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سر ونحن معك

 األرجنتين »ملكة جمال المونديال« 

سمير بوسعد
»لن تس��ير وحيدا أبدا« فنحن معك يا ستيفن جيرارد، ألنك ببساطة عنوان عريض 
لنادي الش��مال االجنليزي ليڤربول وأيقونته التي لن تنسى على غرار ايان راش وبيتر 

بيردسلي وجون بارنز واألشهر دوما بيل شانكلي.
عبارة ترس��خت على جدران س��تاد »انفيلد رود« وباتت النشيد 

االش��هر في اجنلترا حيث حاكت امجاد »الريدز« بكل مواجهاته 
احمللية واألوروبية وبقيت تغنى منذ أيام شانكلي حتى يومنا 

هذا وس��تبقى مادام��ت أقدام العب ماه��ر وموزون مثل 
جيرارد الذي حرم من جوائز األفضل ألس��باب كثيرة 

منه��ا معروف وآخر غير مع��روف لكن الذي نعرفه 
ويعرفه اجلميع ان جيرارد »الهادئ الالذع« يبقى 

الرمز وصاحب أحلى اجلوائز في قلوب متابعي 
ومحبي ليڤربول من نقاد ومشجعني وقراء.

جيرارد أكثر من العب فهو الفنان وصانع 
األلعاب واله��داف والعقل املدبر، قل فيه ما 
ش��ئت من املي��زات الكروي��ة واألخالقية 
أيضا فه��و بعيد عن الفضائح وإنس��ان 
عائلي ال يطمح إال لتقدمي أداء جيد وراق 
ف��ي كل املباريات الت��ي بقيت عالقة في 
األذه��ان وهاهو على أب��واب املونديال 
يس��تعد حلمل مس��ؤولية جديدة في 
عهد امل��درب االيطالي فابي��و كابيللو 
ليكون احد صانعي الفوز ورمبا اللقب 
ل� »االسود الثالثة« بعد مونديال 1966 
بقيادة بوبي تشارلتون ورفاقه آنذاك.
مر ليڤربول بعث��رات وانتصارات 
وزهو وخبو في النتائج ولعل أتعسها 
املوسم املنقضي بابتعاده عن املنافسة 
عل��ى دوري أبطال أوروب��ا والدوري 
األوروبي بحلته اجلديدة »يوروبا ليغ« 
وجنوح »القلعة احلمراء« الى مستويات 

لم يعهده��ا جيرارد ومدربه االس��باني 
الس��ابق رافائيل بنيتيز رغم التألق الذي 

عاشه الرجالن في أبطال أوروبا.
ويعتبر موس��م 1997 - 1998 هو األول 

جلي��رارد م��ع الفري��ق األول ولم يش��ارك 
كالعب أساسي وكانت انطالقته احلقيقية في 

املوسم الذي تاله، حيث بدأ يأخذ مكانته كالعب 
أساس��ي وبدأ بتثبيت أقدامه وسط كوكبة هائلة 

من النجوم احملترفني.
كم��ا أنه حقق جائزة أفضل العب ش��اب في العام 

2001 ف��ي إجنلترا ولعب أكثر م��ن 180 مباراة لليڤربول 
وسجل خاللها أكثر من 20 هدفا.

تخرج من أكادميية ليڤربول، العب متميز بنشاطه وحماسه 
وقتاله على الكرة في وس��ط امللعب فه��و يدافع بعدوانية ممزوجة 

باالنضب��اط التام في األداء ويهاجم بق��وة ترعب العبي الفريق اخلصم، 
يقطع الكرات بس��هولة وسالسة وميرر بش��كل متقن ويراوغ مبهارة عالية ويجيد 

االنطالق من اخللف لألمام وتسجيل وصناعة األهداف.
لعب في جميع الفئات العمرية لنادي ليڤربول حيث ش��ارك مع البراعم والناش��ئني 

والشباب والفريق األول ومت اكتشاف موهبته منذ كان عمره ثماني سنوات وهو طفل 
صغير في املدرسة حيث اتسم أسلوبه بالقوة والقسوة في األداء رغم صغر سنه ومت 
ضمه لألكادميية اخلاصة بتهيئة الالعبني الش��باب في نادي ليڤربول والتي تعتبر من 
أفض��ل مدارس إعداد الناش��ئني في أوروبا ويكفي ه��ذه األكادميية فخرا 
أنها أخرجت واح��دا من أعظم مهاجمي العال��م أال وهو اإلجنليزي 
مايكل أوين وجيرارد ولعب أول لقاء رسمي له كالعب مسجل 
في س��جالت ليڤربول مع كوفنتري ف��ي أنفيلد في يناير 
1986 وانض��م بعدها للفريق األول في ليڤربول وهو لم 
يتجاوز ال� 18ربيعا ومت اس��تدعاؤه ألول مرة لتمثيل 
الفري��ق األول في الثامن من ديس��مبر 1998 أمام 
سلتافيغو اإلس��باني في منافسات كأس االحتاد 
األوروبي مع أنه لم يش��ارك في تلك املباراة إال 
أن مجرد استدعائه لتمثيل الفريق كان دليال 
على اقتناع املدرب الفرنسي آنذاك جيرارد 
اويي��ه بقدراته. ويقول جي��رارد عن هذه 
اللحظة »كانت حلظ��ة عظيمة في حياتي 
لم أتوقع أن يتم اختياري بهذه السرعة 
ألن الفري��ق يضم العب��ني كبارا وعلى 

