالي لعدة سنوات ،ويحاول املالك اجلديد
وهو صندوق التحوط األمريكي «إيليوت» إعادة
النادي إلى املسار الصحيح مع عدم استبعاد
بيعه في املستقبل.
وبلغ إجمالي اخلسائر املجمعة للنادي في
 30يونيو  146مليون يورو بزيادة قدرها 16%
مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وكانت

 126مليون يورو.
وتراجعت إي��رادات النادي بنسبة 14.7%
وبلغت  241مليون ي��ورو وهو رقم يقل كثيرا ً
عن األندية األوروبية الكبرى مثل ريال مدريد
أو باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ بينما
قفزت قيمة التكاليف اإلجمالية إلى  373مليون
يورو بزيادة قدرها .19%
ورفض صندوق إيليوت التعليق على الفور
ولم يرد ميالن على طلب للتعليق.
واستحوذ إيليوت على نادي ميالن بعد فشل
رج��ل األع��م��ال الصيني ل��ي يوجنهونغ ،ال��ذي
اشترى النادي اإليطالي في  2017من سيلفيو
برلسكوني رئيس ال���وزراء اإليطالي األسبق
مبساعدة إيليوت ،في الوفاء بديونه للصندوق.
وت��وج ميالن بآخر ألقابه  18ف��ي ال��دوري

اإليطالي ف��ي  ،2011وك��ان��ت آخ��ر م��رة ش��ارك
فيها في دوري أبطال أوروبا في موسم -2013
.2014
ويشترك ميالن حالياً مع غرميه احمللي إنتر
ميالن في مشروع إلنشاء ملعب جديد لزيادة
حصيلة إيرادات املباريات وذلك في إطار مشروع
أوسع الستعادة أيام املجد السابقة.
واع��ت��رف ميالن ،ال��ذي أق��ال مدربه السابق
م��ارك��و جيامباولو األس��ب��وع امل��اض��ي ليحل
ستيفانو بيولي بدالً منه ،بأن أحداث حتول لن
يكون باألمر السهل ،وق��ال الرئيس التنفيذي
ل��ل��ن��ادي ،إي��ف��ان غ��ازي��دي��س ،ال��ذي ك��ان يشغل
املنصب نفسه مع آرسنال اإلجنليزي قبل انتقاله
إلى ميالن العام املاضي ،إن الطريق ال يزال طويالً
«لتحويل دفة األمور».

وذكر التقرير املالي أن وحدة استثمار مقرها
في لوكسمبورغ وحت��ت إدارة إيليوت ضخت
 265.5مليون ي��ورو في خزينة النادي العام
املاضي.
وتأهل الفريق إلى الدوري األوروب��ي املوسم
احلالي بعدما أنهى املوسم املاضي في املركز
اخلامس لكنه تقبل طوعاً عقوبة إيقافه لعام
واح��د ع��ن املشاركة ف��ي البطوالت األوروب��ي��ة
بسبب انتهاكه لقواعد اللعب النظيف املالي.
وحذر التقرير من أن االحتاد األوروبي للعبة
«يويفا» قد يتخذ إجراءات انضباطية جديدة من
بينها احتمال فرض غرامات إذا انتهك النادي
القواعد مجددا ً خالل فترة املراقبة ،وقال النادي
إنه خصص بعض األم��وال للوفاء بأي عقوبات
مالية محتملة.

