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ثورة »اللومباردي«.. أهدافها وأبعادها
وصــل ميــالن بعد شــهر 
ونصف الشهر من تغيير ملكية 
النــادي وإدارتــه إلى حتقيق 
تغييــرات جذريــة وعميقــة 
بالتوقيع مع 9 العبني أساسيني 
بصورة كبيرة في نهاية شهر 
يونيو وأول أسبوعني من شهر 
يوليو اجلاري ليكون تشكيلة 
ميكــن لها فعــال أن تعيد إلى 
جماهيــر اللومباردي أحالمه 
وأمنياتــه املشــتعلة للعودة 
عمالقا كما يأمل ويحب الرئيس 
السابق سيلفيو برلسكوني، 
الذي سلم النادي أليد أمينة.

وكانــت هناك شــكوك في 
البداية بحق املالك اجلدد، من 
جهة األموال التــي ميلكونها 
واإلضافــة التي ســيقدمونها 
مليالن، وهل ستكون بالتدريج 
وعلى مراحل أم ستكون هناك 
تغيرات ملموســة ســريعة؟ 
والواقع أن أكثر املتفائلني لم 
يتوقع أن جتني اإلدارة اجلديدة 
كل هذه اإلشادات وهذا االحتفاء 

الكبير.
فمن الناحية االقتصادية، 
فإن موقف الروزونيري مازال 
ســليما وآمنــا، فامليزانية لم 
تتأثر خاصة أن النادي لم يبذل 
األموال والتضحيات مبثل هذه 
الصورة منذ سنوات بعكس 
جاره إنتر الذي يجد مشــاكل 
متعلقة بامليزانية، كما أن إدارة 
ميالن قريبة من التفاهم على 
بنود »االتفــاق الطوعي« مع 
االحتاد األوروبي لكرة القدم 
والتي تتيح لإلدارة اجلديدة 
االستثمار بشراء الالعبني دون 
أن تتعرض للعقوبات بشأن 

الديون املــدرة بـ ٢5٠ مليون 
يورو »والتي ســيقوم هوجن 
لي بدفعها حسب االتفاق الذي 

وقعه عند شراء النادي«.
ومازال أمام ميالن فرصة 
لبذل املزيد من األموال والقيام 
بصفقــات أخــرى، والرقــم 
املتبقي هو ١5٠ مليون أخرى 
أي األمــوال نفســها التي قام 
بصرفها بالفعل، وعلى صعيد 

آخــر جنح فــي التخلص من 
الزوائد املوجودة في الفريق 
ســواء بعــد نهاية إعــارة أو 
بيع لالعبني أمثال بازاليتش، 
ماتــي فيرنانديــز، البــادوال، 
بيرتوالتشــي، أوكامبــوس 

وهوندا.
اللومباردي على  وساعد 
القيــام بهــذه االســتثمارات 
التمويــل الــذي حصل عليه 

من مصادر مختلفة السندات 
الصادرة من ڤيينا منذ العام 
املاضي وكذلك تقسيط املبالغ 
املدفوعة في شــراء الالعبني 
اجلــدد، املســتثمر الصيني 
يوجن هوجن لــي الذي تولى 
عملية شــراء النادي حصل 
على دعم من صندوق إليوت 
لالستثمار بقيمة ١٨٠ مليون 
يــورو وســيتم ضــخ مزيد 

مــن األمــوال مــن صنــدوق 
إليــوت بقيمــة ١٢3 مليــون 
يــورو أخرى مــع وجود 5٠ 
مليونا قادمة من الســندات 
املدرجة مليــالن في بورصة 
ڤيينــا، وعلى هــذه االموال 
أن يتــم صرفها في الســوق 
الصيفية احلاليــة ألغراض 
تتعلــق بامليزانية، ورغم أن 
ميالن آمن وليست لديه ديون 
كبيرة فإنــه مطالب بالتأهل 
لدوري أبطال أوروبا لتغطية 
اخلسائر احلالية، وإضافة إلى 
ذلك تخطــط اإلدارة احلالية 
لزيادة اإليرادات واملكاســب 
الســوق  فــي  باالســتثمار 
والشركات الصينية وزيادة 
األرباح إلــى الضعف لتصل 
ما بني عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ إلى 

