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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

مآسي سقوط النجوم من السماء السابعة
كـثـيــرة هــي األســم ــاء ال ـتــي انـتـظــر عالم
كرة القدم لمعانها بعدما فاجأت كل
المتابعين ،لكن الـسـقــوط مــن السماء
الـســابـعــة ك ــان مصيرها ألس ـبــاب قــاهــرة
أو ترتبط مباشرة بها .آخر من بات نجمه
مهددًا باالنطفاء هو النجم األلماني ماريو
بشكل
غوتزه الذي تبدومسيرته مهددة
ٍ
ّ
جدي حاليًا
شربل ّ
كريم
لم تكن االنتقادات القاسية التي طاولت
الـنـجــم األملــانــي مــاريــو غــوتــزه ،وعلى
رأسـ ـه ــا م ــن ال ـق ــائ ــد ال ـس ــاب ــق ملنتخب
بــاده لوثار ماتيوس ،هي التي تؤلم
الــاعــب الـشــاب كثيرًا .وليست صدمة
اكتشاف األطباء إصابته باضطرابات
في األيض هي التي تزعج محبيه ،بل
الواقع أن أكثر ما يؤلم ويصدم ويزعج
هو ذاك املنعطف املخيف الذي اتخذته
مـسـيــرة الع ــب ك ــان قـبــل أق ــل مــن ثــاث
س ـنــوات يـطـيــر بــأجـنـحــة ذهـبـيــة فــوق
سماء كرة القدم العاملية بعدما سجل
هــدف الفوز ملنتخب أملانيا في مرمى
األرجنتني في املباراة النهائية لكأس
العالم .2014
منذ تلك املوقعة ،وغــوتــزه يبحث عن
نفسه وفريقه السابق بايرن ميونيخ
والـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد
ومنتخب أملانيا يبحثون عنه ،حتى
جاء ذاك الخبر املزعج الذي ترافق مع

يعيش غوتزه اليوم ما
عاشه قبله نجوم كثر
إشارة من األطباء بضرورة توقفه عن
ال ـت ـمــاريــن ،م ــا يـجـعــل ال ــاع ــب الـشــاب
واملــوهــوب فــي تهديد حقيقي ويضع
عـ ــامـ ــة اسـ ـتـ ـفـ ـه ــام ح ـ ـ ــول م ــواص ـل ـت ــه
مشوار النجومية الــذي كــان ينتظره،
وهو الذي ال يزال في سن الـ .24
ال ـق ـصــة ال ـحــزي ـنــة ل ـغ ــوت ــزه تـعـيــد الــى
األذه ـ ـ ـ ـ ـ ــان قـ ـصـ ـص ــا أخـ ـ ـ ـ ــرى ل ــاع ـب ــن
واع ـ ــدوا الـنـجــومـيــة ،لكنهم انفصلوا
عـنـهــا مــرغ ـمــن أو بـسـبــب أح ـ ــداث لم
يتوقعوها يومًا .وربما القصة األقرب
واألشبه الى قصة غوتزه هي تلك التي
عاشها مواطنه سيباستيان دايسلر
ال ــذي رأى فـيــه األملـ ــان الـنـجــم املنتظر
لحملهم الى املجد ،لكن الصدمة كانت
عندما اضطر الى االعتزال في سن الـ
 27قبل  7أعوام.
ً
اس ــم داي ـس ـلــر ك ــان األك ـث ــر تـ ـ ــداوال في
أملانيا عقب الـخــروج الكارثي ألملانيا

خسرت كرة القدم ماركو فان باستن في سن الـ ( 28ارشيف)

م ــن ك ــأس أوروب ـ ــا  ،2000حـيــث أطـلــق
ع ـل ـيــه ال ـك ــل ل ـقــب "امل ــوه ـب ــة ال ـس ــوب ــر"،
وهــو الــذي كــان قد سجل بداية رائعة
مــع بــوروسـيــا مونشنغالدباخ ،وقـ ّـدم
ً
أداء ك ـب ـي ـرًا ع ـقــب اخ ـت ـي ــاره االن ـت ـقــال
ال ــى هـيــرتــا بــرلــن ،حـيــث ملــع مـعــه في
مـســابـقــة دوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ،لكن
ب ـعــدهــا بـ ــدأ االنـ ـهـ ـي ــار .إص ــاب ــة قــويــة
بـقـطــع ف ــي ال ــرب ــاط الـصـلـيـبــي للركبة
ومـعــانــاة كـبـيــرة فــي محطة الـتــأهـيــل.
ورغم هذه املأساة ،لم يستسلم بايرن
ميونيخ فحصل على خدماته عشية
م ــوس ــم  2003-2002ب ـعــدمــا رأى فيه
خليفة للقائد شتيفان إيفنبرغ الذي
كــان قد قــاد الفريق البافاري الــى لقب
دوري األبطال في .2001
ه ـنــاك فــي بــافــاريــا سـقــط داي ـس ـلــر في
ف ــخ ال ـض ـغ ــوط ال ـت ــي ع ــان ــاه ــا غ ــوت ــزه
بـ ــامل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة .كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،عـ ـ ـ ــرف إصـ ــابـ ــة
أخ ــرى أصــابـتــه بــاالكـتـئــاب واالنـهـيــار
الـ ـعـ ـصـ ـب ــي ،قـ ـب ــل أن يـ ـع ــود ويـ ـص ــاب
مجددًا ،ما حرمه من خوض املونديال
الـ ــذي اس ـت ـضــاف ـتــه أملــان ـيــا ع ــام 2006
لـيـعـلــن بـعــدهــا اع ـتــزالــه مـطـلــع ،2007
بعد خوضه  135مباراة فقط مع الفرق
التي دافــع عن ألوانها طــوال مسيرته
املمتدة لعشرة أعوام.
وق ـبــل داي ـس ـلــر ،ك ــان ه ـنــاك اس ــم أكـبــر،
وتشبه بداية قصته املأسوية تلك التي
قــد يـعــرفـهــا غــوتــزه ال ـيــوم .هــو النجم

