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رياضة

مع وجود
األموال الصينية
سيتمكن إنتر
من العودة إلى
سابق عهده
(أرشيف)

البطوالت األوروبية الوطنية

ُ
فجر جديد يشرق على إنتر ميالنو
عصر جديد ينتظره إنتر ميالنو
مع مجموعة «سونينغ»
الصينية .فبعد إقالة المدرب
ستيفانو بيوليُ ،ع ِّين والتر
ساباتيني ،مديرًا رياضيًا ،ليبدأ
التخطيط من أجل بناء فريق
جديد يعاود أمجاده السابقة
هادي أحمد
ي ــرس ــم مــال ـكــو إن ـت ــر م ـيــانــو ال ـجــدد
م ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـ ـصـ ــراع عـلــى
ال ـب ـط ــوالت امل ـح ـل ـيــة ك ـخ ـطــوة أولـ ــى،
واألوروبـيــة كخطوة ثانية .الحديث

طبعًا ال يرتبط باملوسم الحالي الذي
شـ ــارف ع ـلــى ن ـهــاي ـتــه ،ب ــل بــاملــواســم
املقبلة ب ــإدارة مجموعة «سونينغ»
الصينية الـتــي اسـتـحــوذت عـلــى 70
في املئة من أسهم النادي ،وهي أكبر
صفقة استحواذ على فريق أوروبي
م ــن ق ـبــل ش ــرك ــة صـيـنـيــة ح ـتــى اآلن.
صفقة قــد تؤتي ثمارها فــي املوسم
املـ ـقـ ـب ــل ،وذل ـ ـ ــك ب ـف ـض ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــرات
الجذرية التي يترقبها النادي.
ّ
ال يمكن تجاهل أن إنتر في املواسم
األخيرةَّ ،
مر بمراحل صعود وهبوط
منذ رحيل املدرب البرتغالي جوزيه
م ــوريـ ـنـ ـي ــو ،إث ـ ـ ــر ت ـح ـق ـي ــق اإلن ـ ـجـ ــاز
ال ـتــاري ـخــي املـتـمـثــل بــالـثــاثـيــة الـتــي
ش ـم ـلــت ال ـ ـ ــدوري والـ ـك ــأس املـحـلـيــن
ودوري أبطال أوروبا.
جاء مدربون ورحل آخــرون ،حاولوا
الصعود بــالـنــادي مــن جديد بعدما
ان ـهــار كـلـيــا ،لـكــن معظمهم اصـطــدم

ب ــالـ ـفـ ـش ــل .ه ـ ــم يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ـ ــون م ـس ـت ــوى
ً
متذبذبًا ،فـتــارة يظهر الفريق بــأداء
الف ــت ،مـصـحــوبــا بـنـتــائــج إيـجــابـيــة،
وت ـ ـ ــارة أخـ ـ ــرى ب ـ ـ ــأداء ع ـق ـيــم ل ــم ي ـقـ َـو
ج ـم ـه ــوره ع ـلــى اح ـت ـم ــال ــه ،م ــا جعل
الفريق يواجه نقدًا الذعًا في وسائل
اإلعالم بدا بحجم املديح الذي حصل
عليه سابقًا.
ّ
لكن عصرًا جديدًا ظهر مع الصينيني
الــذيــن بـ ــدأوه ســريـعــا بــإقــالــة امل ــدرب
س ـت ـي ـفــانــو ب ـيــولــي ل ـس ــوء ال ـن ـتــائــج،
وإسـ ـن ــاد امل ـســؤول ـيــة إل ــى ستيفانو
فيكي ،مدرب فريق الناشئني السابق،
حتى نهاية املوسم الحالي .لم يكن
هذا هو الخبر الذي َّ
ضج في أوساط
إيطاليا ،بل ما لحق إقالة املدرب من
قرارات ،أهمها وأبرزها تعيني والتر
ساباتيني ،مديرًا رياضيًا.
مهمة ستكون صعبة ،خصوصًا أن
ساباتيني يتولى أيضًا مــع مهمته

سيسعى ساباتيني إلى
التعاقد مع كونتي أو
إنريكه للموسم المقبل

ه ـ ــذه ،اإلدارة ال ـف ـن ـي ــة لـجـيــانـغـســو
سونينغ الصيني اململوك أيضًا من
املجموعة .األخير يعاني أيضًا هذا
املوسم ،إذ لم يفز إال بمباراة واحدة
بعد  8مراحل على انطالق البطولة.
إدارة س ــوق ال ـت ـعــاقــدات عـلــى عــاتــق
ســابــاتـيـنــي ،وه ــذا ه ــو امل ـج ــال ال ــذي
لطاملا برع فيه ،خصوصًا أيام توليه

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )37

إيطاليا (المرحلة )36

ألمانيا (المرحلة )33

فرنسا (المرحلة )37

 السبت:إسبانيول × فالنسيا ()17.00
أوساسونا × غرناطة ()19.30

 السبت:فيورنتينا × التسيو ()17.00
أتاالنتا × ميالن ()21.45

 األحد:أالفيس × سلتا فيغو ()17.00
ريال سوسييداد × ملقة ()21.00
ريال مدريد × إشبيلية ()21.00
فياريال × ديبورتيفو ال كورونيا
()21.00
الس باملاس × برشلونة ()21.00
إيبار × سبورتينغ خيخون ()21.00
ريال بيتيس × أتلتيكو مدريد ()21.00
أتلتيك بلباو × ليغانيس ()21.00

