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حــوادث الســير أحــد األســباب في 
إصابــات الالعبيــن، وعدنــان عدنان 
حسين العب حتا، أحد هؤالء الالعبين 
الذين تعرضوا لإلصابة في حادث سير 
عــام 2015، وكان وقتهــا العباً بنادي 

الوصل.
الطريــف أن عدنــان كشــف عن أن 
سلطان النوم، سبب الحادث الذي نتج 
عن انقالب ســيارته، ألن عيناه غفت 
أثنــاء القيــادة لثواٍن بســيطة، وحذر 
السائقين من النوم أثناء القيادة الذي 
ينتج عن التعــب واإلرهاق، وأكد أن 
أي شــخص يشــعر بالتعــب ال يقود 

سيارته.

تعرض آدم تشــابمان الالعب السابق 
لمانســفيلد تاون اإلنجليــزي، إلصابة 
بحرق شــديد في الصدر، أثناء إعداده 
وجبــة رضاعة لطفلــه، إذ بعد وضعه 
الحليب في قارورة الرضاعة، لم يضع 
الغطــاء بشــكل صحيــح، وعندما هز 
الزجاجــة، طار الغطاء وحرق الحليب 
صــدره. فيمــا تعــرض شــيك برودي 
الــذي كان يلعــب لكولشســتر، إلــى 
إصابــة خطيرة بالركبــة، بعدما حاول 
الجري لإلمساك بجرو صغير إلى أرض 
الملعب، وتســبب في إيقــاف مباراة 

كان يشارك فيها الالعب مع فريقه.

اعتــذر المدافــع ســفين غروندالين، 
لالعتــذار عن المشــاركة مع منتخب 
النرويج فــي كأس العالم بأميركا في 
1994، بعد أن تعرض لإلصابة بكســر 
في الكتف، بعد اصطدامه بغزال كبير 
عندمــا كان يركض فــي الصباح قرب 

منزله.
أما اإلنجليزي لــي هودجز الذي ظهر 
في منتصف تسعينيات القرن الماضي، 
فتعرض لإلصابة، بعدما تزحلق بقطعة 
صابون في حمام منزله، بينما ســقط 
اندي ديبل حارس مانشستر سيتي في 
الفترة الزمنية نفسها، من سريره وهو 

نائم وكسر ساقه.

العــدو رقم واحد  تعتبــر اإلصابات 
لالعــب كرة القــدم، ورغــم الحذر 
الشــديد داخــل الملعــب لتجنبهــا، 
دائمــا واألجهزة  المدربون  وســعى 
الفنية لتوعيــة العبيهم من خطورة 
االحتــكاكات داخل الملعب وطريقة 
تلقي الضربات أحياناً لتفادي اإلصابة، 
ولكــن بعــض اإلصابــات ال تكــون 
فــي الملعب من األســاس، والبعض 
ال يكــون االحتكاك في المســتطيل 

األخضر السبب ورائها..
فهناك أحياناً أســباباً غريبة لإلصابات 
التي يتعرض لهــا الالعبون، إصابات 
تُغيب الالعبين عن المالعب ويكون 
الســبب فيها قلة الحكمــة أحياناً، أو 
اإلفــراط في الفرحــة بمبالغة تكون 
ســبباً في التعــرض لخطــر اإلصابة، 
وأحياناً أخرى اإلصابات تكون بعيدة 
كل البعد عن الملعب، والسبب فيها 
يكــون مجرد ســوء حظ فــي بعض 
األوقات، أو ســوء تقدير أو رد فعل 

مبالغ فيه في أوقات أخرى.
وتبقــى اإلصابة إصابة ســواء كانت 
داخــل الملعــب أو خارجــه، كانت 
بســبب كــرة القدم أو لغير ســبب، 
تظــل شــبحاً مرعباً يخشــى منه كل 

العب كرة قدم على وجه األرض.

