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الرياضة الدولية

ستيفن جيرارد« :زيدان» أيامنا
يعيش ستيفن جيرارد أجمل أيامه
جيرارد
مع فريقه األزلي ليفربول .يبدع ّ
حاليًا مع الـ«ريدز» ،أما آماله فمعلقة على
كأس العالم في البرازيل حيث املحطة
العاملية الكبرى األخيرة في مسيرته.
هناك ُ
سيعطي اإلنكليزي من قلبه رغم
سنيه الـ  ،34مستلهمًا ،ال شك ،من
التجربة الفريدة لزين الدين زيدان بالسن
ذاتها في مونديال 2006
حسن زين الدين
ال ت ��زال ل�ق�ط��ات «أس� �ط ��ورة» ف��رن�س��ا،
زين الدين زيدان ،في مونديال ،2006
ح��اض��رة ف��ي األذه� ��ان ،وأب� �دًا مل�ع��اودة
اس �ت��ذك��اره��ا م��ا ت�ق�ش�ع� ّ�ر لها
األب� � � � � � ��دان .وق� � � �ت � � ��ذاك ،أده � ��ش
«زي� � � ��زو» ال �ع ��ال ��م ف ��ي م�لاع��ب
أمل��ان�ي��ا .ل��م ن�ك��ن ف��ي م�ب��اري��ات
ف ��رن� �س ��ا ف� ��ي ت� �ل ��ك ال �ب �ط ��ول ��ة،
ق� �ط� �ع ��ًا ،ن� �ش ��اه ��د الع � �ب� ��ًا ،ب ��دا
ً
زيدان طيفًا جميال يمر مرور
الخيال وينثر ألوانه البديعة
زه � �رًا ع �ل��ى امل� �ي ��دانَ .س �ح� َ�رن��ا
ذاك «ال � � ��زي � � ��دان» ف� ��ي ل �ي��ال��ي
أملانيا .من لم يعش منا زمن
األس��اط�ي��ر والعمالقة والكرة
ال �ج �م �ي �ل��ة ف � ��ي ال �س �ت �ي �ن �ي��ات
والسبعينيات والثمانينيات،
أبدى نجم ليفربول
ك� ��ان ي �ن��اظ��ره��ا ف ��ي خ �ط��وات
السابق ،روبي فاولر،
«زيزو» على العشب األخضر،
ثقته بأن جيرارد
ّ
بإمكانه قيادة الـ«ريدز» ف ��ي ت �س��ل �م��ه ل �ل �ك��رة وت �ن��اق �ل��ه
ُ
َ
بقدميه كريشة تخرج
إي��اه��ا
إلى التتويج بلقب
ال �ع �ج��ب م ��ن ب�ي�ن ي ��دي رس ��ام
الدوري اإلنكليزي
فنان .في مباراة ربع النهائي
وقال
هذا املوسم.
أم� � ��ام ال � �ب� ��رازي� ��ل ،ن �س �ي �ن��ا م��ع
املاضي،
فاولر« :في
زي��دان اللحظة وعظيمها ْفي
ّ
مواجهة ملوك ال�ك��رة ،حلقنا
كان جيرارد ملهمًا
فوق بساط سحره بعيدًا عن
كثيرًا لليفربول وقاده
ك��وك �ب �ن��ا ،ه �ن��اك ب�ي�ن ال�ن�ج��وم
إلى إحراز العديد من
طفقنا ننسج األحالم.
األلقاب ،مثل :دوري
 ...إنكلترا عام  .2014ستيفن
أبطال أوروبا .اآلن،
ج � �ي� ��رارد ي ��دن ��و م ��ن ال��راب �ع��ة
يقود
هو قادر على أن
وال �ث�ل�اث�ي�ن .ف��ي ب�ط��ول��ة ك��أس
الدوري،
لقب
الفريق إلى
ال� �ع ��ال ��م ف� ��ي ال � �ب� ��رازي� ��ل ال �ت��ي
وخصوصًا مع بقاء عدد
ت ��أه� �ل ��ت إل� �ي� �ه ��ا ال � �ب �ل��اد ُي �ت��م
ج � �ي� ��رارد أع� ��وام� ��ه ال � �ـ  .34ل��و
قليل من املباريات».
ً
ع��دن��ا ال��ى ال ��وراء قليال ،لكان
من «املفترض» أن يكون هذا
النجم في املنزل في هذا العام
يالعب أطفاله الثالثة .أصيب
ف��ي األع� � ��وام األخ� �ي ��رة أك �ث��ر م��ن م��رة،
وفي أثنائها كان فريقه ليفربول في
ً
غ�ي��ر ح ��ال ،ي �ب� ّ�دل ج�ل��ده م� ّ
�ودع��ًا جيال
ً
ومستقبال آخر ملؤه املواهب واآلمال،
إال أن ج �ي��رارد ظ��ل ف��ي ال �ص� ً�ورة .أبى
ً
ه��ذا ال�لاع��ب العظيم م��وه�ب��ة وس�ي��رة
وع �ط� ً
�اء أن يستسلم إزاء النجومية
اآلخ ��ذة ف��ي ال�ت�ص��اع��د ي��وم��ًا إث��ر ي��وم

