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دي ماريا
مستعينًا بقارورة
من األوكسيجني
ملساعدته على
التنفس في
ملعب «هرناندو
سيليس» في الباز
(خوان مابروماتا
ــ أ ف ب)

«رعب املرتفعات» ...الالعبون في مالعب التعذيب
كثيرة هي األمور التي تقف عائقًا في
وجه الالعبني في مالعب كرة القدم،
ّ
وأحدها العوامل الطبيعية التي تسببت
مرات بحوادث خطيرة ،وآخرها ما عاناه
العبو األرجنتني خالل مباراتهم في
العاصمة البوليفية الباز
كريم
شربل ّ
ل� ��م ي �ك ��ن م� ��ا ع� ��ان� ��اه الع� �ب ��و امل �ن �ت �خ��ب
األرج �ن �ت �ي �ن��ي ف ��ي م �ل �ع��ب «ه ��رن ��ان ��دو
س �ي �ل �ي��س» ف ��ي الب� ��از ع ��ادي ��ًا ،إذ ب ��دوا
كأنهم يحتضرون على أرض امللعب،
مشهد ربما اعتاد رؤيته متابعو
في
ٍ
م �ب��اري��ات ك��رة ال �ق��دم ف��ي ق ��ارة أميركا
ال�ج�ن��وب�ي��ة ،ل�ك��ن ل�ي��س ب��ال�ش�ك��ل ال��ذي
ب��دا عليه ف��ي ال�ل�ق��اء امل��ذك��ور ،حيث لم
يكن مستبعدًا أن يقضي أحد الالعبني
ن� �ح� �ب ��ه م � �ت� ��أث � �رًا ب � �م ��ا ي� �م� �ك ��ن وص �ف ��ه
بالتعذيب على ّ
علو مرتفع.
طبعًا ،مسألة اللعب في استادات ترتفع
أك �ث��ر م��ن  2000م�ت��ر ع��ن س�ط��ح البحر
ليست ب��األم��ر ال �ج��دي��د ،ف�ه��ي س�ب��ق أن
ً
�وات
أث� ��ارت ج ��دال واس ��ع ال �ن �ط��اق ل�س�ن� ٍ
ع� ��دة ،ان�ت�ه��ت ب ��إق ��رار االت �ح ��اد ال��دول��ي
لكرة القدم «الفيفا» منع استضافة أي
ب�ل��د ل�ل�م�ب��اري��ات ال��دول �ي��ة ال�ت��ي ترتبط
بالبطوالت القارية أو تلك التي ّ
تخص
تصفيات كأس العالم ،على ارتفاع يعلو
أك�ث��ر م��ن  2500متر ًع��ن سطح البحر،
ّ
وه ��و ق ��رار ش��ك��ل ن �ب��أ س ��ارًا لكثير من
الالعبني ووسائل اإلع�لام والجماهير
التي عانت ّ
األمرين أيضًا.
ضغوط كبيرة
وتحت
إال أن «الفيفا»
ٍ
ت��راج��ع ع��ن ق� ��راره ب�ع��د أق ��ل م��ن س�ن��ة،
ليفتح مجددًا بابًا الستكمال مسلسل
«رع��ب املرتفعات» ال��ذي تستفيد منه
فقط املنتخبات املضيفة كون العبيها

اع � �ت � ��ادوا ال �ع �ي��ش وال �ل �ع ��ب ف ��ي ن�م��ط
عوامل طبيعية مماثلة ،بينما تنشغل
املنتخبات الزائرة بعملية إعداد بدني
خ ��اص ل�لاع�ب�ي�ه��ا ي�خ�ت�ل��ف ت�م��ام��ًا عن
اإلعداد الخاص باملباريات األخرى.
وف��ي ال��وق��ت ال��ذي ح��اول فيه «الفيفا»
مناسبات عدة طمأنة ال��رأي العام
في
ٍ
ب��أن��ه ال خ ��وف ع �ل��ى س�لام��ة ال�لاع�ب�ين
ع �ن��د خ��وض �ه��م م� �ب ��اري ��ات ع �ل��ى ع�ل��و
م��رت �ف��ع ،ف� ��ان ال �ب �ح��ث ف ��ي ال� ��دراس� ��ات
العلمية يشير ال��ى ان بعض الالعبني
قد يلقون حتفهم هناك في حال كانوا
ي� �ع ��ان ��ون م� ��ن م �ش ��اك ��ل ف� ��ي ال �ت �ن �ف��س.
ل ��ذا ،ك ��ان ه �ن��اك ق�ل��ق ك�ب�ي��ر ع�ن��د رؤي��ة
الجناح األيسر للمنتخب األرجنتيني
أنخيل دي ماريا يستعني بقارورة من
األوكسيجني ملساعدته على التنفس
مشهد من
خالل املباراة في الب��از ،في
ٍ

