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رياضة
الكرة المعولمة

كأس آسيا 2019
ّ
القطريون
رفع
كأس آسيا على
أرض اإلمارات
(رسالن رحمان -
أ ف ب)

رياضة

9

بحكم قانون « »50+1السائد في الدوري األلماني ،يحاط سوق االنتقاالت المحلي بعدة شروط ّ
تحد من ارتفاع سقف
ً
يقف هذا القانون عقبة أمام الصرف الـ«غير منطقي» للحفاظ على هيكلة
أسعار الالعبين القادمين من الخارج ،إذ ّ
ّ
ّ
أجور الالعبين وأسعار البطاقات .في ظل الطفرة التي يعيشها سوق انتقاالت الدوريات األوروبية عامة ،توجهت
األندية األلمانية للبحث عن «منجم» جديد ّ
بأسعار تتواءم مع سياساتها االقتصادية،
يدر عليها المواهب الكروية
ٍ
ٍ
وجهة للحفاظ على الثقافة الكروية األلمانية ،دون حصول عجز في ميزان األندية .األلمان
فوجدت في أميركا خير
ٍ
دائمًا ما يجدون الحلول

أسماء من البالد البعيدة

قطر بطلة آسيا بالعالمة الكاملة
جيل شاب على طريق مونديال 2022
للمرة األولى في تاريخه،
حقق المنتخب القطري
لقب بطل آسيا لكرة القدم.
بالعالمة الكاملة تربع
المنتخب القطري على
عرش آسيا كرويًا ،بعد أن
حقق سبعة انتصارات في
سبع مباريات خاضها منذ
دور المجموعات وحتى
المباراة النهائية ،بينها (6ـ)0
على كوريا الشمالية ،و(4ـ)0
على اإلمارات .قطر تجاوزت
كوريا الجنوبية واإلمارات،
وفي النهائي فازت على
اليابان بثالثة أهداف لهدف
على أرض ملعب مدينة زايد
الرياضية ،لتحصد بذلك اللقب
بعد أداء ونتائج مقنعة

حسن رمضان
هـكــذا ،تـ ّ
ـربــع املنتخب القطري على
ّ
عـ ـ ــرش قـ ـ ـ ــارة آس ـ ـيـ ــا بـ ـع ــد أن ت ـ ــوج
بـلـقــب ك ــأس األمـ ــم اآلس ـي ــوي ــة لـكــرة
الـ ـق ــدم ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي تــاري ـخــه
عـلــى ح ـســاب أح ــد أه ــم املـنـتـخـبــات
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة وأب ـ ـ ـ ــرزه ـ ـ ـ ــا ،امل ـن ـت ـخ ــب
ّ
الـيــابـ ّـانــي .تغلب املنتخب القطري
«الـ ـع ــن ــاب ــي» ع ـل ــى «ال ـ ـسـ ــامـ ــوراي»
الياباني بثالثة أهــداف لهدف ،في
املباراة النهائية للبطولة اآلسيوية
التي أقيمت في اإلم ــارات .ما حققه
اإلسباني
املنتخب القطري ومدربه
ً
يأت صدفة ،بل
فليكس سانشيز ،لم ِ
إنه نتاج سنوات من العمل والجهد
عـلــى مـنـتـخــب ،ق ـ ّـدم نـفـســه بـصــورة
مفاجئة ومـمـ ّـيــزة فــي الــوقــت عينه.
أكــادي ـم ـيــة «آسـ ـب ــاي ــر» ،األكــادي ـم ـيــة
ال ـت ــي كـ ــان املـ ـ ــدرب ســان ـش ـيــز ج ــزءًا
مـ ــن ط ــاق ـم ـه ــا الـ ـت ــدريـ ـب ــي ،هـ ــا هــي
اليوم تنتج مجموعة من الالعبني،
كتبوا الـتــاريــخ لــدولــة قطر فــي كرة
الـ ـق ــدم ،وح ـق ـق ــوا امل ـس ـت ـح ـيــل ،ال ــذي

الجمهوران اإليراني والعماني ساندا قطر في ظل غياب جمهورها (أ ف ب)

