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الرياضة الدولية

لويس سواريز :أدوار البطولة ال تليق إال به
يواصل نجم ليفربول إبداعاته
الكروية .لويس سواريز ،كالعادة ،العب
يتألق بتسجيله أهدافًا خيالية .العب ال
بقبل إال بأدوار البطولة معلنًا عبرها أنه
نجم ال يقل شأنًا عن كريستيانو رونالدو
وليونيل ميسي
هادي أحمد
ال ي�ق�ب��ل إال ب � ��أدوار ال �ب �ط��ول��ة .نجم
ل �ي �ف ��رب ��ول األوروغ � ��وي � ��ان � ��ي ل��وي��س
سواريز مهاجم ال مثيل ل��ه .ربما ال
يزال يحاول إثبات أنه عاد بقوة بعد
إيقافه لعشر مباريات ه��ذا املوسم.
ن� �ج ��ح ف � ��ي ذل � � ��ك س� ��اب � �ق� ��ًا .وج � � ��اءت
م � �ب � ��اراة ل �ي �ف ��رب ��ول ام � � ��ام ن��وري �ت��ش
أول م � ��ن أم � � � ��س ،ف � � � � ��ازدادت
ح �م��اس �ت��ه وت ��أل� �ق ��ه .ي �ح��اول
ك�ث�ي��رون ال�ن�ي��ل م��ن س��واري��ز
ب��أن��ه الع ��ب ع �ن �ص��ري ،وب��أن
ت�ص��رف��ات��ه ض��د خ�ص��وم��ه ال
ت�ل�ي��ق ب�لاع��ب ك ��رة ق ��دم .وإن
ك ��ان ه ��ذا ص�ح�ي�ح��ًا ن�س�ب�ي��ًا،
إال أن � ��ه الع � ��ب ك � ��رة م �ت �م �ي��ز.
موهوب بالفطرة .وجماهير
ال�ـ«ري��دز» ت��درك ذل��ك .وت��درك
أنه هو الالعب الذي سيعيد
ف��ري �ق �ه��ا ال� ��ى دوري أب �ط��ال
أوروب��ا .الصورة العالقة في
رؤوس كثيرين أن س��واري��ز
الع� � � ��ب م� � �ج� � �ن � ��ون .م� �ج� �ن ��ون
بالكرة وباألهداف .يستطيع
أشاد العب ليفربول
ان يسجل من أي مكان وبأي
السابق روبي فاولر
طريقة .وال شك أن حماسته
سواريز
بقدرات لويس
وج � �ن� ��ون� ��ه ال� �ت� �ه ��دي� �ف ��ي ف��ي
التهديفية .وقال
ارتفاع ملحوظ.
العب
فاولر« :لويس
ف ��ي أول م� �ب ��اراة ش� ��ارك بها
وأضاف
استثنائي».
ب �ع��د ال � �ع� ��ودة م ��ن ال �ع �ق��وب��ة
ض� ��د ي ��ون ��اي� �ت ��د ك� ��ان� ��ت ردة
ممازحًا« :أنا أحبه لكني
ف� �ع� �ل ��ه ع� �ك� �س� �ي ��ة .ق � � ��دم ً
أداء
بدأت أكرهه أيضًا
ه �ج ��وم �ي ��ًا أك � �ث� ��ر م � ��ن رائ� � ��ع،
ألنه يتفوق على جميع
ب �ع��د ت��وق��ع ك�ث�ي��ري��ن ع��ودت��ه
مهاجمي ليفربول
ً
خ � �ج� ��وال م �م ��ا ف �ع ��ل س��اب �ق��ًا.
السابقني» .وأحرز
لكنه س��واري��ز ،ال�لاع��ب ال��ذي
فاولر  183هدفًا في
ال ي �م �ك��ن إي� �ق ��اف ��ه وال � � ��ذي ال
اعتزال
 369مباراة قبل
ي �ك �ت��رث ب ��االن� �ت� �ق ��ادات ال �ت��ي
اللعب .ويعمل فاولر
توجه إليه .يميل إل��ى امل��رح،
وال��ى صنع الفرح في ملعب
حاليًا معلقًا مع هيئة
االذاعة البريطانية (بي« .األنفيلد» .نشيط جدًا ،وفي
دوره البطولي األخ�ي��ر أم��ام
بي.سي.).
ن��وري �ت��ش س �ج��ل  4أه � ��داف،
ل �ي �ق��ود ال �ف��ري��ق ل �ل �ف��وز .1-5
اح ��رز «ه��ات��ري��ك» ف��ي أول  30دقيقة
م��ن امل �ب��اراة ،وه��دف��ًا راب �ع��ًا م��ن ركلة
ح ��رة ف��ي ال �ش��وط ال �ث��ان��ي .موهبته
ت� �ف� �ج ��رت ف � ��ي اس � �ت � �ع� ��راض م �ن �ف��رد
ل �ل �م �ه��ارات .م�ج�م��وع��ة م��ن األه� ��داف
ق ��د ت �ك��ون م��رش �ح��ة ألف �ض��ل أه ��داف
ال � � ��دوري ه� ��ذا امل ��وس ��م .ل �ك��ن ال �ه��دف

فاولر يكره
سواريز
لتفوقه

يتصدر سواريز ترتيب ّ
هدافي الدوري اإلنكليزي بـ 13هدفًا (بول إليس ــ أ ف ب)

