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رياضة

الكرة األلمانية

كاغاوا
هو المثال
على جودة
االستيرادات
اليابانية الى
الدوري االلماني
(باتريك ستوالرز -
أ ف ب)

غزو للرجال اآلليين على بالد األلمان
هم قصار القامة ،سريعون،
ّ
فعالون ،وأذكياء الى أبعد الحدود.
إنهم اليابانيون الذين يطبعون الدوري
األلماني لكرة القدم حاليًا بطابعهم
الخاص ويأخذونه بعاصفة جعلت
كرة اليابان محط اهتمام لدى األندية
االلمانية بهدف ضم المزيد منهم
شربل ّ
كريم
اعتقد كثيرون أن ّ
املد الياباني باتجاه
الدوري األملاني سببه تجاري ال أكثر.
الـتـجــارب السابقة الـتــي حملت معها
الع ـب ــن م ــن بـ ــاد «ال ـ ـسـ ــامـ ــوراي» الــى
املــاعــب األوروب ـي ــة كــان الـقـصــد منها
واضحًا ،التسويق وال شيء سواه.
صـ ـحـ ـي ـ ٌـح أن الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن ال ــاع ـب ــن
اآلسيويني كانوا قد عبروا الى أوروبا
في فتر ٍة سابقة للعصر الحديث للعبة،
ومنهم العبون يابانيون ،لكن هؤالء
لم ُينظر إليهم على أنهم «سلعة» ،بل
ّ
التوجه بدا واضحًا عندما جعل
هذا
جنوى اإليطالي من كازوتشي ميورا
أول الع ــب يــابــانــي ف ــي ال ــ«س ـي ــري أ»،
حيث بات االهتمام اإلعالمي في شرق
ً
ال ـق ــارة ،وت ـحــدي ـدًا فــي ال ـيــابــان هــائــا.
وهــذا األمــر جلب معه معلنني ورعــاة،
ً
م ــا يـعـنــي أم ـ ــواال وع ــائ ــدات إضــافـيــة
ـوق
أي ـضــا م ــن ج ــراء الـتـســويــق ف ــي س ـ ٍ
واس ـعــة وغـنـيــة .وعـلــى خـطــى جـنــوى،
ســارت أندية عدة بعدها ،وكــان املثال
األب ـ ــرز ع ـلــى ال ـن ـجــاح ال ـت ـســوي ـقــي من
خ ــال الـيــابــانـيــن مــا فـعـلــه بـيــروجـيــا
ب ــاس ـت ـق ـط ــاب ــه ال ـن ـج ــم ه ـيــدي ـتــوت ـشــي
ناكاتا ،الذي كان صاحب خامة كروية
أيضًا ،فاستفاد الفريق اإليطالي على

الصعيدين املادي والفني...
األمثلة كانت كثيرة فــي فترة الحقة،
ل ـكــن م ــا ي ـح ـصــل الـ ـي ــوم ه ــو مختلف
تـ ـم ــام ــا ،عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن ال ــاع ـب ــن
اليابانيني أصابوا تطورًا رهيبًا على
املستوى الـكــروي ،ما جعلهم قادرين
ـوع م ــن أن ــواع
ع ـلــى ال ـتــأق ـلــم م ــع أي نـ ـ ٍ
البطوالت األوروبية الوطنية .ويمكن
أخ ــذ الـحـضــور الـيــابــانــي فــي ال ــدوري
ً
األملاني مثاال صارخًا على هذا األمر،
ً
ٍّ
إذ ليس سهال ابدًا على أي كان النجاح
في بطولةٍ بدنية وتكتيكية بامتياز،
لـكــن وم ــع بــدايــة املــوســم ال ـجــديــد بــدا
األمــر كــأنــه نــزهــة بالنسبة الــى أولئك
«ال ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــوراي» ،الـ ــذيـ ــن ال ي ـع ــرف ــون
معنى االسـتـســام ،وهــو أمــر أضحى
نعمة لدى مدربيهم الذين يستفيدون
حاليًا من أقصى إمكاناتهم .وهــؤالء
ال ـ ـعـ ــداؤون واملـ ـح ــارب ــون وال ـه ــداف ــون
ظهروا كأنهم رجــال آليني على أرض
امل ـل ـعــب ل ـشــدة ال ــدق ــة ال ـتــي يتمتعون
لكثير
بها ،ما جعلهم املفاجأة السارة
ٍ
من جماهير األندية التي تستصعب
حتى لفظ أسمائهم.
وبــال ـتــأك ـيــد ،ف ــإن ال ـن ـجــم ال ـع ــائ ــد الــى
«جنة البوندسليغا» شينجي كاغاوا
ه ــو امل ـث ــال عـلــى جـ ــودة االس ـت ـي ــرادات
ال ـيــابــان ـيــة الـ ــى ال ـ ـ ــدوري األملـ ــانـ ــي ،إذ
بشكل أساسي في فوز
سبق أن ساهم
ٍ
بــوروسـيــا دورتـمــونــد باللقب املحلي
مرتني وبمسابقة الكأس مرة واحدة،
قـبــل أن يـقــرر الــرحـيــل ال ــى مانشستر
ي ــون ــايـ ـت ــد ،ح ـي ــث ع ــان ــدت ــه َاإلص ــاب ــة
فــي مرحلة أول ــى ،ثــم لــم يـلــق التقدير
املطلوب مقارنة بإمكاناته الكبيرة.
اليوم عاد كاغاوا الى «البوندسليغا»،
وب ــدأ ســريـعــا يـضــع بصمته القديمة
مــع امل ــدرب يــورغــن كـلــوب ،ال ــذي قامر
يومًا بجلب اسـ ٍـم مجهول الى الفريق
فريق في الدرجة
األصفر واألسود من
ٍ
الـ ـث ــانـ ـي ــة الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة هـ ــو ت ـش ـي ــري ــزو