ً
لـ ــم ي ـع ــد م ـس ـت ـح ـيــا ب ـع ــد أن رف ــع
ح ـســن ال ـه ـي ــدوس ا ّل ـك ــأس الـغــالـيــة
ف ــي اإلمـ ـ ـ ـ ِّـارات .يـتـكــلــم ال ـب ـعــض عن
العبني ُجنسواّ ،إل أن العبًا ّ
كهداف
البطولة وصــاحــب الــرقــم القياسي
( 9أهـ ـ ـ ـ ــداف ف ـ ــي ن ـس ـخ ــة واحـ ـ ـ ــدة)
وأف ـض ــل الع ــب ف ــي ال ـب ـطــولــة املـعــز
علي ،صاحب األصــول السودانية،
هـ ــو مـ ــن بـ ــن ال ــاعـ ـب ــن الـ ـشـ ـب ــاب،
الذين كانو حاضرين في أكاديمية
«آسباير» .األمر عينه بالنسبة إلى
أك ــرم عـفـيــف ،ال ــذي ك ــان بـ ــدوره قد
خ ــاض تـجــربــة م ــع نـ ــادي فـيــاريــال
اإلسـ ـب ــان ــي ،وك ـ ــان م ــن ب ــن أف ـضــل
العبي البطولة بدوره أيضًا ،حيث
ّ
صـنــع  10أهـ ــداف ،مــا أه ـلــه ليكون
أفـ ـض ــل ص ــان ــع أل ـ ـعـ ــاب فـ ــي آس ـي ــا.
الجدير بالذكر أن املنتخب القطري
ّ
تـ ـل ــق ــى هـ ــدفـ ــا واح ـ ـ ـ ـ ـدًا فـ ـق ــط خ ــال
ال ـب ـطــولــة (أي خ ــال  7م ـب ــاري ــات)،
وكــان الـهــدف الياباني فــي املـبــاراة
الـنـهــائـيــة .إذًا ،كـلـهــا إحـصــائـيــات،
تـ ـجـ ـع ــل امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــن واملـ ـنـ ـتـ ـق ــدي ــن
يعلمون ويرسمون ّ
هوية منتخب
«املعجزة» التي لم يكن
بطل حقق ّ
ألحــد أن يتوقعها .الالفت في أداء
املنتخب «الـعـنــابــي» فــي البطولة،
ارت ـف ــاع مـسـتــوى األداء مــع الـتـقـ ّـدم
فــي األدوار .فـمــن تــابــع ك ــأس األمــم
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ،ي ــاح ــظ أن م ـس ـتــوى
املنتخب القطري قد ّ
تطور من دور
ً
امل ـج ـمــوعــات ،وصـ ــوال إل ــى امل ـبــاراة
النهائية .فلم يقدم املنتخب القطري
األداء املـمـيــز أم ــام منتخب لبنان،
ّ
إل أن ح ــرارة املـبــاريــات ،واإلص ــرار
ال ـك ـب ـي ــر ،ج ـع ــا م ــن م ـن ـت ـخــب قـطــر
أحد أبرز املرشحني للفوز باللقب،
والنتائج الكبيرة تثبت ذلك.
وفي الحديث عن املباراة النهائية،
جـ ـ ـ ــاءت بـ ــدايـ ــة الـ ـلـ ـق ــاء حـ ـ ـ ــذرة مــن
الـجــانــب الـقـطــري ،فــي الــوقــت الــذي

أحكم فيه العبو املنتخب الياباني
س ـي ـط ــرت ـه ــم عـ ـل ــى وسـ ـ ــط امل ـل ـع ــب،
بــاح ـثــن ع ــن ه ــدف مـبـكــر يــربـكــون
بــه حـســابــات امل ــدرب فيلكس .ومع
ّ
ح ـل ــول الــدق ـي ـقــة  ،12ت ـمــكــن أفـضــل
العـ ـ ــب ف ـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة ،امل ـ ـعـ ــز عـلــي
م ــن اف ـت ـت ــاح الـتـسـجـيــل للمنتخب
الـقـطــري ،بعد أن سـ ّـجــل واحـ ـدًا من
أجـمــل أه ــداف املسابقة اآلسـيــويــة،
ّ
خلفية» .وفي الوقت
إثر «مزدوجة
ال ـ ــذي ب ـح ــث ف ـي ــه ال ـي ــاب ــان ـي ــون عــن
الـتـعــادل ،أضــاف املنتخب القطري
ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــان ــي فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة 27
م ـ ــن طـ ــريـ ــق عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز ح ــات ــم،
بتسديدة دقيقة من خــارج منطقة
الجزاء سكنت على يمني الحارس

