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صراع غاني ـ كاميروني على الكرة بني مايكل ايسيان )تشلسي( وصامويل ايتو )انتر ميالن(مهاجم منتخب مالي فريدريك كانوتيه مير بالكرة من العب نيجيريا جون اوبي ميكيل وفي االطار العب مانشستر سيتي اديبايور

هجرة جماعية للنجوم األفارقة من األندية اإلنجليزية للمشاركة في »أنغوال 2010«
غياب 6 محترفين من بورتسموث و4 من تشلسي و3 من مانشستر وهال سيتي و2 من أرسنال وتوتنهام وإيڤرتون وفوالم.. والبقية تأتي

أحمد حسين
كشفت وسائل االعالم البريطانية عن األزمة 
التي يعيشها مدربو االندية األوروبية بسبب 
بطولة كأس أفريقيا »انغوال 2010« في الفترة 
من 10 حتى 31 يناير، لغياب العديد من النجوم 
عن فرقهم للمشاركة مع منتخبات بلدانهم في 
أكبر بطولة قارية لهم. وأشارت إلى أن هناك 
مطالب وضغوطا من مدربي الفرق األوروبية بضرورة تغيير اجلدول 
الزمني للبطولة مبا يتناسب مع مشاركة الالعبني مع فرقهم، خصوصا 

مع النمو املتزايد لعدد األفارقة الذين يشاركون مع الفرق األوروبية.
وأكدت وسائل االعالم أن األندية تخسر أهم أسباب فوزها من العبني 
على أعلى مس����توى يتم إعدادهم طوال املوسم وملدة تقترب من الشهر 
بسبب املش����اركة مع منتخبات بالدهم، نظرا للسيطرة االفريقية على 
عالم ك����رة القدم في العالم. ويبلغ عدد الالعب����ني األفارقة في الدوري 
االجنليزي املس����افرين إلى أنغوال 31 العبا ميثلون اندية بورتسموث 
)6 محترفني(، وتشلسي)4 العبني(، و3 محترفني افارقة من مانشستر 
سيتي وهال سيتي، و2 من اندية ارسنال وتوتنهام وايڤرتون وفوالم، 
والعب واحد من اس����تون ڤيال وسندرالند وستوك وبولتون وبيرنلي 
وويغ����ان وولفرهامبتون، بينما ال يوجد أي محترف افريقي يش����ارك 
بالبطول����ة في اندية مان يونايتد وليڤربول ووس����ت هام وبرمنغهام 
وبالكبيرن. ونفس األمر بالنسبة لباقي الدوريات األوروبية، وحتديدا 
فرنس����ا واملانيا وبلجيكا األكثر تضررا م����ن البطولة، وكذلك الدوري 
اإلسباني الذي سيعانى متصدره برشلونة من غياب ثنائي خط الوسط 
يايا توريه وس����يدو كيتا، ويتشابه موقف إنتر ميالن متصدر الدوري 
اإليطالي حيث س����يغيب عنه كل من صامويل إيتو وسولي مونتاري. 
وأكدت الصحف البريطانية أن التعاطف مع مدربى هذه األندية الذين 
يصرخون من غياب العبيهم يج����ب أن يكون بحدود، نظرا ملعرفتهم 
املس����بقة بأن الالعبني الذين يتعاقدون معهم من األفارقة س����يرحلون 
إلى منتخبات بالدهم في يناير عاما بعد عام للمش����اركة في كأس األمم 
األفريقية، حتى أن بعض الالعبني يضعون ش����روطا في عقودهم مع 

األندية تسمح لهم باملشاركة مع بالدهم في البطولة.

غياب 31 العبا أفريقيا

كان توقيع الالعبني األفارقة ميثل دوما نوعا من املغامرة ألرباب 

العم���ل في أندية الدوري املمتاز االجنليزي، وفضال 
عن اختيار الالعب األنس���ب وقدرته على التكيف 
ف���ي محيطه اجلديد، فإنه ينبغي على املدرب أن 
ينظر فيما إذا كانت خسارتهم باملشاركة في كأس 
األمم االفريقية حلوالي ستة أسابيع، سيخل من 
توازن فريقه. وإذا تركنا الالعبني املصابني جانبا، 
فس���يتوجه حوالي 31 العبا افريقيا في الدوري 
املمتاز إلى أنغوال في يناير في محاولة النتزاع 
لقب البطولة االفريقية من مصر)حامل اللقب(. 

