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رياضة

رياضة
ّ
قضية

فيتشر

االستغناء عن لويس مشروع أزمة قد تصل إلى الفيفا
لم يكن أحد يتوقع أن
ّ
يتحول إستغناء نادي النجمة
عن العبه سيدريل لويس
إلى قضية كروية قد تجد
طريقها الى اإلتحاد الدولي
لكرة القدم .حتى يوم
الجمعة الماضي ،كانت
كل المعطيات تشير إلى أن
الفراق بين النادي والالعب
حصل بالتراضي ،حتى كانت
مقابلة الالعب السابق
الترينيدادي دايفيد ناكيد
عبر إذاعة البشائر ّ
اللبنانية.
ناكيد اتهم النادي بمخالفة
القانون وفسخ العقد
ّ
قانونية .الرواية
بطريقة غير
في النجمة مختلفة كليًا،
على صعيد دفع أموال
لالعب ولناكيد كعمولة.
تعقدت القضية ،وال شك أنها
ستأخذ مسارًا مختلفًا
عبد القادر سعد
مفاجأة كانت مقابلة الــاعــب السابق
وامل ــدرب الحالي دايفيد ناكيد .تحدث
ـن لـحــق بـلــويــس وال ــذي
األخ ـيــر عــن غ ـ ٍ
ت ـعـ ّـرض ملعاملة سيئة مــن قـبــل نــادي
النجمة ،ولــم يحصل على أي «قــرش»
مــن قـيـمــة ع ـقــده ،وج ــرى إخ ــراج ــه من
ال ـف ـنــدق بـطــريـقــة غـيــر الئ ـق ــة ،ول ــم يتم
إصـ ـ ــدار ب ـطــاقــة س ـفــر ل ــه ل ـل ـع ــودة الــى
ٌ ّ
كالم أكده ناكيد في اتصال مع
بالده.
«األخ ـب ــار» ،مـشــددًا على أن الــاعــب لم
يحصل على أي دوالر ،حتى إن مبلغ
العشرة آالف دوالر الــذي تلقاه ناكيد
لــم يكن عـمــولــة ،بــل مقابل عقد إعــارة
( )Loan Agreementمن النادي الذي
يـلـعــب ل ــه لــويــس ف ــي غ ــران ــادا .وأش ــار
ناكيد إلــى أنــه ذاهــب فــي املــوضــوع إلى

