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رياضة

الكرة األوروبية

اللعنة التي تطارد وتعدم نجوم الكرة
انضم العب يوفنتوس الجديد األلماني
سامي خضيرة إلى قائمة من تالحقهم
لعنة اإلصابات .في أول مباراة له أساسيًا
مع فريقه الجديد ،سقط خضيرة مصابًا
ليبتعد عن المالعب لمدة شهرين ،ما
سيحرم فريقه باكرًا خدماته
هادي أحمد
قــد يتجسد ال ـحــظ الـسـيــئ لــاعــب ما
ّ
والتحول
باالنتقال إلــى فــريـ ٍـق جديد
أسيرًا ملقاعد االحتياط بعدما يكون
ق ــد ب ـ ــات ن ـج ـمــا ف ــي ف ــري ـق ــه ال ـس ــاب ــق.
وقـ ــد يـ ــرى هـ ـ ــؤالء ال ــاعـ ـب ــون أن ه ــذا
هــو جـحـيـمـهــم ،لـكــن مــا ي ـعــزي هــؤالء
وحــدهــم ،هو ما يحصل مع الالعبني
الـ ــذيـ ــن مـ ــا إن وص ـ ـلـ ــوا إل ـ ــى ال ـف ــري ــق
الجديد واآلم ــال معلقة عليهم ،حتى
سقطوا أرضــا ،معلنني ابتعادهم عن
املالعب لفترة طويلة.
إنها الحالة األســوأ التي يعيشها أي
الع ــب جــديــد وفــريـقــه وإدارت ـ ــه أيـضــا،
الـ ــذيـ ــن ال ي ـس ـت ـف ـي ــدون ع ـم ـل ـي ــا م ـن ــه.
ويمكن القول حتى إن هــذا النوع من
اإلصـ ــابـ ــات ق ــد ي ـك ــون ب ـم ـثــابــة إع ــان
اقتراب الالعب من إنهاء مسيرته.
عــوامــل عــدة كثيرة تدخل فــي أسباب
إص ــاب ــة ال ــاعـ ـب ــن ،وم ـن ـه ــا ضـعـفـهــم
ال ـج ـس ــدي ،إض ــاف ــة إلـ ــى سـ ــوء تـقــديــر
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــادر الـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــي ،وأيـ ـ ـض ـ ــا ن ــوع ـي ــة
ال ـتــدري ـبــات (مـنـهــا الـقــاسـيــة حــديـثــا)
التي لم يعتدها الالعب مع فريق عمل
اللياقة البدنية ،وخصوصًا إذا ما كان
جديدًا عليه.
ط ــوال حـقـبــة ك ــرة ال ـق ــدم ،وح ـتــى هــذه
اللحظة ،لم يبد أن الكادر الطبي ألي
فريق قادر على معالجة العب تالحقه
لعنة اإلصابة أينما لعب وأينما حل.
ي ـظ ـهــر هـ ـ ــؤالء ال ــاعـ ـب ــون وك ــأن ـه ــم ال
يملكون عناصر االسـتـمــرار والبقاء،
إذ إن اإلص ـ ــاب ـ ــة ال ـل ـع ـن ــة ال تـقـتـصــر
على حــالــة معينة ،أو أن تـكــون نفس
ً
اإلصابة مثال.
العــب الــوســط الــدولــي األملــانــي سامي
خـ ـضـ ـي ــرة كـ ـ ــان آخـ ـ ــر هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــاالت،
ففي أول مباراة له مع فريقه الجديد
يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي ،ضــد مرسيليا
الفرنسي (ّ ،)2-0
وديــا غــادر التونسي
األصل أرضية امللعب مصابًا ملعاناته
من تمزق في األوت ــار العضلية ،وهو
سيغيب عن املالعب ملدة ستصل إلى
شهرين .هذه البداية ،قد تكون بداية

