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رياضة

رياضة
ّ
األوروبية
الدوريات

كأس آسيا 2019

مهاجم رحل ومهاجم أتى

صراع بين البولنديين في الـ«سان سيرو»
حسن رمضان
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،شـ ــاهـ ــد م ـش ـج ـع ــو الـ ـف ــري ــق
مهاجمهم الجديد
اللندني تشيلسي
ّ
يرتدي قميص ناديهم املفضل .الرقم
 ،9الـ ّـرقــم الــذي لــم يستطع الكثير من
املهاجمني السابقني الذين ّ
مروا على
«البلوز» أن يتخلصوا من لعنته ،هو
رق ــم امل ـهــاجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي غــونــزالــو
هيغوايني العــب مـيــان الـســابــق .إذًا،
هـ ـك ــذا ان ـت ـه ــى م ـس ـل ـســل «ال ـب ـي ـب ـي ـتــا»
مــع مـيــان .مسلسل ،لــم يــدم أكثر من
 22حـلـقــة ،سـ ّـجــل خــالـهــا هيغوايني
ثمانية أه ــداف فـقــط .هــذا مــا لــم يكن
ّ
ي ـتــوقـعــه امل ـه ــاج ــم ،الـ ــذي اع ـت ــاد على
ت ـس ـج ـي ــل ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األهـ ـ ـ ـ ــداف مــع
ال ـف ــرق ال ـســاب ـقــة .م ـيــان مـخـتـلــف عن
تشيلسي ،وهيغوايني مــن املمكن أن
ي ـكــون ع ـلــى ح ــق ،فـتـشـيـلـســي ب ــدوره
بـحــاجــة مل ـهــاجــم ،ي ـع ـ ّـوض اإلسـبــانــي
ألفارو موراتا الذي أصبح قريبًا جدًا
م ــن أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد .ف ــي تشيلسي،
األجـ ــواء مختلفة ،والــاع ـبــون الــذيــن
سـيـكــونــون بـجــانــب غــونــزالــو ،أفضل
مـنـهــم ف ــي م ـيــان (ع ـلــى أق ــل تـقــديــر).
طبعًا ،فــي تشيلسي ال وج ــود ملــدرب
ك ـج ـي ـنــارو غـ ــاتـ ــوزو ،ال ي ـع ــرف قيمة
الالعبني ،وال ّ
يقدرها بحسب النقاد.
أصل املشكلة التي يعاني منها النادي
ال ـلــوم ـبــاردي ال ـي ــوم ،تختصر بكلمة
واحدة :غاتوزو .املدرب الذي وفي كل
ّ
م ـب ــاراة ،ي ـقـ ّـدم ملشجعي مـيــان خطة
جــديــدة ،وأسـمــاء فــي مــراكــز مختلفة.
غــونــزالــو رح ــل ليلتقي بماورتسيو
ســاري ،املــدرب الذي ّ
سجل هيغوايني
تـحــت إش ــراف ــه  36هــدفــا ف ــي الـ ــدوري
اإلي ـطــالــي (رق ــم ق ـيــاســي) .ف ــي مـيــان
ال وج ـ ـ ـ ــود لـ ـ ـس ـ ــاري ،وال ل ـك ــون ـت ــي،
وال لـغــاسـبـيــريـنــي ،وال لسيميوني
انزاغي ،ميالن لديه غاتوزو.
يـكـفــي لـلـمـتــابـعــن م ـشــاهــدة م ـبــاراة
واح ـ ـ ــدة ملـ ـي ــان ،مل ـع ــرف ــة أن ال ـفــريــق
يلعب مــن دون هـ ّ
ـويــة وه ــدف ،نظرًا
لــوجــود غــاتــوزو .فــي م ـبــاراة ،يلحظ
فيها أداء هجومي مــن مـيــان ،وفي
أخـ ـ ـ ــرى ،ي ـش ـع ــر امل ـش ـج ـع ــون بــأن ـهــم
يشاهدون مباراة لفريق سبال على
ّ
دفاعية وعقم
سبيل املثال ،تشكيلة
هـ ـج ــوم ــي ي ـ ـطـ ــرح ت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤالت ع ـ ــدة.
ال ـص ـف ـق ــة الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي أبــرم ـت ـهــا
إدارة «ال ــروس ــون ـي ــري» ،وال ـت ــي كــان