 األحد:إنتر ميالنو × ساسوولو ()13.30
بولونيا × بيسكارا ()16.00
تورينو × نابولي ()16.00
سمبدوريا × كييفو ()16.00
باليرمو × جنوى ()16.00
كالياري × إمبولي ()16.00
كروتوني × أودينيزي ()16.00
روما × يوفنتوس ()21.45

 السبت:باير ليفركوزن × كولن ()16.30
شالكه × هامبورغ ()16.30
ماينتس × أينتراخت فرانكفورت
()16.30
فولسبورغ × بوروسيا مونشنغالدباخ
()16.30
أوغسبورغ × بوروسيا دورتموند
()16.30
فيردر بريمن × هوفنهايم ()16.30
دارمشتات × هيرتا برلني ()16.30
فرايبورغ × إينغولشتات ()16.30
اليبزيغ × بايرن ميونيخ ()16.30

 األحد:باستيا × لوريان ()22.00
بوردو × مرسيليا ()22.00
كاين × رين ()22.00
ديجون × نانسي ()22.00
متز × تولوز ()22.00
موناكو × ليل ()22.00
مونبلييه × ليون ()22.00
نانت × غانغان ()22.00
نيس × انجيه ()22.00
سانت اتيان × باريس سان جيرمان
()22.00

مـهـمــة اإلدارة الــريــاض ـيــة ف ــي روم ــا.
خ ـطــط لـلـصـفـقــات ه ـن ــاك ،وأب ـق ــى الـ ـ
«جيالوروسي» ضمن املنافسة على
املراكز األولى .كذلك ،نشرت صحيفة
«ت ــوت ــو م ـيــركــاتــو» تـشـكـيـلــة أطـلـقــت
عليها األفضل في تاريخ الصفقات
التي أبرمها ساباتيني في السنوات
املــاضـيــة ،فهناك :فــي حــراســة املرمى
لوكاس سكوروبسكي ،وفي الدفاع:
ال ـبــرازي ـلــي مــاركـيـنـيــوس ،الـيــونــانــي
كوستاس مانوالس ،املغربي مهدي
بنعطية ،والبرازيلي ايمرسون .أما
ف ــي خ ــط ال ــوس ــط فـيــوجــد الـبــوسـنــي
ميراليم بيانيتش ،الهولندي كيفن
س ـ ـتـ ــروت ـ ـمـ ــان ،ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي رادج ـ ـ ــا
ن ــاي ـن ـغ ــوالن .وأخ ـ ـي ـ ـرًا ف ــي ال ـه ـج ــوم:
املـ ـص ــري م ـح ـمــد ص ـ ــاح ،الـبــوسـنــي
إيــديــن دزي ـكــو واألرجـنـتـيـنــي إيــريــك
الميال.
الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـت ـ ـكـ ــون ع ـل ــى
خـ ــط ت ـع ـي ــن م ـ ـ ــدرب جـ ــديـ ــد .وأبـ ـ ــرز
األسـمــاء حاليًا هــي :م ــدرب تشلسي
اإلنكليزي ،أنطونيو كونتي ،ومدرب
برشلونة اإلسـبــانــي لــويــس إنريكه،
واألرج ـن ـت ـي ـن ــي دي ـي ـغ ــو سـيـمـيــونــي
م ـ ــدرب أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي.
وكانت الصحف اإليطالية قد ذكرت
ً
أن ساباتيني عقد اجتماعًا مـطـ ّـوال
مع كونتي في أحد مطاعم لندن ،لكن
املــوضــوع لــم يـحـســم ،إذ أك ــد األخـيــر
أن مسيرته مــع تشلسي لــن تنتهي
بسبب امل ــال الكثير امل ـعــروض عليه
من قبل الصينيني .أما انريكه ،فأكد
ً
أن ــه ي ــري ــد أن ي ــرت ــاح مــوس ـمــا كــامــا
بعد رحيله عن برشلونة في نهاية
املوسم.
ً
املـهـمــة األول ــى سـتـكــون صـعـبــة ،لكن
مــع الــوقــت سيعمل ساباتيني على
تأسيس فريق جديد قــوي أوروبـيــا،
ال إيـ ـط ــالـ ـي ــا فـ ـحـ ـس ــب .ل ـســابــات ـي ـنــي
تـ ــاريـ ــخ ُيـ ـبـ ـن ــى عـ ـلـ ـي ــه ،وكـ ـش ــف فـيــه
عــن رؤي ــة فـنـيــة فــي الــاع ـبــن .بــدايــة
م ــع ش ـبــاب الت ـس ـيــو ،ث ــم تريستينا،
آريـ ـت ــزو ،الت ـس ـيــو مـ ـج ــددًا ،بــالـيــرمــو
وأخ ـ ـي ـ ـرًا ال ـف ـص ــل األخـ ـي ــر م ــع روم ــا
مل ــدة ســت س ـن ــوات .عــانــى فــي بعض
السنوات ،وما أفشل بعض صفقاته
عدم توافر املال املطلوب ،وهو أمر ال
يبدو أنه سيعانيه بوجود مجموعة
"سونينغ" الصينية.

