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اليابان

جنوب الحدود غرب الشمس

الالعب المفتاح

أكيرا نيشينو

( أ ف ب)

أبرز الالعبين

لم يكن في حسبان الياباني
أكيرا نيشينو أنه سيخوض
غمار بطولة كأس العالم 2018
كمدرب ملنتخب بالده .املدرب
ّ
املحنك صاحب الخبرة
الطويلة في اإلشراف الفني
ّ
على أندية الدوري الياباني ،تسلم مسؤولية
تدريب املنتخب بعد قرار االتحاد الياباني املفاجئ بإقالة املدرب
البوسني وحيد خليلوزيتش .ولم يملك نيشينو الكثير من
الوقت لالستعداد لكأس العالم ،ذلك ّ
ألن االتحاد الياباني لكرة
القدم قرر تعيينه قبل شهرين على انطالق نهائيات كأس العالم
في روسيا .يحمل عام  1996ذكرى شكلت بصمة عميقة في
تاريخ العب خط الوسط .ال ينسى الياباني املباراة االفتتاحية
متوقع
بأوملبياد أتالنتا ،التي قاد فيها املنتخب الوطني لفوز غير
ً
على املنتخب البرازيلي ،والذي كان يضم حينها بني صفوفه كال
من :روبرتو كارلوس ،بيبيتو رونالدو ،وريفالدو .وعلى الرغم
من عدم خوضه أكثر من  12مباراة مع ًمنتخب بالده كالعب،
إال ّأن ما قدمه في تلك املباراة كان كفيال بتحويله إلى أشهر
العبي بالده.
تولى تدريب أندية عدة في الدوري الياباني ،أبرزها نادي غامبا
أوساكا الذي قاده طوال عشرة مواسم ،قبل أن يعني مديرًا
فنيًا لالتحاد الياباني لكرة القدم عام  .2016حقق مع أوساكا
العديد من اإلنجازات ،إذ قادهم للفوز بلقب دوري أبطال آسيا
عام  ،2008ليكونوا بذلك أول فريق ياباني يتوج بهذا اللقب.
كما أصبح نيشينو أول مدرب يفوز بأربع بطوالت مختلفة مع
النادي الياباني (دوري أبطال آسيا ،كأس اإلمبراطور ،كأس
الدوري الياباني ،بطولة الدوري الياباني) .بعد سجله الحافل
باألرقام املميزة والبطوالت املحققة ،استحق بجدارة لقب مدرب
العام للدوري الياباني مرتني ( ،)2005-2000كما حصد لقب
مدرب العام بحسب االتحاد اآلسيوي لكرة القدم (.)2008
وعلى الرغم من ّأن نيشينو سبق ّأن تولى تدريب منتخبي
الناشئني دون الـ  20عامًا والشباب دون الـ  23عامًا ،إال ّأن
تجربته مع املنتخب األول هي األولى .وهو يأمل قيادة رجاله
لتخطي الدور األول بالبطولة األهم عامليًا ،كما حدث سابقًا في
َ
نسختي  2002في كوريا الجنوبية واليابان ،و 2010في جنوب
أفريقيا.

ناكاتا ...أو «الكابتن ماجد»
◄ شونسوكي ناكامورا
أحــد عمالقة خــط وســط منتخب اليابان في
السنوات األخيرة .لعب  98مباراة دولية سجل
خاللها  24هدفًا ،كما قــاد بــاده إلــى إحــراز
لقب كأس أمم آسيا  2004في الصني حيث
أح ــرز جــائــزة أفـضــل العــب فــي الـ ــدورة .كان
ناكامورا يتميز بتمريراته الدقيقة وضرباته
الحرة التي تمزق شباك مرمى الخصم .لعب
مع أندية عدة في القارة العجوز ،لكن أمجاده
صنعها مع نادي سلتيك االسكتلنديّ .توج
بالعديد مــن األلـقــاب الـفــرديــة ،أبــرزهــا جائزة
أفضل العب في الدوري الياباني لعام .2000

ّ
يتميز اليابانيون دائمًا بروحهم االنتصارية

زهراء رمال
ب ـس ـي ــوف ح ـ ــادة ومـ ـ ـه ـ ــارات ق ـتــال ـيــة،
سـيـطــرت عـلــى ال ـيــابــان لـنـحــو تسعة
قرون مجموعة من املحاربني النبالء
عــرفــوا بــالــ«الـســامــوراي» .كــانــوا أكثر
مــن م ـجــرد مـقــاتـلــن كــرســوا أنفسهم
لـلـطــاعــة املـطـلـقــة لـلـقــائــد واإلخـ ــاص
التام لإلمبراطور .تقاليدهم وعاداتهم
شـ ـكـ ـل ــت ج ـ ـ ـ ــزءًا كـ ـبـ ـيـ ـرًا م ـ ــن ال ـث ـق ــاف ــة
اليابانية ،إذ تجذرت فنونهم القتالية
فــي اإلرث الحضاري الياباني ،لذلك
ليس من املستغرب أن يلقب املنتخب
الياباني بالـ«الساموراي األزرق» .لم

