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رياضة

البطوالت االوروبية الوطنية

لويس سواريز الرقم  9األصلي
ال يتوقف لويس سواريز عن تسجيل
األه ـ ـ ــداف وآخـ ــرهـ ــا رب ــاعــي ــة «ســوبــر
هاتريك» في مرمى فالنسيا في كأس
إسبانيا .النجم األوروغوياني استطاع أن
يعيد لمركز المهاجم الصريح الرقم 9
قوته وزخمه في برشلونة
حسن زين الدين
بـ ــال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ال ي ـ ـط ـ ـلـ ــب جـ ـمـ ـه ــور
ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي ح ــال ـي ــا مــن
م ـه ــاج ــم ال ـف ــري ــق األوروغـ ــويـ ــانـ ــي
لــويــس س ــواري ــز أك ـثــر مـمــا يـقـ ّـدمــه
فـ ــي م ــوسـ ـم ــه الـ ـث ــان ــي فـ ــي مـلـعــب
«كــامــب ن ــو» .أول مــن أم ــس سجل
األوروغ ـ ـ ــوي ـ ـ ــان ـ ـ ــي أربـ ـ ـع ـ ــة أه ـ ـ ــداف
«سوبر هاتريك» في املباراة التي
اك ـت ـس ــح ف ـي ـه ــا «ال ـ ـبـ ــرسـ ــا» ضـيـفــه
فــال ـن ـس ـيــا  0-7فـ ــي ذهـ ـ ــاب نـصــف
نـ ـه ــائ ــي ك ـ ـ ــأس إسـ ـب ــانـ ـي ــا ل ـي ــرف ــع
رصـ ـ ـي ـ ــده إل ـ ـ ــى  35هـ ــدفـ ــا ف ـ ــي 33
م ـب ــاراة ويـصـبــح ال ــاع ــب الــوحـيــد
ف ــي الـ ـبـ ـط ــوالت ال ـخ ـم ــس ال ـك ـبــرى
ال ــذي يسجل «هــاتــريــك» فــي ثــاث
م ـســاب ـقــات مـخـتـلـفــة ه ــذا امل ــوس ــم،
ً
هـ ـ ــذا فـ ـض ــا عـ ــن تـ ـ ـص ـ ـ ّـدره الئ ـح ــة
ترتيب الهدافني في «الليغا» بـ 19
هدفًا.
هـكــذا ،يـنــدر حاليًا أن تمر مـبــاراة
م ـ ــن دون أن يـ ـسـ ـج ــل فـ ـيـ ـه ــا ه ــذا
امل ـه ــاج ــم ه ــدف ــا أو أكـ ـث ــر مـ ّ
ـرس ـخــا

سواريز الوحيد في البطوالت
الكبرى الذي سجل «هاتريك» في
 3مسابقات مختلفة
أكـثــر فــأكـثــر مـكــانــه فــي بــرشـلــونــة،
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد أب ـ ـ ــرز امل ـه ــاج ـم ــن
الصريحني في العالم حاليًا الذين
يشغلون املركز الرقم  9إلى جانب
الـبــولــونــي روب ــرت ليفاندوفسكي
وال ـ ـغـ ــابـ ــونـ ــي ب ـ ـيـ ــار – إي ـم ـي ــري ــك
أوباميانغ والفرنسي كريم بنزيما
واألرجنتيني سيرجيو أغويرو.
مـ ــرة ج ــدي ــدة ي ـث ـبــت سـ ــواريـ ــز أن ــه
«مـ ـه ــاج ــم صـ ـ ـن ـ ــدوق» مـ ــن الـ ـن ــادر
رؤيته في يومنا هذا عبر موهبته
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي اص ـ ـط ـ ـيـ ــاد ال ـ ـكـ ــرات
وت ـ ــرجـ ـ ـم ـ ــة مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص إلـ ــى
أهـ ـ ــداف رائـ ـع ــة م ــن خـ ــال بــراع ـتــه

لويس سواريز (باو بارينا ــ أ ف ب)