تلقت شباك منتخب قطر
هدفًا واحدًا في البطولة
ّ
القارية التي لعبت خاللها
 7مباريات
الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان ـ ــي .هـ ـ ـن ـ ــا ،أحـ ـ ـ ـ ـ ّـس العـ ـب ــو
امل ـن ـت ـخــب ال ـيــابــانــي ب ــأن املـنـتـخــب
الذي أمامهم لم يكن يحالفه الحظ،
بل إن األداء ّ
املميز هو جـ ّـراء العمل
الـ ـ ــدؤوب ،والـتـنـظـيــم ال ـعــالــي ال ــذي
خـلـقــه املـ ـ ــدرب ،الـ ــذي ك ــان كــاملــربــي
ل ـه ــؤالء الــاع ـبــن (امل ـ ــدرب فليكس
كان مع مجموعة من الالعبني منذ
أكثر من  7سنوات في األكاديمية).
ف ـش ـلــت ب ـعــدهــا ج ـم ـيــع املـ ـح ــاوالت
ال ـيــابــان ـيــة ف ــي تـقـلـيــص الـنـتـيـجــة،
ليخرج املنتخب القطري من شوط
املـ ـ ـب ـ ــاراة األول م ـت ـق ــدم ــا بـثـنــائـيــة
نظيفة.
فــي الـشــوط الـثــانــي ،ازداد الضغط
الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان ـ ــي ،ح ـ ـيـ ــث ك ـ ــان ـ ــت ن ـس ـبــة
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى الـ ـ ـك ـ ــرة ملـصـلـحــة