اصيب خضيرة في اول مباراة له اساسيًا مع يوفنتوس

نـهــايــة الــاعــب بـعــد انـطــاقـتــه القوية
ً
سابقًا مــع منتخب ب ــاده أوال ثــم مع
ريـال مدريد اإلسباني ثانيًا.
ول ـع ــل ال ـح ــادث ــة األبـ ـ ـ ــرز ،ال ـت ــي يـمـكــن
استذكارها عند الكالم عن اإلصابات
ه ــي ح ــادث ــة «ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة» ال ـب ــرازي ـل ــي
رونالدو ،وإن كانت الظروف تختلف،
إال أنها يمكن أن تتشابه في النتيجة
املتوقعة.
فبعد غيابه أربعة أشهر عن املالعب،
ن ـ ــزل رون ـ ــال ـ ــدو نـ ـج ــم إن ـ ـتـ ــر م ـيــانــو
اإليـطــالــي فــي الــدقـيـقــة الـ ـ  56مــن عمر
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ،وملـ ـ ــس ال ـ ـكـ ــرة أربـ ـ ـ ــع مـ ــرات
ف ـق ــط ،ل ـكــن م ــن دون أن يـلـمـســه أحــد
س ـق ــط أرضـ ـ ـ ــا ،ل ـت ـك ـشــف األش ـ ـعـ ــة عــن

انـقـطــاع جميع أرب ـطــة ال ـقــدم ،وغـيــاب
جــديــد مــدتــه  15ش ـه ـرًا .ع ــاد رونــالــدو
بعدها ،وانتقل إلى فريق جديد ،لكن
املوهبة ،لم تعد ذاتـهــا ،حتى محبوه

يصعب على الكوادر
الطبية معالجة من
تطاردهم اإلصابة دائمًا

الح ـظــوا تــراجــع ســرعـتــه فــي الــركــض
وفــي املــراوغــة .لم يكن رونــالــدو العبًا
تسقطه اإلصــابــة وتوقفه عــن اإلبــداع
على أرض امللعب ،لكن ال شك في أنها
مكان ما.
قللت من مستواه في
ٍ
ه ــذا رون ــال ــدو ،أح ــد أب ــرز املهاجمني
ف ــي ال ـعــالــم عـلــى م ــر ع ـصــورهــا .لكن
ح ـ ـ ــال الـ ــاع ـ ـبـ ــن الـ ـح ــالـ ـي ــن ل ـي ـســت
كــذلــك ،فالكولومبي رادام ـيــل فالكاو
عانى كثيرًا مــن ركبته بعد إصابته
األخـ ـي ــرة ف ــي فــرن ـســا أي ـ ــام ل ـع ـبــه مع
مــونــاكــو ،وغ ــاب وقـتـهــا ع ــن املــاعــب
لـفـتــرة ت ــراوح بــن  6و 7أش ـهــر ،وهــو
مــا دفـعــه إل ــى الـغـيــاب عــن املــونــديــال
األخ ـيــر .ال ـيــوم ،لــم يعد يتحدث أحد

ع ــن مــوه ـبــة ف ــال ـك ــاو ال ـت ــي افـتـقــدهــا
مــذ سقط مصابًا ،وكــان انتقاله إلى
مانشستر يونايتد اإلنكليزي خير
دليل على ذلــك ،إذ إنه لم ّ
يقدم شيئًا
يذكر .وأول من أمس في مباراته مع
ً
تشلسي ضــد أرس ـن ــال ،دخ ــل بــديــا،
أيضًا ،ولم ينجح في تغيير شيء في
نتيجة امل ـبــاراة الـتــي خسرها فريقه
في الدرع الخيرية.
أم ـث ـل ــة ك ـث ـي ــرة تـ ـك ــررت غ ـي ــر مـ ـ ـ ّـرة فــي
مالعب الـعــالــم ،ولعل البرازيلي كاكا
وإصابته مذ قدومه إلى ريـال مدريد
ً
من ميالن اإليطالي ،تعطي دليال على
أن «لـعـنــة اإلص ــاب ــة» وضـعــت مسيرة
خضيرة في مهب الريح.

سوق االنتقاالت

فان غال يطلب ترحيل دي خيا واستقدام لوريس أو سيليسن

أسهم دي خيا ترتفع مجددًا لالنتقال إلى ريال مدريد (أ ف ب)

