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رياضة

حسن زين الدين
ك ـث ـيــرة ه ــي املـ ـ ــرات ال ـت ــي خـ ــرج فيها
ماركو رويس من امللعب متأملًا وغاب
بـعــدهــا لـفـتــرات طــويـلــة .أك ـثــر مــن 30
إصابة ّ
تعرض لها هذا النجم األملاني
منذ قدومه إلى بوروسيا دورتموند
عام  .2012رقم مهول طبعًا.
ب ــات روي ــس مـعـتــادًا عـلــى اإلصــابــات
وال ـغ ـيــابــات ،حـتــى لـيـبــدو مستغربًا
إذا م ـ ّـر مــوســم ل ــم ي ـت ـعــرض ف ـيــه هــذا
ّ
الـنـجــم لــإصــابــة .ه ــذه الـلـعـنــة كلفت
رويـ ـ ـ ـ ــس ك ـ ـث ـ ـ ّي ـ ـرًا .حـ ـ ـ ـ ـ ّـدت ك ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا مــن
طموحاته وأثــرت على مسيرته .رغم
اإلصابات الكثيرة فإن رويس ُي َعد من
نجوم الـكــرة األوروب ـيــة فــي السنوات

األخ ـيــرة .يكفي الـقــول هنا أنــه سجل
حتى اآلن  92هــدفــا وصـنــع  61هدفًا
فــي  194م ـبــاراة مــع دورت ـمــونــد .لكن
لـنـتـخـ ّـيــل ل ــو ل ــم ي ـت ـعـ ّـرض ل ـه ــذا ال ـكـ ّـم
مــن اإلصــابــات والـغـيــابــات ،بالتأكيد
ك ــان اآلن ف ــي م ـكــان آخـ ــر ،ف ــي مــرتـبــة
أخــرى على صعيد النجومية .لــو لم
ي ـت ـعـ ّـرض ل ـكــل ذلـ ــك ،مل ــا ع ــاش «رول ــز
رويــس» ،كما ُيلقب ،الحسرة الكبيرة
م ــرارًا وتحديدًا عند غيابه عــن كأس
ال ـعــالــم  2014وكـ ــأس أوروبـ ـ ــا ،2016
مكتفيًا بمشاركة مـحــدودة فــي كأس
أوروبا .2012
ي ــرى ال ـب ـعــض أن رويـ ــس ه ــو مــاركــو
فـ ــان ب ــاس ــن هـ ــذه األي ـ ــام رغـ ــم أوج ــه
االختالف طبعًا في اإلمكانيات وفي

مركز اللعب ،إال أن الحديث هنا هو
عن اإلصابات ،إذ إن النجم الهولندي
اعتزل في سن  28عامًا لهذا السبب.
يمكن قول ذلك في مكان ما .لكن الفرق
أن فان باسنت شارك في املونديال .في

رويس يتوق بشدة ليكون حاضرًا
في المونديال للمرة األولى
إيطاليا تحديدًا عام  .1990واألهم أنه
رفــع كــأس أوروب ــا عــام  1988في بالد
روي ــس بــالــذات ،على ملعب «أوملبيا
شتاديون» السابق في ميونيخ ،بعد
أن تألق بهدفه التاريخي الطائر في