ال يقل سواريز،
نظرًا لما يقدمه،
شأنًا عن ميسي
ورونالدو

األول ك ��ان أروع� �ه ��ا .أط �ل��ق ت�س��دي��دة
م�ب��اش��رة م��ن  40م�ت�رًا ب�ع��د انطالقة
بسيطة ،واض �ع��ًا إي��اه��ا ف��ي ال��زاوي��ة
ال �ي �س��رى ل �ل �ح��ارس .أن �ه��ى م�ه��رج��ان
األه� � � ��داف ل �ي �ت �ص��در ق��ائ �م��ة ه��داف��ي
ال� � � � ��دوري ب ��رص� �ي ��د  13ه � ��دف ي�ل�ي��ه
الع��ب ماشستر سيتي األرجنتيني
سيرجيو اغويرو بفارق هدف واحد.
بلغ ص��دارة الهدافني وهو ال��ذي بدأ
م�ت��أخ�رًا ع��ن أول خ�م��س م��راحً��ل من
ال � ��دوري .ووص ��ل إل ��ى  50ه��دف��ا في
 86مباراة فقط في الـ«برمييرليغ»،
ليضع نفسه ضمن هدافي ليفربول،
ح�ي��ث أص �ب��ح ال�ل�اع��ب ال �س ��ادس في
تاريخ «ال��ري��دز» يسجل أكثر من 50

هدفًا بعد روبي فاولر ،مايكل أوين،
ستيفن ج �ي��رارد ،ف��رن��ان��دو توريس،
وديريك كويت .إنه سواريز ال��ذي ال
يكل وال يمل من الجري داخل امللعب
مربكًا حسابات الخصم .تارة يلعب
ف��ي م��رك��ز ص��ان��ع أل �ع��اب وت� ��ارة في
م��رك��ز رأس ال�ح��رب��ة .ب��ات��ت خطورته
مضاعفة .أصبح العبًا يملك حرية
ال�ح��رك��ة م��ا يسمح ل��ه بتقديم كامل
إمكاناته وتهديد املرمى بشكل أكبر.
م ��ا ي �ع��رف��ه ال �ج �م �ي��ع أن م ��ا ي� �ق ��وم ب��ه
سواريز بمثابة إعالن واضح أنه بات
واح� � �دًا م ��ن أف �ض��ل امل �ه��اج �م�ين ع��امل�ي��ًا
ف��ي العصر الحديث .ال يقل شأنًا عن
ال�ب��رت�غ��ال��ي ك��ري�س�ت�ي��ان��و رون ��ال ��دو أو

األرج�ن�ت�ي�ن��ي ل�ي��ون�ي��ل م�ي�س��ي .ال�ف��ارق
الوحيد أن أضواء اإلعالم مسلطة على
األخيرين بشكل أقوى.
إن � � ��ه واح � � � ��د م � ��ن ال � ��ذي � ��ن ي� �ج� �ي ��دون
التسجيل ،التسجيل بمهارة ،ولذلك،
ي� �ج ��د ج� �م� �ه ��ورًا واف � � � �رًا ف� ��ي امل �ل �ع��ب
وخلف الشاشات ،ينتشي بأهدافه،
ويحفظها عن ظهر قلب ،كما احتفظ
ه��و ب��ال�ك��رة ،ال�ت��ي س�ج��ل ب�ه��ا أرب�ع��ة
أه� � � ��داف .ي �ح �ت �ف��ط ب �ه��ا وي �ح �ف �ظ��ون
أه��داف��ه ،ألن�ه��ا تاريخية بالطبع .ال
ش��ك ان ��ه ،س��واري��ز ،أف�ض��ل الع��ب في
ال � � ��دوري اآلن ،وال ش ��ك أن األن ��دي ��ة
ستتنافس بشدة عليه ،كما دائمًا،
في سوق االنتقاالت املقبلة.

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
المانيا (المرحلة الخامسة عشرة)
 الجمعة:نورمبرغ  -ماينتس ()21,30
 السبت:بوروسيا مونشنغالدباخ  -شالكه ()16,30
شتوتغارت  -هانوفر ()16,30
فيردر بريمن  -بايرن ميونيخ ()16,30
هامبورغ  -اوغسبورغ ()16,30
اينتراخت فرانكفورت  -هوفنهايم ()16,30
ب��وروس �ي��ا دورت� �م ��ون ��د  -ب��اي��ر ل�ي�ف��رك��وزن

()19,30
 االحد:فرايبورغ  -فولسبورغ ()16,30
اي �ن �ت��راخ��ت ب��راون �ش �ف��اي��غ  -ه �ي��رت��ا برلين
()18,30
ايطاليا (المرحلة الخامسة عشرة)
 الجمعة:بولونيا  -يوفنتوس ()21,45

 السبت:ليفورنو  -ميالن ()19,00
نابولي  -اودينيزي ()21,45
 االحد:روما  -فيورنتينا ()13,30
كالياري  -جنوى ()16,00
فيرونا  -اتاالنتا ()16,00
سمبدوريا  -كاتانيا ()16,00
ساسوولو  -كييفو ()16,00
تورينو  -التسيو ()16,00
انتر ميالنو  -بارما ()21,45

فرنسا (المرحلة السابعة عشرة)
 الجمعة:مرسيليا  -نانت ()21,30
 السبت:باريس سان جيرمان  -سوشو ()18,00
سانت اتيان  -ايفيان ()21,00
فالنسيان  -غانغان ()21,00
رينس  -نيس ()21,00
لوريان  -رين ()21,00

 االحد:بوردو  -ليل ()15,00
باستيا  -ليون ()18,00
تولوز  -مونبلييه ()18,00
موناكو  -اجاكسيو ()22,00
كأس إسبانيا (دور الـ )32
 الجمعة:قرطاجنة  -برشلونة ()23,00
 السبت:سانت اندرو  -أتلتيكو مدريد ()17,00
أولمبيك تشاتيفا  -ريال مدريد (.)23,00