يعاني ميالن
من عقم
هجومي
(فايز نور الدين
ـ أ ف ب)

خلفها« ،ثعلب امليركاتو» ،البرازيلي
ل ـ ـيـ ــونـ ــاردو ،س ـت ـع ــود ع ـل ــى الـ ـن ــادي
بإضافات كبيرة ،نظرًا لقيمة الشاب
الـبــرازيـلــي لــوكــاس بــاكـيـتــا .األخـيــر،
صـ ــانـ ــع ألـ ـ ـع ـ ــاب ب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي ،مـ ـه ــاري
وقوي في التسديد ،العب ّ
مميز بكل
ّ
مــا تعينه الـكـلـمــة مــن مـعـنــى .إال أن
غاتوزو ،يستمر مباراة تلو األخرى،
في إشــراكــه في مركز ،لم ولــن يعتاد
عليه باكيتا في حياته .صاحب الرقم
 ،39أثبت أن قدراته ومهاراته الفردية
ع ــالـ ـي ــة ،وأنـ ـ ـ ــه ي ـس ـت ـط ـيــع أن ي ـك ــون
«التريكوارتيستا» الحلم بالنسبة
مل ـي ــان .وع ـنــد ذك ــر غ ــات ــوزو ،وال ــذي
جاور املهاجم اإليطالي بيبو إنزاغي
في غرف مالبس ّميالن منذ سنوات،
ل ــن ي ـت ـفــاجــأ ال ـن ــق ــاد وامل ـع ـن ـي ــون من
ّ
أهمية
تصرفات م ــدرب ،كــان يعطي
لالعب «متواضع املستوى» كباتريك
كوتروني ،على حساب مهاجم كبير

وصــاحــب خـبــرة كهيغوايني .مما ال
ش ــك ف ـيــه ،أن كــوتــرونــي الع ــب شــاب
ّ
وهـ ـ ّـداف جـيــد ،إال أن الـفــريــق تعاقد
م ــع م ـهــاجــم ،م ــن ب ــن أف ـضــل خمسة
مهاجمني في العالم حاليًا ،ومع ذلك،
ي ـق ــوم غ ــات ــوزو ب ــإش ــراك املـهــاجـمــن

يلعب نادي ميالن
تحت قيادة غاتوزو
من دون روح أو هوية
كروية واضحة

مـ ـ ـع ـ ــا ،لـ ـيـ ـتـ ـص ــارع ــا ع ـ ـلـ ــى ت ـس ـج ـيــل
ً
األه ـ ـ ــداف .وهـ ــذا م ــا ح ــدث ف ـع ــا في
كثير من املباريات ،الجمهور يشاهد
هيغوايني في مركز صناعة اللعب،
ولـيــس رأس الـحــربــة ،بسبب وجــود
كوتروني الدائم في منطقة الجزاء.
مــن األف ـضــل لهيغوايني ومل ـيــان ما
ح ــدث .فـمـيــان لــم يـكــن يستفيد من
هيغوايني ،والعكس صحيح .املركز
الــرابــع هــو ال ـهــدف الــرئـيـســي إلدارة
مـيــان هــذا املــوســم ،والـحـفــاظ عليه
س ـي ـك ــون امل ـه ـ ّـم ــة األص ـ ـعـ ــب .م ـب ــاراة
اليوم أمــام نابولي ،ستكون صعبة
كثيرًا على ميالن ،نظرًا ّ
لقوة فريق
الجنوب وللفترة الجيدة التي يمر
فيها .ومــن املمكن أن يكون الظهور
األول أيضًا ،ملهاجم جنوى السابق
والع ـ ــب م ـي ــان ال ـح ــال ــي ال ـبــول ـنــدي
ك ــريـ ـسـ ـت ــوف ب ـ ـيـ ــاتـ ــك ،الـ ـ ـ ــذي ي ـك ــون
الـضـغــط األك ـبــر عليه مــن دون شــك.

