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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

عاصفة اإلصابات تضرب النجوم مبكرًا
ّ
لم توفر اإلصابات القوية عددًا من
األوروبية الكبرى في
نجوم الفرق
ُ
فترة متزامنة ،حيث ستبعدهم لمدة
طويلة عن المالعب .غيابات في انطالق
الموسم لها تأثيرها السلبي طبعًا على
الالعبين وفرقهم
حسن زين الدين
يندر أن تعثر حاليًا على ناد أوروبــي
كـ ـبـ ـي ــر يـ ـخـ ـل ــو م ـ ــن الع ـ ـبـ ــن م ـص ــاب ــن
ومـبـتـعــديــن عــن امل ــاع ــب .مــا ب ــدا الفتًا
فــي األي ــام األخ ـي ــرة اإلص ــاب ــات القوية
التي ضربت عــددًا من النجوم الكبار،
وستبعدهم فترات طويلة ،وخصوصًا
أن ه ــذه الـغـيــابــات ج ــاءت فــي انـطــاق
املوسم ،على عكس ما هو معتاد حيث
ترتفع نسبة الـتـعــرض لــإصــابــة بــدءًا
مــن منتصف املــوســم إل ــى نـهــايـتــه مع
اشتداد املنافسات وكثرة املباريات.
الصدمة األكبر طبعًا تلقاها برشلونة
اإلس ـب ــان ــي ،إذ ل ــم يـكــد نـجـمــه الـجــديــد
الـ ـف ــرنـ ـس ــي عـ ـثـ ـم ــان دي ـم ـب ـي ـل ــي ال ـ ــذي
ق ــات ــل لـلـحـصــول عـلـيــه ي ـب ــدأ مـسـيــرتــه
م ــع الـ ـف ــري ــق ح ـت ــى ب ــاغ ـت ـت ــه اإلص ــاب ــة
ُ
األسـبــوع املــاضــي لتبعده حتى مطلع
الـعــام املقبل .م ــدرب "الـبــرســا" أرنستو

غيابات طويلة متزامنة في بداية
الموسم لعدد من النجوم
ف ــال ـف ـي ــردي ذهـ ــب إلـ ــى تـحـمـيــل العـبــه
املسؤولية لقيامه بحركة استعراضية
ّأدت إلى إصابته ،لكن هذا ال يمنع من
أن انقطاع ديمبيلي عن التدريبات مع
فــريـقــه الـســابــق بــوروس ـيــا دورتـمــونــد
األمل ـ ــان ـ ــي عـ ـن ــدم ــا ت ـ ـمـ ــرد ع ـل ـي ــه خ ــال
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات ال ـص ـي ـف ـي ــة أدى إل ــى
اف ـت ـق ــاره إل ــى ال ـجــاهــزيــة ال ـبــدن ـيــة في
انطالق املوسم الحالي.
بالتأكيد ،فإن تأثير اإلصابة على أغلى
العـ ــب ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي
وال ـث ــان ــي ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـك ــرة ك ـب ـيــر ،إذ
إن ـه ــا جـ ــاءت ف ــي تــوق ـيــت ي ـح ـتــاج فيه
ديمبيلي إل ــى االن ـس ـجــام مــع الـفــريــق،
وبــال ـتــالــي ف ــإن ه ــذه امل ـســألــة سـتــأخــذ
وقتًا بعد عودته في منتصف املوسم
ّ
يصب فــي مصلحته
تقريبًا ،وهــذا لــن
ومصلحة فريقه طبعًا.

سيغيب نوير حتى مطلع  2018كحال عدد من النجوم (أ ف ب)

ب ــول بــوغـبــا نـجــم مانشستر يونايتد
اإلنكليزي عاش موقفًا مشابهًا ملواطنه
ُ
دي ـم ـب ـي ـلــي ب ــإص ــاب ـت ــه ال ـت ــي ســت ـب ـعــده
أي ـضــا حـتــى مـطـلــع ال ـع ــام ال ـجــديــد ،إذ
إنـ ـه ــا جـ ـ ــاءت ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ي ـق ـ ّـدم
فيه أفـضــل مستوياته مــع فريقه منذ
انضمامه إليه بصفقة قياسية حينها
ع ـل ــى ع ـك ــس م ــوس ـم ــه األول ال ـف ــاش ــل
تمامًا ،حيث ُيتوقع أن يكون لإلصابة

تأثيرها املعنوي والبدني على عودة
بوغبا كما كان في مطلع املوسم.
ويبدو أن سوء الحظ يالزم الفرنسيني
فــي هــذه الـفـتــرة ،إذ إن ثيو هرنانديز
الجديد إلى ريــال مدريد انضم
الوافد
َ
إل ـ ــى م ــواط ــنـ ـي ــه ب ـت ـع ــرض ــه ل ـخ ـل ــع فــي
كتفه ،من دون تحديد مدة غيابه الذي
سـيـكــون مــؤث ـرًا ب ــدوره عـلــى انطالقته
مع امللكي.