الهولندي مــاركــو فــان باسنت الــذي ال
يـنـســى أح ــد ذاك ال ـهــدف ال ــرائ ــع الــذي
سجله في مرمى االتحاد السوفياتي
فــي نهائي كــأس األمــم األوروب ـيــة عام
.1988
"ال ـس ــوب ــر م ــارك ــو" ي ـع ـ ّـد إح ـ ــدى أب ــرز
امل ــواه ــب الـهـجــومـيــة ال ـتــي مـ ـ ّـرت في

تــاريــخ املستديرة ،فهو الــذي أدهــش
ال ـعــالــم عـنــدمــا ك ــان ص ـفــوف أيــاكــس
أم ـ ـس ـ ـتـ ــردام ب ـت ـس ـج ـي ـلــه  118ه ــدف ــا
ف ــي  112م ـب ــاراة ب ــن  1983و،1987
وهــو ال ــذي انتقل بعدها الــى ميالن
اإلي ـط ــال ــي لـتـشـكـيــل ال ـث ــاث ــي الـحـلــم
مــع مــواطـنـيــه فــرانــك راي ـك ــارد ورود
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غوليت ،حاصدين األلقاب املختلفة،
إض ــاف ــة الـ ــى ح ـم ـلــه الـ ـك ــرة الــذه ـب ـيــة
 3مـ ـ ــرات .ل ـكــن ت ــوال ــي إص ــاب ــات ــه في
ال ـك ــاح ــل دم ـ ــره ت ـم ــام ــا ،وخ ـصــوصــا
ع ـن ــدم ــا اضـ ـط ــر إل ـ ــى االبـ ـتـ ـع ــاد مل ــدة
عامني بسبب إحداها ،ما أجبره على
ّ
رفع الراية البيضاء في عز مسيرته،
ح ـي ــث كـ ــان ي ـب ـلــغ الـ ـ ـ  28م ــن ال ـع ـمــر،
ل ـت ـخ ـســر امل ـس ـت ــدي ــرة إحـ ـ ــدى أف ـضــل
املواهب التي ّ
مرت في تلك الحقبة.
ول ـي ــس ب ـع ـي ـدًا ع ــن إي ـط ــال ـي ــا أي ـض ــا،
كــان هناك جانلويجي لنتيني .ذاك
امل ـهــاجــم الـ ــذي وص ـفــه يــومــا امل ــدرب
ف ــاب ـي ــو كــاب ـي ـل ـلــو ب ــال ــاع ــب ال ـكــامــل
ب ـس ـبــب مـ ـه ــارات ــه وس ــرع ـت ــه وق ــوت ــه
الـبــدنـيــة وحـ ّـســه الـتـهــديـفــي املــرهــف.
ل ـك ــن فـ ـج ــأة أخـ ـ ــذت م ـس ـي ــرة وح ـي ــاة
لنتيني منعطفًا كبيرًا بعد انتقاله
ال ــى م ـيــان مـقــابــل  13مـلـيــون جنيه
اس ـتــرل ـي ـنــي وقـ ـت ــذاك لـيـصـبــح أغـلــى
م ـه ــاج ــم ف ــي الـ ـع ــال ــم .ف ـب ـعــد ق ـيــادتــه
ميالن الى لقب "السكوديتو" ،وعشية
ال ـت ـح ـض ـي ــرات مل ــوس ــم 1994-1993
انقلبت سيارته البورشه  911وهو
يقودها بسرعة  200كلم /الساعة ،ما
أدى الى كسر في جمجمته ومحجر
عينه ،لكن مــع عــودتــه لــم يـقــدر على
اس ـت ـعــادة س ـحــره لـيـنـتـهــي األمـ ــر به
خ ــارج مـيــان ،ثــم أنـهــى مسيرته في
الدرجات الدنيا.