(املباراة  21:30بتوقيت بيروت)
بالنسبة لنابولي ،الوضع في السان
ب ــاول ــو م ـخ ـت ـلــف ك ـث ـي ـرًا ع ـ ّـم ــا ه ــو فــي
سـ ـ ــان س ـ ـيـ ــرو .اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فـ ــي األداء،
واق ـت ـن ــاع ش ـبــه تـ ــام ب ــامل ــرك ــز ال ـثــانــي،
نـظـرًا لغياب املنافسة ،بعد أن ابتعد
الـيــوفــي بتسع نـقــاط عــن الجنوبيني.
سـ ـتـ ـك ــون مـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـ ــن م ـه ــاج ـم ــن
بــول ـنــديــن ،األول يـحـمــل ع ـلــى عــاتـقــه
ً
عبئًا ثقيال في ميالن ،والثاني يعيش
أفضل فتراته ،كيف ال وهــو بعيد عن
اإلصابات .ميليك ،املهاجم البولندي،
الــذي أثبت نفسه في نابولي ،بعد أن
ك ــان كــل مــن اإلصــابــة وس ــاري يـحـ ّـدان
مـ ــن ت ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـوره .الـ ـ ـي ـ ــوم ،وتـ ـح ــت ق ـي ــادة
املـ ــدرب املـمـيــز ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي ،ها
هـ ــو م ـي ـل ـي ــك يـ ـب ــره ــن ل ـل ـج ـم ـيــع ب ــأن ــه
م ــن طـيـنــة املـهــاجـمــن ال ـك ـبــار .إضــافــة
لـتـســديــداتــه املـتـقـنــة ،ورأس ـيــاتــه التي
ال تـخـيــب ،مليليك خــاصـ ّـيــة التسجيل
مــن ال ـك ــرات الـثــابـتــة ،حـيــث أن ــه ّ
سجل
ه ــدف ــن م ــن هـ ــذه الـ ـك ــرات (مـ ــن بينها
األخـ ـي ــرة أم ـ ــام الت ـس ـيــو وال ـت ــي كــانــت
حاسمة) .في نابولي ،األجــواء ليست
ّ
ّ
متوترة ،إال أن غياب الفريق وبعده عن
منصات التتويج ،يجعل من الالعبني
يحلمون بــالـخــروج .على رغــم البيئة
ّ
النابوليتانية الجميلة ،إال أن املصلحة
الـشـخـصـيــة وال ــذه ــب يـبـقـيــان قـبــل أي
شـ ـ ــيء .املـ ــدافـ ــع ال ـس ـي ـن ـغــالــي كــال ـيــدو
كوليبالي ،من بني األسماء املطروحة
لـ ـلـ ـخ ــروج م ـ ــن ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،إل ـ ــى ج ــان ــب
صاحب الثالث رئــات ،البرازيلي آالن.
عــدم الــوقــوف على منصات التتويج،
أم ــر يـجــب أن تـتــداركــه إدارة نــابــولــي،
فكوليبالي وآالن ال ـيــوم ،ربـمــا يشعر
لورنزو إنسيني بالشعور عينه ،األمر
كذلك بالنسبة لزلنسكي وغيرهم من
ال ــاع ـب ــن .ع ـلــى الـ ـ ــورق ،املـ ـب ــاراة أم ــام
ميالن فــي ســان سـيــرو ،سيكون كعب
نــابــولــي فيها أعـلــى مــن امل ـيــان ،نظرًا
لـلـفــوارق بــن املــدربــن ،وبــن الالعبني
ّ
ّ
حتى ،إال أن ميالن ،لطاملا كان ندًا قويًا
أمام الفرق الكبيرة ،وهذا ما شاهدناه
أم ـ ــام يــوف ـن ـتــوس ف ــي كـ ــأس ال ـســوبــر.
وف ـ ــي مـ ـب ــاري ــات أخـ ـ ــرى م ــن ال ـج ــول ــة،
يستقبل أتالتنا في ملعبه «بيرغامو»
ف ــري ــق رومـ ـ ــا ،بـيـنـمــا س ـت ـســافــر بعثة
الـ«بيانكونيري» إلــى روم ــا ،ملواجهة
قـ ّ
ـويــة أمــام التسيو فــي أبــرز مباريات
هذا األسبوع من الدوري اإليطالي.

