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رياضة
نمر جبر

تأسس نادي "اي يس ميالن" يف 16 كانون االول 1899 يف مدينة ميالنو االيطالية، مببادرة من ثالثة انكليز هم هريبرت كيلنب، 
الفريد ادواردز، وديفيد اليسون الذين اتفقوا عىل انشاء فريق كرة قدم. اطلق عليه يف البداية اسم "نادي ميالن للكريكت 

وكرة القدم"، والحقا "رابطة ميالن املحدودة لكرة القدم"، ويعرف راهنا باسم "اي يس ميالن"

يرتدي الفريق االيطايل اللونني االسود واالحمر، 
 )Rossoneri( "الروسونريي"  بلقب  ويشتهر 
النار  ميثالن  اللذين  واالسود  االحمر  اي 
والخوف ويرهبان تاليا كل املنافسني، كام قال 
احد مؤسسيه هريبرت كيلنب. يعترب "اي يس 
اذ حصد  العامل،  االندية يف  انجح  ميالن" من 
االوروبية وعىل  القارة  لقبا عىل مستوى   18
جونيورز،  بوكا  مع  متساويا  العامل  مستوى 
حيث حقق ميالن لقب دوري ابطال اوروبا 
7 مرات، متأخرا عن ريال مدريد بـ7 القاب. 
يحمل الرقم القيايس باحراز لقب كأس العامل 
لالندية 4 مرات ولقب كأس السوبر االورويب 
5 مرات، كام فاز مرتني بلقب كأس الكؤوس 
االوروبية ليصبح مجموع بطوالته القارية 18 
ورابع اكرث االندية فوزا بالبطوالت القارية. كام 

فريق "اي يس ميالن" بطل ايطاليا بعد 11 سنة عجاف.

العبو "اي يس ميالن" يحتفلون مع انصارهم يف مدينة ميالن.

 ،1985 العام  نهاية  يف  االرفع  املنصب  توىل 
الذي  مميزا،  اللومباردي مجدا  الفريق  عرف 
قال بعدما استحوذ عىل امللكية يف اذار 1986 
املافيا  بلد  ايطاليا  ان  يعرف  العامل  "سأجعل 
هذه  فعال  حقق  وقد  امليالن!".  و..  والبيتزا 
اوروبا  لكل  املرعب  الفريق  بات  اذ  املقولة، 
كام   ،2011 العام  اىل  الثامنينات  نهاية  منذ 
الدور  العامل بفضل  اندية  اضحى احد اعظم 
ادريانو  االبرز  برلسكوين  ملساعد  التخطيطي 
مرات   5 الوروبا  بطال  الفريق  فتوج  غالياين، 
اخرها عام 2007، وتوج بلقب بطولة الدوري 
العام  االيطايل "سكوديتو" 8 مرات اخرها يف 

2011 بقيادة املدرب ماسيمليانو اليغريي. 
ادرك برلسكوين وغالياين ان كرة القدم تخلت 
اقتصادية  رياضة  وباتت  الفنية،  مبادئها  عن 
رصف. فمداخيل االندية منت عىل نحو هائل 
التلفزيوين  للبث  الضخمة  العائدات  بسبب 
الرشكات  دخول  يف  ساهم  مام  والرقمي، 
العمالقة اىل السوق الكروية. هذا االمر ارغم 
برلسكوين عىل ترشيد االنفاق يف النادي، بعدما 
تأثرت ايطاليا باالزمة االقتصادية الكبرية التي 
بدأت عام 2008. تخىل ميالن عن عدد من 
نجوم الصف االول لديه، كام ان الجيل الذهبي 
مل يورث اي يشء لجيل جديد يفتقد املواهب 
الفريق عىل  ديون  تنامي  عن  فضال  الكبرية، 
بـ207  يقدر  عجزا  سجل  بعدما  مطرد  نحو 
ماليني يورو عام 2008، وازدادت قيمته ليصل 

اىل 247 مليون يورو عام 2012.
شكل الفساد االداري، الذي كان يدور يف فلك 
احد  ومساعديه،  بريلسكوين  سيلفيو  الرئيس 
ابرز اسباب االزمة التي عصفت بالنادي. فعىل 
الرغم من عالقة بريلسكوين الطيبة بالجامهري، 

"روسونيري" يمرض وال يموت.. بل يعود أقوى
"اي سي ميالن" بطالً للدوري اإليطالي بعد 11 عامًا

يحتل املركز 54 عىل مستوى الفرق االوروبية، 
وفقا لتصنيف االتحاد االورويب لكرة القدم.