ال ـي ــاب ــان ـي ــن .اس ـت ـم ــرت املـ ـح ــاوالت
ال ــواح ــدة تـلــو األخـ ــرى عـلــى مرمى
ّ
ترتق لتشكل
القطريني ،إل أنها لم
ِ
خطرًا على املــرمــى .هجوم مستمر
ل ـ ـل ـ ـيـ ــابـ ــان ،ق ــابـ ـل ــه تـ ــأمـ ــن دف ــاع ــي
م ــن ج ــان ــب امل ـن ـت ـخــب ال ـق ـط ــري مع
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـه ـج ـمــات امل ــرت ــدة
ال ـ ـسـ ــري ـ ـعـ ــة .ه ـ ـج ـ ـمـ ــات ،وص ـ ـ ــل مــن
خــال ـهــا ال ـق ـطــريــون أك ـث ــر م ــن م ـ ّـرة
ملناطق أبناء «كــوراســاوا» .األخير،
لــو ك ــان ال ي ــزال عـلــى قـيــد الـحـيــاة،
ألخرج نهاية أفضل بكثير من التي
ّ
القــاهــا أب ـنــاء ب ـلــده ،إل أن النهاية
كــانــت «س ــوداوي ــة» ،كـمــا هــي أفــام
«كوراساوا» املتشائم دائمًا.
جـ ــاءت الــدق ـي ـقــة  69لـتـشـهــد معها
لليابان عبر تاكومي
الهدف األول
ّ
مينامينو عندما تلقى كــرة بينية
داخــل منطقة ال ـجــزاء ،وضعها من
فـ ــوق ال ـ ـحـ ــارس ف ــي الـ ـشـ ـب ــاك .بـعــد
ال ـه ــدف ال ـيــابــانــي ،ازدادت اإلث ــارة
في املباراة ،ففي الوقت الذي بحث
ف ـ ّيــه الع ـب ــو ال ـي ــاب ــان ع ــن ال ـت ـعــادل،
كــثــف العـبــو املنتخب الـقـطــري من
هـجـمــاتـهــم ،فــي مـحــاولــة لتسجيل
الهدف الثالث وإنهاء املباراة .ومع
حلول الدقيقة  ،82كان للقطريني ما
أرادوا ،حيث احتسب حكم اللقاء
ض ــرب ــة جـ ـ ــزاء ل ـق ـطــر ب ـع ــد ال ـل ـجــوء
إلى تقنية الفيديو « »VARبسبب
مل ـس ــة يـ ــد ع ـل ــى امل ـ ــداف ـ ــع ال ـي ــاب ــان ــي
وقائد املنتخب مايا يوشيداّ .
تقدم
أك ــرم عفيف لتسديد ركـلــة الـجــزاء،
وتـ ـق ـ ّـدم ــت م ـع ــه عـ ـي ــون املـشـجـعــن
القطريني ،مترقبني هدفًا سينهي
األمـ ـ ـ ــور وي ـح ـس ــم امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة .سـ ّـجــل
عفيف ركلة الجزاء بكل «برودة دم»،
معلنًا الهدف الثالث لتضيع معها
التعادل.
األحالم اليابانية في
ّ
نهاية البطولة كانت متوقعة ،نظرًا
ملا ّ
قدمه «املشروع القطري» خاللها،
ّ
إل أن ما هو غير متوقع ،هو األداء
ّ
عينه ال ــذي قــدمــه الـقـطــريــون .ومن
كانت له العني الثاقبة ،غير النجم
اإلسباني ونجم برشلونة السابق
تـشــافــي هـيــرنــانــديــز ،ال ــذي أصبح
قطري في السنوات األخيرة،
نصف ّ
ح ـيــث ت ــوق ــع مـ ـب ــاراة نـهــائـيــة أم ــام
ال ـيــابــان ،وف ــوز املـنـتـخــب الـقـطــري.
وبـ ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة وه ـ ــذا األداء ،ال
ش ــك ف ــي أن ال ـك ــرة ال ـق ـطــريــة تـكــون
قــد نجحت فــي االخـتـبــار اآلسيوي
بالعالمة الكاملة ،الذي ُي َع ّد مقدمة
ملـشــروع املنتخب فــي كــأس العالم
املقبل الذي تستضيفه على أرضها
في .2022
وك ـ ـ ــان الفـ ـت ــا خـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء غ ـيــاب
الجماهير القطرية ،بسبب األزمــة
الخليجية املـسـتـمــرة بــن قـطــر من
ج ـهــة ،واإلم ـ ـ ــارات وال ـس ـعــوديــة من
جهة ثانية .فكما جرت العادة خالل
مـ ـب ــاري ــات ال ـب ـط ــول ــة ،ك ــان ــت ه ـنــاك
مجموعة مــن الجماهير العمانية
ال ـت ــي س ــان ــدت ق ـطــر ف ــي ال ـن ـهــائــي،
ك ــذل ــك ح ـضــر عـ ــدد م ــن الـجـمــاهـيــر
اإليــرانـيــة ،الــذيــن ســانــدوا املنتخب
القطري في النهائي أيضًا .واألكيد
أيـ ـض ــا أن ال ـج ـم ــاه ـي ــر اإلم ــاراتـ ـي ــة
وال ـس ـعــوديــة ل ــم ت ـكــن سـع ـيــدة بــأن
القطريني حملوا كــأس آسـيــا على
األراض ـ ــي اإلم ــارات ـي ــة ،والــدل ـيــل ما
حدث خالل مباراة نصف النهائي،
بني قطر واإلمارات.