ثقة فاولر

سجل جيرارد  11هدفًا في الدوري اإلنكليزي حتى اآلن (بول إيليس ــ أ ف ب)
لزمالئه الشبان .أراد أن يكون «األب»
الذي يشرف على هذه الكتيبة الواعدة
من امل��واه��ب ،أمثال دانيال ستاريدج
ورحيم سترلينغ والبرازيلي فيليبي
ك��وت �ي �ن �ي��و ،أن ي �م� ّ�ده��م ب��ال �ح �م��اس��ة،
أن ي�ل�ه �م �ه��م ح ��ب ق �م �ي��ص ل �ي �ف��رب��ول
والوفاء له ،أن ّيصفق لهم في أوقات
ال� �ن� �ج ��اح وي� �ح ��ف ��زه ��م ع� �ن ��د امل �ل �م��ات
واألحزان .وعند األزمات تراه حاضرًا
ل �ح��ل ال � ُ�ع �ق ��د ،وف� ��ي م �ق��دم �ه��ا مشكلة
النجم األوروغوياني لويس سواريز
ال �ش �ه �ي��رة م��ع م��درب��ه االس�ك��وت�ل�ن��دي
ب��ران��دن رودج� ��رز وق� ��راره ت��رك ملعب
«أنفيلد رود» ،ليكشف الحقًا أن من
وقف الى جانبه وأقنعه بالبقاء كان،
وحده ،جيرارد.
دور «املعلم» الذي أتقنه ستيفن هذا

يقدم جيرارد
ّ
في الرابعة والثالثين
من عمره أحد أفضل
مواسمه مع ليفربول

امل��وس��م ّأي �م��ا إت �ق ��ان ،زاد ع�ل�ي��ه ،رغ��م
ّ
تقدمه ف��ي ال�س��ن ،فعالية ف��ي امل�ي��دان،
حتى يمكن القول ،من دون مبالغة ،إن
جيرارد يعيش أحد أفضل مواسمه،
وتحديدًا في النصف الثاني من هذا
املوسم بعد عودته من اإلصابة ،حيث
سجل  11هدفًا حتى اآلن.
ف��ي امل�ب��اراة األخ�ي��رة أم��ام سندرالند،
ق� ّ�دم لنا ستيفن تحفة ج��دي��دة رائعة
وغاية في اإلبداع واإلتقان .أيعقل أن
تكون هذه الكرة التي أرسلها جيرارد
م ��ن رك� �ل ��ة ح� ��رة ال� ��ى ال �ش �ب ��اك م �ج��رد
ه��دف؟ ال ،ه��ي ،قطعًا ،منحوتة أشبه
بالخيال .أم��ا عن امل�ب��اراة قبلها أمام
م��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي�ت��د ،ف�ت�ل��ك للتاريخ
ح �ت �م��ًا ،ك �م��ا س� �ت ��روي الح �ق ��ًا أج �ي��ال
وأجيال.