ف ــي ال ـت ـمــركــز وافـ ـت ــراس املــداف ـعــن
بتسديدة خادعة من هنا ،وأخرى
ماكرة من هناك.
مـثـيــر لــإع ـجــاب طـبـعــا أن يتمكن
س ـ ــواري ـ ــز ب ـ ـهـ ــذه الـ ـس ــرع ــة مـ ــن أن
يـصـبــح رق ـمــا صـعـبــا ف ــي امل ـعــادلــة
الـكــاتــالــونـيــة بــرغــم وج ــود الــاعــب
األف ـض ــل ف ــي ال ـعــالــم األرجـنـتـيـنــي
لـ ـ ـي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــل مـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي و»وري ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــه»
املـسـتـقـبـلــي ال ـبــرازي ـلــي ن ـي ـمــار ،اال
أن ــه ُيـحـســب مل ــدرب الـفــريــق لويس
إنريكه أنه استطاع أن يصنع من
هؤالء النجوم ثالثيًا مرعبًا يكفي
ذكــر اسمه «أم أس أن» لترتعد له
فــرائــس أب ــرز املــداف ـعــن وال ـحــراس
في املالعب اإلسبانية واألوروبية.
األهم من ذلك أن ما يقدمه سواريز
أعاد الزخم والقوة للمهاجم الرقم
 9فـ ــي ب ــرشـ ـل ــون ــة ،إذ بــاس ـت ـث ـنــاء
املــرور العابر والسريع للسويدي
زالت ـ ـ ــان إب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش ملــوســم
واح ــد فــي مـلـعــب «كــامــب ن ــو» فــإن
ه ـ ــذا املـ ــركـ ــز غ ـ ــاب عـ ــن «الـ ـب ــرس ــا»
مـنــذ الـكــامـيــرونــي صــامــويــل إيتو
الذي ترك أثرًا كبيرًا من خالله في
الفريق.
ولـ ـه ــذا األم ـ ــر س ـب ـبــه ط ـب ـعــا ،إذ إن
ً
وج ــود ميسي كــان كـفـيــا بتبديل
أدوار املهاجمني الــذيــن مــروا على

الـ ـف ــري ــق وهـ ـ ــم الـ ـف ــرنـ ـس ــي ت ـي ـيــري
ه ـن ــري وال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي ألـيـكـسـيــس
ســانـشـيــز وداف ـي ــد ف ـيــا بــانـتـقــالـهــم
إل ـ ــى م ــرك ــز الـ ـجـ ـن ــاح ،ب ـي ـن ـمــا ك ــان
توظيف ميسي فــي مــركــز املهاجم

ال ــرق ــم  9ال ــوه ـم ــي ،وهـ ــذا م ــا تـبــدل
م ــع إنــري ـكــه ال ــذي ارتـ ــأى أن يـكــون
س ــواري ــز مـهــاجـمــا صــري ـحــا داخ ــل
الصندوق.
وبــال ـف ـعــل ،ف ــإن س ــواري ــز ك ــان عند

برنامج الدوري اإلسباني واأللماني
إسبانيا (المرحلة )23

ألمانيا (المرحلة )20

 الجمعة:ملقة × خيتافي ()21,30

 الجمعة:بوروسيا مونشنغالدباخ  -فيردر بريمن
()21,30

 السبت:أتلتيكو مدريد × إيبار ()17,00
رايو فاييكانو × الس باملاس ()19,15
أتلتيك بلباو × فياريـال ()21,30
س ـبــورت ـي ـنــغ خ ـي ـخــون × دي ـبــورت ـي ـفــو ال
كورونيا ()23,05
 األحد:ليفانتي × برشلونة ()13,00
ريـال بيتيس × فالنسيا ()17,00
سلتا فيغو × إشبيلية ()19,15
غرناطة × ريـال مدريد ()21,30
 االثنني:إسبانيول × ريـال سوسييداد ()21,30