ك ــذل ــك ،ف ــإن زوب ـع ــة اإلص ــاب ــات الـقــويــة
أخذت في طريقها نجم حراسة بايرن
ميونيخ األملاني وقائده مانويل نوير
الذي سيغيب حتى مطلع  2018أيضًا.
إصــابــة مـتـجــددة لـنــويــر بـعــد أي ــام من
عودته ال شك لها تأثيرها ،إذ صحيح
أن الـبــديــل سـفــن أولــريـتــش أظـهــر عن
كفاءة خالل تعويضه غياب نوير ،لكن
ّ
وج ــود األخ ـيــر يـشــكــل اطـمـئـنــانــا أكبر

بكثير لـلـبــافــاريــن تـحــديـدًا فــي دوري
أبـطــال أوروب ــا ،كما أن بــايــرن سيكون
في مشكلة في حال إصابة أولريتش،
إذ إن الـحــارس الثالث فــي الفريق هو
كريستيان فرويختل الـبــالــغ  17عامًا
فـ ـق ــط ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ب ــاي ــرن ي ـف ـت ـقــد مـنــذ
م ــدة بـسـبــب اإلص ــاب ــة ع ـن ـص ـرًا مــؤث ـرًا
ً
هــو الـنـمـســوي دافـيــد أالب ــا ،فـضــا عن
اإلسباني خوان بيرنات.
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ،م ـ ــن ج ـه ـت ــه،
ع ــاش ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة مــوجــة من
اإلصابات تحديدًا في خط دفاعه بدأت
مــع ابـتـعــاد جـيــورجـيــو كييليني بعد
ّ
إصــابـتــه مــع منتخب ب ــاده ،مــا شكل
ضربة قوية للفريق تحديدًا في املباراة
التي خسرها أمام برشلونة اإلسباني
 3-0فــي دوري األب ـط ــال ،وق ــد لـحــق به
الوافدان الجديدان األملاني بينيديكت
هوفيدس وماتيا دي تشيليو.
غير أن الخسارة تبدو أكبر في ميالن،
ذل ــك أن الع ـبــه الـجــديــد ال ـشــاب أنــدريــا
كونتي ّ
تعرض لإلصابة األخطر وهي
الــربــاط الصليبي فــي ركبته اليسرى،
مــا سيبعده  6أشـهــر وه ــذا يعني أنــه
سينتظر حتى املوسم املقبل لبدء إبراز
موهبته في ملعب "سان سيرو".
كذلك ،فإن األيام األخيرة شهدت عودة
داني ويلبيك العب أرسنال اإلنكليزي
ُ
إل ــى دوامـ ــة اإلص ــاب ــات ال ـتــي ستبعده
شهرًا.
صـحـيــح ه ـنــا أن اإلص ــاب ــات ج ــزء من
ال ـل ـع ـب ــة ،وأن سـ ــوء ال ـط ــال ــع ل ــه دوره
فــي اإلصــابــة ،لكن هــذا ال يمنع مــن أن
كثافة املباريات هي السبب الرئيسي
فــي إصــابــة الــاعــب حيث إن االزدح ــام
فــي الــروزنــامــة ب ــات يـطــال حـتــى فترة
االستعدادات في الصيف ،وخصوصًا
أن الــاعـبــن بــاتــوا يقطعون مسافات
طــويـلــة ومــرهـقــة إلــى آسـيــا والــواليــات
املـتـحــدة لـخــوض املـبــاريــات وال ــدورات
الودية ،وهذا عامل بارز في اإلصابات
امل ـ ـب ـ ـك ـ ــرة م ـ ـط ـ ـلـ ــع املـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــم ،ك ـ ـمـ ــا أن
االستحقاقات الدولية مــع املنتخبات
ّ
تـشــكــل مـعـضـلــة دائ ـم ــة لـلـفــرق بـعــودة
الكثير من النجوم مصابني من رحالت
م ـت ـع ـب ــة ،وه ـ ــذا م ــا ح ـص ــل أخـ ـيـ ـرًا مــع
كييليني واألرجنتيني أنخل دي ماريا
نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
هـ ـ ـك ـ ــذا ،ف ـ ــإن ك ـ ــل الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــات تــرت ـب ــط
باإلصابات ،لكن ثمة إيجابية واحــدة
في تعرض النجوم املذكورين لإلصابة
حــال ـيــا وهـ ــي أن ـه ــا ف ــي ب ــداي ــة املــوســم
ولـ ـيـ ـس ــت فـ ــي نـ ـه ــايـ ـت ــه .اآلن الـ ـع ــودة
ممكنة ،أما في الختام فالخسارة كبرى
وتتلخص بكلمتني :وداعًا للمونديال.