الـنـهــايــة لتحصيل ح ــق ال ــاع ــب ،وهــو
ً
ّ
سيتوجه أوال إلى االتحاد اللبناني لكرة
ال ـقــدم كـمــا تـنــص ال ـقــوانــن ،وف ــي حــال
ع ــدم ت ـجــاوب االت ـحــاد وع ــدم تحصيل
ح ــق ال ــاع ــب ،س ـي ـتــوجــه إل ــى االت ـح ــاد
الدولي «فيفا» مع كل ما يملك من أدلة
وم ـح ــادث ــات م ــع رئ ـيــس ال ـن ــادي أسـعــد
صقال.
فــي امل ـقــابــل ،تـشـيــر املـعـلــومــات ال ــى أن
نادي النجمة موقفه قوي في القضية.
ف ــال ـن ــادي ح ــن ت ـعــاقــد م ــع ال ــاع ــب لم
يـكــن ق ــد ش ــاه ــده ب ـتــاتــا ،وارت ـك ــز على
توصية من ناكيد الذي له خبرة طويلة،
وسبق أن جلب املهاجم الشهير إيرول
ماكفرالين إلى النجمة .لويس كان من
بــن جملة خ ـيــارات كــانــت أم ــام الـنــادي
فـ ــي فـ ـت ــرة مـ ــا بـ ــن الـ ــذهـ ــاب واإليـ ـ ـ ــاب،
لـكــن حـظــوظــه كــانــت ضئيلة نـظـرًا الــى
َ
بالعبني
قيمة عقده املرتفعة ،مقارنة
م ــن م ــوري ـت ــان ـي ــا وم ـ ــن غ ــان ــا .تـعـثــرت
املـ ـف ــاوض ــات م ــع ال ــاع ــب امل ــوري ـت ــان ــي
ن ـت ـي ـج ــة تـ ـع ــاق ــده مـ ــع نـ ـ ــاد جـ ــزائـ ــري،
واملشكلة القانونية التي واجهت الالعب
ال ـغــانــي ف ــي بـ ــاده م ــع وجـ ــود جـ ـ َ
ـوازي
سفر في حوزته ،وضعت النجمة أمام
خيارين ،هما لويس أو العب اإلصالح
ً
كــريـسـتــوفــر ال ــذي ك ــان ع ـقــده ضئيال
جدًا ،لكن إدارة النجمة فضلت التعاقد
م ــع ل ــوي ــس ،رغ ــم ع ـقــده الـكـبـيــر وال ــذي
ن ــاه ــز ال ـخ ـم ـســن ألـ ــف دوالر ،ب ـهــدف
تدعيم الصفوف فــي ال ــدوري والكأس
وكأس االتحاد اآلسيوي دون مشاهدة
الــاعــب (وهـ ــذا خـطــأ كـبـيــر مــن وجهة
نظر مــراقـبــن) .بعد التمارين والفترة
القصيرة التي شارك فيها الالعبّ ،
تبي
أن إمكاناته ضعيفة وبعكس ما قيل.
تقول املصادر ،إنه بعد نحو أسبوعني
على توقيعه مع النجمة وعدم مشاركته
بشكل كبير في املـبــاريــات ،كــان هناك
اتصال بني ناكيد ورئيس نادي النجمة
أس ـعــد ص ـقــال يـشـكــو فـيــه ّ
األول عــدم
إش ــراك العـبــه .كــان هـنــاك تــواصــل بني
صـقــال ومــديــره الفني مــوســى حجيج
ع ــن إم ـك ــان ـي ــة إش ـ ـ ــراك ال ــاع ــب أك ـث ــر،
فكان رد حجيج بــأن الالعب إمكاناته
م ـت ــواض ـع ــة ،وأن ـ ــه ال ي ـشــركــه حــرصــا
عـلــى ال ــاع ــب م ــن ان ـت ـق ــادات الـجـمـهــور

غادر سيدرل
لويس لبنان
(عدنان الحاج
علي)

يواجه النجمة إدعاءات
ناكيد بالوثائق واألرقام

وذل ــك بحسب امل ـصــادر .جــرى اعتبار
مباراة النجمة مع الوحدات األردني في
كأس االتحاد الفرصة األخيرة لالعب
قبل فسخ العقد مـعــه .لــويــس «رســب»
في االمتحان ُ األخـيــر ،وتقول مصادر
لألخبار إنــه أخ ــذ الـقــرار بفسخ العقد
مـعــه وج ــرى إب ــاغ نــاكـيــد بــاملــوضــوع،