يـكــن مـفـهــوم لـعـبــة ك ــرة ال ـقــدم جــديـدًا
ع ـل ــى ال ـش ـع ــب ال ـي ــاب ــان ــي لـتـشــابـهـهــا
مع لعبة الكيماري التاريخية ،وهي
ريــاضــة «رك ــل» قديمة اقتصرت على
النبالء من أبناء البالط اإلمبراطوري
وأبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء الـ ـطـ ـبـ ـق ــة األرس ـ ـت ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة
وامل ـحــاربــن الـكـبــار .وعـلــى الــرغــم من
ذلك ،ذهل اليابانيون عندما شاهدوا
م ـب ــاراة ك ــرة ق ــدم لـجـنــود بريطانيني
على السواحل اليابانية ،لتقام بعدها
بخمس سنوات فقط أول مباراة كرة
قدم بني ناديني يابانيني.
ّ
في  ،1873نظم أحــد ضباط البحرية
ً
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة م ـ ـب ـ ــاراة ل ـك ـت ـي ـب ـتــه فــي

كــرة الـقــدم على الـســواحــل اليابانية.
وكانت تلك املــرة األولــى التي يشاهد
ّ
اليابانيون مـبــاراة لكرة القدم.
فيها
ّ
ولـكــن أص ــول ه ــذه الــريــاضــة ذكــرتـهــم
بالـ«الكيماري» اليابانية .وبعد تلك
الـ ـح ــادث ــة ب ـخ ـمــس س ـ ـنـ ــوات ،أق ـي ـمــت
م ـ ـبـ ــاراة ب ــن ن ــادي ــن ي ــاب ــان ـي ــن هـمــا
ري ـغ ـي ـت ــا كـ ـ ــوب ويـ ــوكـ ــوهـ ــامـ ــا .م ــرت
عقود من الزمن وانتشرت كــرة القدم
على نحو واس ــع فــي الـيــابــان (تعني
مـ ـص ــدر ال ـش ـم ــس ب ـح ـســب الـتـسـمـيــة
الـقــديـمــة كـمــا هــو شــائــع) فـتــم إنـشــاء
ات ـح ــاد الـلـعـبــة ع ــام  .1921امل ـشــاركــة
ف ــي األلـ ـع ــاب األومل ـب ـي ــة ب ــرل ــن 1936

جعلت املنتخب الياباني أول منتخب
آس ـ ـ ـيـ ـ ــوي يـ ـت ــأه ــل إلـ ـ ـ ــى األوملـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــاد.
وج ـ ــاءت امل ـشــاركــة ف ــي أومل ـب ـيــاد نيو
مـكـسـيـكــو  1968لـتـحـمــل م ـع ـهــا أول
تتويج بامليدالية البرونزية .ويعتبر
هــذا اإلنجاز أفضل إنجاز في تاريخ
آس ـيــا ف ــي ال ـ ـ ــدورات األومل ـب ـي ــة .وبـعــد
سنوات طويلة ،شهد عام  1993مولد
الـ ــدوري االح ـتــرافــي الـيــابــانــي فــي 15
أيــار /مايو .شــارك في ال ــدوري آنــذاك
العبون ،أمثال :زيكو وغــاري لينيكر
ودونغا وبيير ليتبارسكي حيث كان
من املتوقع أن يجذب الدوري الجديد،
بـمــا فـيــه مــن ن ـجــوم ،الـجـمـهــور ومعه

■ تأهل املنتخب الياباني أول مرة في تاريخه إلى كأس
العالم عام 1998
■ أفضل نتيجة لليابان في نهائيات كأس العالم هي
الوصول إلى الدور الثاني عام 2002
■ أكبر فوز لها كان على الفيليبني عام  1967بنتيجة - 15
 0وأقسى خسارة كانت أمام الفيليبني أيضًا في عام 1917
بنتيجة  2ـ 15
■املنتخب الوحيد من خارج القارة األميركية الذي شارك
في بطولة كوبا أميركا