تعــرض ماجــد ناصــر حــارس األهلي 
ومنتخبنا، إلصابة في وتر أكليس، غيبته 
ألكثر من موســم كامل، وكانت بسبب 
احتفالية أكروباتية، بعدما ســجل فريقه 
هدفــاً فــاز فيــه على دبي في موســم 
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كذلك دفع الالعب باولو ديوغو، ثمن 
احتفاليته، بعدما ركض وقفز على سياج 
الزواج، وتســبب  الملعب، فعلق خاتم 
في تمزق أصبع يده. أما ســتيف مورو، 
فعندمــا أحرز مع فريقه أرســنال كأس 
المحترفين عام 1993، قرر قائد الفريق 
توني أدامز، حمله على ظهره لالحتفال 
به وهو يرفع الكأس، لكن أدامز تزحلق 
وســقط مورو بقوة على األرض ليصاب 
بكســر فــي الحوضغــاب بســببه عــن 

■ ماجد ناصرالمالعب طويًال. ■ ماجد حسن في الكرة المشتركة التي تسببت في إصابته

■ سانتياغو كانيزاريس■  ريو فيرناندز
السقوط في حفرة أحد األسباب الغريبة 
في إصابات العبي الكرة، بعدما تعرض 
الجناح األيرلندي روبي برادي وقت أن 
كان العباً في هال سيتي اإلنجليزي، إلى 
إصابة أبعدته عن المالعب 6 أســابيع، 
بعد سقوطه في حفرة في األرض أثناء 

التدريب مع ناديه.

أمــا «البالي ستيشــن»، فــكان أحد 
األسباب الغريبة إلصابة الالعبين، بعدما 
تغيــب ريــو فرديناند، عــن المالعب 
لفتــرة طويلة، بســبب إصابتــه بالتواء 
في أحــد أربطة ركبتــه، نتيجة اللعب 
لفترة طويلة جداً، وهو يضع ساقه على 

طاولة القهوة.

ســانتياغو  عطــر،  زجاجــة  أبعــدت 
مرمــى  حراســة  عــن  كانيزاريــس، 
إســبانيا فــي مونديــال 2002، بعدما 
ســقطت على إصبع قدمــه، وقطعت 
وتــراً، ليغيب عــن «الماتــادور» في 
المونديال، وليتحول الحارس الشــاب 
وقتهــا إيكــر كاســياس، إلــى حارس 

إسبانيا رقم واحد.
بينما تسبب المزاح الثقيل، في إصابة 
بريان روبسون قبل نهائيات مونديال 
1990، عندمــا طُلب منه إيقاظ زميله 
بول غاســكوين، فحمل السرير وفوقه 
غاســكوين، ليســقط من بيــن يديه، 

ويكسر قدمه.

الملقــب  باتــي  ديفيــد  تعــرض 
بـ«المجنــون»، للكثيــر مــن اإلصابات 
الكرويــة،  مســيرته  ،خــالل  الغريبــة 
ولكــن اإلصابة األغرب، عندما ســارت 
ابنتــه البالغة من العمــر عامين وقتها، 
بدراجاتها ثالثيــة العجالت، على كاحل 
القــدم، لتقطع أربطة القــدم، ويغيب 

بسببها لفترة طويلة عن المالعب.
رايــت  أالن  عشــق  تســبب  فيمــا 
لســباقات السيارات، في إصابته بالتواء 
في الركبة، بســبب دواســة الوقود في 
سيارة فيراري قادها في أحد السباقات، 
لفترة طويلــة، ودفع ثمن ذلك الغياب 

لفترة طويلة عن المالعب.

■ ديفيد باتي 

تعــرض له ماجد حســن العــب األهلي، 
خالل مباراة «الفرســان» وبني ياس التي 
انتهــت بالتعــادل 2-2 فــي الجولــة 25 
قبل األخيرة لــدوري الخليج العربي في 
مايــو الماضي، إذ تعــرض إلصابة الرباط 
الصليبي، نتيجة دفعة بسيطة يتعرض لها 
الالعبون كثيراً خــالل المباريات، وأجرى 
بعدهــا الالعب عمليــة جراحية على يد 
طبيب فرنســي. أعرب ماجد حســن عن 
رضــاه بقضاء الله، وأمنيته بأن يعود إلى 
المالعب بمســتوى أفضل مما كان عليه، 
وكشف عن كيفية حدوث اإلصابة، بقوله: 
«تعرضت للدفع من قبل أحد العبي بني 
ياس، وشــعرت وقتها بشــيء بسيط من 
األلــم، ولكن األلم زاد في كرة مشــتركة 
مــع العب آخــر من بنــي يــاس، بعدما 

سقطت على األرض في تلك اللعبة».