حيث حضر الالعب الى مكتب صقال
وت ـل ـقــى ش ـي ـكــا بـقـيـمــة  6آالف دوالر
كــراتــب شهر واح ــد قـضــاه مــع النجمة
(من  23كانون الثاني حتى  23شباط)
حيث أبلغه صقال برأي الجهاز الفني.
أمـ ـ ٌـر ّ أجـ ــاب عـلـيــه لــويــس بــأنــه ل ــم يكن
يـتــوقــع بــأن مستوى ال ــدوري اللبناني
مرتفع بهذا الشكل ،مقارنة مع الدوري
في غرانادا ووعد بتطوير مستواه كي
يعود ويلعب مع النجمة في املستقبل.
جرى
وقام بتوقيع مخالصة مع النادي ّ
إعدادها باللغة اإلنكليزية ،بعدما وقع
على صورة الشيك الذي تلقاه (الوثائق
أصبحت موجودة لدى االتحاد) وغادر
إلى فندقه.
تقول املصادر إن الالعب بعدها لم يعد
يـجـيــب عـلــى ات ـص ــاالت مــديــرة ال ـنــادي
جمال الجردي لتسليمه بطاقة السفر
التي هي صادرة من لحظة التعاقد معه
ذهابًا وإيابًا من غرانادا ،حيث كان من
املـفـتــرض أن يـعــود فــي شهر حــزيــران
وجرى تقديم موعد عودته.
املفاجئ أن األمــور توترت بني النجمة
ون ــاك ـي ــد (وكـ ـي ــل الـ ــاعـ ــب) ،وت ـصــريــح
األخ ـي ــر ع ــن أن إدارة الـنـجـمــة أجـبــرت
ال ـ ــاع ـ ــب عـ ـل ــى الـ ـت ــوقـ ـي ــع عـ ـل ــى ورق ـ ــة
املخالصة.
وعلمت «األخ ـب ــار» أن صـقــال ّ
رد على
اتهام ناكيد ،وأكد أن إدارة النادي جاهزة
األوراق ،واإلثباتات التي
لتقديم جميع
ّ
تؤكد أن الالعب وقــع على كتاب إنهاء
ال ـع ـق ــد وامل ـخ ــال ـص ــة (Termination
ّ
موثق
 )Letterبكل طيب خاطر ،وهــو ّ
بالصوت وال ـصــورة .أمــا فــي مــا يتعلق
بـمـبـلــغ ال ـع ـش ــرة آالف دوالر ،فـتـقــول
املـصــادر إن الشيك ُح ـ ّـرر باسم ناكيد
كما أصـ ّـر األخير ،وليس باسم النادي
ال ـ ــذي ي ـق ــال إن امل ـب ـلــغ ل ــه م ـقــابــل عقد
اإلعارة .لكن مصادر ناكيد أشارت إلى
أنــه عمد الــى تحويل املبلغ إلــى الـنــادي
الــذي أرســل بريدًا إلكترونيًا الــى نادي
ّ
النجمة يؤكد فيه أنه تسلم املبلغ.
ال شك أن القضية تعقدت .ناكيد يبدو
واثقًا من موقفه وموقف العبه ،والنجمة
يـ ّ
ـرد بما يملك مــن وثــائــق ،وعليه فإن
األيام ستكشف تفاصيل القضية ،وما
إذا كانت ستصل إلى الفيفا.

الكرة اللبنانية

صراع الهروب من الهبوط يشتعل
انـ ـتـ ـه ــى األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـث ــام ــن عـ ـش ــر مــن
ال ـ ــدوري الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم بخلط
أوراق ك ـب ـي ــر ع ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـص ــراع
ٍ
على الـهــروب مــن الهبوط الــى الــدرجــة
ال ـثــان ـيــة« .إح ـ ــدى» امل ــواج ـه ــات انتهت
بـفــوز للصفاء عـلــى طــرابـلــس (،)0 - 1
وشباب الساحل على الراسينغ (،)0-2
والبقاع على السالم زغرتا ( .)1-3ثالثة
انـ ـتـ ـص ــارات أش ـع ـل ــت صـ ـ ــراع ال ـه ــروب
رصيده الى  13نقطة
بعدما رفع البقاع
ً
في املركز األخـيــر ،بعيدأ نقطة واحــدة
عــن الــراسـيـنــغ ال ـح ــادي عـشــر برصيد
 14نقطة وب ـفــارق ه ــدف عــن طرابلس
العاشر .فوز البقاع ّ
جمد رصيد السالم
زغرتا عند  16نقطة في املركز التاسع
خـلــف الـتـضــامــن ص ــور الـثــامــن بـفــارق
األه ــداف .الصفاء والساحل تقدما في
ّ
سلم الترتيب حيث أصبح ّ
األول سابعًا
بـ  18نقطة والساحل سادسًا برصيد
19نقطة خلف الغازية الخامس ب ـ 20
نقطة .منطقة مشتعلة تمتد من املركز

