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رياضة

الكرة اإلنكليزية

أفراح سواريز أتراح في ليفربول

يحتل ليفربول
المركز التاسع
في الدوري
اإلنكليزي ّ
وودع
دوري أبطال
أوروبا مبكرًا
(بول إيليس ــ
أ ف ب)

الكبير المعنوي،
يبدو واضحًا األثر ّ
قبل الفني ،الذي خلفه انتقال لويس
سواريز من ليفربول إلى برشلونة والذي
انعكس على نتائج ومستوى الفريق
ككل هذا الموسم .ملعب «أنفيلد رود»
يفتقد برحيل األوروغوياني العبًا ملهمًا
بات جزءًا من مدينة
حسن زين الدين
ي ــوم ــا ب ـع ــد آخ ـ ــر ،ي ـت ـضــح أك ـث ــر سـبــب
التراجع املخيف في مستوى ونتائج
ليفربول اإلنكليزي هذا املوسم ،مقارنة
ب ــامل ــوس ــم امل ــاض ــي ال ــرائ ــع .ي ــوم ــا بعد
ّ
آخر ،تتأكد العلة التي ضربت الجسد
ّ
األحـ ـم ــر ل ـي ـض ـم ـحــل ع ـل ــى ن ـح ــو كـبـيــر
ّ
بعدما كان في كامل توهجه ونضارته
قـبــل أش ـهــر م ـع ــدودة .يــومــا بـعــد آخــر،
ّ
يتضح كم خلف ذاك األوروغوياني من
أثر في ليفربول .كم فقدت املدينة كلها،
ٍ
وليس ملعب «أنفيلد رود» التاريخي
وحــده ،من رونقها في غيابه ...لويس
سواريز ماذا فعلت بليفربول؟
نـعــم ،ســواريــز ،ومــن دون مبالغة ،هو
ال ـس ـبــب ف ــي ك ــل امل ـش ـهــد الـلـيـفــربــولــي
امل ـح ــزن ه ــذا امل ــوس ــم .ف ــي ك ــل ال ـهــزائــم
والخيبات من احتالل «الريدز» املركز
التاسع حاليًا فــي ال ــدوري اإلنكليزي
املـمـتــاز ال ــى خــروجــه املـخـ ّـيــب مــن دور
املجموعات لدوري أبطال أوروبــا بعد
فـشـلــه فــي تـحـقـيــق ال ـفــوز عـلــى ملعبه
ال ـتــاري ـخــي ف ــي املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة أم ــام
بازل السويسري ،وذلك رغم التعاقدات
الكثيرة وفي مقدمها اإليطالي ماريو
بالوتيللي لتعويض رحيله.
فـلـنـقــف بــالـتـحــديــد عـنــد ه ــذه امل ـب ــاراة
التي يمكن أن تنقل لنا حقيقة اختالف
م ـش ـه ــد ل ـي ـف ــرب ــول مـ ــع سـ ــواريـ ــز وم ــن
ُ
دون ـ ــه .ت ـ ــرى ،ل ــو ك ــان األوروغ ــوي ــان ــي
مــوجــودًا أم ــام ب ــازل هــل كــان «الــريــدز»
ليفشل فــي تحقيق االنـتـصــار؟ منظر
ملعب «أنـفـيـلــد» امللتهب فــي الــدقــائــق

األخـ ـي ــرة بـحـثــا ع ــن ه ــدف ب ـعــد إدراك
ال ـت ـعــادل وشـخـصـيــة األوروغ ــوي ــان ــي،
ق ـب ــل مـ ـه ــارات ــه وق ـ ــدرات ـ ــه ال ـت ـهــدي ـف ـيــة
الرهيبة ،التي تدب الحماسة في عروق
ال ـج ـســد ال ـل ـي ـفــربــولــي ك ـكــل ح ـتــى آخــر
لحظة ،تحيلنا إلى حتمية أن ليفربول
كــان سيقتنص مـعــه ،ال مـحــالــة ،هدف
التأهل.
ما فقده ليفربول في انتقال سواريز الى
برشلونة اإلسباني هو هنا بالضبط.
«الــريــدز» خسر معه ذاك الــاعــب الــذي
ك ـ ــان ي ـم ــأ أرج ـ ـ ــاء ل ـي ـف ــرب ــول حـمــاســة
ً
وأم ــا حتى الــرمــق األخـيــر ،وحتى في
أحلك الظروف .فقد معه الالعب الذي،
بلمحة واحدة ،يقلب األمور رأسًا على
ع ـقــب .امل ـســألــة هـنــا تـتـعــدى الـخـســارة
الفنية لنجم مهاري ومــوهــوب وربما
ال يضاهيه أحــد فــي العالم حاليًا في

