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 شارة القيادة.. 

اعتزاز ومجد وفخر
إن املش����اركة في كأس العالم شرف كبير لكل العب 
مهما كبر شأنه أو صغر، أما حمل شارة قيادة املنتخب 
الوطني في أرقى البطوالت الكروية فهو شرف ما بعده 
شرف. غير أن هذه املهمة ليست تشريفا لالعب فحسب 
بل هي تكليف كبير له أيضا، وسيشهد العرس العاملي 
الذي سينطلق اجلمعة املقبل ظهور قادة جدد ملنتخبات 

بالدهم في بطولة كبيرة.
ومن بني هؤالء القادة اجلدد، جند الفرنسي باتريس 
إيفرا واإلجنليزي ستيفن جيرارد واألرجنتيني خافيير 
ماسكيرانو واألملاني فيليب الم، فبعدما تألق هؤالء في 
أنديتهم ومثلوا منتخباتهم خير متثيل، حان الوقت لكي 
يتحملوا مس����ؤولية قيادة فرقهم الوطنية. خصوصا 
بعد إصابة العبني متمرس����ني مث����ل مايكل باالك وريو 
فردناند أو تراجع مستوى آخرين، كاملهاجم الفرنسي 
تييري هنري الذي مازال يصارع لضمان مكان أساسي 

مع »الديوك«.
وعبر مدافع بايرن ميونيخ الم عن فخره الكبير خالل 
مقابلة مع املوقع الرسمي لالحتاد األملاني لكرة القدم قبل 
انطالق املونديال بأيام قليلة بقوله: »فريتز فالتر وأوفي 
زيلر وفرانتز بكنباور، عندما يعرف املرء أن هؤالء الالعبني 
العظماء كانوا يحملون شارة القيادة، يكتشف ما يعنيه أن 
يكون املرء قائدا للمنتخب األملاني. إن قيادة منتخب بتاريخ 
كروي حافل في كأس العالم هو شرف عظيم للغاية، وهو 

أيضا حتد كبير بطبيعة احلال«.
ولن تكون مهمة جديدة بالنسبة لالعب وسط نادي 
ليڤرب����ول اإلجنليزي، جيرارد، الذي كان كابنت الفريق 
األحمر عندما توج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005.
وفي املقابل، سيدخل صخرة الدفاع البرازيلي لوسيو، 
املنافس����ات وفي رصيده خبرة واسعة ككابنت ملنتخب 
بالده، إذ سبق له أن قاد فريقه للفوز بكأس القارات التي 
نظمت في جنوب أفريقيا قبل عام. ومع ذلك، ستكون 
بطولة كأس العالم هي األولى التي سيخوضها لوسيو 

بصفته كابنت »السامبا«.

حراس المرمى بشارة الكابتن

الش����ك أن حارس املرمى يعتبر ي����د املدرب اليمنى 
ومساعده األول على أرض امللعب، وهذا ما أثبته حارس 
اس����بانيا إيكر كاسياس، الذي حمل ش����ارة القائد في 
املنتخب منذ زمن طويل، كما حصل على خبرة البطوالت 
الكبيرة عندما توج مع »املاتادور« بلقب بطولة أوروبا 
التي اقيمت في النمس����ا وسويسرا قبل عامني. وعلى 
غرار كاسياس، سيحمل كل من حارس مرمى منتخب 
پاراغواي خوستو فيار، وكالوديو برافو حارس مرمى 

تشيلي، شارة القيادة.