الخامس وحتى الحادي عشر قبل أربع
مراحل على انتهاء الدوري.
ّ
«أم املعارك» في األسبوع الثامن عشر
بــن الــراسـيـنــغ وال ـســاحــل عـلــى ملعب
جــونـيــة ك ــان بطلها امل ـخ ـضــرم عباس
عـطــويّ .
سجل هــدفــن ،واحــد مــن ركلة
جــزاء كسبها حسن كــورانــي مــن العب
ال ــراس ـي ـن ــغ ح ـس ــن ط ـ ـحـ ــان ،وال ـث ــان ــي
بتمريرة مــن عبد الـعــزيــز ن ــداي .ثالث
نـقــاط غالية هــي أق ــرب الــى ســت نقاط
فــي ص ــراع ال ـه ــروب ،وضـعــت الساحل
حد ما.
في منطقة دافئة الى ٍ
ٌ
أمر انسحب على الصفاء بفوزه على
طرابلس بهدف حسني مهنا ،في حني
حصل البقاع على جرعة أوكسيجني
عالية بعد ثالثية في مرمى السالم
زغــرتــا ،سجلها داوودا ديـيـمــي ()2
وبابي ديالو ،في حني ّ
سجل للبقاع
أليكس بـطــرس .وه ــذا األس ـبــوع فاز
األن ـصــار عـلــى اإلخ ــاء األه ـلــي عاليه
بنتيجة ( 4ـ  )1بعد مباراة قدم فيها

يواصل
األنصار
عروضه
ّ
المميزة
(عدنان
الحاج علي)
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«األخضر» ً
أداء ّ
مميزًا.
آسـيــويــا ،يـخــوض ممثال لبنان العهد
والنجمة الـيــوم وغ ـدًا الـجــولــة الثانية
من الــدور األول ملسابقة كــأس االتحاد
اآلس ـي ــوي .فيلعب ال ـيــوم عـنــد الساعة
ال ـس ــاب ـع ــة مـ ـس ـ ً
ـاء ال ـن ـج ـمــة م ــع ضـيـفــه
الـجـيــش ال ـس ــوري عـلــى مـلـعــب املــديـنــة
الرياضية ضمن املجموعة األولــى .أما
العهد فيلعب غـدًا مع مضيفه املالكية
البحريني ضمن املجوعة الثالثة حيث
ّ
توجه أمس الى املنامة.
النجمة خسر فــي الجولة األول ــى أمــام
الــوحــدات األردن ــي ( ،)1-0وكذلك خسر
الع ـب ــه م ـح ـمــد ش ــاون ــا مل ـب ــارات ــن بعد
طـ ــرده ف ــي ال ـل ـق ــاء .م ــن جــان ـبــه ،ت ـعــادل
العهد أمام القادسية الكويتي من دون
أهـ ـ ـ ــداف ،وخ ـس ــر الع ـب ــه ح ـس ــن م ـنــذر
مباراة واحدة بعد طرده ،لكنه يستعيد
حـســن الــزيــن عـلــى ال ــورق بـعــد انتهاء
مدة إيقافه ،بشرط أن يكون قد تعافى
من إصابته.

ألسباب متشابهة!
غيابات بالجملة
ٍ

ّ
«شر اإلصابات» يرهق فرق الدوري
تنقسم اإلصابات
إلى نوعين:
اإلصابات المباشرة
وغير المباشرة
(عدنان الحاج
علي)