مــرمــى االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،كما أنه
نال الكرة الذهبية .أما نجم دورتموند
فـلــم تـتــح لــه الـفــرصــة إلب ــراز موهبته
ع ـل ــى ن ـح ــو ك ــام ــل وقـ ـ ــول ك ـل ـم ـتــه فــي
املناسبات الكبرى .ربما يبدو رويس
أقــرب إلــى العــب مــن بــاده كــان يسير
ن ـح ــو م ــرت ـب ــة ع ــال ـي ــة ف ــي ال ـن ـجــوم ـيــة
لـكــن كـثــرة اإلص ــاب ــات قتلت مسيرته
ل ـي ـض ـطــر ل ــاعـ ـت ــزال ب ـس ــن  27ع ــام ــا.
الحديث هنا طبعًا عــن سيباستيان
دايسلر نجم بايرن ميونيخ السابق.
اإلص ــاب ــة األخ ـي ــرة ا ّل ـتــي ت ـعـ ّـرض لها
روي ـ ـ ــس ك ــان ــت مـ ــؤثـ ــرة ل ـل ـغ ــاي ــة .فــي
نهائي كــأس أملــانـيــا املــوســم املاضي
أص ـيــب رويـ ــس ب ــالــرب ــاط الـصـلـيـبــي.
غادر امللعب حزينًا رغم أن دورتموند
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تـ ِّـوج باللقب .كــان النبأ قاسيًا عليه:
غـيــاب مل ــدة  8أش ـهــر .ه ـكــذا ،لــم يلعب
روي ـ ـ ــس أي مـ ـ ـب ـ ــاراة حـ ـت ــى ال ـع ــاش ــر
مـ ــن شـ ـب ــاط املـ ــاضـ ــي ع ـن ــدم ــا سـ ّـجــل
م ـشــارك ـتــه األولـ ـ ــى ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة أم ــام
هـ ــام ـ ـبـ ــورغ ف ـ ــي «الـ ـب ــون ــدسـ ـلـ ـيـ ـغ ــا».
كــانــت الـفــرحــة كبيرة للجماهير في
م ــدرج ــات مـلـعــب «س ـي ـغ ـنــال إي ــدون ــا
ب ــارك» بـعــودة نجمهم .هتف حوالى
ّ
متفرج باسمه .بعدها شارك
 80ألف
روي ــس فــي  3م ـبــاريــات فــي البطولة
وس ـج ــل ف ــي ك ــل م ـن ـهــا هـ ــدف فــريـقــه
الــوحـيــد آخ ــره السبت أم ــام اليبزيغ.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ت ـخ ـط ــى روي ـ ــس
الـحــارس وســدد فــي الشباك .سريعًا
اس ـت ـعــاد مـكــانـتــه كــالـنـجــم األول في
الـ ـف ــري ــق .عـ ــاد ل ـي ـت ـص ـ ّـدر ال ـع ـن ــاوي ــن.
مدهش حقًا أن العبًا ُيصاب بخيبات
متكررة بتعرضه لإلصابات والغياب
الطويل عندما يكون في قمة مستواه
ّ
ومتحمسًا .هــذه قوة
ثــم يـعــود قــويــا
رويس التي يثبتها بعد كل غياب.
ه ــذه الـ ـع ــودة ال ـقــويــة ال ـت ــي يحققها
روي ـ ــس ح ــال ـي ــا ع ـ ــادت ل ـت ـف ـتــح أع ــن
الـفــرق األوروب ـي ــة الـكـبــرى عليه .قيل
إن م ــواط ـن ــه ي ــورغ ــن كـ ـل ــوب ،م ــدرب
لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي الـحــالــي ،يرغب
ف ـ ــي اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـلـ ـي ــه م ـ ـج ـ ــددًا ب ـعــد
تجربتهما الناجحة مع دورتموند.
ال ـفــريــق اإلن ـك ـل ـيــزي اآلخـ ــر تــوتـنـهــام
دخ ـ ــل ع ـل ــى الـ ـخ ــط أخ ـ ـي ـ ـرًا .ك ـ ــذا فـقــد
ُح ـك ــي ع ــن اه ـت ـمــام إي ـطــالــي بــالـنـجــم
األملـ ـ ــانـ ـ ــي قـ ـ ـ ــادم م ـ ــن مـ ـ ـي ـ ــان .ال شــك
ب ــأن ان ـت ـقــال رويـ ــس سـيـكــون حــديــث
س ــوق االن ـت ـقــاالت الـصـيـفـيــة املـقـبـلــة،
خصوصًا أن الالعب لم يخف رغبته
بـخــوض تجربة خارجية مــع بلوغه
 28عامًا .لكن املسألة ،طبعًا ،تتوقف
على سالمته من اإلصابات.
غير أن تفكير رويس حاليًا في مكان
آخ ـ ـ ــر .روي ـ ـ ــس يـ ـت ــوق بـ ـش ــدة ل ـي ـكــون
حــاضـرًا فــي املــونــديــال للمرة األول ــى.
لكن ،مجددًا ،فإن املسألة تتوقف على
س ــام ـت ــه م ــن اإلصـ ــابـ ــة ح ـت ــى مــوعــد
انطالق الحدث بعد  3أشهر.
خ ـ ــال أيـ ـ ـ ــام إص ــابـ ـت ــه األخـ ـ ـي ـ ــرة ،لــم
ّ
مستعد
يتوان رويس عن القول بأنه
ّ
ليستمر في لعب
ليدفع كل ما يملك
ال ـك ــرة وتـبـتـعــد عـنــه اإلص ــاب ــات .كــان
تصريحه مؤثرًا جـدًا ،ولقي تعاطفًا.
ّ
يستحق رويس أن يكون مبتسمًا في
روسيا ،مبتسمًا ،ولو ملرة واحدة.