حقق المنتخب القطري فوزًا مهمًا على منتخب كوريا
الجنوبية المدجج بالنجوم .كوريا التي هزمت ألمانيا في
دون ّرد
مونديال روسيا األخير ،ها هي اليوم تخسر بهدف ّ
أمام المنتخب القطري ،الذي يعتمدعلى تشكيلة شابة.

هنري يخرج وجارديم يعود
وأشــارت الصحيفة إلى أن املــدرب البرتغالي سيعود إلى
منصبه بعد  3أشهر ونصف من إقالته ،ولكن لم يتأكد
بـعــد هــل سـيـقــود الـفــريــق فــي م ـبــاراة دي ـجــون مـســاء غـ ٍـد
السبت أو يبقى فــرانــك باسي فــي مقعد امل ــدرب املؤقت.
وك ــان ن ــادي مــونــاكــو قــد أعـلــن فــي بـيــان رسـمــي تعليق
مهمات املدير الفني تييري هنري ،على أن يقود باسي
تدريبات الفريق خالل اليومني املاضيني .وكان هنري قد
قاد موناكو للفوز في  4مباريات مقابل  5تعادالت و11
هزيمة ،حيث حصل موناكو على نقطتني فقط في آخر
 5مـبــاريــات بــالــدوري ،ويحتل حاليًا املــركــز قبل األخير
ليبقى مهددًا بقوة للهبوط لــدوري الــدرجــة الثانية .وفي
الفترة األخيرة ،أقـ ّـر تييري هنري أكثر من مرة بمعاناة
موناكو في املباريات التي يخوضها على ملعبه «لويس
الـثــانــي» ،حيث لــم يحقق الفريق ســوى فــوز وحيد عليه
طوال املوسم الجاري .وكانت الضربة األقوى التي تلقاها
هنري ،خسارته في كأس فرنسا قبل أيام وخروجه من
ال ــدور ( ،)32بعد السقوط فــي عقر داره بنتيجة ()3-1
على يد نادي ميتز.

دورتموند يدافع عن الصدارة
ي ـضــع بــروس ـيــا دورت ـم ــون ــد ،م ـت ـصــدر الـ ـ ــدوري األمل ــان ــي،
نـصــب عـيـنـيــه مـهـمــة ال ـح ـفــاظ عـلــى ف ــارق ال ـن ـقــاط الـســت
الـتــي تفصله عــن م ـطــارده بــايــرن ميونيخ ،وذل ــك عندما
يستضيف هــانــوفــر ال ـيــوم فــي املــرحـلــة الـتــاسـعــة عشرة
ـراز
من ال ــدوري .وتبدو مهمة دورتموند الساعي إلــى إحـ ً
لقب «البوندسليغا» للمرة األولــى منذ عــام  2012سهلة
بمواجهة هانوفر صاحب املركز الـ 17قبل األخير ،والذي
ُمني بخمس هزائم في مبارياته السبع األخـيــرة .ويجب
عـلــى هــانــوفــر مـعــرفــة كـيــف يـتـعــامــل مــع الـهـجــوم الـقــوي
لدورتموند الــذي سجل  45هدفًا في  18مـبــاراة ،إضافة
ّ
إلى صالبة دفاعه ،حيث لم تتلق شباك «بطل الخريف»
سوى  18هدفًا .في املقابل ،يخوض بايرن ًميونيخ بطل
ً
املــواســم الستة األخـيــرة ب ــدوره م ـبــاراة سهلة أيضًا أمــام
شـتــوتـغــارت غـ ـدًا ،إذ لــن يـجــد صـعــوبــة فــي الـتـغـلــب على
ضيفه صاحب املركز الــ 16واملهدد بالهبوط إلى الدرجة
الثانية .والنادي البافاري يخوض أول مباراة له عام 2019
ّ
واستعد للقاء املنتظر في ظل عــدة غيابات،
على ملعبه،
على غرار كل من سيرجي غنابري ،الهولندي أريني روبن،