يكاد ال يخلو أي أسبوع من دون أن تخوض معظم فرق الدوري
اللبناني لكرة القدم مبارياتها وهي منقوصة من عناصر أساسيين،
وهو اإلصابات التي عصفت بهذه الفرق منذ
وذلك ٍ
لسبب رئيسي ّ
بداية مشوار البطولة ،وأثرت بال شك على نتائجها .إصابات متشابهة
ّ
تعج بها عيادات األطباء والمعالجين الفيزيائيين ،واألسباب التي
فرضت هذا الواقع هي مشتركة ومتشابهة إلى ٍّ
حد كبير
شربل ّ
كريم
منذ انطالق الدوري اللبناني ،وحتى
خ ــال ف ـت ــرة ال ـت ـح ـض ـيــرات لـلـمــوســم
الـجــديــدّ ،
عجت الـعـيــادات بالالعبني
امل ـ ـصـ ــابـ ــن .ل ـك ــن الـ ـت ــرك ـي ــز كـ ـ ــان فــي
مـ ــراحـ ــل عـ ـ ـ ّـدة ع ـل ــى ال ـن ـق ــص ال ــدائ ــم
فــي صـفــوف فــريــق الـعـهــد ،وه ــو أمــر
طبيعي كــون األخير هو بطل لبنان
وت ـصـ ّـدر الـ ــدوري الح ـقــا ،رغ ــم أن ــه لم
ـوف
ي ـخ ــض غ ــال ـب ــا املـ ـب ــاري ــات ب ـص ـفـ ٍ
مكتملة.
الكالم الذي تناول العهد بكثرة حول
ه ــذا امل ــوض ــوع ،تـجــاهــل رب ـمــا حــالــة
عـ ّ
ـامــة تعيشها كــل ف ــرق ال ـ ــدوري ،إذ
ّ
قاسم
تحولت اإلصابات الكثيرة إلى
ٍ
ّ
مشترك بينها .والالفت أكثر أن معظم
حــاالت اإلصابة كانت متشابهة بني
جون
الالعبني ،وهو أمر الحظه
ِ
املعال ّ
ال ـف ـ ُيــزيــائـ ّـيــون واألط ـ ـبـ ــاء ،وق ــد ح ــذر
َبعضهم األجهزة الفنية للفرق حول
هــذه املسألة ،طالبني منهم مراجعة
عامة للنظام الكروي والحياتي الذي
يعيشه الالعب يوميًا.
إذًا هـ ــي ق ـص ــة ل ـي ـســت طـ ــارئـ ــة عـلــى
اإلطالق ،بل لها خلفياتها وأسبابها
ً
ال ـع ــدي ــدة وال ــواض ـح ــة إجـ ـم ــاال ،وقــد
ـان ما
ب ـق ـيــت الـ ـف ــرق ع ــاج ــزة ف ــي مـ ـك ـ ٍ
ع ــن ت ـفــادي ـهــا ،بـفـعــل انـغـمــاسـهــا في
وجوانبه ،والواقع الذي
النظام العام ً
تعيش فيه عامة من دون أن تتمكن
ـروف ترتبط بأشياء
مــن تغييره لـظـ ٍ

خــارجــة أحيانًا عــن إرادت ـهــا ،ولــو أن
بــاإلمـكــان لــوم البعض منها بسبب
ما عاناه العبوها ،وتاليًا بسبب ما
عانته في املباريات بغياب عناصر
مهمة عـنـهــا ،أو حـتــى فــي التمارين
لفرق
حيث شهدت حصص تدريبية
ٍ
ً
ع ــددًا خ ـجــوال مــن الــاعـبــن ال يكفي
إلجراء مباراة تدريبية في ختامها.