 السبت:ه ـي ــرت ــا ب ــرل ــن × ب ــوروسـ ـي ــا دورت ـم ــون ــد
()16,30
هانوفر × ماينتس ()16,30
إنغولشتات × أوغسبورغ ()16,30
شالكه × فولسبورغ ()16,30
أي ـن ـتــراخــت ف ــران ـك ـف ــورت × شـتــوتـغــارت
()16,30
باير ليفركوزن × بايرن ميونيخ ()19,30
 األحد:هامبورغ × كولن ()16,30
هوفنهايم × دارمشتات ()18,30

حـســن تـقــديــر مــدربــه وخ ـي ــاره ،إذ
استطاع أن ينقل تألقه من ملعب
«أن ـف ـي ـل ــد رود» إلـ ــى «ك ــام ــب ن ــو»
مـ ـب ــرزًا ن ـه ـمــه امل ـس ـت ـمــر لـتـسـجـيــل
األهـ ـ ــداف .وال ــاف ــت أن ــه ل ــم يـتــأثــر
ب ـهــذا الـتـغـيـيــر ب ـعــدمــا ك ــان الــرقــم
واحـ ـ ــدا ف ــي ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـيــزي
لـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــد نـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــه ت ـ ـ ـحـ ـ ــت سـ ـ ـط ـ ــوة
نـ ـج ــومـ ـي ــة مـ ـيـ ـس ــي ون ـ ـي ـ ـمـ ــار ف ــي
برشلونة ،إال أنه برغم ذلك تمكن
مــن أن ي ـتــرك بـصـمـتــه ســريـعــا في
التشكيلة الكاتالونية ،ويؤكد أنه
عـنـصــر مــؤثــر فــي املـثـلــث الــذهـبــي
ال ـ ـ ــذي يـ ـك ـ ّـون ــه مـ ــع األرج ـن ـت ـي ـن ــي
والـ ـب ــرازيـ ـل ــي ،وب ـ ــأن ال غ ـن ــى اآلن
عـ ـل ــى اإلطـ ـ ـ ـ ــاق ع ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ــوده فــي
«البالوغرانا» ،أو بمعنى آخر أنه
ال يمكن تخيل برشلونة الحالي
مــن دون ســواريــز ،كما هــو الحال
مع ميسي ونيمار.
أن ي ـ ـقـ ــول م ـي ـس ــي عـ ــن العـ ـ ــب إن ــه
األف ـض ــل ف ــي ال ـعــالــم فـتـلــك شـهــادة
ت ـك ـف ــي ل ـت ـث ـب ــت أن ح ــام ـل ـه ــا غ ـيــر
ع ــادي .ميسي قــال ذلــك عــن زميله
س ــواري ــز م ـش ـي ـرًا ال ــى أن ــه ال ــرق ــم 9
األفـ ـض ــل ف ــي ال ـع ــال ــم ح ــال ـي ــا .ه ــذا
رأي «ل ـ ـيـ ــو» ،وب ــال ـت ــأك ـي ــد ف ـ ــإن مــا
يصنعه ســواريــز فــي املـيــدان ليس
إال تصديقًا لهذا القول.

سوق االنتقاالت

ثنائية غوارديوال  -مورينيو تلوح في األفق

فالكاو مطلوب في جيانغسو الصيني (أرشيف)

بـ ــات اح ـت ـم ــال أن ت ـت ـج ــدد امل ـنــاف ـســة
ال ـث ـنــائ ـيــة ب ــن اإلسـ ـب ــان ــي جــوسـيــب
غ ـ ـ ــواردي ـ ـ ــوال والـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مورينيو كبيرًا بعد انتقال األول إلى
مانشستر سيتي اإلنـكـلـيــزي لثالثة
أعــوام ،بــدءًا من الصيف املقبل قادمًا
من بايرن ميونيخ األملاني ،واقتراب
ال ـ ـثـ ــانـ ــي بـ ـ ـ ـ ــدوره م ـ ــن غـ ــريـ ــم س ـي ـتــي
مانشستر يونايتد.
وب ـح ـســب م ــا ذكـ ــرت مـحـطــة «س ـكــاي
س ـب ــورت ــس» ،ف ــإن مــوري ـن ـيــو تــوصــل
ب ــال ـف ـع ــل الـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق مـ ــع م ـس ــؤول ــي
«الـشـيــاطــن ال ـح ـمــر» ل ــإش ــراف على
الـفــريــق عند إقــالــة الـهــولـنــدي لويس
فان غال من منصبه.
واتـجـهــت األن ـظــار مـبــاشــرة بعد هذا