وم����ن املنتظر أن نش����اهد في 
جنوب أفريقيا جنمني كانا قد توجا 
بجائزة أفض����ل العب في العالم، 
وهما يحمالن شارة الكابنت، فبينما 
سيقود فابيو كانافارو املنتخب 
اإليطالي في مشواره للدفاع عن 
اللقب العاملي، سيكون كريستيانو 
رونالدو كابنت البرتغال وجنمه 
األول. ويدرك هذا املهاجم املبدع 
متاما جسامة املسؤولية امللقاة 
عل����ى عاتقه، رغ����م أنه ال يرى 
األمور م����ن زاوية ضيقة، وقال 
FIFA. في حوار حصري مع موقع

com: »أعتقد أن املنتخب البرتغالي 
بكامله سيحظى باالهتمام وليس 
أن����ا فقط، وذلك لوج����ود جالية 

برتغالية كبيرة في جنوب أفريقيا. 
لذا ستكون األمور رائعة بالنسبة 

لنا، كما أن كأس العالم تعد بطولة 
مميزة جدا«.

اعتزاز ومجد وفخر

ولم يتغير الوض����ع في املنتخبات 
األخرى، حيث سيواصل الالعبون الذي 

جمعوا س����نوات طويلة من اخلبرة حمل 
شارة القيادة بإحساس كبير باملسؤولية، إذ 

سيضطلع جيورجيوس كاراغونيس )33 عاما(، 
بهذه املهمة ف����ي املنتخب اليوناني، ويون دال 

توماسون الذي يبلغ من العمر هو أيضا )33 عاما( 
في املنتخب الدمناركي، في حني سيقود جيوفاني 

فان برونكهورست، الذي يكبر كال من جيورجيوس 
ويون دال توماسون بسنتني، املنتخب الهولندي. ورغم 
أن كابنت منتخب جنوب أفريقيا آرون موكوينا يبلغ من 
العمر )29 عاما( فقط، فإنه يحمل الرقم القياس����ي في 
املش����اركات الدولية مع منتخب »بافانا بافانا« برصيد 

100 مباراة.
وفي تصريح ملوقع FIFA.com بعد حلظات قليلة من 
تعيني املدرب دييغو مارادونا له قائدا ملنتخب األرجنتني 
قال ماسكيرانو: »في الواقع، لم يتغير شيء، لكني أشعر 
باعتزاز شديد كوني قد أصبحت كابنت املنتخب الوطني«. 
ويتعني على الم وماسكيرانو واآلخرين التحلي برباطة 
اجلأش والروح القيادية والقتالية لقيادة فرقهم إلى أعلى 
درجات املجد، ففي نهاية األمر، لن يرفع الكأس سوى 

قائد واحد من بني 32 قائدا مشاركا في كأس العالم.

»المانشافت« الحالي هو األصغر 
في تاريخ ألمانيا

زيدان يساند الجزائر من المدرجات

باري يغيب أمام الواليات المتحدة

أشارت العديد من وس����ائل اإلعالم األملانية وعلى رأسها صحيفة 
»بيلد« إلى أن املنتخ����ب احلالي، الذي من املقرر أن يخوض نهائيات 
كأس العال����م القادمة بجنوب أفريقيا، هو املنتخب األصغر في معدل 
أعمار الالعبني في تاريخ أملانيا خالل املونديال منذ عام 1934. فمتوسط 
األعمار للمنتخب احلالي هو 24 عاما تقريبا، وال يتواجد في املنتخب 
سوى 3 العبني جتاوزت أعمارهم 30 عاما وهم »يورغ بوت«، »آرني 
فريدريش«، و»ميروسالف كلوزه«. وهناك العديد من الالعبني صغار 
السن. فالعب بايرن ميونيخ »توماس مولر« الذي يعلق عليه املنتخب 
األملاني وعشاقه الكثير من اآلمال سيتم 21 عاما في 13 سبتمبر املقبل، 
وحارس املرمى األول للمنتخ����ب »مانويل نوير« يبلغ من العمر 24 
عام����ا، وقائد املنتخب »فيليب الم« صاحب 26 عاما فقط. أيضا هناك 
ميزة أخرى في اجليل احلالي ملنتخب »املانشافت« وهي أن عددا من 
الالعب����ني احلاليني متكنوا العام املاضي من حتقيق لقب بطولة األمم 
األوربية حتت 21 س����نة وهم: »مس����عود أوزيل«، »سامي خضيرة«، 

»ماركو مارين« و»زدينيس أوغو«.

