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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

النجمان البالستيكيان ويلبيك وستاريدج
ع ــاد دان ــي ويلبيك وصـنــع ان ـت ـصــارًا جــديـدًا
ألرسنال بمجرد دخوله إلى أرض الملعب بعد
غياب طويل بسبب اإلصابة .في ليفربول،
الحال يشبه الوضع في أرسنال ،مع نجمهم
دانيال ستاريدج .أكثر من  60إصابة َ
لالعبين
معًا طــوال مسيرتهما حتى اآلن ،ما يؤثر
في مسيرة فريقيهما والمنتخب اإلنكليزي
على ٍّ
حد سواء
هادي أحمد
م ــا إن ي ـعــود مـهــاجــم أرس ـن ــال دان ــي
ويلبيك ،أو مهاجم ليفربول دانيال
س ـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــدج ،إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ــاع ـ ـ ــب ،ح ـتــى
ي ـت ـعــرضــا إلص ــاب ــة جـ ــديـ ــدة .األك ـي ــد
أن مــا يحدث معهما ليس مــن قبيل
الصدفة .هما "العبان بالستيكيان"،
في بطولة قوية ،ما يوجب التعامل
معهما بطريقة خــاصــة ،إذ يبدو أن
الـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة ال ـت ــي يـحـصــان
عليها قصيرة األمد ،وليست من أجل
ً
الـشـفــاء ال ـكــامــل ،بــل ال ـســريــع ،فضال
عن أن اإلصــابــات التي خضعوا لها
متنوعة.
منذ عــام  ،2007وبــن فــرق تشلسي،
مانشستر سيتي ،بولتون ون ــدررز،
وأخـيـرًا ليفربول ،تعرض ستاريدج
ألكـ ـث ــر مـ ــن  35إص ـ ــاب ـ ــة ،اب ـت ـع ــد فــي
بعضها عــن املــاعــب ل ـ  41يــومــا! أما
ويلبيك ،فتعرض في خالل أيام لعبه
مــع يــونــايـتــد ،س ـنــدرالنــد ،وأرس ـنــال
ألكثر من  31إصابة.
فــي امل ـب ــاراة األخ ـي ــرة ،شـهــدت قائمة

ترك ويلبيك
وستاريدج المنتخب في
مشاكل هجومية
أرسـ ـن ــال أمـ ــام لـيـسـتــر سـيـتــي ع ــودة
ويلبيك الغائب منذ نيسان املاضي.
ن ــزل ف ــي الــدقـيـقــة  ،82وف ــي الــدقـيـقــة
 95سجل هــدف الفوز معيدًا الفريق
إلــى دائــرة املنافسة ،التي كــان قريبًا
م ــن ال ـ ـخـ ــروج م ـن ـه ــا .ان ـف ـج ــر مـلـعــب
"اإلمارات" بعودته وبالفوز .1-2
ف ــي  12دق ـي ـقــة ف ـق ــط ،أع ـ ــاد ويـلـبـيــك
الـ ـحـ ـي ــاة إلـ ـ ــى "امل ــدفـ ـعـ ـجـ ـي ــة" .وب ـع ــد
املباراة ّ
صرح املدرب الفرنسي أرسني
فينغر بأنه كان على وشك استبعاد
ويلبيك من قائمة املـبــاراة" ،إال أنني
قررت ضمه في اللحظات األخيرة".
لم يخيب ويلبيك أمل فينغر يومًا ،ما
جعل األخير يبتعد عن التعاقد مع

تعرض ويلبيك أيام لعبه مع يونايتد ،سندرالند ،وأرسنال ألكثر من  31إصابة (أرشيف)
مهاجم جديد فــي ســوق االنتقاالت،
ٍ
َّ
وال ـس ـب ــب ال ـ ــذي ع ــل ـل ــه" :ع ـ ــدم ت ــواف ــر
م ــواه ــب أف ـض ــل م ــن وي ـل ـب ـيــك يـمـكــن
ش ــراؤه ــا" .تـشـ ّـبــه جـمــاهـيــر أرس ـنــال
نجمها هذا بالنظر إلى لونه األسمر
وب ـن ـي ـت ــه ال ـج ـس ـم ــان ـي ــة بــال ـفــرن ـســي
تييري هنري.
وال شــك فــي أن اإلص ــرار الــذي يتسم
َّ
ب ــه وي ـل ـب ـيــك قـ ــل ن ـظ ـي ــره ،م ـث ـلــه مثل
سـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــدج .األخـ ـ ـي ـ ــر واجـ ـ ـ ــه أخـ ـيـ ـرًا
ال ـغ ـيــاب ألســاب ـيــع ع ــدة عــن املــاعــب،
بـسـبــب إص ــاب ــة ف ــي ع ـض ــات الـفـخــذ
الخلفية ،بعدما عــاد أثــر إصــابــة في
ال ــرك ـب ــة .دوامـ ـ ــة اإلصـ ــابـ ــات هـ ــذه لم
تمنعه سابقًا مــن أن يــواصــل ملعانه
م ــع "ال ـح ـم ــر" .وم ــا ي ـصـ ّـر عـلـيــه بـهــذا
ال ـث ـبــات ه ــو ع ــدم تــذك ـيــره بـمــاضـيــه
الـ ـق ــري ــب أيـ ـ ـ ــام ل ـع ـب ــه مـ ــع ت ـش ـل ـســي،
والظلم الــذي لحق به هناك من قبل
املدربني الذين توالوا على اإلشــراف
على الفريق.
هناك في "ستامفورد بريدج" ،عاش
إحباطًا رافقه أربــع سنوات ،إذ كان