اإلصابات المباشرة وغير المباشرة

وه ـ ـنـ ــا يـ ـج ــب الـ ـتـ ـف ــري ــق ب ـ ــن ن ــوع ـ ّـي ــة
اإلص ـ ــاب ـ ــات ،إذ هـ ـن ــاك ن ــوع ــان يـمـكــن
وضعهما في العنوان العريضّ :
األول
هو اإلصابات الناتجة من الحوادث أو
ما يمكن تسميته باإلصابات املباشرة
التي تحصل في املباريات أو التمارين،
على غ ــرار تلقي الـكــدمــات أو اإلصــابــة
ب ـك ـس ــور ،وهـ ــو الـ ـن ــوع ال ـ ــذي ال يمكن
ً
ـروف
ت ـفــاديــه أصـ ــا ألن ــه ن ــات ــج ًم ــن ظ ـ ٍ
ّ
طبيعية ترتبط باللعب أوال.
أمــا النوع الثاني فهو اإلصــابــات غير
امل ـب ــاش ــرة ،وامل ـق ـصــود بـهــا اإلص ــاب ــات
الـعـضـلـيــة ،ال ـتــي يــؤكــد امل ـعــال ـجــون أن
بــاإلم ـكــان تــدارك ـهــا ال ــى ح ـ ٍّـد كـبـيــر في
بشكل دقيق ومــدروس مع
حال العمل
ٍ
الالعبني ،بعيدًا من الوقوع في فخها،
علمًا بــأن هــذه اإلصــابــات كانت األكثر
ان ـت ـشــارًا ه ــذا امل ــوس ــم ،وتـشــابـهــت بني
حاالت كثيرة.
هذا الالعب أو ذاك في
ٍ
ويمكن التوقف بالتأكيد عند النوع
ال ـث ــان ــي حـ ـصـ ـرًا ،وذل ـ ــك ك ــون ــه ت ـحـ ّـول
ّ
أساسية للفرق اللبنانية
إلى مشكلة

والع ـب ـي ـهــا .وت ــدخ ــل أس ـب ــاب عـ ـ ّـدة في
هذا اإلطار ،منها سوء اإلعداد البدني
لــاعـبــن قـبــل امل ــوس ــم وخ ــال ــه ،إذ إن
فــرقــا عــدة ال تملك ُمـ ِـعـ ّـدًا بدنيًا حتى،
ومنها العهد بطل لبنان!
ووظ ـي ـفــة امل ـع ـ ّـد ال ـبــدنــي أســاس ـيــة بال
شك لناحية إبعاد الالعبني عن شبح
اإلص ـ ــاب ـ ــات ،إذ إن امل ـ ـ ــدرب امل ـخ ـتـ ّـص
ي ـع ـلــم ت ـمــامــا ح ـجــم الـ ـق ــدرة ال ـبــدنـ ّـيــة
ّ
والعضلية لكل العــب ،ويمكنه العمل
على تقوية الجوانب الضعيفة عنده
بحيث يصبح األخير قادرًا على ّ
الحد
مــن الـتـعــرض لــإصــابــة .وبـحـســب ما
ه ــو م ـع ـل ــوم ،ت ـع ـمــل الـ ـف ــرق امل ـت ـطــورة
حـ ــول ال ـع ــال ــم ع ـل ــى ت ـق ــوي ــة الــاع ـبــن
بدنيًا وعضليًا قبل بــدايــة كــل موسم
بهدف خلق قدرة ّ
تحمل كبيرة لديهم
ليتفادوا بالتالي ّ
شر اإلصابة.
ك ـم ــا أن الـ ــاعـ ــب ن ـف ـســه ي ـت ـح ـمــل فــي
مـ ـحـ ـط ــات عـ ـ ــدة مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ت ـعــرضــه
لـ ــإصـ ــابـ ــات .وه ـ ـنـ ــا يـ ــدخـ ــل أسـ ـل ــوب
الحياة الخاص لالعب في هذا اإلطار،
أي س ــوء ال ـت ـغــذيــة وعـ ــدم تخصيص
ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـكـ ــافـ ــي ل ـ ـلـ ــراحـ ــة ،وه ـ ـ ــو مــا