5٠٠ مليون يورو.
وبعد التعاقــد األخير مع 
جنم التسيو بيليا انتهت فترة 
الشك متاما ويحق للجماهير أن 
حتلم بعد سنوات طويلة من 
اخلفوت واالبتعاد عن الواجهة 
رغــم الشــك بقــدرة املــدرب 
مونتيال على الســيطرة على 
الكثير من الالعبني والنجوم 
اجلدد الذين وصلوا إلى النادي، 
ولذا فإن هناك أسماء مهمة مثل 
فرانكو باريزي وكريســتيان 
أبياتي ستساعده خالل املرحلة 
القادمة في تقريبه من الالعبني.
ميــالن  أهــداف  وتبــدو 
للموسم القادم واضحة، أبرزها 
العودة للمشــاركة في أبطال 
أوروبا وحصد لقب الكالتشيو، 
فهل مونتيال قادر على حتقيق 

مثل هذه املفاجأة؟

إدارة تعشق التحدي بقوة

صفقات اإلعارة.. سياسة الكبار في »ميركاتو 2017«
ارتبطت صفقات اإلعارة في سوق االنتقاالت بكل 
أندية العالم بأنها حركة تنقالت اضطرارية، إما لرغبة 
العب في البحث عن حتد جديد لتراجع مشاركاته مع 
فريقــه، أو ناد يبحث عن تعويــض النقص في أحد 
املراكز لفتــرة قصيرة، أو انتظــار األندية الصغيرة 

واملتوسطة لرديف الكبار.
ولكن في سوق االنتقاالت الصيفية للعام احلالي 
٢٠١٧، حتولت صفقات اإلعارة إلى سالح فعال، جلأت 
إليــه أندية كبيرة مثل بايــرن ميونيخ بطل الدوري 
األملاني في املواسم األخيرة، ويوڤنتوس بطل الكالشيو 
6 مواســم متتالية، وأتلتيكــو مدريد وصيف أوروبا 

مرتني آخر 4 مواسم.
وتنوعت أغراض هذه األندية من صفقات اإلعارة، 
حيث ضم األتليتي ڤيتولو العب إشــبيلية مقابل 3٧ 
مليون يورو قيمة فســخ عقده مع الفريق األندلسي، 

ثم أعاره إلى الس باملاس ملدة ستة أشهر.
وحتول الفريق الكناري بصفقة استعارة ڤيتولو 
إلى معسكر إعداد لالعب حلني انتقاله إلى أتلتيكو بعد 
رفع عقوبة اإليقاف املوقعة ضده من االحتاد الدولي 
لكرة القدم مبنعه من قيد العبني جدد حتى يناير ٢٠١٨.
وفي موجة جديدة بســوق االنتقاالت، انتشــرت 
صفقات اإلعارة املشروطة بإلزامية البيع، مثلما فعل 
ميالن بالتعاقــد مع العب الوســط اإليڤواري فرانك 
كيســي من أتاالنتا مقابل ٨ ماليني يورو على سبيل 
اإلعارة ملدة موســمني مــع إلزامية الشــراء بدفع ٢٠ 

مليون يورو في ٢٠١9.
وبالســيناريو ذاتــه انضم دوغالس كوســتا إلى 
يوڤنتوس قادما من الباڤاري معارا ملدة موسم مقابل 6 
ماليني يورو مع إلزامية الشراء مقابل 4٠ مليون يورو.
أما امللكــي، فقرر إعارة جنمه الكولومبي خاميس 
رودريغيز إلى بايرن ملدة موســمني مقابل ١٠ ماليني 
يورو، مع أولوية العمالق االحمر لضمه نهائيا مقابل 

35 مليون يورو.
وتبقــى صفقات اإلعارة من هذا النوع ســالحا ذا 
حديــن، فإذا جنحت، فــإن األندية الكبيرة ســتحقق 
استفادة قصوى بضم العب بسعر بخس إضافة إلى 
االحتفاظ به نهائيا مبقابل مادي أقل كثيرا من األسعار 
املتداولة حاليا في ســوق االنتقاالت، والتي جتاوزت 