م ـج ــرد العـ ــب اح ـت ـيــاطــي ال ي ـشــارك
إال دقائق قليلة .تغلب على كل هذا
ال ـ ـبـ ــؤس ،وصـ ـ ــار أح ـ ــد أه ـ ــم ه ــداف ــي
إنـكـلـتــرا بـعــدمــا الـتـحــق بـلـيـفــربــول.
إص ــابـ ـت ــه س ــابـ ـق ــا أثـ ـبـ ـت ــت أنـ ـه ــا لــن
تقضي عليه ،ووجود املدرب األملاني
يــورغــن كـلــوب حــالـيــا يـســاعــده على
استعادة مستواه الــرئــع الــذي ظهر

بــه مــع اإليــرلـنــدي الـشـمــالــي بــرانــدن
رودجرز.
هدف أرسنال وليفربول لعب األدوار
األول ـ ـ ـ ــى ،واالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـل ــى ويـلـبـيــك
وسـتــاريــدج تــوالـيــا سيبقى مــا دامــا
على أرض امللعب .أما مع مع املنتخب،
ونسبة إلــى الــوضــع الــذي عاشه مع
االثنني معًا ،يمكن القول إنهما جعال

برنامج بطولة إنكلترا
المرحلة 27
 السبت:وست هام يونايتد × سندرالند
()14.45
ساوثمبتون × تشلسي ()17.00
ليستر سيتي × نوريتش سيتي
()17.00
واتفورد × بورنموث ()17.00
ستوك سيتي × أستون فيال ()17.00

وست بروميتش ألبيون × كريستال
باالس ()19.30
 األحد:ليفربول × إفرتون ()14.00
نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي
()14.00
مانشستر يونايتد × أرسنال ()16.05
توتنهام × سوانسي سيتي ()16.05

إنكلترا في كارثة هجومية حقيقية
لـ ـع ــدم وج ـ ـ ــود م ـه ــاج ــم رأس حــربــة
صــريــح بمثل قــدراتـهـمــا قـبــل ظهور
نجم توتنهام هاري كاين.
ال ـث ـن ــائ ــي ال ـب ــاس ـت ـي ـك ــي خ ـ َّـي ــب أم ــل
ج ـم ــاه ـي ــر امل ـن ـت ـخ ــب وم ـ ــدرب ـ ــه روي
ه ــودج ـس ــون ،إذ غــابــا غـيــر م ــرة عن
م ـ ـبـ ــاريـ ــات مـ ـصـ ـي ــري ــة ،آخ ـ ــره ـ ــا فــي
تصفيات كأس أوروبا  .2016ويبدو
هـ ــودج ـ ـسـ ــون م ـس ـت ـع ـدًا ل ـل ـن ـظ ــر فــي
خ ـيــارات أخ ــرى ،لــدعــم حـضــور وايــن
روني في الخيارات الهجومية إذا ما
استمر احتمال عدم تعافيهما بنحو
كامل واردًا.
س ـ ـتـ ــاريـ ــدج ووي ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــك ،العـ ـ ـب ـ ــان ال
يبخالن بالعطاء إذا ما كانا بوضع
ص ـحــي م ـم ـت ــاز ،ووح ــده ــا اإلص ــاب ــة
يمكن أن تفرملهما .وهــذا االحتمال
وارد ج ـ ـ ـدًا ،إذ إن ـه ـم ــا ال يـحـتـمــان
قساوة الــدوري اإلنكليزي الذي ّ
يعد
بني األكثر خشونة في العالم واألكثر
اعـ ـتـ ـم ــادًا ع ـل ــى الـ ـق ــوة ال ـب ــدن ـي ــة بــن
البطوالت األوروبية الكبرى.