وقد يضع رحيل دروغبا وزمالئه في تشلسي مايكل 
ايس���يان وجون اوبي ميكيل وس���الومون كالو 

طموحات البلوز خارج املسار، إال أن البطولة 
بالنسبة إلى أندية الدوري املمتاز األخرى ميكن 
أن تؤدي إلى خروج القطار عن القضبان. فحرمان 
أي فريق من العبني أمثال دروغبا وايس���يان 

الذي يعاني من اإلصابة حاليا، سيترك بالطبع 
فراغا في أي فريق ويضعف من قدرته. وحلس���ن 
حظ تشلس���ي فإن غيابهما يأتي في الوقت الذي 
سيواجه واتفورد في كأس االحتاد وبعدها سيقابل 
هال سيتي وس���ندرالند وبرمنغهام وبيرنلي في 
الدوري املمتاز. وهذا التحدي الكبير لتشلس���ي 
يعتقد متصدر قائمة هدافي الدوري املمتاز بأنه 

ميكن التغلب عليه، إذ عقب دروغبا: »لس���ت 
قلقا بشأن فقدان أربعة العبني خالل كأس األمم 

االفريقية ألن تشكيلة الفريق كبيرة. ورأينا 
هذا عندما لعب باولو فيريرا ضد ارس���نال 

عندما قدم أداء جي���دا. الفريق قوي جدا 
ولديه العمق في تشكيلته«. 

وسيكون غياب دروغبا خسارة كبيرة 
لتشلس���ي، وميكن قول ذلك بالنسبة 
إلى ايسيان أيضا. وليس هناك أي شك 
ف���ي ذلك، وغيابهما س���يظهر على أداء 

الفريق رغم القوة في العمق الذي ميلكه 
البلوز. وإذا كان النادي يلعب بغياب دروغبا 

وايس���يان في أولد ترافورد، فإن بطل الدوري املمتاز سيكون 
أكثر ثقة قليال. ورمبا س���يكون هذا هو احلال أيضا إذا كان 
تشلسي يقابل ليڤربول أو ارسنال أو حتى توتنهام خارج 
أرض���ه. ولكن مع جدول مبارياته هذا، فإنه البد أن يكون 
هناك نوع من الرضا عن الذات. فكل االحتماالت تشير 

إلى أنه سيمر بهذه الفترة ساملا.
أما السير اليكس فيرغسون فسيعطى أوامره 
إلى العبني الش���ياطني احلمر للحفاظ على 
الفوز رغم أنه في نهاية املطاف سيكون 
حتت ضغط كبير، وإذا فاز مان يونايتد 
خالل هذه الفترة، فإن كل الضغوط 
ستكون على املدير الفني لتشلسي 

كارلو انشيلوتي.
وتشلسي، الذي سيقابل ارسنال 
في 2 فبراير املقبل، هو واحد من 15 
ناديا سيفقد العبني ملشاركتهم في 
كأس األمم االفريقية. ولكن رغم 
ان البلوز، ومانشستر سيتي 
� الذي س���يتعني عليه اللعب 
من دون الثالثي كولو توريه 
واميانوي���ل اديبايور وكلفن 
ايتوهو، ميكنهما اس���تثمار 
الت���ي لديهما والتي  املوارد 
تكاد تكون غير محدودة، 
إال ان األندية التي تتمركز 
في قاع ترتيب الدوري أقل 
ثراء. وايڤرتون الذي يعاني 
من اصابات معظم العبيه 
هذا املوسم، فقد يفقد مواهب 
ياكوبو إيغبيني وجوزيف 
يوبو باإلضافة إلى الضحية 
على املدى الطويل إلصابته 
فيكتور أنيتش���يبي، كما 
املثير رؤية  س���يكون من 

كيفي���ة تغلب هال س���يتي على املصائب م���ن دون كمال فتحي 
غيالس ودانيال كوزان وسيي أولوفينغاتا.