معظم حاالت اإلصابة
هذا الموسم كانت متشابهة
بين الالعبين

أوروب ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـتـ ـع ــرض ــون ل ــإص ــاب ــة فــي
املباريات ال خالل التمارين ،إذ يدخل
ّ
التعرض
عامل إضافي يزيد من خطر
ل ــإص ــاب ــة وهـ ــو ع ــام ــل ال ـت ــوت ــر ال ــذي
يلتقي مع ارتفاع مستوى األدرينالني
في الجسم».
نـقــاط أخ ــرى مهمة بـهــذا الخصوص
ي ـض ـي ـف ـه ــا املـ ـع ــال ــج الـ ـفـ ـي ــزي ــائ ــي فــي
م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان إيـ ـل ــي م ـت ـنــي بـحـكــم
مـعــايـشـتــه ألبـ ــرز الع ـب ــي الـ ـ ــدوري في
األع ــوام األخـيــرة ،فيقول لــ«األخـبــار»،
«ال يفترض أن تكون نسبة اإلصابات
فــي الـتـمــاريــن مرتفعة ال ــى ه ــذا الـحـ ّـد
كما هي الحال في لبنان ،وهــذا األمر
يــأخــذنــا للحديث عــن نـقـطــةٍ إضافية
وهــي نوعية التمارين التي يجريها
الالعبون ،والتي تلعب دورًا رئيسًا في
ارتفاع نسبة اإلصابات أو انخفاضها
ف ــي ه ــذا ال ـفــريــق أو ذاك .ك ـمــا يــدخــل
أيضًا سبب أساسي آخر ،وهو الجهد
الذي يمارس على الالعب ،وخصوصًا
املميز ،إذ إن هــذا الـنــوع مــن الالعبني
مـحــدود فــي ال ـفــرق ،وبــالـتــالــي يعتمد
ع ـل ـي ـهــم املـ ــدربـ ــون أك ـث ــر م ــن غ ـيــرهــم،
ف ـي ـف ـت ـقــرون الـ ــى ال ــراح ــة ال ـت ــي تــؤمــن
ً
ح ـمــايــة ل ـل ـع ـضــات عـ ـ ـ ــادة» .وي ـتــابــع،
«حتى نوعية الحذاء وأرضية امللعب
لها دورها في هذا اإلطار وينتج منها
إصابات عضلية».

العالج الخاطئ
يـتـعــب الـعـضــل بـشـكـ ٍـل كـبـيــر ،فتظهر
اإلصابات العضلية بالدرجة األولــى.
ّ
ويـعــقــب املـعــالــج الـفـيــزيــائــي الــدكـتــور
أح ـمــد كـيــانــي عـلــى ه ــذه الـنـقـطــة في
ـث مــع «األخ ـبــار» بالقول« ،يجب
حــديـ ٍ
ت ـع ـم ـي ــم ثـ ـق ــاف ــة الـ ـحـ ـي ــاة ال ــري ــاض ـي ــة
الـصـحـيـحــة لــاعـبــن وال ـت ــي ال يمكن
للمدربني السيطرة عليها غالبًا .لذا
على الالعب أن يعرف أن عدم التزامه
بأمور أساسية يمكن أن
خارج امللعب
ٍ
يتسبب في إصابته».
ويـ ـش ــرح ك ـي ــان ــي ع ــن أسـ ـب ــاب ك ـثــرة
اإلصابات وتشابهها عبر إحصائية،
ف ـي ـق ــول إن « %80م ــن ال ــاع ـب ــن فــي

باختصار ،أكثر أنــواع اإلصابات غير
امل ـب ــاش ــرة ال ـت ــي ان ـت ـش ــرت لـ ــدى ال ـفــرق
اللبنانية كانت التمدد فــي العضالت
والتمزق في العضلة الخلفية للفخذ،
واإلص ــاب ــة فــي الـعـضـلــة الـضــامــة وفــي
ربلة الساق.
ويشدد املعالجان على أهمية العالج
الصحيح لعدم تجدد اإلصــابــة ،إذ إن
بـعــض الــاعـبــن يـلـجــأون ال ــى الحقن
(مثل الكوالجني) للعودة الى املالعب
ـت
ســريـعــا ،فـتـعــاوده اإلصــابــة بعد وقـ ٍ
قـصـيــر أو يـعـجــز ع ــن إك ـم ــال امل ـب ــاراة.
ولـلـمــدربــن دور فــي هــذا اإلط ــار ،فــإذا
كــان الــاعــب يستعجل عــودتــه تفاديًا

