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كيف 
تعطلت 

»الطواحني«؟
تخبط الـ »اريديفيزي« في التسويق وهروب المواهب أدى إلى الغياب عن مونديال روسيا

جنوم لـ »األنباء«.. احلوطي: حسافة.. احلداد: موغريبة.. عبدالنبي: جد خسارة 
عسكر: راح يرجعون.. الشمري: وين مواهبهم؟.. عبدالرضا: غيابهم حسرة

عبدالمحسن األيوبي

بدأ قائد منتخبنا الوطني ونادي الكويت سابقا سعد 
احلوطي بعبارة »حســافة« على عــدم تواجد املنتخب 
الهولندي في مونديال روسيا، مبينا أن كرة القدم خسرت 
الكرة الشــاملة واألداء الراقــي وجماعية األداء بغياب 

الطواحني.
وزاد احلوطي: من ينســى كتيبة السبعينيات التي 
أذهلت العالم بقيادة الراحل كرويف وصفق لها عشاق 
الساحرة املستديرة في عام 88 مع ڤان باسنت وخولييت 
مــرورا بجيل بيركامب ونيســتلروي الى رفاق روبن 
وشنايدر وڤان بيرسي الذين كانوا قاب قوسني وأدنى 

من إحراز اللقب العاملي سنة 2010.
واختتم احلوطــي قائال: من يحب متابعة كرة القدم 
فسرعان ما يذكر اسم هولندا املمتعة، الفتا الى ان التاريخ 
ال يشفع لها ولغيرها لكونها تعطي من يقدم اإلبداع على 
ارض امليدان، ورمبا نشاهد منتخبات قد تخطف األنظار.

من جهته، أوضح جنم نادي القادسية واألزرق سابقا 
مؤيد احلداد، أن جميع املتابعــني يريدون رؤية أقوى 
املنتخبات في كأس العالم ومن ضمنهم هولندا، بيد أن 
الطواحني ومنذ 2014 قل نشاطها حتى توقفت عن العمل.

وتابع احلداد: شخصيا لم أفاجأ بخروج هولندا صاحبة 
الصوالت واجلوالت بالســابق، فأين املواهب التي كنا 
نشاهدها وأين األندية الهولندية التي تراجع تصنيفها، 
مؤكدا أن الصدمة بخروج تشيلي كانت اكثر مرارة على 

حد تعبيره.
ورأى إيدو أن كرة القدم تشــفع ملن يقاتل ويلعب 
ببسالة داخل امللعب، واملونديال املرتقب سيكون ناريا 
بعودة البرازيل لقوتها الضاربة مع نيمار وخيســوس 

وباولينيو ومارسيلو وألفيس.
أما مهاجم نادي الســاملية الســابق عادل عبدالنبي 
فقال: خسارة كبيرة عدم تواجد الثاني على العالم في 
3 مناسبات ببطولة بهذا احلجم، فهولندا التي صفقنا لها 
منذ سنوات تعاني حاليا ألسباب داخلية نظرا الفتقارها 

الى املواهب والتخطيط السليم.
وحتدث جنم النادي العربي السابق أحمد عسكر عن 
أصحاب القمصان البرتقالية قائال: املنتخب الهولندي لم 
يعد ميلك النجوم الكبار على عكس الســنوات املاضية 
وخير دليل على ذلك غياب األسماء الهولندية في األندية 

األوروبية الكبيرة باستثناء بعض احلاالت.
وأضاف املدفعجي: هولندا التي سحرت العالم قبل 4 
عقود من الزمن حتت قيادة املدرب االسطوري ميخيلز 
غابت عــن مونديالي 82 و86 لكنها عادت بفكر متطور 
وإن عجزت عن حتقيق اللقب العاملي، األمر الذي يجعلنا 

نتفاءل بعودة عمل الطواحني للعمل من جديد.
بدوره، أكد حامي عرين نادي كاظمة ومنتخبنا الوطني 
سابقا خالد الشمري، أن هولندا باتت اسما فقط بال قوة 
أوإقناع، خاصة ان هذا البلد الذي كانت بوابة للمواهب 
ومصدر انطالقها للقــارة العجوز أضحى يفتقر لذلك 
بشدة وهو ما جعل هولندا تتراجع بشكل مخيف على 

الصعيد الكروي.

وبني الشــمري ان الهولنديني الذين سرقوا األنظار 
وخطفوا العقول بفضل جنوميتهم وتألقهم في الدوريات 
الكبرى وحتديدا باإليطالي واإلجنليزي لم نعد نشاهد 
جنما بارزا منهم يخطف األضواء وتشيد به وسائل اإلعالم 
وهو ما انعكس على أداء املنتخب، فنجم بايرن ميونيخ 
روبن شاخ كرويا ووحده ال يستطيع صنع املعجزات، 
لذلك على املســؤولني هناك سرعة اتخاذ القرار ملواكبة 

العلم الذي طرأ على املستطيل األخضر.
وأخيرا كانت لنا وقفة مع قائد الســماوي الســابق 
واألزرق علــي عبدالرضا الذي عبر عن انزعاجه لغياب 
أصحاب الفن الرفيع والعراقة عن كأس العالم، مؤكدا ان 
غياب املواهب وضعف الدوري الهولندي انعكس سلبيا 

على املنتخب وبالتالي لم تعد الطواحني كالسابق.
وذكر عبدالرضا ان الالعبني الهولنديني قل بريقهم 
بالدوريات اخلمسة الكبرى ولم نعد نشاهد مناذج مثل 
ڤان باســنت وخولييت وبيركامب وڤان بيرســي وتلك 

املدارس التي كانت سنويا تقدم أسماء واعدة.