أما النادي الذي سيعاني أكثر من غيره فهو بورتسموث الذي 
يقبع في قاع جدول الدوري املمتاز، حيث سيش���اهد سفر 6 من 
العبيه إلى أنغوال، من ضمنهم كيفن برنس يواتينغ وأرونا دينداني 
وحس���ن يبدا الذين هم املسؤولني عن تسجيل 8 من مجموع ال� 
17 هدفا سجلها بورتسموت في هذا املوسم حتى اآلن. وعليه أن 
ينض���م صفوفه حتى من دون النيجيريني جون اوتاكا ونوانكو 
كانو باإلضافة إلى نذير بلحاج. ومحنة بورتسموث تثير التساؤل: 
م���ا إذا كان من احلكمة توقيع عدد كبير من الالعبني األفارقة له. 
ولكن األندية االجنليزية لم تتوقف عن القيام بذلك في املاضي، 
حيث إن ثالثة أرباع أندية الدوري املمتاز ارسلت الكشافني ملشاهدة 
مباري���ات كأس األمم األوروبية لعام 2008 ومراقبة أداء الالعبني 
فيها. واملغامرة بشراء العبني أفارقة متوقفة على أنه من أي نوع 
هؤالء الالعبني. ألن أهم ش���يء هنا هو أنه���م لم يتم أخذهم من 
األندية االجنليزية بصورة مفاجئة، فهي تعرف منذ بداية املوسم 
أن هذا املوقف س���يحدث. واألندية التي لها موارد ستتعامل مع 
الوضع، ولكن مثل بورتسموث، الذي جوهر تشكيلته من الالعبني 

األفارقة، من الواضح أنه قد حتصل مشكلة لها.
أم���ا توقيت البطولة، خصوصا في عام نهائيات كأس العالم، 
فيعيد تسخني النقاش حول ما إذا كان يجب أن تعقد كل عامني. 
فبعض النقاد يعتقدون أنها يجب أن تقام كل أربع سنوات على 
غ���رار كأس األمم األوروبية. ويدعي هؤالء أن���ه إذا كانت لديك 
بطولة كل عامني فإنها ال تأخذ ش���يئا بعيدا عنك، فبطولتا كأس 
العالم واألمم األوروبية مثاليتان ألن املرء يتطلع باشتياق إليهما 
وكأنهما بطولتان جديدتان. وإذا كان هذا يبدو كأنه فكرة بريطانية 
منحازة، إال أن دروغبا يؤي���د ذلك بقوله: »رمبا ينبغي أن نقيم 
كأس األمم عندما يكون لديهم بطولة األمم األوروبية. أعتقد أنه 
سيكون جيدا بالنسبة إلى الالعبني األفارقة حيث ميكنهم املشاركة 
مع منتخبات بلدانهم في كأس األمم االفريقية ومشاركة الالعبني 
األوروبيني مع منتخباتهم، وسيكون هذا حال جيدا«. ومن جانب 
اخ���ر يرفض االحتاد االفريقي ضغوط األندية األوروبية لتغيير 
موعد البطولة بس���بب صعوبة اقامة البطولة في الصيف نظرا 

للحرارة الشديدة في القارة السمراء.