سوق اإلنتقاالت

بوغبا وكروس وغوندوغان على طاولة غوارديوال في مانشستر سيتي

ّ
وجه بوغبا إشادة الفتة إلى غوارديوال (أ ف ب)

فتح النجم الفرنسي بول بوغبا ،العب
وس ــط يــوف ـن ـتــوس اإلي ـط ــال ــي ،ال ـبــاب
أم ـ ــام مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي
لضمه في سوق اإلنتقاالت الصيفية
امل ـق ـب ـل ــة ،ب ـع ــدم ــا ّ
وج ـ ــه إش ـ ـ ــادة الف ـتــة
إلــى امل ــدرب اآلت ــي للفريق ،اإلسباني
جوسيب غــوارديــوال ،مشيرًا إلــى أنه
يرحب باللعب تحت إشرافه.
وي ـع ــد بــوغ ـبــا ال ـب ــال ــغ م ــن ال ـع ـمــر 22
عــامــا مــن بــن أب ــرز األسـمــاء املرشحة
لإلنتقال إلى "السيتيزينس" ،علمًا أنه
مطلوب أيضًا في برشلونة اإلسباني
وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وق ــال بوغبا ملحطة "سـكــاي سبورت
نـ ـ ـي ـ ــوز" ب ـن ـس ـخ ـت ـه ــا األمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة" :أن ـ ــا
الع ــب فــي يــوف ـن ـتــوس ،لـكــن بــوضــوح

ف ـ ــإن اح ـت ـم ــال ال ـل ـع ــب ت ـح ــت ق ـيــادتــه
(غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال) م ـ ـم ـ ـكـ ــن تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوره.
غــوارديــوال لديه خبرة كبيرة ويملك
فلسفة رائ ـعــة فــي ال ـل ـعــب .إن ــه مــدرب
لــديــه تــأثـيــر فــي فــريـقــه .ال يمكنك إال
تقديره".
وأض ــاف النجم الفرنسي عــن املــدرب
اإلسـبــانــي قــولــه" :إنــه أيقونة فــي كرة
ال ـق ــدم ،وق ــد ق ــال ــوا ل ــي أن ــه ي ـط ـ ّـور كل
العب يشرف عليه".
ه ـ ــذا ويـ ـب ــدو ان ب ـح ــث "بـ ـي ــب" االول
ـط مــن الـطــراز
سـيـكــون عــن الع ــب وس ـ ٍ
الــرف ـيــع ،وق ــد اشـ ــارت صـحـيـفــة "آس"
االسبانية امس الى محاولته التعاقد
م ــع ال ــدول ــي األمل ــان ــي طــونــي ك ــروس،
العب وسط ريال مدريد اإلسباني.

ك ــذل ــك ،ذكـ ـ ــرت االمـ ـ ــر ع ـي ـنــه صـحـيـفــة
"تيليغراف" اإلنكليزية ،مشيرة الى ان
أن غــوارديــوال يرغب فــي ضــم كــروس
لتعويض رحيل العاجي يايا توريه
املرجح مغادرته مللعب "االتـحــاد" في
الصيف املقبل نظرًا ملشكالته السابقة
مـ ــع االسـ ـب ــان ــي اي ـ ــام ك ـ ــان العـ ـب ــا فــي
برشلونة.
لـكــن اذا فـشــل "ب ـيــب" فــي ضــم كــروس
الــذي يبدو هدفًا ملانشستر يونايتد
ايـضــا ،فانه سيتجه الــى العــب وسط
املــانــي آخ ــر هــو ايـلـكــاي غــونــدوغــان،
اذ وفقًا ملا ذكرته صحيفة "سبورت"
اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ف ـ ــإن غـ ــونـ ــدوغـ ــان أخ ـبــر
ب ــرشـ ـل ــون ــة بـ ــأنـ ــه يـ ــريـ ــد الـ ـلـ ـع ــب مــع
مانشستر سيتي في املوسم املقبل.

وي ـ ـبـ ــدو ان رحـ ـي ــل غـ ــونـ ــدوغـ ــان عــن
بــوروس ـيــا دورت ـم ــون ــد ب ــات وشـيـكــا،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـ ــع مـ ـس ــاع ــي ال ـ ـنـ ــادي
االملــانــي للتعاقد مــع الـســوري االصــل
محمود داوود العب وسط بوروسيا
م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ ،ل ـت ـعــويــض رحـيــل
ابرز العبي وسطه.
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ـش ــف ال ـف ــرن ـس ــي
أرس ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـي ـ ـن ـ ـغـ ــر ،م ـ ـ ـ ـ ــدرب أرس ـ ـن ـ ــال
اإلنكليزي ،أن مدافع الفريق ومواطنه
مـ ــاث ـ ـيـ ــو ديـ ـ ـب ـ ــوش ـ ــي كـ ـ ـ ــان ب ــإمـ ـك ــان ــه
اإلنـ ـتـ ـق ــال ع ـل ــى س ـب ـيــل اإلع ـ ـ ـ ــارة إل ــى
الغريم مانشستر يونايتد في سوق
اإلنـتـقــاالت الشتوية املــاضـيــة إال أنه
وقف في وجه الصفقة ،قبل ان ينتقل
الالعب معارًا إلى بوردو الفرنسي.