وصل "اي يس ميالن" يف السنوات الـ11 االخرية 
اىل الحضيض يف مفهوم التنافس الكروي بني 
االندية الكربى يف ايطاليا واوروبا، بعدما فقد 
ضائقة  بسبب  النخبة،  نوادي  بني  مقعده 
اقتصادية ومالية كانت لتودي بأي فريق آخر 

اىل غياهب الدرجات الدنيا. 
يعود  بل  ال  ميوت،  وال  ميرض  "روسونريي 
الفريق  تتويج  وصف  ميكن  هكذا  اقوى"، 
 Serie" االسود واالحمر بلقب الدوري االيطايل
يف  والـ19  العام 2011  منذ  االوىل  للمرة   "A
تاريخه، وهو االغىل واالمثن النه تحقق بعد 

11 عاما من النكسات والهزائم.
مع الرئيس التاريخي سيلفيو برلسكوين الذي 
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فان صورته الحسنة رسعان ما اهتزت بسبب 
السياسية وارتباطه بعدد من قضايا  مشاكله 
الفساد املايل. كام ان غياب الرؤية املستقبلية 
ساهم، عىل نحو كبري، يف غياب االرضية املالمئة 
القرارات  ابرز  ولعل  املستقبيل.  للمرشوع 
االدارية جدال، اقالة كشاف الفريق ليوناردو، 
الذي كان له الدور االكرب يف اكتشاف عدد من 
حصل  الذي  كاكا  ريكاردو  ابرزها  املواهب، 

عىل الكرة الذهبية يف عام 2007. 
خرس برلسكوين كثريا مع دخول ايطاليا يف ازمة 
الفريق  ديون  وتفاقمت  ضخمة،  اقتصادية 
الذي ال ميلك ملعبا خاصا اذ يتشارك مع جاره 
اللدود انرت ميالن ملعب "سان سريو" اململوك 
امللعب  عائدات  فان  وبالتايل  ميالنو،  لبلدية 
ال تفي بالغرض، وازاء هذا الواقع كان العثور 

عىل مالك جديد امرا مضنيا.
دور  يل  يونغهونغ  الصيني  امللياردير  لعب 
ما  الفريق  تعاقدات  عىل  رصف  اذ  املنقذ، 
يفوق 300 مليون يورو. اال ان ما انفقه كان 
عرب قرض من بنك "ايليوت" االمرييك، وعندما 
عجز الصيني عن سداد الدين استحوذ املرصف 
عىل النادي، لتبدأ حقبة جديدة. تيقنت االدارة 
ادارة مرشوع  يف  متلك خربة  ال  انها  الحديثة 
ريايض يف اوروبا، فاستوعبت االخطاء واعادت 

بناء الفريق اقتصاديا، وتركت الشق الفني اىل 
ابناء "روسونريي" السيام ممن يحملون جينات 
ميالن. اسندت االدارة الرياضية اىل ابن النادي 
االسطورة باولو مالديني الذي خلق ثنائيا قويا 
اىل  فعمدا  بيويل،  ستيفانو  الفني  املدير  مع 
سد النواقص يف التشكيلة من خالل استقدام 
العبني من اصحاب القيمة التي تناسب انفاق 
الفريق، فقدم ميالن موسام قويا العام املايض، 
االمتار  يف  يفشل  جعلته  الثغر  بعض  لكن 
االخرية، ليتوج جاره انرت باللقب منهيا سيطرة 