ُي ـتــوقــع ،أن ي ـكــون األس ـب ــوع الـحــالــي
ح ــاس ـم ــا فـ ــي ري ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد إلن ـه ــاء
الجدل حول ملفني يشغالن العاصمة
اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـن ــذ مـ ـطـ ـل ــع ال ـص ـي ــف
ال ـحــالــي ويـتـعـلـقــان ب ـمــدافــع الـفــريــق
سيرجيو رام ــوس وديـفـيــد دي خيا
حارس مانشستر يونايتد.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب صـ ـحـ ـيـ ـفـ ـت ــي «م ـ ـ ــارك ـ ـ ــا»
و«آس» اإلسـبــانـيـتــن ،فــإن اجتماعًا
م ـص ـي ــري ــا وح ــاسـ ـم ــا س ـ ُـي ـع ـق ــد ي ــوم
الـخـمـيــس أو الـجـمـعــة املـقـبـلــن بني
رامــوس وإدارة امللكي ملعرفة موقفه
الـ ـنـ ـه ــائ ــي م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـقـ ــاء أو ال ــرح ـي ــل
إل ـ ـ ــى يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـ ّعــد
أن ذك ـ ـ ــرت الـ ـتـ ـق ــاري ــر أن ـ ــه لـ ــم ي ــوق ــع
ب ـعــد ع ـلــى ت ـمــديــد ع ـق ــده ك ـمــا جــرى

ال ـت ــداول فــي ذل ــك األس ـب ــوع املــاضــي.
ومـ ــن ج ـه ــة دي خ ـي ــا ،فـ ــإن إمـكــانـيــة
ق ــدوم ــه إلـ ــى م ــدري ــد س ـت ـت ـحــدد قبل
السبت املقبل موعد انطالق املوسم
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
امل ـم ـت ــاز ،وذلـ ــك ب ـعــدمــا ط ـلــب امل ــدرب
ال ـهــول ـنــدي لــويــس ف ــان غ ــال ترحيل
اإلس ـبــانــي مـقــابــل  25مـلـيــون جنيه
اسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي وال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد مـ ـ ــع احـ ــد
الحارسني الفرنسي هوغو لوريس
او ال ـهــول ـنــدي يـسـبــر سيليسن قبل
املباراة االولى لفريقه في «البريميير
ليغ».
م ـ ــن جـ ـه ــة اخـ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـ ــم تـ ـع ــد ص ـف ـقــة
انتقال النجم األرجنتيني أنخل دي
م ــاري ــا ،ج ـنــاح مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد،

إلــى باريس ســان جيرمان الفرنسي
تـنـتـظــر إال اإلعـ ـ ــان ال ــرس ـم ــي عنها
ب ـع ــد وصـ ـ ــول ال ــاع ــب إل ـ ــى ال ــدوح ــة
لـ ـلـ ـخـ ـض ــوع لـ ـلـ ـفـ ـح ــص ال ـ ـط ـ ـبـ ــي فــي
مـسـتـشـفــى «اس ـب ـي ـت ــار» ق ـبــل تــوقـيــع
عقد انتقاله مقابل  63مليون يورو.
دي ماريا الذي لم يسجل سوى أربعة
أه ـ ــداف م ــع ال ـفــريــق اإلن ـك ـل ـيــزي منذ
وصوله اليه الصيف املاضي ،حصل
على راحة إضافية بعد مشاركته في
بـطــولــة «ك ــوب ــا أم ـيــركــا» ف ــي تشيلي
الشهر املاضي ،ولم يلتحق بصفوف
يونايتد خالل جولته األميركية.
إلى ذلك ،يبدو أن العبًا آخر في طريقه
ملغادرة ملعب «أولد ترافورد» ،وهو
املــدافــع الـبــرازيـلــي رافــايــل دا سيلفا

ب ـعــدمــا وص ـلــت صـفـقــة ان ـت ـقــالــه إلــى
ل ـيــون الـفــرنـســي ملــراحـلـهــا األخ ـي ــرة،
بحسب ما أكد رئيس األخير جان -
ميشال أوال.
وكـشــف أوال فــي حسابه على موقع
«ت ــوي ـت ــر» أن ل ـي ــون يـنـتـظــر مــواف ـقــة
ي ــون ــاي ـت ــد إلن ـ ـهـ ــاء ص ـف ـق ــة راف ــاي ـي ــل
الــذي وصل إلى فرنسا األحــد ،وقال:
«وص ــل رافــايــل إل ــى لـيــون قــادمــا من
مــانـشـسـتــر ،ن ـحــن بــان ـت ـظــار ال ـضــوء
األخضر من مانشستر يونايتد».
وسيخضع املــدافــع البالغ من العمر
 25عــامــا للفحص الطبي الروتيني
ق ـب ــل ت ــوق ـي ــع ال ـع ـق ــد وبـ ـع ــد مــواف ـقــة
يونايتد الذي ضمه إلى صفوفه عام
 2008من فلوميننسي.