َّ
الفرنسيني فرانك ريبيري وكورنتني توليسو.
إلى جانب
ويلعب اليوم بروسيا مونشنغالدباخ ثالث الترتيب مع
أوغسبورغ ،وفولفسبورغ مع باير ليفركوزن ،وفرايبورغ
مع هوفنهايم ،وماينتس مع نورمبرغ وفيردر بريمن مع
أينتراخت فرانكفورت .وتختتم املرحلة غدًا بلقاء فورتونا
دوسلدورف مع اليبزيغ.

اإلمارات بدورها فازت على أستراليا .ربما هي أكثر الصور
وضوحًا عن أن التوازن موجود في آسيا بين المنتخبات.
ّ
العربية إضافة
في نصف نهائي آسيا توجد المنتخبات
إلى إيران ،بالعالمة الكاملة وبشباك نظيفة

ّ
ميزان كرة القدم ثابت في القارة الصفراء

منتخبات شرق آسيا ليست «بعبعًا»
حسين فحص
«كرة القدم في هذه املنطقة مختلفة
وبحاجة إلــى التنظيم واملسؤولية.
كـ ـثـ ـي ــرون يـ ـ ــريـ ـ ــدون ال ـت ـس ـل ـي ــة دون
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة» .هـ ـ ــذا مـ ــا قـ ــالـ ــه مـ ــدرب
م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــراق لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم
السلوفيني سريتشكو كاتانيتش
ّ
العربية،
عــن كــرة الـقــدم فــي املنطقة
مـلـخـصــا الـكـثـيــر م ــن األس ـب ــاب الـتــي
ت ـ ـحـ ــول دون ال ـ ـتـ ــوافـ ــق ب ـ ــن ش ـغــف
ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة بــالـكــرة وإمـكــانــات
م ـن ـت ـخ ـب ــات ـه ــا .ف ــالـ ـبـ ـع ــض ي ـ ـ ــرى أن
منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية
يتفوقان على املنتخبات العربية أو
منتخبات غــرب ال ـقــارة ،ولـكــن نظرة
هادئة تظهر عكس ذلك.
رغـ ـ ــم أن ال ـ ـهـ ــوة بـ ــن ق ـط ـب ــي الـ ـق ــارة
ال ـص ـف ــراء ق ــد ي ـب ــدو ض ـخ ـمــا لـلــوهـلــة
األول ـ ــى ،غـيــر أن ال ـف ــارق ال ـشــاســع قد
ال يـ ـك ــون م ـ ــوج ـ ــودًا .تـ ـتـ ـع ــادل بـعــض
فـ ـ ــرق غـ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا بـ ــاإلم ـ ـكـ ــانـ ــات مــع
نظيراتها الشرقية .فاملهارة واملوهبة
موجودتان بكثرة في البلدان العربية
وب ـل ــدان غ ــرب آس ـي ــا ،ول ـعــل م ــا يــؤكــد
ذلك ،فوز قطر على كوريا أمس .كذلك
ّ
فــإن األندية العربية تقدم مستويات
ّ
مـ ـم ــي ــزة ،وت ــذه ــب ب ـع ـي ـدًا ،س ـ ــواء فــي
بـطــولــة آسـيــا أو بـطــولــة ك ــأس العالم
لألندية.
ّ
تـ ـج ــل ــت الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة الـ ـع ــربـ ـي ــة ع ـلــى
ك ـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ف ـ ــي أوائ ـ ـ ــل
الثمانينيات ،بــدءًا من فــوز املنتخب
ال ـكــوي ـتــي ب ـك ــأس آس ـي ــا عـ ــام ،1980
وان ـت ـه ـ ً
ـاء ب ـفــوز املـنـتـخــب الـسـعــودي
بــال ـل ـقــب ع ـي ـنــه عـ ــام  ،1996لـتـنـتــزع
املنتخبات العربية بني تلك األعــوام
 4ألـقــاب آسيوية مــن خمسة ممكنة.
ل ــم يـنـحـصــر ال ـن ـجــاح الـ ـك ــروي ال ــذي
شـ ـه ــده ال ـ ـعـ ــرب فـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار الـ ـق ــاري
فقط ،إذ فــاز املنتخب السعودي في