كانوتيه يرشح الكاميرون ومصر 
وساحل العاج للفوز بكأس أفريقيا

أكد جنم منتخب مالي ونادي إشبيلية اإلسباني 
فريدريك عمر كانوتيه أنه ميارس عقيدة اإلسالم 
في أوروبا، وهو فخور وس���عيد بإسالمه الذي 
ميثل له الكثير، والذي يعد من أهم األشياء التي 

أنعم اهلل بها عليه.
ورف���ض النجم املالي التعلي���ق على أعماله 
اخليرية وعل���ق على هذا األمر قائال: أمتنى أن 

تكون مشاريعي اإلنسانية كلها طي الكتمان.
 وهذه ه����ي رس���الت���ي في احلياة، والتي 
أسعى ألن أقدمه��ا في املستقبل ألن مثل ه����ذه 
األمور تكون بني اإلنسان وربه، وال أحب احلديث 

عنها. 
وأش�����ار عمر كانوتيه إلى أنه فضل اللعب 
باسم مالي على اللعب باسم فرنس���ا رغم أنه كان 

من بني الالعب���ني الثالث�ني الذي�ن ت�م اختيارهم 
لتمثيل منتخب فرنسا األول.

وعن حظوظ مالى في أمم أفريقيا بأنغوال.
 أك���د كانوتيه أن هدف ب���الده الوصول إلى 
أبع���د مدى بالبطول���ة والف���وز بك����أس األمم 

األفريقية.
 وهذا ال يقلل من حظوظ املنتخبات األخرى، 
خاصة أن ساح����ل العاج والكاميرون ومصر لن 

يتن��ازلوا بسهولة عن انتزاع الكأس.
يذك����ر أن كانوتيه يشارك حاليا مع منتخب 
بالده في بطول��ة الصداقة الدولية املقامة في قطر 
وتس���تعد خاللها مال���ي ألمم أفريقي����ا املقبلة 
التي تل�عب فيه���ا ضم���ن املجموعة األولى مع 

كل من أنغوال واجلزائر وماالوي.

فوز مصر باللقب السابع لن يزيل آالم 
الفشل في التأهل للمونديال

ش���كك تقرير عاملي في قدرة املنتخب املصري 
على حصد لقب بطولة كأس األمم االفريقية للمرة 
الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه إال أنه عاد 
وأكد أنه في حال حتقيق اللقب فإن ذلك لن يزيل 
آالم الفش���ل في التأهل للمونديال العاملي بجنوب 
إفريقيا. وحسبما أش���ار موقع »غول«العاملي في 
نس���خته اإلجنليزية، فإنه على الرغم من كونه 
بطال الفريقيا ملرت���ني متتاليتني، فإن منتخب 
الفراعنة سيدخل زمام املنافسة هذه املرة وهو 
يعاني من حساسية خاصة أنه مازال يتعافى 
من خروجه من التأهل لكأس العالم على أيدي 
منافسهم العنيد اجلزائر. وأضاف التقرير »من 
منطلق الهيمنة التاريخية لهم على الصعيد 
القاري وحملتهم الناجحة في غانا 2008 حيث 

لع���ب الفريق كرة قدم رائع���ة كانت مبثابة جلب 
الفرحة للمش���اهدين احملايدين، فإنه من املتوقع 
أن يؤكدوا في هذه البطولة أنهم كانوا يستحقون 
الصعود جلنوب أفريقيا«. وقال التقرير ان الفراعنة 
عجزوا عن مواصلة نتائجهم املبهرة في تصفيات 
كأس العالم، مش���يرا إلى أن حسن شحاتة مدرب 
الفريق أض���اع فرصة أن يكون أول مدرب يصعد 
مبصر لكأس العالم خالل عقدين من الزمن. وختم 
التقرير بأن املنتخب املصري بصفته حامال للقب 
تلك البطولة فإنه ما من شك في أن هدفه هو الفوز 
بها وتأكيد زعامته على القارة في هذه البطوالت، 
مضيفا »فى احلقيقة مع فوز الفريق بهذه البطولة 
والذي س���يكون أمرا مؤثرا إذا مت، إال أنه لن يزيل 

آالم الفشل في التأهل لكأس العالم«.

مهاجم تشلسي 
ديدييه دروغبا ابرز 

الغائبين عن الدوري 
االنجليزي ومرشح 

لقيادة افيال ساحل العاج 
للفوز بكأس افريقيا

االتحاد األفريقي يرفض ضغوط األندية األوروبية لتغيير موعد البطولة.. ومحاوالت يائسة إلقامتها كل 4 سنوات