الـ ١٠٠ مليون يورو.
وعلــى النقيض، فــإذا لم حتقق صفقــات اإلعارة 
املذكورة، اآلمال املعقودة عليها فإن حجم اخلســارة 
املالية الواقعة على األندية التي ستكون ملزمة بالشراء 
نهائيا، ميكن تعويضها ببعض احلقوق التســويقية 
مثــل بيع القمصان، أو االحتفاظ بنجم قد يجلب لهم 
أمواال من دوريات أخرى واعدة تســعى وراء شــراء 

األسماء الرنانة مثل الدوري الصيني.

البرازيلي مع »السيدة العجوز«

الالعب ڤيتولو الذي سرقه أتلتيكو

املكسيك وجامايكا والسلڤادور 
تكمل عقد ربع نهائي »الذهبية«

أكملت املكسيك وجامايكا والسلڤادور عقد 
املنتخبات املتأهلة الى الدور ربع النهائي 

من مسابقة الكأس الذهبية 2017 لكرة 
القدم اخلاصة مبنطقة الكونكاكاف )أميركا 

الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي(.
في اجلولة الثالثة األخيرة من منافسات 

املجموعة الثالثة في سان انتونيو، فازت 
املكسيك حاملة اللقب على كوراساو التي 

تشارك ألول مرة 2-0، في حني تعادلت 
جامايكا مع السلڤادور 1-1.

ورفعت املكسيك رصيدها الى 7 نقاط 
مقابل 5 جلامايكا و4 للسلڤادور، وبقيت 

كوراساو من دون نقاط.
وحلقت املنتخبات الثالثة بكوستاريكا 
وكندا وهندوراس )املجموعة األولى( 

والواليات املتحدة وبنما )الثانية(، في حني 

انتهى مشوار غويانا الفرنسية ومارتينيك 
ونيكاراغوا اضافة الى كوراساو في الدور 

األول.
ويقضي نظام البطولة بتأهل اول وثاني 

كل من املجموعات الثالث مع صاحبي 
افضل مركز ثالث الى دور الثمانية.
وتلتقي املكسيك مع هندوراس في 

دور الثمانية اخلميس املقبل في مدينة 
فونيكس بوالية أريزونا األميركية، وهي 
املدينة نفسها التي ستستضيف مباراة 

كندا مع جامايكا بالدور نفسه.
وستقام املباراتان املتبقيتان في دور 

الثمانية للكأس الذهبية فجر األربعاء في 
مدينة فيالدلفيا بوالية بنسلفانيا، عندما 

تلتقي كوستاريكا مع بنما، وتواجه أميركا 
)أ.پ(منتخب السلڤادور. الفاريز يسعد جماهير املكسيك 

توهير يتخلى عن منصبه

ميالن vs دورمتوند اليوم

كوستا يسخر من كونتي
قام دييغو كوستا بنشــر مقطع على إنستغرام ظهر 
خاللــه بقميص أتلتيكــو مدريد محتفال رفقــة أصدقائه 
وساخرا من كونتي مدربه في تشلسي. وطلب كوستا من 
زميله في البلوز فابريغاس خالل ظهوره على إنستغرام 
أن يبعث بسالمه لكونتي مع عناق وداعي من قبله بعدما 
قرر املدرب اإليطالي االســتغناء عن خدماته ومع اختيار 

الالعب ألتلتيكو مدريد ليكون وجهته املقبلة.

أكد رئيس انتر ميالن ايريك توهير أنه سوف يتخلى 
عن دوره في الفريق اإليطالي الفترة القادمة.

ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات توهير التي 
أعلن من خاللها عن عدم رغبته في االستمرار داخل صفوف 
النيراتــزوري الفترة املقبلة. وقال: املباريات اآلســيوية 
قــد أجبرتني علــى التخلي عن دوري، فأنــا اعتدت على 
ان أكون في ميالنو كل شهر ولكن في الفترة األخيرة لم 
أتواجد بهذا الشــكل، حيث كنت آخر مرة في أبريل. ومن 
ناحية أخرى أشاد توهير بالدور الذي تقوم به مجموعة 

سونينغ مع االنتر.

