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الرياضة الدولية

يعود ميالن
شيئًا فشيئًا
إلى مكانته
الطبيعية بني
الكبار (فابيو
موزي ــ أ ف ب)

ميالن :صحوة شبابية ينقصها مدرب قدير
قدم ميالن في نهاية املوسم ً
أداء كبيرًا
أثمر عن التأهل الى األدوار التمهيدية
لدوري أبطال أوروبا .بهذه الصحوة أثبت
ميالن أنه قادم بقوة املوسم املقبل
نتيجة اعتماده على العبني شباب .يبقى
أن على املدرب الجديد الذي سيحل مكان
ماسيمليانو أليغري معرفة وضع خطط
تالئم العبيه وليس العكس
فعلها ميالن وتأهل ال��ى دوري أبطال
أوروب� ��ا ف��ي آخ��ر  6دق��ائ��ق م��ن ال ��دوري
اإلي�ط��ال��ي .ميالن ف��ي مكانه الطبيعي.
ك��ان��ت ل�ت�ك��ون ال�ب�ط��ول��ة غ��ري�ب��ة بعض
الشيء بدون الـ«روسونيري» .تأهل إلى
األدوار التمهيدية بحلوله ثالثًا خلف
ي��وف �ن �ت��وس ون ��اب ��ول ��ي .ش�ي�ئ��ًا ف�ش�ي�ئ��ًا،
ي �ع��ود م �ي�ل�ان إل ��ى م�ك��ان�ت��ه الطبيعية
ب�ي�ن ال� �ك� �ب ��ار .ص �ح ��وة ال �ف��ري��ق أع� ��ادت
ج��زءًا كبيرًا من شخصيته القوية أمام
امل�ن��اف�س�ين ،رغ ��م ال �ب��داي��ة ال�ك��ارث�ي��ة في
ال ��دوري ليقدم ً
أداء أف�ض��ل م �ب��اراة تلو
ُ
األخ � ��رى .ف��ي م��رح�ل��ة اإلي � ��اب ،ل��م ي�ه��زم
الفريق إال في مباراة واحدة.
ما يهم النادي اآلن هو االستمرار بهذا
ال �ت �ق��دم ل�ل�م�ن��اف�س��ة ع�ل��ى ل�ق��ب ال� ��دوري
امل��وس��م امل�ق�ب��ل ول �ق��ب ال�ـ«ت�ش��ام�ب�ي��ون��ز
ل� �ي ��غ» .وب� �ه ��ذا ال �ت��أه��ل ح �ق��ق سيلفيو
ب ��رل ��وس �ك ��ون ��ي رئ� �ي ��س ال � �ن � ��ادي ق �ف��زة
اقتصادية بتحصيله  30مليون يورو
س� �ت ��دع ��م خ ��زي� �ن ��ة ال� � �ن � ��ادي ف� ��ي س ��وق
االن� �ت� �ق ��االت .وي �ب ��دو أن أول ال� �ق ��رارات
الحكيمة التي سيتخذها برلوسكوني
ون��ائ �ب��ه أدري ��ان ��و غ��ال �ي��ان��ي اس�ت�ب�ع��اد
امل ��درب الحالي ماسيمليانو أليغري،
ح�س��ب م��ا ذك ��رت صحيفة «ال غ��ازي�ت��ا
ديللو سبورت».
أليغري ل��ن ي�ق��دم أف�ض��ل مما ق��دم��ه في
 3م��واس��م .غريب ح��ال ه��ذا امل ��درب .من

أكثر املدربني في إيطاليا وأوروبا إثارة
ل�ل�ح�ي��رة ،ف��ي ب�ع��ض امل �ب ��اري ��ات ،ي�ق� ّ�دم
م��ع فريقه ً
أداء خياليًا ،وف��ي مباريات
ي��رت�ك��ب أخ �ط��اء ال تغتفر تقضي على
أحالم مشجعي الـ«روسونيري» ،ولعل
أبرز مثال على ذلك ،مباراة إياب الدور
ربع النهائي ضد برشلونة التي انتهت
ب �ف��وز األخ �ي��ر  0-4ب�ع��دم��ا ك ��ان ق��د ف��از
 0-2في ال��ذه��اب ،وم�ب��اراة ال��دوري ضد
يوفنتوس في املرحلة  33والتي انتهت
بفوز األخير .0-1
وعلى الرغم من سلبية مغادرة العديد
من النجوم املوسم املاضي وم��ا قبله،
إال أن ه ��ذا ال�ع�م��ل أج �ب��ر ال �ن ��ادي على
االع �ت �م��اد ع �ل��ى ف��ري��ق ش �ب��اب��ي واع� ��د،
يحمل شخصية بطل حقيقي سيحقق
ألقابًا في املستقبل.
م��ع مجموعة م��ن ال�ش�ب��اب ،ب��دأ ميالن
ب� ��إظ � �ه� ��ار ش �خ �ص �ي ��ة ف� �ن� �ي ��ة م� �م� �ي ��زة،