أوس ــاك ــا .ل ـكــن ه ــذا الـصـغـيــر أضـحــى
كبيرًا بسرعة هائلة ،وفتح الباب أمام
الـعــديــد مــن أب ـنــاء بـلــده لــانـتـقــال الــى
ب ــاد أب ـطــال الـعــالــم .شـتــوتـغــارت كــان
أول امل ـب ــادري ــن عـنــدمــا ض ــم غــوتــوكــو
ساكاي وشينجي أوكازاكي ،واألخير
ت ـ ـحـ ـ ّـول ال ـ ــى اس ـ ــم ك ـب ـيــر مـ ــع ان ـط ــاق
املــوســم ال ـحــالــي ،إذ بـعــد انـتـقــالــه الــى
ـدرات هجومية
ماينتس كـشــف عــن ق ـ ٍ
كبيرة ليتصدر ترتيب الهدافني حتى
اآلن ،بالتساوي مع مهاجم هوفنهايم

يقارب
اليابانيونيحبّ
كرة القدم كما
األلمان تمامًا

برنامج الدوري اإلسباني واأللماني
إسبانيا (املرحلة )6

أملانيا (املرحلة )6

¶ الجمعة:
إلتشي  -سلتا فيغو ()22.00

¶ الجمعة:
ماينتس  -هوفنهايم ()21.30

¶ السبت:
فياريال  -ريال مدريد ()17.00
برشلونة  -غرناطة ()19.00
اتلتيكو مدريد  -اشبيلية ()21.00
اتلتيك بلباو  -ايبار ()23.00
ليفانتي  -رايو فاييكانو ()23.00

¶ السبت:
شـ ــال ـ ـكـ ــه  -ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد
()16.30
فرايبورغ  -باير ليفركوزن ()16.30
شتوتغارت  -هانوفر ()16.30
كولن  -بايرن ميونيخ ()16.30
بادربورن  -بوروسيا مونشنغالدباخ
()16.30
فولسبورغ  -فيردر بريمن ()19.30

¶ األحد:
خيتافي  -ملقة ()13.00
دي ـب ــورت ـي ـف ــو ال ك ــورونـ ـي ــا  -امل ـي ــري ــا
()18.00
ريال سوسييداد  -فالنسيا ()20.00
قرطبة  -اسبانيول ()22.00

¶ األحد:
أوغسبورغ  -هيرتا برلني ()16.30
ه ــام ـب ــورغ  -اي ـن ـتــراخــت فــران ـك ـفــورت
()18.30

الـنــروجــي ط ــارق الـيــونـســي بتسجيل
ٍّ
كل منهما  5أهداف في  5مباريات.
وفـ ــي م ـ ـ ــوازاة ت ــأل ــق أوك ـ ــازاك ـ ــي ،يـبــرز
اس ــم ه ـيــروكــي س ــاك ــاي م ــع هــانــوفــر،
وأت ـســوتــو أوش ـي ــدا م ــع شــال ـكــه .وعــن
أوشيدا ،يمكن القول إنه لو لم يحمل
ّ
املالمح اليابانية العتقد الكل أنه العب
أوروبي أو أميركي التيني بالنظر الى
قدراته الفنية الرفيعة.
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ٍ
أمل ــان ــي ع ــن العـ ـ ٍـب يــابــانــي م ـع ـ ّـن ،فــإن
نــاديــا آخــر ي ـســارع الــى الـتـعــاقــد معه،
وه ـ ـ ـ ــذا م ـ ــا حـ ـص ــل حـ ـت ــى م ـ ــع أص ـغ ــر
األسماء اليابانية في «البوندسيلغا»
أي ه ـيــروشــي كـيــوتــاكــي ال ــذي انتقل
من هانوفر الى نورمبرغ ،بينما ترك
هاجيمي هوسوغاي فريق العاصمة
ه ـيــرتــا بــرلــن ل ـخــوض م ـغــامــرة أكـبــر
م ــع بــايــر ل ـي ـفــركــوزن ال ـعــريــق ،وذه ــب
يــويــا أوس ــاك ــو ال ــى كــولــن بـعــد تــألـقــه
مع ميونيخ  1860في الدرجة الثانية
املوسم املاضي.
إذًا ،ال يقتصر األمــر على فرق الدرجة
األول ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي أمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،إذ إن س ـيــف
«الـســامــوراي» يفعل فعله في الدرجة
الثانية بوجود عدة العبني حاليًا مثل
تــاكــاشــي إي ـنــوي نـجــم بــوخ ــوم ،حيث
يــريــد ك ـث ـيــرون االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـتــزام
وان ـض ـب ــاط هـ ــؤالء «ال ــرج ــال اآلل ـي ــن»
الذين يقاربون كرة القدم كما يحبها
األملـ ـ ــان ،إن ك ــان ف ــي ال ـت ـمــاريــن أو في
املباريات ،والدليل أن  12العبًا يابانيًا
موجودون حاليًا في دوري األضــواء،
م ــا يـجـعـلـهــم رابـ ــع أك ـب ــر «إث ـن ـي ــة» في
«ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا» ب ـعــد الـســويـســريــن
والنمسويني والبرازيليني.
ع ــاصـ ـف ــة ي ــاب ــانـ ـي ــة تـ ـض ــرب الـ ـ ــدوري
األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،ع ــاصـ ـف ــة سـ ـتـ ـتـ ـح ـ ّـول إل ــى
إعصار عندما يجتمع هؤالء ليلعبوا
بــألــوان منتخب بالدهم على الساحة
اآلسيوية.