ال ـن ـب ــأ فـ ــي ال ـص ـح ــاف ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
نـحــو ثنائية غ ــواردي ــوال ومورينيو
الـ ـت ــي ب ــات ــت ق ــريـ ـب ــة مـ ــن أن تـبـصــر
الـنــور مـجــددًا ،على غــرار ثنائيتهما
الشهيرة في الدوري اإلسباني عندما
كان اإلسباني يشرف على برشلونة
والبرتغالي على ريال مدريد.
وإذا ك ــان مــوري ـن ـيــو ب ــات قــري ـبــا من
االنـ ـضـ ـم ــام إل ـ ــى ي ــون ــاي ـت ــد ف ــي ح ــال
ص ـ ّـح ــت م ـع ـل ــوم ــات «س ـ ـ ـكـ ـ ــاي» ،ف ــإن
الكولومبي رادامـيــل فالكاو ،مهاجم
تشلسي ،كــان قريبًا مــن الـعــودة إلى
صفوف فريقه السابق أتلتيكو مدريد
اإلسباني الذي تألق في صفوفه قبل
انتقاله إلى موناكو الفرنسي.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «ذا دايـ ـ ـل ـ ــي

تـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــراف» اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـي ـ ــزي ـ ــة ،ف ـ ــإن
«الــروخـيـبــانـكــوس» ح ــاول ضــم «إل
ت ـي ـغــري» ف ــي ال ـســاعــات األخ ـي ــرة من
االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـت ــوي ــة وقـ ـب ــل إع ــان
رح ـي ــل م ـهــاج ـمــه ال ـكــولــوم ـبــي اآلخ ــر
ج ــاك ـس ــون م ــارت ـي ـن ـي ــز إل ـ ــى الـ ـ ــدوري
ال ـص ـي ـنــي ،إال أن ف ــال ـك ــاو س ـقــط فــي
االختبارات البدنية.
وب ــال ـح ــدي ــث ع ــن ف ــالـ ـك ــاو وال ـ ـ ــدوري
الصيني ،فإن صحيفة «ذا غارديان»
اإلنكليزية أوردت أن نادي جيانغسو
صــانـيـنــغ ال ــذي تـعــاقــد قـبــل أي ــام مع
ال ـب ــرازي ـل ــي رام ـي ــري ــش م ــن تشلسي
مهتم بضم «النمر» الكولومبي.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ذكـ ـ ـ ــرت صـحـيـفــة
«كورييري ديللو سبورت» اإليطالية

أن لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي تــوصــل إلــى
ات ـ ـفـ ــاق لـ ـض ــم الـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي ج ــوي ــل
ماتيب مــن شالكه األملــانــي ،ب ــدءًا من
الصيف املقبل .وكــان «الــريــدز» يأمل
إنـجــاز الصفقة فــي ســوق االنتقاالت
الشتوية ،إال أن شالكه تمسك بالعبه.
وفـ ـ ـ ــي أمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،يـ ـسـ ـع ــى ب ــوروسـ ـي ــا
دورتموند للحصول على توقيع نجم
وسـ ــط ب ــوروس ـي ــا مــون ـش ـن ـغــادبــاخ،
الـنــروجــي هــافــارد نــوردفــايــت ،العــب
أرسـنــال اإلنكليزي الـســابــق ،بحسب
صحيفة «بـيـلــد» .ويـقـ ّـدم نــوردفــايــت،
البالغ من العمر  25عامًاً ،
أداء مميزًا
مع مونشنغالدباخ الــذي انضم إلى
صفوفه في عام  2011وينتهي عقده
معه في الصيف املقبل.