معركة في ويمبلي

بورتو ّ
«يودع» باكرًا

زيزو ّ
ضد إيمري

ثالث الزائرين إلنكلترا هذا األسبوع في دوري األبطال هو
يوفنتوس اإليطالي ،حيث يهبط ضيفًا على توتنهام في الصرح
العظيم ويمبلي ،يعتبر هذا اللقاء لقاء القمة في سهرة األربعاء،
ٌ
مهمة صعبة بانتظار يوفنتوس في أراضي اإلنكليز خصوصًا
بهدفني مقابل اثنني حيث ُمنح
بعد التعادل ذهابًا على ملعبه ً
اليوفي ضربتي جزاء سجل واحدة وأضاع أخرى ليضيع معها
انتصار .ورغم كل هذا إال أن األرقام تظهر تفوقًا لفريق بوكيتينو
ذهابا ،الفريق اللندني عاد للسكة الصحيحة مع انطالقة العام
الجديد ،حيث لم يخسر أبدًا في ّأي من البطوالت التي يشارك
تشيلسي
فيها واستطاع توتنهام أن يخطف املركز الرابع من
ٌ
في األسبوع املاضي من الدوري اإلنكليزي املمتاز ،مباراة يطمح
فيها اليوفي لالستمرار والتقدم في البطولة األوروبية على غرار
املواسم املاضية أما حلم توتنهام قد يكون بعيد املنال بالوصول
إلى اللقب األوروبي.

يسعى ليفربول الى املحافظة على نتائجه اإليجابية في اآلونة
انتصارات في آخر أربع
أربعة
ٍ
األخيرة ،كتيبة يورغن كلوب حققت ٌ
مباريات ثالث منها في الدوري وواحدة كانت في ذهاب دوري أبطال
أوروبا على ملعب الدراغاو أمام بورتو ،ويحل األخير نهار الثالثاء
ضيفًا على ليفربول في ملعبه أنفيلد ،والذي قام بدوره بضمان
ٍّ
بانتصاره ذهابًا بخمس ٍة مقابل ال شيء ،وفي حال
لتأهله
جزئي ِ
ِ
ُ
تأهل «الحمر» الذين يبدون بأنهم أكثر ضمانًا للعبور ستكون
عودتهم الى الدور الربع النهائي بعد تسع سنوات غابها الفريق عن
هذا الدور ،نجاح كلوب هذا في أول مشارك ٍة له مع الفريق في هذه
البطولة سيكون مثاليًا لتعويض اإلخفاقات املاضية ،إذ إن الفريق لم
ّ
يحقق أي بطول ٍة في األعوام األخيرة ،ويتصدر هجوم الليفر قائمة
أقوى هجوم في البطولة األوروبية بـ 28هدفًا منها  19هدفًا للثالثي
الهجومي ّاملتألق فيرمينو وصالح وماني  7منها لفيرمينو في حني
يتشارك كل من صالح وماني نفس عدد األهداف ( 6أهداف).

ً
َ
دوري األبطال عقدة لكل باريسي ،فالفوز بهذه البطولة
يشكل لقب ٌ
له أبعاد ثقافية .أبناء مارسيليا هم الفريق الفرنسي الوحيد الذي
ً
يحمل اللقب ،ومن أجل هذا دفع باريس سان جيرمان أمواال طائلة
على مر السنوات األخيرة لكنه على الرغم من ذلك لم يحقق هدفه.
حلم سان جيرمان يواجه هذا األسبوع ريال مدريد املنتشي أوروبيًا
والنازف محليًا ،حيث تشكل قمة حديقة األمراء الحدث األهم.
انشغال الصحافة بإصابة نيمار غطت على أداء الفريق الجيد في
املباريات األخيرة ،فهل سيصب هذا الغياب في مصلحة الفريق
أمام الريال الذي فاز في ملعبه بعد مبارا ٍة مثالية ذهابًا ،وفي الجهة
املقابلة يسعى زيدان مدرب «امللكي» الى خطف التأهل إذ أن البطولة
األوروبية هي فرصة زيزو األخيرة إلنقاذ موسمه خصوصًا بعد
عودة أداء الريال للتذبذب في الليغا ،وفي ظل الشكوك التي تحوم
حول غياب بعض الالعبني ،تم استدعاء جميع الالعبني ملباراة سان
جيرمان.