سوق االنتقاالت

ماليين الصين ال تغري فينغر

لو وافق فينغر على العرض ألصبح المدرب األعلى أجرًا في
العالم (أ ف ب)

ال يزال الفرنسي أرسني فينغر مصرًا
ع ـلــى االس ـت ـم ــرار ف ــي ق ـي ــادة سفينة
أرسـنــال اإلنكليزي ،رغــم االنتقادات
الـحــادة التي يتعرض لها وتحديدًا
بعد الخسارة الساحقة أمــام بايرن
ميونيخ األملاني  5-1في ذهــاب دور
ال ـ ـ  16لـ ــدوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،حيث
رف ــض عــرضــا ضخمًا لــانـتـقــال إلــى
ال ــدوري الصيني ،بحسب صحيفة
"ذا دايلي تيليغراف" اإلنكليزية.
ويـ ـبـ ـل ــغ ال ـ ـعـ ــرض ال ـ ـ ــذي ق ــدم ــه أح ــد
األنــديــة الصينية ،مــن دون أن تذكر
الـصـحـيـفــة اس ـمــه 30 ،مـلـيــون جنيه
استرليني في العام ،ما كان سيجعل
فينغر املدرب األعلى أجرًا في العالم.
ي ــذك ــر أن ال ـع ـق ــد ال ـح ــال ــي ل ـل ـم ــدرب،

البالغ  67عامًا ،مع "الغانرز" ينتهي
فـ ــي خـ ـت ــام امل ـ ــوس ـ ــم ،ل ـك ـن ــه أكـ ـ ــد أن ــه
س ـي ــواص ــل م ـ ـشـ ــواره ف ــي ال ـت ــدري ــب،
سواء مع أرسنال أو غيره.
وع ـلــى صـعـيــد امل ــدرب ــن أي ـض ــا ،لكن
ف ـ ــي إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ،ع ـ ـ ـ ّـن دي ـب ــورت ـي ـف ــو
الكـ ــورون ـ ـيـ ــا مـ ـ ـ ــدرب ريـ ـ ـ ــال بـيـتـيــس
ووست بروميتش ألبيون اإلنكليزي
ال ـســابــق ،بـيـبــي م ـيــل ،مــدربــا جــديـدًا
لــه حتى نهاية املــوســم ،فــي محاولة
لــابـتـعــاد ع ــن مـنـطـقــة ال ـه ـبــوط بعد
ب ــداي ــة خــال ـيــة م ــن االنـ ـتـ ـص ــارات في
.2017
ويـكــافــح ديـبــورتـيـفــو ،بـطــل ال ــدوري
اإلس ـبــانــي ع ــام  2000وامل ـتــأهــل إلــى
نـصــف نـهــائــي دوري أبـطــال أوروب ــا

في  ،2004لعدم الهبوط إلى الدرجة
الثانية لثالث مرة في سبع سنوات
بعد خسارته في أربع مباريات على
التوالي ،وهو ما أدى إلى إقالة مدربه
غايزكا غاريتانو عقب الهزيمة 4-0
أمام ليغانيس املتعثر بدوره.
وي ـح ـتــل دي ـبــورت ـي ـفــو امل ــرك ــز  17في
الترتيب ،متقدمًا بنقطتني فقط على
سبورتنغ خيخون أول فــرق منطقة
الهبوط رغم بقاء مباراة له.
وع ـ ّلــى صـعـيــد ال ــاع ـب ــن ،ب ــرز أمــس
ت ـم ــن ــي ال ـه ــول ـن ــدي رونـ ــالـ ــد ك ــوم ــان
م ـ ــدرب إف ــرت ــون ع ـ ــودة ال ـن ـجــم واي ــن
رون ـ ـ ــي الع ـ ــب مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
إل ــى ص ـفــوف ال ـفــريــق الـ ــذي ب ــدأ فيه
مسيرته بسن  16عامًا.

وقـ ـ ـ ـ ـ ــال كـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــان ل ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــة "سـ ـ ـك ـ ــاي
س ـبــورتــس"" :أع ـت ـقــد أن واي ــن رون ــي
ال يــزال فــي أعلى مستوى ،وهــو قام
بـخـيــار صــائــب بــالـبـقــاء ه ــذا الشتاء
ف ــي مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد والـ ـ ــدوري
اإلنكليزي".
وأضاف" :لديه عامان أو ثالثة للعب
ف ــي أع ـلــى م ـس ـتــوى .م ــا الـ ــذي ســوف
ي ـحــدث ف ــي نـهــايــة امل ــوس ــم؟ ال أعـلــم.
رأيـ ــي أن ــه الع ــب بــإم ـكــانــه أن يجعل
إفرتون أكثر قوة .الالعبون القادرون
على جعل الفريق أقــوى مرحب بهم
في إفرتون".
ي ــذك ــر أن رون ـ ــي غ ـ ــادر إف ــرت ــون إلــى
يونايتد عام  2004مقابل  29مليون
يورو.