تدخل الكرة اليابانية عجلة التطور.
وفي التسعينيات من القرن أيضًا ،بدأ
العمل على تطوير املنتخب من خالل
افـتـتــاح مـ ــدارس كــرويــة واالسـتـعــانــة
بخبراء كرويني من القارة األوروبية،
ً
ل ـت ـكــون ث ـمــار ه ــذا ال ـع ـمــل ت ــأه ــا أول
لكأس العالم في  .1998وبعدها بعام
حقق منتخب شباب اليابان امليدالية
الفضية في كأس العالم للشباب الذي
أقيم فــي نيجيريا .وفــي لبنان 2000
توجت بلقب البطولة اآلسيوية ،ومن
ثم استضافت نهائيات كــأس العالم
بــالـتـعــاون مــع كــوريــا الجنوبية عــام
 ،2002لـكــن ال ـك ــرة الـيــابــانـيــة شـهــدت
تـ ــراج ـ ـعـ ــا مـ ـلـ ـح ــوظ ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخيرة.
أمــا أسباب هــذا التراجع ،فتعود إلى
أسباب «فنية» عــدة ،لكنها بالتأكيد
ّ
يتميز اليابانيون
ليست ثقافية ،إذ
دائـ ـم ــا ب ــروح ـه ــم االنـ ـتـ ـص ــاري ــة ،وم ــا
يهمهم في األداء هو الدقة والتنظيم.
التراجع سببه غالبًا ضعف املنافسة
آس ـي ــوي ــا ،ح ـيــث ي ـجــد «الـ ـس ــام ــوراي»
نفسه متفوقًا وعمالقًا ،بينما يواجه
في املونديال فرقًا أشد بطشًا من تلك
التي يواجهها في آسيا .إال أن الروح
الـيــابــانـيــة هــي روح واحـ ــدة ،مــن أول
حدودها إلى آخرها ،وتجمع الالعبني
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري امل ـح ـل ــي م ــع امل ـح ـتــرفــن
خ ــارج ال ـح ــدود .وه ــذا يـضـفــي دائـمــا
ع ـلــى ال ـي ــاب ــان س ـح ـرًا ي ـن ـقــص كـثـيـرًا
الفرق األخرى.

◄ يوشي كاواغوتشي
اش ـت ـه ــر حـ ـ ــارس امل ــرم ــى والـ ـق ــائ ــد ال ـســابــق
للمنتخب الياباني بتصدياته القوية لضربات
الجزاء والتي أنقذ عبرها منتخب بــاده من
ال ـ ّخ ـس ــارة املـحـتـمــة ف ــي أك ـث ــر م ــن مـنــاسـبــة.
مــثــل كــاواغــوت ـشــي ب ــاده فــي أك ـثــر مــن مئة
مـبــاراة دولـيــة مــع املنتخب الياباني ،وشــارك
أربع مرات في بطولة كأس العالم لكرة القدم
( .)2010 ،2006 ،2002 ،1998كما كانت له
مساهمة كبيرة في مساعدة املنتخب بالفوز
بكأس أمم آسيا  2004في الصني.
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صرح هيديتوشي ناكاتا ،العب منتخب اليابان ،بعد مباراة البرازيل في كأس العالم أملانيا ،2006
أن املسلسل الكارتوني «الكابنت تسوباسا» أو الكابنت ماجد كما نعرفه بالعربية ،كان مصدر إلهامه
طوال مسيرته الكروية .ولد ناكاتا في  22كانون الثاني /يناير  1977في ياماناشي في اليابان،
وكان أحد أفضل الالعبني اآلسيويني املحترفني في أوروبا ،وقد لعب لعدة أندية شهيرة مثل نادي
روما ونادي بولتون وأندرز اإلنكليزي .كانت بدايته في بيلمار هيراتسوكا الياباني وذلك في
 1995بعدها مثل املنتخب الياباني في أوملبياد أتالنتا  ،199وكان عمره  19سنة ،وقدم مستويات
لفتت األنظار وتوج على أثرها بجائزة أفضل العب في القارة اآلسيوية عام  1997ليصبح أصغر
العب آسيوي يحقق هذه الجائزة .ولم يتوقف عند هذه الجائزة ،فعاد ليقود منتخب بالده وللمرة
األولى في تاريخه نهائيات كأس العالم في فرنسا  .1998وفي العام نفسه انتقل إلى بيروجيا
في إيطاليا وسجل في مباراته األولى هدفني في مرمى يوفنتوس .ولعب بعدها في روما وبارما
وفيورنتينا .ثم انتقل إلى نادي بولتون وأندرز اإلنكليزي ولعب معهم  16مباراة وسجل هدفًا
واحدًا في موسم  2006-2005ليختتم مسيرته الكروية هناك.