إبراهيموفيتش وماندزوكيتش على رادار كونتي
مع إصابة  3من األعمدة املؤثرة في فريق إنتر ميالن اإليطالي
لكرة القدم ،وضع النادي اإليطالي ومديره الفني أنطونيو كونتي،
عدة بدائل لتعويض النقص في صفوف الفريق خالل الفترة املقبلة،
حسبما أفادت صحيفة ال ناتسيوني اإليطالية أول من أمس.
ويعاني إنتر حالياً من إصابة الثالثي ستيفانو سينسي (خالل
مباراة الفريق أمام يوفنتوس) ودانيلو دي أمبروزيو (خالل مباراة
املنتخب اإليطالي أمام اليونان) والتشيلي أليكسيس سانشيز (خالل
مباراة تشيلي أمام كولومبيا) .
وتأكد غياب سانشيز حتى نهاية العام احلالي على األقل حيث
أش��ارت الفحوص التي خضع لها إلى أن عملية العالج ستستغرق
ثالثة شهور على األقل ما يعني حاجة إنتر لتدعيم خط الهجوم الذي
يقتصر اآلن على املهاجمني الرئيسيني البلجيكي روميلو لوكاكو
واألرجنتيني الوتارو مارتينيز بخالف املهاجمني االحتياطي ماتيو
بوليتانو والناشئ سيباستيانو إسبوزيتو ،علماً بأن األخير سيغيب
عن صفوف الفريق في الفترة املقبلة ملشاركته املرتقبة مع املنتخب
اإليطالي في بطولة كأس العالم للناشئني (حتت  17عاما ً) بالبرازيل.
وضمت قائمة املرشحني لتعويض هذا النقص في صفوف إنتر
وتدعيم خط هجوم الفريق حتت قيادة كونتي أكثر من العب.
وي��أت��ي ف��ي مقدمتهم م��اري��و ماندزوكيتش ( 33ع��ام��اً) مهاجم
يوفنتوس والذي كان حاضرا ً في املفاوضات بني الناديني صيف هذا
العام كجزء من صفقة انتقال ماورو إيكاردي إلى صفوف يوفنتوس،
لكن األرجنتيني انتقل في النهاية إلى باريس سان جيرمان الفرنسي
على سبيل اإلعارة.
ويتمنى ماندزوكيتش اللعب حتت قيادة كونتي لكن مانشستر
يونايتد اإلجنليزي يسعى بقوة لضمه إل��ى صفوفه خ�لال الفترة
املقبلة.
وأش��ار التقرير إلى أن الفرنسي الدولي أوليفيه جيرو كان بني
األسماء التي ترددت في الساعات املاضية خاصة وأنه يرتبط أيضاً
بعالقة قوية مع كونتي الذي ضمه في  2018إلى صفوف تشيلسي
مقابل  20مليون يورو.
ولكن الراتب ال��ذي يتقاضاه الالعب والبالغ  8ماليني ي��ورو في

ماندزوكيتش مرشح بقوة لالنتقال إلى إنترميالن

املوسم الواحد قد يحول دون إمتام الصفقة علماً بأن عقد الالعب مع
تشيلسي ينتهي في يونيو املقبل كما رفض جيرو االنتقال للعب في
الدوري الصيني أو األمريكي.
ورغم بلوغه  32من عمره  ،يشعر جيرو بأنه ال يزال جنماً كبيرا ً
ويطالب بعقد ميتد لعامني ونصف العام إذا أراد تشيلسي متديد
العقد.

كما يبرز إبراهيموفيتش ( 38عاماً) جنم يوفنتوس وميالن وإنتر
ميالن وبرشلونة ومانشستر يونايتد وأياكس وباريس سان جيرمان
السابق كأحد البدائل املتاحة السيما وأن��ه يرغب في ترك ال��دوري
األمريكي ،إذ يلعب حاليا ً لفريق لوس أجنليس غاالكسي والعودة إلى
أوروبا وخاصة إلى إيطاليا .وكان نادي فيورنتينا كشف عن رغبته
في التعاقد مع إبراهيموفيتش خالل فترة االنتقاالت الشتوية القادمة.

ريفالدو ال يستبعد مشاركة أنسو فاتي في «يورو »2020
أكد جنم كرة القدم البرازيلي السابق ريفالدو أنه ال يستبعد
مشاركة مهاجم برشلونة اإلسباني أنسو فاتي م��ع املنتخب
اإلسباني في بطولة كأس أمم أوروبا القادمة «يورو  ،»2020إذا
جنح الالعب في استغالل الفرص التي تسنح له مع برشلونة في
املوسم احلالي.
وكان الالعب استهل مسيرته مع برشلونة هذا املوسم بشكل
رائ��ع حيث ق��دم أداء رائ��ع��اً ،داخ��ل امللعب ضاعف من االهتمام
اإلعالمي به.
وق��ال ريفالدو« :إذا واص��ل فاتي استغالل الفرص التي تتاح
له مع برشلونة ،ال أستبعد مشاركته في يورو  ،2020نظرا ً ألن
املنتخب اإلسباني بأكمله مير مبرحلة جتديد ،كما أنه العب يتمتع
مبهارات هائلة وميكنه مساعدة الفريق».
ويرى ريفالدو أن مشاركة فاتي في يورو  2020ستتوقف على
ما يقدمه مع برشلونة هذا املوسم وكذلك مع املنتخب اإلسباني
للشباب (حتت  21عاما ً).
وقال ريفالدو« :األمر يتوقف عليه وعلى ما يستطيع استغالله
من الفرص ،الشيء الذي أثق به متاماً أنه يتمتع باملوهبة الكافية
لهذا».
وأضاف« :لديه كل الظروف ليصبح العباً عظيماً ،يحتاج فقط
إلى مواصلة العمل وانتظار املزيد من الفرص إلثبات جدارته».