سيكون النجم الدولي الفرنسي السابق زندين زيدان حاضرا في 
مدرجات ملعب »بيتر موكابا« في بولوكواين من اجل مؤازرة منتخب 

بالده االصلي اجلزائر في مباراته االولى امام سلوڤينيا.
وتعتبر هذه املباراة مهمة جدا للجزائريني ألن الفوز بها سيمنحهم 
الدفع املعنوي املطل����وب قبل ان يواجهوا االجنليز ثم االميركيني في 
منافسات املجموعة الثالثة، وهذا ما دفع زيدان الى اتخاذ قرار تقدمي 
املساندة املطلوبة ل� »ثعالب الصحراء«، وذلك بعد ان يكون قام باألمر ذاته 
مع منتخب فرنسا السبت املقبل امام االوروغواي في كايب تاون ضمن 

منافسات املجموعة االولى التي تضم البلد املضيف واملكسيك.
وتنح����در عائلة زيدان من احدى ق����رى بجاية في منطقة القبائل، 

على بعد حوالي 250 كلم شرقي اجلزائر العاصمة.

يغيب العب وس����ط مانشس����تر س����يتي غاريث باري عن املباراة 
االولى للمنتخب االجنليزي، به����دف جتنب املخاطرة باإلصابة التي 

يعاني منها في كاحله.
ويب����دأ املنتخب االجنليزي مش����واره في النهائي����ات االولى على 
االراضي االفريقية السبت املقبل في مواجهة الواليات املتحدة قبل ان 
يلتقي اجلزائر ثم س����لوڤينيا في 18 و23 الشهر اجلاري وذلك ضمن 

منافسات املجموعة الثالثة.
وكان الش����ك يحوم حول مش����اركة العب وسط مانشستر سيتي 
ف����ي النهائيات بعد اصابته في اخلامس من مايو املاضي خالل مباراة 
فريقه مع توتنهام في الدوري احمللي، لكنه جنح في التعافي سريعا 
والعودة الى التمارين اخلفيفة. ومنح باري حتى 13 الش����هر اجلاري 
ليبدأ املشاركة بكل التمارين، اي بعد يوم من املباراة االولى ملنتخب 
»االسود الثالثة«، اال ان العب وسط استون فيال السابق حقق تقدما 
كبيرا وبدأ مشاركته في التمارين الكاملة اعتبارا من امس، اال ان هذا 
االمر ل����ن يفتح الباب امامه لكي يخوض املب����اراة االولى ألن املدرب 

االيطالي فابيو كابيللو ال يريد املخاطرة.
واك����د باري هذا االمر قائال: »علمت اني لن اش����ارك امام الواليات 

املتحدة من اجل منحي املزيد من الوقت )للشفاء الكامل(«.

انطلق���ت امس خدمة القطار الس���ريع بجنوب 
أفريقيا الذي يصل بين مطار جوهانسبرغ الدولي، 
أكبر مطارات أفريقيا، بالمدينة المضيفة لمنافسات 

البطولة في زمن قياسي.
وبدأت خدمة قطار »جاوترين« الذي بلغت تكاليفه 
25.4 مليار راند )3.2 مليارات دوالر( قبل 3 أيام من 

انطالق كأس العالم في جوهانسبرغ.
وتبلغ الس���رعة الق��صوى للقطار األملس ذي 

اللوني���ن الفضي والذهبي إل���ى 160 كيلومترا في 
الس��اعة ليغطي الم��س����افة الف��اصلة بين مطار 
»أور تومبو« الدولي ومنطقة ساندتون التي تكثر 
بها الفنادق بمدينة جوهانس�����برغ والبالغ طولها 

19.8 كيلومت��را في 12 دقيقة فقط.
وي��ق�ي�����م الع���ديد م���ن زوار ب��ط��ولة ك��أس 
ال�ع��ال�����م ف���ي مقاطعة س���اندتون خ���الل فترة 

المونديال.

 »جاوترين« القطار األسرع
في جوهانسبرغ