نجحت قطر بإقصاء
كوريا ،وإيران بإقصاء
الصين ،ليتأكد أن
منتخبات شرق القارة
ال تتفوق على
منتخبات الغرب
أنفق االتحاد الياباني
على كرة القدم
ما يقارب  130مليون
دوالر عام 2015

تلك الفترة بـكــأس العالم للناشئني
ال ــذي أقـيــم فــي اسكتلندا عــام .1989
ٌ
سيطرة مطلقة ملنتخبات غرب آسيا
في الفترة املمتدة بني عامي  1968و
 ،1996حققت خــالـهــا سبعة ألـقــاب
آسـيــويــة مــن أصــل  8ممكنة ،غير أن
هذه السيطرة تالشت تدريجًا مقابل
تعاظم قوة القسم الشرقي من القارة،
التي شكلت الثقل في الفترة األخيرة.
ب ــدأ االخـ ـت ــال ف ــي م ـي ــزان الـ ـق ـ ّـوة بني
قـ ـطـ ـب ــي آس ـ ـيـ ــا مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة األلـ ـفـ ـي ــة
الجديدة ،بالتزامن مع زيــادة اهتمام
الـيــابــان وكــوريــا الـجـنــوبـ ّـيــة بتطوير
مستوى منتخبيهما ،لتشهد بعدها
دول الشرق سيطرة شبه مطلقة على
األلـقــاب اآلسيوية .منذ بداية األلفية
حتى اآلن ،فازت منتخبات الشرق بـ4
أل ـق ــاب ل ـكــأس آس ـيــا م ــن أص ــل خمس

استحق المنتخب القطري ّ
التأهل (موقع االتحاد اآلسيوي )