ّ
قدراته الهجومية ،وفــي أن رحيله أثر
ح ـتــى ع ـلــى خ ـطــط املـ ـ ــدرب اإلي ــرل ـن ــدي
الشمالي براندن رودجــرز فحسب ،بل
إلــى فـقــدان الــاعــب املـلـهــم .نـعــم ،ودون
مـبــالـغــة ،ورغ ــم قـضــائــه أرب ــع سـنــوات
فــي قلعة الـ»آنفيلد» فـقــط ،فقد ّ
تحول
سواريز إلى ملهم لجماهير ليفربول.
أصبح سواريز ،وبلمح البصر ،جزءًا ال
يتجزأ  -على األقل في العصر الحديث
للكرة  -من «أنفيلد» ،ال بل من مدينة
ليفربول كما لــم يفعل قبله العــب في
ه ــذه ال ـف ـتــرة الــزمـنـيــة الـقـيــاسـيــة .بــات
هــذا الـشــاب املــولــود فــي مدينة سالتو
األوروغـ ــويـ ــان ـ ـيـ ــة ح ــاضـ ـرًا م ــع س ـكــان
ليفربول ممن يناصرون «الــريــدز» في
قهوة صبحهم وعلى جدران شوارعهم
وفــي أحــام نومهم .كيف لغيابه أن ال
ي ـتــرك فـيـهــم ه ــذا األثـ ــر ،وه ــم رأوا بـ ّ
ـأم

تتالت هزائم
وخيبات ليفربول
بعد رحيل سواريز

األعــن دمــوعــه تنهمر فــي ليلة ضياع
«الـحـلــم الـكـبـيــر» بــالـعــودة إل ــى منصة
ال ـت ـتــويــج ف ــي «ال ـبــري ـم ـي ـيــر ل ـي ــغ» بعد
ال ـت ـعــادل أمـ ــام كــريـسـتــال بـ ــاالس ،3-3
ف ــي املــرح ـلــة ق ـبــل الـخـتــامـيــة لـلـمــوســم
املــاضــي عـنــدمــا أخ ـفــى س ــواري ــز رأســه

نتائج وبرنامج البطوالت األوروبية الوطنية
اسبانيا (المرحلة )15

الميريا  -ريال مدريد 4-1

ايـسـكــو ( )34وال ــوي ـل ــزي غ ــاري ــث بــايــل
( )42والبرتغالي كريستيانو رونــالــدو
( 81و )89لــريــال مــدريــد ،وفـيــرزا ()39
ألمليريا.

المانيا (المرحلة )15

هوفنهايم  -اينتراخت فرانكفورت
2-3

ك ـي ـف ــن ف ـ ــوالن ـ ــد ( )43وامل ـ ـج ـ ــري آدم
تشاالي ( )65وروبرتو فيرمينو ()87
ل ـهــوف ـن ـهــايــم ،وس ـت ـي ـف ــان أي ـغ ـن ــر ()58
والبوسني حارس سيفيروفيتش ()77
لفرانكفورت.

فرنسا (المرحلة )18

ليون  -كاين 0-3

ان ـطــونــي الك ــازي ــت ( 7م ــن رك ـل ــة ج ــزاء
و )57وياسني بنزية (.)62

إنكلترا (المرحلة )16
 -السبت:

بيرنلي  -ساوثمبتون ()17,00
تشلسي  -هال سيتي ()17,00
ك ــريـ ـسـ ـت ــال بـ ـ ــاالس  -سـ ـت ــوك سـيـتــي
()17,00
ل ـي ـس ـتــر س ـي ـتــي  -مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
()17,00
سندرالند  -وست هام ()17,00
وســت بروميتش البيون  -استون فيال
()17,00
أرسنال  -نيوكاسل ()19,30

 -األحد:

مانشستر يونايتد  -ليفربول ()15,30
سوانسي سيتي  -توتنهام ()16,00

 -االثنين:

إفرتون  -كوينز بارك رينجرز ()22,00

إيطاليا (المرحلة )15
 -السبت:

باليرمو -ساسوولو ()19,00
التسيو  -اتاالنتا ()21,45

 -األحد:

يوفنتوس  -سمبدوريا ()13,30
جنوى  -روما ()16,00
بارما  -كالياري ()16,00
اودينيزي  -فيرونا ()16,00
تشيزينا  -فيورنتينا ()19,00
ميالن  -نابولي ()21,45

 -االثنين:

امبولي  -تورينو ()20,00
كييفو  -انترميالنو ()22,00

ف ــي ق ـم ـي ـصــه وراح ي ـج ـهــش بــال ـب ـكــاء
كما لو أنــه ابــن هــذه املدينة ،فيما كان
ابنها الفعلي ،القائد ستيفن جيرارد،
يواسيه وعالمات التأثر واضحة على
محياه؟
نعم ،صدقوا أن العبًا ّ
يبدل حال مدينة
برمتها ،ولــو كــان مــن أقــاصــي األرض.
كأنه القدر في هذه الكرة أن تكون عالقة
مدن أوروبــا العريقة بهذه الكيفية مع
العـبــن مــن خـلــف املـحـيــط ،مــن أميركا
الجنوبية .قبل سواريز ،عاشت مدينة
م ـي ــان ــو اإلي ـط ــال ـي ــة وف ــري ـق ـه ــا األزلـ ــي
آي ســي مـيــان موقفًا مشابهًا عندما
غــادرهــا ابـنـهــا املــدلــل الـبــرازيـلــي كاكا
الــى ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي حيث فقد
ال ـف ــري ــق مل ـع ــان ــه وذاب س ــري ـع ــا ،وك ــذا
الـ ـح ــال ق ـب ـلــه م ــع ن ــاب ــول ــي اإلي ـطــال ـيــة
وال ـ ّك ـب ـيــر دي ـي ـغــو مـ ــارادونـ ــا ،وهـ ــذا ما
ُيتوقع أن يحصل عند انتهاء مشوار
م ــواط ــن األخـ ـي ــر ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي مــع
برشلونة اإلسبانية.
ثـمــة سـحــر عـنــد ه ــؤالء الـنـجــوم ألـقــوه
عـلــى ه ــذه امل ــدن وق ـل ـبــوا كـيــانـهــا ،ثمة
عــاط ـفــة وأح ــاس ـي ــس ال ت ـق ــدر ب ـمــا في
ال ــدن ـي ــا س ـب ـغــوهــا ع ـل ـي ـهــا ،وأضـ ـح ــوا
نبض قلوبها.
غـ ـ ـ ـ ـدًا ،يـ ـتـ ـج ــه لـ ـيـ ـف ــرب ــول إل ـ ـ ــى م ــدي ـن ــة
مــانـشـسـتــر الـغــريـمــة ل ـيــواجــه الخصم
األزلـ ـ ـ ــي ي ــون ــاي ـت ــد م ـن ـك ـس ـرًا وه ـ ــو فــي
أس ــوأ ح ــال ،بينما ســواريــز يلعب في
ّ
برشلونة .سيتذكر ،ال شــك ،مشجعو
«الــريــدز» إزاء واقعهم هــذا وبمناسبة
مــواجـهـتـهــم يــونــايـتــد املـ ـب ــاراة األول ــى
لسواريز معهم ضد الغريم األزلــي في
الـســادس من آذار  2011عندما تالعب
بــ»الـشـيــاطــن ال ـح ـمــر» وص ـنــع هــدفــن
خـيــالـيــن قـ ــادا ال ــى ال ـف ــوز  1-3وخ ــرج
حينها عـلــى وقــع تصفيق وصــافــرات
ً
ل ــم ي ـش ـهــدهــا ق ـب ــا م ـل ـعــب «آن ـف ـي ـل ــد»،
وطـبـعــا سـيـتـحـ ّـســرون ويــدم ـعــون ،هم
ال ــذي ــن يـ ــرون فــريـقـهــم م ــن دونـ ــه ،على
عكس أغنية ليفربول الشهيرة ،يمشي
وحيدًا.
أف ـ ـ ــراح سـ ــواريـ ــز ح ــال ـي ــا ب ــأه ــداف ــه مــع
بــرش ـلــونــة ت ـع ـكــس أت ــراح ــا ه ـن ــاك فــي
ليفربول.