أنسو فاتي

للوهلة األولى ،لم يكن فوز إيطاليا 5-صفر على ليشتنشتاين،
التي حتتل املركز  182في تصنيف االحت��اد الدولي لكرة القدم
(الفيفا) ،نتيجة ملفتة للنظر.
لكن الفوز في مباراة الثالثاء في فادوتس ،كان حلظة تاريخية
لفريق مر بتغيير جذري في  17شهرا منذ تولى امل��درب روبرتو
مانشيني املسؤولية.
وكان االنتصار التاسع على التوالي للمنتخب اإليطالي الذي
عادل بذلك رقما قياسيا إيطاليا حققه الفريق بقيادة املدرب الكبير
فيتوريو بوتزو قبل  80عاما.
وقال مانشيني بعد املباراة «معادلة رقم بوتزو القياسي أمر
جيد ،لكني أفضل معادلة رقمه بالفوز بكأس العالم مرتني».
ورمبا يكون هذا اإلجناز بعيد املنال اآلن ،لكن مدرب مانشستر
سيتي السابق منح اإليطاليني العديد من اإلحصاءات الرائعة خالل
مشوار الفريق في تصفيات بطولة أوروبا .2020
وبالفوز 2-صفر على اليونان باإلستاد األوملبي في روما يوم
السبت املاضي ،ضمنت إيطاليا التأهل لبطولة أوروبا في الصيف
املقبل قبل ثالث مباريات على نهاية التصفيات.
وكانت هذه أس��رع مرة يتأهل فيها املنتخب اإليطالي لبطولة
كبيرة ،وك��ان شكل ترتيب املجموعة العاشرة بعد ال��ف��وز في
ليشتنشتاين مصدرا إضافيا للسعادة.
وتتصدر إيطاليا الترتيب بثمانية انتصارات في ثماني مباريات
وسجلت  25هدفا  -مبتوسط يزيد على ثالثة أه��داف في املباراة
الواحدة  -واستقبلت شباكها ثالثة أهداف فقط.
وجتاوز فريق مانشيني كل عقبة واجهها ،إذ عوض تأخره ليهزم
البوسنة والهرسك وأرمينيا وسجل هدفا متأخرا ليهزم فنلندا
مفاجأة التصفيات  1-2في سبتمبر.
وك��ان من املهم أن يبدأ امل��درب عمله سريعا عندما مت تعيينه
ليخلف جيان بييرو فنتورا في مايو .2018
وأصبح فنتورا عدوا للجماهير اإليطالية بعد الهزمية املخجلة
أمام السويد في ملحق تصفيات كأس العالم في نهاية  ،2017وهي
نتيجة أكدت غياب إيطاليا عن البطولة ألول مرة منذ .1958
وتولى مانشيني قيادة املنتخب الوطني في فترة حالكة السواد
لكن شيئا فشيئا أعاد بناء الثقة الهشة في الفريق.
وق���ال امل��ه��اج��م أن��دري��ا بيلوتي ب��ع��د أن س��ج��ل ه��دف�ين ضد
ليشتنشتاين «ت��رون اآلن منتخبا إيطاليا لديه املزيد من اإلميان
ورغبة أكبر في تنفيذ ما يقوله امل��درب واتباع أفكاره الواضحة
نعتبرها متعقلة منذ البداية».
وأض��اف «ت��رون أننا نفعل بعض األشياء املذهلة في امللعب،
خاصة باملقارنة مع املستوى السيئ في العامني املاضيني».
ولم يأت النجاح على الفور ،إذ خاضت إيطاليا خمس مباريات
بدون أن حتقق أي انتصار بعد الفوز على السعودية في أول مباراة
حتت قيادة مانشيني.
لكن مانشيني جنح تدريجيا في العثور على التشكيلة األفضل
وأسلوب اللعب املفضل ،وسرعان ما حتققت النتائج اجليدة.
وكان املزاج الرائع بني  60ألف مشجع باإلستاد األوملبي وهم
يحتفلون بالتأهل لبطولة أوروبا  2020في بداية األسبوع أوضح
مؤشر على املستوى الذي وصل إليه هذا الفريق حتت قيادة مدربه.
ولم تغب فكرة أن هذه الفترة تعد مبثابة عهد جديد للمنتخب
اإليطالي عن بال شركة بوما التي تصنع مالبس الفريق ،والتي
كشفت عن قميص أخضر وصفته بأنه «قميص النهضة» قبل مباراة
اليونان.
وتسبب ه��ذا القميص في انقسام اآلراء ،وأب��دى العديد من
املشجعني ترددهم إزاء فكرة ارت��داء أي قميص س��وى القميص
األزرق الذي يشتهر به الفريق.
لكن الرمزية كانت واضحة ،إذ مت االحتفال بظهور اجليل اجلديد،
بجانب عودة املنتخب اإليطالي مرة أخرى كواحد من القوى العاملية
في كرة القدم.
ومنح مانشيني الفرصة لالعبني شبان ،وأشرك بشكل منتظم
نيكولو باريال ( 22عاما) وجيانلويجي دوناروما ( )20وفيدريكو
كييزا ( )21بينما حصل آخ���رون مثل نيكولو زانيولو ()20
وساندرو تونالي ( )19ومويس كني ( )19على فرصتهم.
كما أعطى الفريق شكال مميزا ،واستخدم أسلوب لعب 3-3-4
في وجود صانعي لعب وهما ماركو فيراتي وجورجينيو اللذان
يتحكمان في إيقاع الفريق.
وأشار متشككون إلى عدم مواجهة الفريق ألي حتد حقيقي في
التأهل وذلك ضمن محاولة للبقاء على أرض الواقع ،لكن مانشيني
أكمل بنجاح مهمته األولى وهي إعادة إيطاليا لتصبح قوة أوروبية
يعتد بها مرة أخرى.