اتفق نادي موناكو الفرنسي مع مدربه السابق البرتغالي
ل ـيــونــاردو ج ــاردي ــم ،لـيـعــود وي ـتــولــى مـســؤولـيــة الـفــريــق،
بعد تجميد املدير الفني الحالي تييري هنري .وكشفت
صحيفة «ليكيب» أن جــارديــم ووكـيــل أعـمــالــه خورخي
مينديز تقابال مع فاديم فاسيليف نائب رئيس النادي
وات ـف ـق ــوا ع ـلــى تــوق ـيــع ت ـعــاقــد يـمـتــد ملــوس ـمــن ون ـصــف.
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نسخ ،توجت منها اليابان بثالثة ،ما
جعلها أكثر من توج بلقب كأس آسيا،
م ـقــابــل ب ـطــولــة واح ـ ــدة ألوس ـتــرال ـيــا،
الـ ـت ــي ت ــوج ــت ب ـل ـق ـب ـهــا ال ــوحـ ـي ــد فــي
النسخة املاضية بعد انضمامها إلى
القارة اآلسيوية.
ي ـعــود ت ـفــوق مـنـتـخـبــات ش ــرق آسيا
ّ
ـاب
عـلــى نـظـيــراتـهــا فــي ال ـق ــارة ألس ـبـ ٍ
عديدة ،أهمها احتراف الالعبني في
ال ـخ ــارج .يـتــاح لــاعــب عـنــد احـتــرافــه
خارج حدود القارة ،اكتساب ثقافات
ك ــروي ــة ج ــدي ــدة ت ـع ــود ع ـل ـيــه وع ـلــى
م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده بــامل ـن ـف ـعــة .أسـ ـل ـ ٌ
ـوب
ط ـب ـق ـتــه كـ ــل مـ ــن كـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
وال ـيــابــان ،بعد أن أتــاحــت لالعبيها
فــرصــة ال ـتــوزع بــن مختلف األنــديــة
األوروب ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــة .فـ ــي ب ـ ــاد غ ـ ــرب آس ـي ــا،
ي ـك ــون االح ـ ـتـ ــراف غ ــال ـب ــا م ـح ـصــورًا
ضمن القارة الصفراء ،حيث تتحقق
أحــام أغلب الالعبني إثــر التحاقهم
ّ
الخليجية بسبب ارتـفــاع
بــاألنــديــة
ّ
األجور .األرقام الفلكية التي ً تدفعها
األن ــدي ــة الـخـلـيـجـيــة م ـق ــارن ــة بـبــاقــي
أن ــدي ــة الـ ـق ــارة ،انـعـكـســت سـلـبــا على
م ــردود منتخباتهم الوطنية أيضًا،
إذ إن تفضيل الالعب البقاء في دولته
دون التفكير في االنفتاح كرويًا على
بــاقــي ال ـ ــدول ،سـيـحــول دون تطوير
الفنية والتكتيكية على ٍّ
ّ
حد
مهارته
ســواء .من أسباب تراجع منتخبات
غ ــرب آسـيــا أي ـضــا ،املـفـهــوم الخاطئ
ملـصـطـلــح «احـ ـ ـت ـ ــراف» ،ال ـ ــذي ي ــؤدي
دورًا ب ــارزًا فــي الـحــؤول دون تطوير
منتخبات غرب آسيا .تعتمد بعض
املنتخبات العربية على استقطاب
الع ـب ــن يـحـمـلــون األص ـ ــول الـعــربـيــة
(بلد أهلهم) ويحترفون في الدرجات
الدنيا من الــدوريــات غير اآلسيوية.
وبفعل االنبهار الزائد ،يدخل هؤالء
الــاع ـبــن ف ــي تـشـكـيــات املنتخبات
بشكل أســاســي على حـســاب العبني
ٍ
محليني ذي جود ٍة أفضل ،ما يعكس
ً
خـلــا واض ـحــا فــي املـنـظــومــة .الحكم
على قيمة الدوريات الخارجية دون
تقييم الالعبني فنيًا ،من شأنه خلق
مشاكل في صفوف املنتخبات لعدم
الـتــوافــق بــن حـقــوق الــاعــب «نصف
املحترف» وواجباته.
ت ــؤدي الـعـشــوائـيــة امل ـفــرطــة ف ــي بـنــاء
أسـ ــس الـ ـك ــرة دورًا ب ـ ـ ــارزًا أي ـض ــا فــي
خ ـلــل ب ـعــض مـنـتـخـبــات غـ ــرب آس ـيــا.
تـعـمــد ب ـعــض ال ـ ــدول إل ــى اسـتـقـطــاب
مــدربــن بــارزيــن لـتــولــي ق ـيــادة الــدكــة
الـفـنـيــة ملـنـتـخـبــاتـهــم الــوط ـن ـيــة ،دون
تـ ـق ــدي ــر الـ ـ ـف ـ ــارق ال ـك ـب ـي ــر بـ ــن ث ـقــافــة
امل ـ ـ ـ ــدرب وتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات الـ ـبـ ـل ــد ،لـتـقــف
سياسات اتـحــادات بعض دول غرب
آسـيــا املتمثلة بـســوء إدارة املنشآت
الرياضية عائقًا أمام تطوير مستوى
امل ـن ـت ـخ ـبــات .ف ــي ش ــرق الـ ـق ـ ّـارة ،األم ــر
مختلفُ .ينفق اتحادا اليابان وكوريا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة املـ ــايـ ــن مـ ــن ال ـ ـ ـ ــدوالرات
سـ ـن ــوي ــا ل ـت ـط ــوي ــر ال ـ ـفـ ــرق والـ ـحـ ـك ــام
ّ
ّ
والفنية ،إذ بلغت
اإلداري ــة
واألجـهــزة
ن ـف ـقــات االتـ ـح ــاد ال ـي ــاب ــان ــي ،بحسب
م ـس ـت ـن ــدات االتـ ـ ـح ـ ــاد اآلس ـ ـي ـ ــوي ،مــا
يـقــارب  130مليون دوالر عــام ،2015
ف ـي ـمــا أن ـف ـق ــت ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة 90
مليون دوالر ،وأوستراليا  60مليون