لخسارته مركزه األساسي أو للدخول
ضمن تشكيلة فريقه والحصول على
ً
لوقت
املـكــافــآت مـثــا ،حتى لــو ش ــارك
ٍ
ّ
قـلـيــل ،ف ــإن عـلــى املـ ــدرب الـتـنــبــه لـهــذه
املواضيع وعــدم اإلص ــرار على إشــراك
الع ـ ٍـب مـصــاب ألن ــه قــد يـخـســره لفترة
أط ـ ــول الح ـق ــا م ــع ع ــودت ــه الـ ــى دوامـ ــة
اإلصابة نفسها ،وقد ّ
عجت العيادات

بالعبني عانوا من هذه املشكلة خالل
املوسم الحالي.
كما يشير متني الــى أن «اإلصــابــة في
الــربــاط الصليبي انتشرت بكثرة هذا
املــوســم بسبب س ــوء أرض ـيــة املــاعــب،
وخصوصًا لالعبني عانوا منها على
امل ــاع ــب االصـطـنــاعـيــة بـسـبــب نوعية
هــذه األرضـيــة املـحـشـ ّـوة بالكاوتشوك
إلصابة
وحيث الخطورة أكبر بكثير
ً
ال ــاع ــب ب ــال ـت ــواء ف ــي ال ــرك ـب ــة ،م ـقــارنــة
بـمــاعــب الـعـشــب الـطـبـيـعــي» .ويختم،
«خالل وجودنا مع املنتخب في الفترة
األخيرة ،الحظنا تشابهًا في اإلصابات
ـدد من الالعبني ،على
التي نالت من عـ ٍ
غ ــرار االلـتـهــابــات فــي أوت ــار الـحــوض،
وال ـ ـتـ ــي لـ ــم ي ـش ـف ــوا م ـن ـهــا فـ ــي ال ـف ـتــرة
املفترضة للشفاء ،وذلك بسبب تلقيهم
العالجات بطريقة خاطئة».
بدوره ،يؤكد كيالني أن األخطر من كل
هذا «هو عدم التأكد من الشفاء تمامًا
ق ـب ــل املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـل ـع ــب ،فـتـصـبــح
ـت الحق
مشكلة اإلصــابــة أكـبــر فــي وق ـ ٍ
وت ـهــدد مــوســم ال ــاع ــب ،إذ فــي بعض
ال ـحــاالت فــإن اإلصــابــات الـتــي تحتاج
الـ ــى  4أو  5أس ــاب ـي ــع ل ـل ـش ـف ــاء ،تـمـتــد
فترتها الى أكثر من شهرين».
إذًا هــي مشكلة عامة تبدأ مــن النظام
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـغ ـ ــوص ف ـيــه
األنـ ــديـ ــة ،وتـ ـم ـ ّـر ب ــال ــاع ـب ــن أنـفـسـهــم
ث ــم بـمـعــالـجـيـهــم .لـكــن األك ـي ــد أن عــدم
ال ـ ـخـ ــروج مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام وإح ـ ــداث
تغيير ع ــام عـلــى صعيد فـهــم الثقافة
الخاصة باإلصابات ،سيزيد من هذه
امل ـش ـك ـلــة ويـ ـض ـ ّـر ب ــال ـف ــرق والع ـب ـي ـهــا،
وت ــال ـي ــا بــامل ـن ـت ـخ ـبــات الــوط ـن ـيــة الـتــي
تحتاج إليهم وهــم بكامل إمكاناتهم
البدنية.