توقع حضور  90ألف متفرج
في مباراة كرة قدم للسيدات
أعلن االحتاد اإلنكليزي أن تذاكر الدخول للمباراة الودّية بني
منتخبي إنكلترا وأملانيا للسيدات املقررة في ملعب وميبلي الشهر
املقبل ،بيعت بالكامل ،ما سيشكل حضورا ً قياسيًا ملباراة نسائية
في إنكلترا.
وتقام املباراة بني املنتخبني في التاسع من نوفمبر املقبل على
امللعب الشهير في لندن ،والذي يتسع لنحو  90ألف متفرج.
وسجل الرقم القياسي السابق ملباراة نسائية في إنكلترا على
متفرجا املباراة
ً
��ض��ا ،وذل��ك بحضور 80023
ملعب وميبلي أي ً
النهائية ألوملبياد لندن  2012بني الواليات املتحدة والصني ،والتي
انتهت بفوز األولى .1-2
أم��ا الرقم القياسي العاملي لعدد املتفرجني في مباراة للكرة
النسائية فهو  90185شخصاً (بحسب االحت��اد الدولي فيفا)،
وسجل في نهائي كأس العالم  ،1999عندما فازت الواليات املتحدة
على الصني بركالت الترجيح  4-5في ملعب روز بول في مدينة
لوس أجنليس األميركية.
في املقابل ،يبلغ الرقم القياسي لعدد املشجعني احلاضرين
ملباراة للمنتخب النسائي اإلنكليزي 45619 ،متفرجاً ،وذلك في
مباراة ضد أملانيا أيضا ً على ملعب وميبلي في العام .2014
وقالت مديرة كرة القدم النسائية في االحت��اد اإلنكليزي سو
كامبل «ما سيجعل األمر أكثر متيزا ً هو رؤية كل من اشترى تذكرة
يحضر في هذا اليوم للمساعدة في حتطيم الرقم القياسي على
التراب اإلنكليزي».
وأض��اف��ت «رسالتي إليهم ه��ي أن ي��أت��وا ويكونوا ج���زءا ً من
التاريخ».