النادر جدًا رؤيته في مالعب كرة القدم.
وتتفق ال��دراس��ات كلها على ان السفر
الى اماكن مرتفعة او منخفضة كثيرًا
عن سطح البحر ُي ّ
بشكل مباشر
ضر
ٍّ
بأداء أي رياضي ،لذا كان الحل الوحيد
امام املنتخبات هو حمل العبيها الى
امل��دن املرتفعة او املنخفضة قبل اي��ام
ط��وي �ل��ة ع �ل��ى خ � ��وض امل � �ب ��اري ��ات م��ن
اج��ل ت��أم�ين اعتيادهم على «ال�ظ��روف
القاهرة» هناك .اال ان االرجنتني لم يكن
بإمكانها فعل ه��ذا األم��ر اخ�ي�رًا ،اذ ان
روزنامة مباريات االندية واملنتخبات
ت� �ب ��دو ض �ي �ق ��ة ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ل� ��م ي�م�ك��ث
ً
االرجنتينيون وقتًا طويال في الباز من
اجل االعتياد على األجواء هناك ،حيث
وص��ف الع�ب��ون كثيرون سابقًا بأنهم
يشعرون بآالم مبرحة في الرأس خالل
ً
لعبهم ،فضال عن بطء في التفكير ،ما

يؤثر سلبًا على ادائهم وردات فعلهم،
وي�ع�ط��ي افضلية للمنتخب املضيف
الذي غالبًا ما يقتنص النقاط الكاملة
للمباريات امام منافسيه او على األقل
ً
ي�خ��رج م �ت �ع��ادال ،على غ ��رار م��ا حصل
ض��د األرج�ن�ت�ين ال�ت��ي اقتنصت للمرة

في المالعب
المرتفعة يشعر
الالعبون بآالم في الرأس
وبطء في التفكير

معاناة ميسي
كان أفضل العب في العالم ليونيل ميسي
أحد الالعبني الذين عانوا كثيرًا في الباز،
إذ تقيأ بني شوطي املباراة بسبب ارتفاع
مستاء مما حصل
الضغط ،وهو بدا
ً
معه ،اذ اشتكى من اللعب في العاصمة
البوليفية ،مشيرًا إلى أن التعافي من مثل
هذه املباريات «يستغرق وقتًا طويال».
كذلك ،بدا كابنت املنتخب األرجنتيني
مستاء من أن املعاناة التي عاشها
تأت بنتيجة أفضل من
الالعبون لم ِ
التعادل ،مؤكدًا أن منتخبه كان بوسعه
تحقيق الفوز بعد املجهود الكبير الذي
قدّمه خالل اللقاء.

األخ � �ي� ��رة ع � ��ام  2005ف � ��وزًا ن � � ��ادرًا ف��ي
�دف وحيد سجله لوتشيانو
الب��از ب�ه� ٍ
غاليتي.
وم��ن ال��دراس��ات ّ
املعمقة ال�ت��ي اجريت
ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ت�ب��رز ت��أك�ي��دات ع��دة
بأن التأثير األكبر على الالعبني يأتي
من خالل اللعب على علو مرتفع أكثر
منه منخفض ،وهذا ما يبدو واضحًا
من خالل مقارنة النتائج للمنتخبات
ال �ت��ي ل�ع�ب��ت ع �ل��ى ه��ذي��ن امل �س �ت��وي�ين،
ح� �ي ��ث وج � � ��دت امل �ن �ت �خ �ب ��ات ال� ��زائ � ��رة
ل�ل�م�لاع��ب امل��رت �ف �ع��ة ك �ث �ي �رًا ع ��ن سطح
ال�ب�ح��ر ص�ع��وب��ة ف��ي ال �خ��روج بنتائج
اي �ج��اب �ي��ة اك �ث ��ر م ��ن ت �ل��ك ال �ت ��ي ل�ع�ب��ت
ع �ل��ى ع �ل��و م �ن �خ �ف��ض .وب �ش �ك � ٍ�ل ع ��ام،
ي �ب��دو ج�ل� ّ�ي��ًا ان أس ��وأ اداء ملنتخبات
اميركية جنوبية خ��ارج ارضها يأتي
ع�ن��د زي��ارت�ه��ا للعاصمة الكولومبية
ب��وغ��وت��ا ال �ت��ي ت��رت�ف��ع  2550م �ت �رًا عن
سطح البحر ،والعاصمة اإلكوادورية
كيتو املرتفعة  2800متر ،والباز التي
ترتفع  3600متر.
ً
اذًا ،م � ��ا ي� �ح� �ص ��ل ل � �ي ��س ع � � � ��دال ع �ل��ى
االط�ل�اق ،وه��ذا ام��ر تعرفه املنتخبات
املضيفة للمباريات على االرتفاعات
امل ��ذك ��ورة ،ح�ي��ث ت �ك��ون ه��ي املستفيد
األول ،لكنها تضع العبي املنتخبات
ال� � � ��زائ� � � ��رة ف� � ��ي دائ� � � � � ��رة خ � �ط� ��ر ك �ب �ي ��ر،
وخصوصًا ان دراسات اخرى توضح
حاليًا ان الالعب املحترف خارج القارة
�ود اك �ب��ر مما
ال�لات�ي�ن�ي��ة ي �ق��وم ب�م�ج�ه� ٍ
ك��ان ي�ق��وم ب��ه اق��ران��ه ق�ب��ل  10س�ن��وات
ت �ق��ري �ب��ًا .وي �ض ��اف ال ��ى ه ��ذا امل�ج�ه��ود
مسافات السفر الطويل والجهد الذي
ي �ض �ع��ه خ �ل��ال امل � � �ب� � ��اراة ،م� ��ا ي�ض�ع��ف
مسألة مقاومة جسده ل�لإره��اق الذي
قد ّ
يسبب له حادثًا خطيرًا ،وه��و أمر
في ح��ال حصوله يكون املسؤول عنه
من ّ
شرع قرار اللعب مجددًا في أماكن
ّ
يتعرض فيها الالعبون للتعذيب بكل
ما للكلمة من معنى.