المواهب األميركية تغزو الـ«بوندسليغا»
حسين فحص
تــاري ـخ ـيــا ،ل ــم ت ـق ـ ّـدم أم ـي ــرك ــا الـكـثـيــر
امل ــواه ــب لـلـعــالــم ،م ـقــارنــة بـمــا قــدمــه
غ ـيــرهــا م ــن ال ـ ـقـ ــارات ،إذ ظ ـهــر جليًا
افـتـقــار الــواليــات املـتـحــدة إلــى ثقافة
كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،املـ ــوجـ ــودة ف ــي أوروبـ ـ ــا
وأمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا الـ ــات ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،غ ـ ـيـ ــر أنـ ـه ــا
جيل ذهبي
نجحت أخـيـرًا فــي إبــراز
ٍ
ّ
م ــن ال ــاع ـب ــن ال ـش ـب ــاب ال ـ ــذي تـمــكــن
مــن االح ـت ــراف خ ــارج ح ــدود ال ـقــارة.
يـكـثــر وج ـ ــود ال ــاع ـب ــن األم ـيــرك ـيــن
ال ـيــوم فــي الـ ــدوري األمل ــان ــي .مــواهــب

فاقت القيمة التسويقية
لتشيتشاريتو ما قدمه العبون
أمثال مايكل باالك وزي روبرتو
شــ ّ
ـاب ـ ــة ك ـك ــري ـس ـت ـي ــان ب ــول ـي ــزي ـت ــش
(ب ــروسـ ـي ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد) ،أل ـفــون ـســو
دي ـف ـيــس (ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ) ،هــاجــي
رايت (شالكه) وغيرهم ،هاجروا من
ال ـش ـمــال األم ـيــركــي ليسطع نجمهم
ف ــي مـخـتـلــف األن ــدي ــة األمل ــانـ ـي ــة .مع
ّ
ّ
شعبية اللعبة وزيادة
اتساع قاعدة
ّ
امل ـبــالــغ املــال ـيــة ،بـفـعــل ح ـقــوق ال ـبــث،
ك ـ ــان م ــن الـ ـ ـض ـ ــروري ت ـع ــزي ــز ال ـف ــرق

ورف ــع مستوى التنافسية لتتوافق
ّ
مــع تطلعات املشاهدين .ظهر جليًا
ال ـت ــأث ـي ــر ال ـس ـل ـب ــي لـ ـع ــائ ــدات ال ـن ـقـ ّـل
فـ ــي إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ،ح ـي ــث س ــاه ــم ال ـض ــخ
َ
امل ـبــالــغ ف ـيــه ،فــي ع ــائ ــدات الـنـقــل إلــى
ـول فــي أسـعــار الصفقات
ـاع مـهـ ٍ
ارت ـفـ ٍ
واألج ــور .وبفعل الطلب الــزائــد على
ال ــاعـ ـب ــن واملـ ـض ــارب ــة ب ــن ال ـعــديــد
ّ
مــن األنــديــة ،اخـتــل مـيــزان الصفقات
فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ل ـت ـع ـج ــز األن ـ ــدي ـ ــة عــن
ال ـح ـصــول ع ـلــى مــوه ـبــة ج ـيــدة دون
ّ
دف ــع الـكـثـيــر مــن األم ـ ــوال .مــع ات ـجــاه
س ــوق االن ـت ـق ــاالت ف ــي أوروبـ ـ ــا نحو
مــرحـلــةٍ ج ــدي ــدةَ ،ص ـ ُـع ـ َـب عـلــى الـفــرق
األمل ــانـ ـي ــة ت ـن ـف ـيــذ س ـيــاســات ـهــا ال ـتــي
اعتادت عليها ،حيث وقف التضخم
امل ـهــول فــي أس ـعــار الـصـفـقــات عائقًا
أم ــام مـيــزانـيــات األن ــدي ــة .مــع الشكل
ال ـجــديــد ل ـل ـســوق ،ل ــم يـعــد الـتـمـحــور
حول شراء العبني شباب وتطويرهم
ًّ
ح ـ ــا واردًاً ،ألن ال ــاع ـب ــن ال ـش ـبــاب
ازدادوا تكلفة أيـضــا ،إذ بــاتــت كلفة
اس ـت ـق ـطــاب م ــواه ــب شــابــة «ع ــادي ــة»
ت ـفــوق ال ـثــاثــن مـلـيــون ي ـ ــورو ،دون
إغ ـفــال عــامــل امل ـخــاطــرة ج ـ ّـراء نجاح
العب ناشئ من عدمه .األسعار باتت
ٍ
مرتفعة جدًا ،كذلك املخاطرة كبيرة.
إذا مــا استثنينا كيليان مبابي ،لم
يـشـهــد ال ـع ـقــد األخ ـي ــر بـ ــروز مــوهـبــة
كــرويــة «خ ــارق ــة» تـبـيــح فـتــح خــزائــن