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )5
أتلتيك بلباو × أتلتيكو مدريد 2-1
راوول غارسيا ( )90لبلباو ،واالرجنتيني
أنخل كوريا ( )55ويانيك كاراسكو ()73
النلتيكو.
ديبورتيفو ال كورونيا × أالفيس 0-1
البرتغالي لويس كوريا (.)88
ليغانيس × جيرونا 0-0
 الخميس:فياريال × إسبانيول ()21,00
سيلتا فيغو × خيتافي ()22,00
ليفانتي × ريال سوسييداد ()23,00
 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  15نقاط من  5مباريات

 -2اتلتيكو مدريد  11من 5
 -3اشبيلية  10من 4
 -4فالنسيا  9من 5
 -5ريال سوسييداد  9من 4
إيطاليا (المرحلة )5
يوفنتوس × فيورنتينا 0-1
الكرواتي ماريو ماندروكيتش (.)52
التسيو × نابولي 4-1
الهولندي ستيفان دي فري ( )29لالتسيو،
والسنغالي كاليدو كوليباني ( )54واالسباني
خوسيه كاليخون ( )56والبلجيكي درايس
ميرتينز ( )59وجورجينو فريلو ( 90من
ركلة جزاء) لنابولي.
ميالن × سبال 0-2
السويسري ريكاردو رودريغيز ( 26من
ركلة جــزاء) وفرانك كيسي ( 61من ركلة
حزاء).

بينيفنتو × روما 4-0
أتاالنتا × كروتوني 1-5
كالياري × ساسوولو 1-0
جنوى × كييفو فيرونا 1-1
هيالس فيرونا × سمبدوريا 0-0
أودينيزي × تورينو 3-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1نابولي  15نقاط من  5مباريات
 -2يوفنتوس  15من 5
 -3انتر ميالنو  13من 5
 -4ميالن  12من 5
 -5تورينو  11من 5
ألمانيا (المرحلة )5
هيرتا برلني × باير ليفركوزن 1-2
األوسـتــرالــي ماتيو كيلي ( )16والعاجي
س ــال ــوم ــون ك ــال ــو ( )24ل ـه ـي ــرت ــا ب ــرل ــن،
وجوليان براندت ( )84لليفركوزن.

هامبورغ × بوروسيا دورتموند 3-0
الياباني شينجي كاغاوا ( )25والغابوني
بيار ايميريك أوباميانغ ( )63واألميركي
كريستيان بوليسيتش (.)79
كولن × أينتراخت فرانكفورت 1-0
فرايبورغ × هانوفر 1-1
ماينتس × هوفنهايم 3-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1بوروسيا دورتـمــونــد  13نقاط مــن 5
مباريات
 -2بايرن ميونيخ  12من 5
 -3هوفنهايم  11من 5
 -4هانوفر  11من 5
 -5أوغسبورغ  10من 5

كأس الرابطة اإلنكليزية (الدور الثالث)
وست بروميتش ألبيون × مانشستر
سيتي 2-1
االرج ـن ـت ـي ـن ــي ك ـ ــاودي ـ ــو ي ـع ـق ــوب ()72
اللبيون ،وليروي سانيه ( 3و )77لسيتي.
ت ـش ـل ـس ــي × ن ــوت ـن ـغ ـه ــام ف ــوري ـس ــت
(أولى) 1-5
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي روب ـ ـ ـيـ ـ ــرت كـ ـيـ ـنـ ـي ــدي ()13
والبلجيكيان ميتشي باتشوي ( 19و53
و )86وتشارلي موسوندا ( )40لتشلسي،
وتينداي داريكوا () لنوتنغهام.
أرسنال × دونكاستر روفــرز (ثانية)
0-1
تيو والكوت (.)25
مانشستر يونايتد × برتون ألبيون
(أولى) 0-4
إفرتون × سندرالند (أولى) 0-3