يلتقــي ميالن بحلته اجلديــدة وصفقاته القوية 
مع بوروســيا دورمتوند اليوم فــي الكأس الدولية 
لألبطال املقامة في مدينة غوانزو الصينية. وواجه 
الفريقــان بعضهما 4 مرات في دوري أبطال أوروبا، 
فاز اللومباردي في مباراتني ودورمتوند في مباراة 

وتعادال في مباراة واحدة.

ذكرت وســائل إعالم اجنليزية ان حارس مان سيتي 
جو هارت ســيخضع لفحص طبي لدى نادي وست هام 
متهيــدا لالنتقــال الى صفوفه على ســبيل االعارة خالل 
املوســم املقبل. ويتوقع ان يوقع هارت عقد اعارة ملوسم 
واحد مع امكانية شــرائه، بحسب وسائل االعالم نفسها 
التي أشــارت الى ان ناديه احلالي سيساهم في دفع جزء 

من راتبه للموسم املقبل. 

ايريك توهير

ملن الغلبة؟

احلارس اإلجنليزي املنبوذ

أخبار االنتقاالت
٭ روما يتعاقد مع املوهبة التركية جنكيز أوندر ملدة 

5 مواسم مقابل 13 مليون يورو.
٭ روميرو يوقع عقداً جديداً لـ 4 ســنوات مع مان 

يونايتد.
٭ مان يونايتد يخطط للتعاقد مع الظهير االيســر 

لتوتنهام داني روز.
٭ فيالمينغو يتعاقد رسميا مع دييغو ألفيس حارس 

مرمى ڤالنسيا.
٭ لوكاس ليفا العب ليڤربــول يصل لروما للتعاقد 

رسميا مع التسيو.
٭ تشلسي يعير فان جينكل إليندهوڤن ملدة موسم.

٭ ميالن يرفض بيع جنمه االسباني سوسو.
٭ تشلسي يقرر عدم رحيل العبه لويكي رميي.

٭ إيڤرتون يقدم 35 مليون يورو لشراء والكوت.
٭ جو هارت على بعد خطوة من االنضمام لوست هام.
٭ أرسنال قرر احلفاظ على العب وسطه جاك ويلشير.
٭ روما قريب من حســم صفقــة التعاقد مع هداف 
ساسوولو ديفريل وجنم ليستر سيتي رياض محرز.
٭ برشــلونة يعرض 65 مليون يورو+ راكيتيتش 

للحصول على فيراتي.
٭ التســيو يريد التعاقد مع باساليتش جنم وسط 

تشلسي.
٭ يوڤنتوس يسعى لضم إميري كان جنم وسط ليڤربول.
٭ توتنهــام مصمم على التعاقد مــع روس باركلي 

جنم ايڤرتون.
٭ مان سيتي يقترب كثيرا من حسم صفقة ميندي 

ظهير أيسر موناكو.
٭ برشــلونة قريب من التعاقد مع ييري مينا مدافع 

منتخب كولومبيا. 
٭ يوڤنتوس يفكر في التعاقد مع جاراي مدافع ڤالنسيا.
٭ مان يونايتد يرغب في مبادلة دى خيا بتوني كروس.
٭ اليونايتد يقترب من جتديد عقد العبه اإلســباني 

أندير هيريرا ملدة 4 سنوات.
٭ االنتر قريب من صفقة كيتا بالدي بعقد ميتد لـ 5 

سنوات وراتب سنوي 3 مليون يورو.
٭ تشلســي يرغب في التعاقد مع قناص مان سيتي 

سيرخيو أغويرو.

هارت 
على أبواب 
»الهامرز«

بطولة الكأس الدولية
٢:٢٠ ظهراًدورمتوندميالن

بيليا الوافد 
اجلديد.. وأسماء 

أخرى قادمة 
لـ »سان سيرو«