مستوى عال«.
وكان��ت بوابت��ه لدخ��ول املنتخب 
عبر مدرب املنتخب اإلجنليزي آنذاك 
كيغن كيغان الذي اس��تدعاه خلوض 
بطول��ة أمم أوروبا ع��ام 2000 وكان 
أول لقاء دولي يخوضه ضد املنتخب 
األوكران��ي في 31 ماي��و2000، ومن 
املباري��ات التي التزال راس��خة في 
أذه��ان اجلماهير مب��اراة املنتخبني 
على س��تاد  واألملان��ي  االجنلي��زي 
األوملبي ف��ي ميونيخ والت��ي انتهت 
بفوز كاسح لإلجنليز 5 � 1  ولعل أكبر 
صدمة تعرض لها كانت خبر غيابه عن 
بطول��ة كأس العالم 2002 والتي أقيمت 

في كوريا واليابان.
واخلبر جاء من الطبيب الذي أشرف 
على معاينة اإلصاب��ة التي تعرض لها في 
كاحله في لقاء املنتخب االجنليزي بنظيره 
الفنلندي والذي انتهى 2 � 1 لصالح اإلجنليز 

ضمن التصفيات املؤهلة لكأس العالم.
وج��اء دوره وتألقه في انت��زاع كأس دوري 
األبط��ال 2005 العام الذي لن ينس��ى أب��دا، امام 
ميالن االيطالي وحتقيق معجزه اسطنبول، جيرارد 
في ليلة اس��طنبول أبدع أميا إبداع، وكان على املوعد، 
فبعد نهاية كارثية للش��وط األول، استطاع جيرارد القائد 
تس��جيل الهدف األول، وأيضا سبب ضربة اجلزاء التي كانت 
س��ببا في تسجيل الونس��و لهدف التعادل، ولن تنسى اجلماهير 
كي��ف أبدع جي��رارد بتلك املباراة ب� 3 مراكز احمل��ور، املهاجم املتأخر، 
الظهي��ر األمين، رف��ع جيرارد لذلك ال��كأس كان كفيال بتحويل دموع مش��جعي 
ليڤرب��ول من احلزن الى الفرح والتتويج. ونقولها مرة أخرى: س��ر في افريقيا وصم 

أذنيك عن الفوفوزيال املجنونة وأمتعنا ونحن معك.

قل ما
ودل

أخبار وأسرار

يرى 60% من الس���يدات ف���ي أملانيا ان 
الهولندي ڤان در ڤارت العب وس���ط فريق 
ريال مدريد، أكثر جاذبية من زميله في الفريق 
البرتغالي كريستيانو رونالدو جاء ذلك في 
 ،ElitePartner.de استطالع للرأي أجراه موقع

وشارك فيه 1400 سيدة أملانية.
وتصدر ڤان در ڤارت قائمة الالعبني األكثر 
جاذبية، بينما احتل كريستيانو املركز الثاني 
بجانب املهاجم األملاني ذي األصول االسبانية 

ماريو غوميز.
كم���ا تضمنت القائمة ايض���ا االيطاليني 
فرانشيس���كو توتي العب روما )في املركز 
الثالث( واليساندرو دل بييرو العب يوڤنتوس 
)الرابع( واألملاني باس���تيان شفاينشتايغر 

العب بايرن ميونيخ )اخلامس(.

وحل االسباني فرناندو توريس مهاجم 
فريق ليڤربول االجنليزي في املركز السادس 
وهو االسباني الوحيد ضمن القائمة، بينما 
حصل األرجنتيني ليونيل ميس���ي مهاجم 
برشلونة على املركز التاسع، ويبدو ان مهاجم 
برشلونة دخل القائمة مبهاراته اخلارقة أكثر 

منها لوسامته.
وأوضح االستطالع أن 53% من السيدات، 
و42% من الرجال يفكرون في زيادة جهودهم 
للبحث عن شريك حياة خالل بطولة كأس 

العالم 2010 بجنوب افريقيا.
كما أشار إلى أن ثلث الشعب األملاني يعجبه 
احلديث عن كرة الق���دم مع اجلنس اآلخر، 
بينما ي���رى 66% منهم أن املرأة ليس لديها 

أدنى فكرة عن الساحرة املستديرة.

ڤان در ڤارت  
أكثر جاذبية في عيون األلمانيات

 أختيرت ممثلة األرجنتني، الش�ابة األملانية 
جينيف�ر ش�يرمان، »ملك�ة جم�ال املوندي�ال« 
في املس�ابقة الت�ي أجريت في مدينة روس�ت 

األملانية.
ولدت الشقراء )17 عاما( احلاصلة على لقب 
»ملكة جمال اإلنترنت«، في مدينة مونستر االملانية، 

ألب أرجنتيني.
وتفوقت ش�يرمان على 31 منافس�ة تتراوح 
أعمارهن بني 17 و36 عاما، مثلت كل واحدة منهن 
إحدى الدول ال� 32 املش�اركة في املونديال، 
وستحصل الفائزة على جائزة قدرها 5 آالف يورو، 

نحو 6 آالف و100 دوالر، ورحلة إلى مصر.
جاءت في املركز الثاني كاتيرينا جانوجلو )28 
عاما( ممثل�ة اليونان، وحلت ف�ي املركز الثالث 
الهولندية أفالون  تشانيل فيزيغ )20 عاما(. وتقدمت 
نحو 950 فتاة للفوز بتاج جمال »املونديال«، وقد 
نظمت هذه املس�ابقة للمرة األولى في مونديال 
أملانيا 2006، حيث اختير منهن 32 فتاة لتمثل 

كل واحدة منهن إحدى الدول املشاركة.
وفازت بجائزة املسابقة األولى مللكة جمال 
املونديال قبل 4 سنوات، مرشحة توغو الطالبة 

إيدويجي مادزي باداكو )24 عاما(.
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