دوالر .ع ـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،أنـفـقــت
السعودية واإلمارات  30مليون دوالر
ٍّ
لكل منهما ،وأنفقت الكويت قرابة 10
ماليني دوالر ،فيما أنفق الـعــراق أقل
من  7ماليني دوالر.
رغم فرض اليابان وكوريا الجنوبية
ن ـف ـس ـي ـه ـمــا ك ــأح ــد أب ـ ــرز امل ـن ـت ـخ ـبــات
اآلسيوية أخيرًا ،تبقى الهوة (تعطى
أكـبــر مــن حجمها) بــن طــرفــي الـقــارة
ٌ
منتخبات كــإيــران،
قابلة للتقليص.
وق ـطــر ،والـسـعــوديــة وال ـع ــراق أثبتت
أن ـه ــا تـمـتـلــك م ــا يـكـفــي م ــن امل ـه ــارات
ّ
واملقومات لتقف ندًا في وجه البلدان
ال ـ ـشـ ــرق آس ـ ـيـ ــويـ ــة .ظـ ـه ــر ذلـ ـ ــك جـلـيــا
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ال ـت ــي ج ـم ـعــت ال ـي ــاب ــان،
صاحبة األربعة ألقاب في كأس آسيا،
بالسعودية صاحبة الـثــاثــة ألـقــاب،
فــي دور الـ ــ 16مــن الـبـطــولــة الـحــالـيــة،
خــب ال ـس ـع ــودي بـشـكـ ٍـل
إذ ظ ـهــر املـنـتـ ً
أف ـض ــل ،خ ــاص ــة ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي،
غير أن الهدف الذي سجله تاكيهيرو
تــومـيــاســو ،أس ـهــم بــإقـصــاء املنتخب
السعودي ،ليخرج هذا األخير للمرة
الثالثة على يد اليابان في آخر ثماني
ن ـس ــخ م ــن ب ـط ــول ــة كـ ــأس آسـ ـي ــا .لـكــن
ّ
مـبــاراة أمــس بــن قطر وكــوريــا أكــدت

امل ــؤك ــد ،ب ــأن ال ـهــوة ج ــرى تسكيرها،
وأن املنتخبات العربية ومنتخبات
غ ـ ــرب الـ ـ ـق ـ ــارة قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى م ـنــاف ـســة
اليابان وكوريا وأوستراليا.
فــي الـبـطــولــة الـحــالـيــة ،نجحت ثالثة
فرق غرب آسيوية في بلوغ دور الربع
نهائي من أصل  8فرق ،وهي اإلمارات،
وقطر وإي ــران .وبالرغم من األوضــاع
الصعبة فــي ال ـعــراق ،تمكن املنتخب
م ــن ب ـلــوغ دور الـ ـ ــ 16ل ـي ـخــرج بـعــدهــا
على يد املنتخب القطري .رغم تفوق
دول ش ــرق آس ـيــا فــي اآلونـ ــة األخ ـيــرة
على الصعيد ال ـكــروي ،كــان للتعتيم
اإلع ـ ــام ـ ــي دور ب ـ ـ ـ ــارز ف ـ ــي ت ـع ـظ ـيــم
الـفــارق ،فاليابان العظيمة بنظامها
ٌ
واحد فقط
بلقب
وانضباطها ،بعيدة
ٍ
ٍ
عن السعودية وإيــران التي تبدو في
طريقها ملعادلة الــرقــم الياباني بعد
وصــولـهــا إلــى ال ــدور نصف النهائي
إثر إقصائها ملنتخب الصني.
م ـن ـت ـخ ـبــات ش ـ ــرق آسـ ـي ــا ب ــات ــت ت ــرى
التطور الذي أصبحت عليه منتخبات
غـ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا ،وخـ ــاصـ ــة امل ـن ـت ـخ ـب ــات
العربية وإيران ،وبالتالي إن إمكانية
أن تـتـفـ ّـوق املنتخبات العربية خالل
السنوات املقبلة قابلة للتحقق.

إيران
أقصت
الصين
من ربع
النهائي
(أ ف ب)