كبار األندية الستقطابها .رغم ذلك،
ت ـش ـهــد أسـ ـ ــواق االنـ ـتـ ـق ــاالت أس ـع ــارًا
خيالية لم تشهدها املالعب األوروبية
م ـنــذ ن ـش ــأة الـ ـك ــرة .م ــع إغ ـف ــال عــامــل
املضاربة بني األندية على استقطاب
امل ــواه ــب ،ك ــان ل ــوك ــاء الــاع ـبــن أثــر
ب ــارز فيما آلــت إلـيــه األسـعــار أخـيـرًا،
إذ وقف وجــود ّ
«تجار املتعة» عائقًا
أم ـ ــام ح ـص ــول األن ــدي ــة ع ـلــى العـبــن
بأسعار ممكنة.
موهوبني
ٍ
ّ
لـ ـط ــامل ــا ش ــكـ ـل ــت ب ـ ـلـ ــدان ك ــالـ ـب ــرازي ــل
ًّ
واألرجـ ـنـ ـت ــن ح ـ ــا ث ــان ــوي ــا الرت ـف ــاع
األسعار في ســوق االنتقاالت ،حيث
بأسعار معقولة،
توجد املواهب فيها
ٍ
ّ
التوجه بكثرة إلى هذه البالد
غير أن
ّأدى إلـ ــى زي ـ ـ ــادة أسـ ـع ــار ال ــاع ـب ــن،

نـ ــاه ـ ـيـ ــك ع ـ ــن ع ـ ـ ـ ــدم ض ـ ـم ـ ــان ت ــأق ـل ــم
الــاع ـبــن ف ــي دوري ــات ـه ــم األوروب ـ ّـي ــة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة .ب ـ ـعـ ــد ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع أس ـ ـعـ ــار
الالعبني في األس ــواق التقليدية في
أوروبـ ــا وأمـيــركــا الـجـنــوبـيــة ،حـ ّـولــت
سوق
سوق جديد،
أملانيا نظرها إلى
ٍ
ٍ
ي ـج ـلــب ال ـ ـتـ ــوازن ب ــن ف ـعــال ـيــة األداء
واتزان امليزانية.
يـفـتـقــر ال ــاع ـب ــون األم ـي ــرك ـي ــون إلــى
املـهــارة .باستثناء كلينت ديمبسي،
والنـ ـ ـ ـ ــدون دونـ ـ ــوفـ ـ ــان وك ــري ـس ـت ـي ــان
ُ
بوليزيتش ،لم تظهر الكرة األميركية
م ــواه ــب ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى خ ـ ــوض غ ـمــار
ّ
الـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـط ــل ــب مـ ـه ــارة