علي عبدالرضا خالد الشمري احمد عسكر عادل عبدالنبي مؤيد احلداد سعد احلوطي

عبدالمحسن األيوبي ـ سامي الحسن 

اختفوا فجأة، هــذا ما ميكن وصف أياكس 
وأيندهوفن وفينورد بــه، فرق صالت وجالت 
في أوروبا، حملــت األلقاب في القارة، وقدمت 
مــدارس كرة قدم ومواهب يتغنــى بها العالم، 
ولكنهم تراجعوا، باتوا يشاركون ليخرجوا مبكرا، 
فأصبح ترتيب بطولتهم الرسمي 13 في أوروبا، 
بعد بطوالت أقل عراقة منها مثل الدوري التشيكي 

والسويسري والتركي.
تراجع األندية والدوري، أثر ذلك بشكل مباشر 
على املنتخب فبات مرة في النهائي ومرة يغيب 
عن بطولة اليورو، ومرة يلعب بشــكل مذهل، 
ومرة يخيب ظن اجلميع ليغيب مجددا عن حدث 
كبير مثل مونديال روســيا، فلم تعد الطواحني 

رمزا للكرة اجلميلة.
مر على الدوري الهولندي امللقب بـ »اريديفيزي« 

العبني مميزين، لكنهم لم يستمروا بسبب ضعف 
امليزانيات، ويكفي أن نعرف بأن عراقة أياكس 
وتاريخه االوروبي الكبير لم تشفع له بأن يكون 
ضمن أعلى 30 ناديا أوروبيا دخال حاليا، في حني 
يظهر غلطة سراي في القائمة على سبيل املثال.

أمر آخر يكشف مشكلة الترويج والتسويق 
في الدوري الهولندي، ويبرر رحيل معظم 
العبيه بأسعار قليلة، فتقدير موقع ترانفسير 
ماركت للقيمة السوقية لكل العبي الدوري 
الهولندي أقل من تقديره للقيمة الســوقية 
لالعبي ريال مدريد فقط، فهو حســب آخر 
حتديث لــه يرى أن قيمــة العبي الدوري 
الهولندي جميعا 607 ماليني يورو في حني 
يرى ريال مدريد ميلك العبني بقيمة سوقية 

775 مليون يورو.
فالترويج الضعيف، ينعكس على معدل 
الدخل من إصدار املواهب، وبالتالي يحول 

أياكس وأيندهوفن ملجرد زارعي زهور، في 
حني أن من يحول األمــر إلى عطور فائقة 
السعر هي األندية األخرى، مما يعني ازدياد 

الفجوة من يوم إلى آخر.
هناك مواهب مع الفرق الهولندية تشاهدها 
في مباريات الدوري األوروبي، لكنها تختفي، 
ألن البطولة ضعيفة وال تعطي الالعبني منحى 
تطور صحيح إال لو انتقل للخارج، وهناك 
أجواء من اإلحباط متنــع الالعبني بإعطاء 

أفضل ما لديهم.
بيع مستعجل للمواهب، وبأسعار أقل من 
قيمتها المتوقعة، وعدم تجديد في الفكر الداخلي 
عبر مدربين من مختلف الثقافات، وعدم إدراك 
ألهمية تحويل المشاريع صاحبة التاريخ مثل 
أياكس وأيندهوفن لمشاريع عالمية ال محلية.
فهناك ســوء فهم لقواعد اللعبة الجديدة، 
أدى إلى هجرة سريعة للمواهب أو عدم رغبة 

بالقدوم، فالظــاهـــرة رونالــدو وروماريو 
جاؤوا في البداية لهولندا، وهذه كانت عادة 

شــهيرة في الماضي، لكن اآلن يتجنب 
الجميع ذلك.

نعم يقول البعض أن الوقت بات متأخرا 
لتغيير مفاجئ نحو األمام، لكن هناك 
من ينادي في هولندا بأن تصل متأخرا 

أفضل من أال تصل أبدا، وأن المشروع 
إن لم يبدأ تغييره اليوم سيصبح 

من االستحالة تغييره لسنــوات 
طويلــــة، فحـــرام تغيـــب 
الطواحيــن عــن كأس العالم 

ويحــــرم المـــشـــاهد 
من الجماهير التي تعطـي 
المـدرجات  حـــالوة في 
البرتقالــي  بــزيهـــــا 

الجميل.