ف��ي ال��راب�ع��ة وال�ث�لاث�ين م��ن ع�م��ره ،ها
ه��و ج �ي ��رارد ي�ع�ي��ش ك�م��ا ل��و أن ��ه في
عز الشباب ،وفي باله ،ال شك ،جملة
ت��زي��ده ع��زم��ًا وح�ل�م��ًا ق��ال�ه��ا ع�ن��ه ذات
ي ��وم ف ��ي ع ��ام  2009ذاك «ال� ��زي� ��دان»:
«جيرارد أفضل العب في العالم» .في
الغد القريب ،سيحمل ستيفن سنيه
ال �ـ  34وك��ل مسيرته امل�ظ�ف��رة ويطير
بها إلى البرازيل ليعانق أحالمه التي
سبقته م��ن اآلن إل ��ى م�لاع��ب َس� َ�ح��رة
الكرة .هناك ،في املونديال ،سيحاكي
ج� �ي ��رارد ال� �ك ��رة ب �ق �ل �ب��ه ،ق �ب��ل ق� َ
�دم �ي��ه،
م�ف�ع�م��ًا ب�ك�ث�ي��ر م��ن اآلم � ��ال .آم� ��ال ب��أن
ي �ح� ّ�ول ص�ي��ف اإلن�ك�ل�ي��ز ت�ح��ت شمس
ّ
وردي،
ري ��و دي ج��ان �ي��رو إل ��ى رب �ي��ع
ت�م��ام��ًا ك�م��ا س�ب�ق��ه ال ��ى ذل ��ك «زي� ��زو»،
بسنيه الـ  ،34في مالعب األملان.

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
¶ إنكلترا (املرحلة )32
 السبت:مانشستر يونايتد  -استون فيال ()14,45
كريستال باالس  -تشلسي ()17,00
ساوثمبتون  -نيوكاسل ()17,00
ستوك سيتي  -هال سيتي ()17,00
سوانسي سيتي  -نوريتش سيتي ()17,00
وس ��ت ب��روم �ي �ت��ش ال �ب �ي��ون  -ك ��اردي ��ف سيتي
()17,00
ارسنال  -مانشستر سيتي ()19,30

 االحد:فوالم  -افرتون ()15,30
ليفربول  -توتنهام ()18,00

سلتا فيغو  -اشبيلية ()19,00
اتلتيك بلباو  -اتلتيكو مدريد ()21,00
ريال مدريد  -رايو فاييكانو ()23,00

 االثنني:سندرالند  -وست هام يونايتد ()22,00

 االحد:بلد الوليد  -امليريا ()13,00
اوساسونا  -ريال سوسييداد ()18,00
فياريال  -التشي ()20,00
فالنسيا  -خيتافي ()22,00
 االثنني:غرناطة  -ليفانتي ()21,00

¶ اسبانيا (املرحلة )31
 السبت:اسبانيول  -برشلونة ()17,00

اشبيلية  -ملقة ()23,00
¶ ايطاليا (املرحلة )31
 السبت:بولونيا  -اتاالنتا ()19,00
ميالن  -كييفو ()21,45
 االحد:ساسوولو  -روما ()13,30
فيرونا  -جنوى ()16,00

التسيو  -بارما ()16,00
سمبدوريا  -فيورنتينا ()16,00
تورينو  -كالياري ()16,00
نابولي  -يوفنتوس ()21,45
 االثنني:اودينيزي  -كاتانيا ()20,00
ليفورنو  -انتر ميالنو ()22,00