كلنت ديمبسي

ألفونسو ديفييس

هاجي رايت

فردية عالية ،كما الحال في الــدوري
ً
اإلسـ ـب ــان ــي واإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي م ـ ـثـ ــا .فــي
أملانيا ،األمر مختلف .عادة ما ُينظر
إل ـ ــى العـ ـب ــي ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم األم ـي ــرك ـي ــة
الـشـبــاب عـلــى أنـهــم ريــاضـ ّـيــون ذوو
عقلية نــاضـجــة ،وهــم يـعــرفــون كيف
ي ـ ـف ـ ــوزون ،وه ـ ـ ــذا مـ ــا ت ـط ـل ـبــه أن ــدي ــة
الـبــونــدسـلـيـغــا لـلـنـجــاح فــي الــدرجــة
األول ـ ـ ـ ــى ،ح ـي ــث ت ـع ـم ــل أمل ــانـ ـي ــا عـلــى
اس ـت ـق ـطــاب م ــواه ــب أم ـيــرك ـيــة شــابــة
لـتـطـبـيـعـهــا م ــع ث ـقــاف ـت ـهــا ال ـك ــروي ــة،
وتـ ـ ـ ّ
ـؤمـ ـ ــن لـ ـه ــا املـ ـع ــرف ــة ال ـت ـك ـت ـي ـك ـيــة
املطلوبة للنجاح على أعلى مستوى.
ومع نجاح التجربة ،اتجهت العديد
مــن األنــديــة األملــانـيــة لصيد املــواهــب
مــن أميركا الشمالية ،حيث تتصف
بالفاعلية وعدم ارتفاع
هذه املواهب ً
األسعار ،مقارنة باملواهب املوجودة
في أوروبا وأميركا الالتينية.
ُ
أم ـيــركــا ال ـتــي ت ـعــرف بـكــونـهــا سوقًا
متناميًا لألنشطة التسويقية ألندية
كرة القدم األوروبية ،قد تغدو قريبًا
سوقًا متناميًا لكرة القدم في العالم
أجمع.
ّ
يـ ـتـ ـخ ــط ــى ال ـ ـتـ ــوافـ ــق ب ـ ــن ال ــاع ـب ــن
األميركيني والدوري األملاني الجانب
ال ـث ـقــافــي ،إذ يـلـعــب االق ـت ـصــاد دور ًًا
بــارزًا في جعل البوندسليغا محطة
لهؤالء الالعبني .منذ مجيء الالعب
امل ـك ـس ـي ـك ــي خ ــافـ ـيـ ـي ــر ه ـي ــرن ــان ــدي ــز
(تشيشاريتو) إلــى باير ليفركوزن،
اتخذت العالقة الكروية بني البلدين
منحى جديدًا ،وتطال جميع جوانب
ك ــرة ال ـق ــدم األم ـيــرك ـيــةّ ،
وربـ ـم ــا أكـثــر
ّ
م ــن ذل ــك بـكـثـيــر .تـشــكــل ه ــذه الـبــاد
ســوقــا تــروي ـج ـيــا لــأنــديــة األملــان ـيــة،
إذ ت ـس ـعــى هـ ــذه األخـ ـي ــرة الك ـت ـســاب
ع ــائ ــدات مــال ـيــة م ــن خـ ــال شـهــرتـهــا
فــي بـلــدان أمـيــركــا الـشـمــالـ ّـيــة .عندما
ّ
حــط الالعب خافيير هيرنانديز في
بــايــر ل ـي ـفــركــوزن ،زاد ع ــدد متابعي
ال ـنــادي األملــانــي بـشـكـ ٍـل كـبـيــر ،حيث
ّ
شــكـلــت الـجـمــاهـيــر املكسيكية ٪20
من ّنسبة متتبعي النادي ،كما ارتفع
مـ ــؤشـ ــر م ـب ـي ـع ــات ق ـم ـص ــان ال ـف ــري ــق
بشكل ملحوظ بعد ّ
الكم الهائل من
ٍ
الـطـلــب عـلــى قميص رق ــم  7الـخــاص
بـتـشـيـشــاريـتــو .ه ـكــذا فــاقــت القيمة
ال ـت ـســوي ـق ـيــة ل ــاع ــب امل ـك ـس ـي ـكــي ،ما
ّ
قدمه العبون أمثال مايكل باالك وزي
ُ
روب ــرت ــو ال ـلــذيــن وج ـ ــدا ف ــي صـفــوف
النادي في السنوات الـ 15املاضية.
مع استمرار ارتفاع رسوم الصفقات
في أوروبا ،قد تذهب األندية األملانية
بعيدًا في عملية التنقيب عن املواهب
في منجمها الجديد ،وتبحث بشكل
أكـبــر عــن املــواهــب الـشـ ّ
ـابــة فــي بلدان
ُ
أم ـي ــرك ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة .إذا ك ـت ــب ل ـهــذه
ّ
ال ـخ ـطــوة ال ـن ـج ــاح ،ق ــد ت ـحــل أمـيــركــا
مكان البرازيل قريبًا في سلم البلدان
امل ـص ـ ّـدرة لـلـمــواهــبّ ،
ورب ـم ــا أوروب ــا
حتى على املدى البعيد ،من يدري.

وقف ّ
«تجار
المتعة»
عائقًا أمام
حصول األندية
على العبين
بأسعار
موهوبين
ٍ
ممكنة