جوفنتوس عىل اللقب بعد 9 مواسم متتالية.
صيام  انهاء  يف  املوسم  هذا  مالديني  ساهم 
الفريق عن التتويج، وكان لهذا اللقب مذاق 
منصب  تسلم  حيث  رؤيته،  بفضل  خاص، 
التطوير يف عام 2018. بعد عام واحد  مدير 
اصبح مديرا تقنيا، ولعب دورا بارزا يف قرارات 
كام  الالعبني.  انتقاالت  فرتات  ضمن  النادي 
مالديني عن جذب مجموعة من  امثر عمل 
ابرز املواهب التي نجح املدرب ستيفانو بيويل 
وكانت  املنشود.  اللقب  لتحقيق  صقلها  يف 
دانييل  نجله  ألن  بالتأكيد  مضاعفة  سعادته 
ليصبح  االبطال،  الالعبني  تشكيلة  كان ضمن 
ثالث فرد يف العائلة يحقق االنجاز بعد الجد 

تشيزاري.

اقر مالديني بعد التتويج بانه مل يفكر ابدا يف 
العمل االداري وكان يستمتع بحياة التقاعد، 
لكنه وافق عىل املهمة الصعبة ملساعدة ناديه 
ازماته  بسبب  طويلة  لسنوات  عاىن  الذي 
ان  بعد  مكانته  وتراجعت  واالدارية،  املالية 
كان من عاملقة اوروبا يف فرتة املالك سيليفو 
برلسكوين. عزز مالديني قوة التشكيلة بضم 
تيو هرنانديز من ريال مدريد عام 2019 يف 
مقابل نحو 20 مليون يورو، وتحول اىل احد 
افضل الالعبني يف مركز الظهري االيرس يف العامل 
اللقب.  رحلة  يف  اساسية  ركيزة  وكان  حاليا، 
املهاجم  مع  نفسه  الصيف  يف  تعاقد  كام 
رفائيل لياو من ليل الفرنيس الذي سجل 11 
هدفا وقدم 11 متريرة حاسمة هذا املوسم، 
والعب الوسط الجزائري اسامعيل بن نارص، 
واصل  اللقب.  احراز  اسباب  اهم  من  وكانا 
مالديني عمله الدؤوب يف املوسم التايل بضم 
العب الوسط الواعد ساندرو تونايل، واستعارة 
ايضا من  فيكايو توموري من تشليس، وكانا 

ابرز العنارص يف  الناجح.
بل  الرشاء،  يف  فقط  مبهرا  مالديني  يكن  مل 
املميز  الحارس  رحيل  مع  بحكمة  تعامل 
بخيار  رسيعا  وعوضه  دوناروما،  جيانلويجي 
الذي حافظ عىل  ماينان  مايك  رائع متثل يف 
نظافة شباكه يف 18 مباراة. نال مالديني اشادة 
بسبب صفقاته، اىل جانب دور املعد النفيس، 
وشخصيته  بخربته  الشابة  التشكيلة  حفز  اذ 

القيادية.
نقطة  وكانت  صعبة،  ظروفا  الفريق  تحدى 
التحول يف املرحلة 24 حني تفوق عىل نفسه 
وقهر غرميه وجاره االنرت 2-1 ليميض قدما نحو 
اللقب، اذ تصدر يف املرحلة 28 وحافظ عىل 

الريادة حتى النهاية.
جديد،  منعطف  عىل  الـ"روسونريي"  يقف 
مع تكهنات باقرتاب مجموعة "انفستكورب" 
يورو،  مليار  مقابل  ملكيته  من  البحرينية 
ورمبا مثة عرض آخر من مجموعة استثامرية 
الفريق  قدرات  ستعزز  املبالغ  هذه  امريكية. 
اىل  حاليا  تفتقد  التي  التشكيلة  ازر  وستشد 
هداف ثابت، لكن ال شك يف ان هذا اللقب 

سيعيد ميالن اىل ادوار رئيسية، محليا وقاريا.