ت�ح�ت��اج ف�ق��ط إل ��ى ال��وق��ت وإل ��ى م��درب
ذي شخصية قوية ق��ادر على توظيف
م� ��وارده ال�ب�ش��ري��ة بشكل م�م�ت��از لبناء
ف��ري��ق ي�م�ت�ل��ك ف �ك �رًا تكتيكيًا واض �ح��ًا
يخدم سنوات طويلة ليعطي النتائج
امل �ط �ل��وب ��ة ،ك �م��ا وض � ��ع خ �ط �ط��ًا ت�لائ��م
العبيه وليس العكس.
السير نحو الظفر باأللقاب يحتاج الى
وق��ت ،الطريق طويل .غير أن جماهير
ميالن ال تحتمل الغياب لفترة طويلة
عن منصات التتويج .تلوح في األفق
أخبار تسر هؤالء ،عن أن إدارة النادي
ت �ف �ك��ر ف ��ي ال �ت �ع��اق��د م ��ع م � ��درب ب��اي��رن
ّ
م�ي��ون�ي��خ ي ��وب ه��اي�ن�ك��س ل�ت�س��ل��م دف��ة
ال� �ت ��دري ��ب خ �ل �ف��ًا ألل� �ي� �غ ��ري .ه��اي�ن�ك��س
سيدير شباب الفريق بأفضل طريقة
ممكنة ك�م��ا داره� ��ا م��ع ب��اي��رن .الصبر
ّ
عليه مكنه من الوصول إلى تقديم فريق
مميز وموسم رائع مع البافاري ،حيث

ت��وج الفريق ببطولة ال��دوري األملاني،
كما أنه تأهل إلى نهائي دوري األبطال
حيث س�ي��واج��ه ب��وروس�ي��ا دورت�م��ون��د
ً
السبت املقبل ،فضال عن نهائي كأس
أملانيا أمام شتوتغارت .ثالثية ستكون
ت��اري �خ �ي��ة ،إال أن م ��ا وص ��ل إل �ي��ه ج��اء

لم ُيهزم ميالن
إال في مباراة واحدة
في مرحلة إياب
الـ«سيري أ»

بونيرا يمدّد عامين
أعلن ميالن عبر موقعه الرسمي
على شبكة «اإلنترنت» تجديد عقد
مدافعه دانييلي بونيرا ملدة عامني حتى
صيف عام  .2015وجاء هذا اإلعالن بعد
رغبة العديد من األندية اإليطالية ،بما
في ذلك يوفنتوس ،بالتعاقد مع بونيرا
الذي دارت العديد من الشائعات حول
رحيله عن الـ «روسونيري» .تجدر اإلشارة
إلى أن عقد بونيرا كان سينتهي مع
ميالن نهاية املوسم الحالي ،وهو
الالعب الثاني الذي يجدد عقده مع
النادي بعد حارس املرمى كريستيان
أبياتي.

نتيجة عمل دؤوب لسنني طوال ،سواء
على الصعيد البدني أو التكتيكي أو
ال�ف�ن��ي .وإلك �م��ال م��ا ي��ري��ده م �ي�لان هو
هاينكس أو م��درب على شاكلته قادر
ع �ل��ى ب �ن��اء ف ��ري ��ق ،ع �ك��س ال �ت �ع��اق��د مع
الع �ب��ي ال �ف��ري��ق ال �س��اب �ق�ين ال�ه��ول�ن��دي
م��ارك ف��ان بوميل أو مواطنه كالرنس
س�ي��دورف اللذين أث ��ارا دهشة العديد
م��ن املحللني ال �ك��روي�ين واس�ت�غ��راب�ه��م،
في ظل الخبرة التدريبية املنعدمة عند
كليهما.
وف��ي ح��ال م�ج��يء هاينكس أو غ�ي��ره،
ف� ��ال � �ت � �ع� ��اق� ��دات ال� �ص� �ي� �ف� �ي ��ة ال ي �ج��ب
أن ت �م��ر م� � ��رور ال � �ك� ��رام ع �ل��ى ال �ف��ري��ق
الـ«لومباردي» .فالنقطة التي تحسب
على سوق انتقاالت ميالن في الشتاء
هي عدم التعاقد مع صانع ألعاب قادر
على تعويض رحيل أندريا بيرلو من
الفريق ليساعد ري�ك��اردو مونتوليفو
في الوسط بعدما فضل الغاني كيفن
برينس بوانتغ اللعب كمهاجم جناح
ع ��وض ��ًا ع ��ن م �ك��ان��ه األص � �ل ��ي ك�لاع��ب
ارت � �ك� ��از رغ� �م ��ًا ع ��ن أل� �ي� �غ ��ري .ال �ف��ري��ق
يحتاج بشدة الى تدعيم خط الوسط
بالعب مميز ،قد يكون حسب ما ذكرت
الصحف اإليطالية الع��ب ري��ال مدريد
ال �ك��روات��ي ل��وك��ا م��ودري�ت��ش أو م��ارك��و
ف�ي��رات��ي الع ��ب ب��اري��س س ��ان جيرمان
املناسبني لتركيبة ميالن الشبابية.
أما الهجوم ،فخطوطه متكاملة بوجود
ستيفان الشعراوي وماريو بالوتيللي
وج �ي��ام �ب��اول��و ب��ات��زي �ن��ي واإلس �ب��ان��ي
ب��وي��ان ك��ري �ك �ت��ش ،غ �ي��ر ان ال ��دف ��اع قد
يقوى من جديد بعودة العب واحد من
سان جيرمان ايضًا ،البرازيلي تياغو
سيلفا ال ��ذي ق ��ال ان ه�ن��اك اح�ت�م��االت
ع�ظ�ي�م��ة ل�ي�ح��ط ف ��ي ال � �ـ«س� ��ان س �ي��رو»
مجددًا.
ال شك ان ميالن على الطريق السليم:
 18لقبًا ف��ي ال � ��دوري 7 ،أل �ق��اب ل��دوري
األبطال .من له ماض عظيم كهذا؛ حتمًا
سيعود إليه.

