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جنم مصر محمد زيدان يسعى لقيادة الفراعنة للفوز بكأس افريقيا للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخ مصرمهاجم الكاميرون صامويل ايتو الورقة الرابحة لالسود في كأس افريقيا »انغوال 2010«

كأس أفريقيا 2010 تنطلق غدًا بين أطماع الكبار وتطلعات القوى الصاعدة
صراع الغابة في أدغال القارة السمراء بين األسود واألفيال والفهود والخيول والنسور والصقور واألبقار الوحشية والسناجب واألفاعي

ساحل العاجأنغوال غاناالجزائر

توغومالي بوركينا فاسوماالوي

الكاميرونمصر زامبياموزمبيق تونسنيجيريا الغابونبنين

< اللقب: الفهود الس���مراء 
)األبقار الوحشية(

< املجموعة: األولى
< التأسيس واالنضمام لفيفا: 

1980 - 1979
< املدرب: البرتغالي مانويل 

جوزيه
< قائ���د وجن���م الفري���ق: 

مانوتشو - فالڤيو
< تصنيف »فيفا«: 95

< أكبر فوز: على سوازيالند 
)2000( 1-7

< أثقل هزمية: من البرتغال 
)1989( 0-6

< أبرز اإلجن���ازات: التأهل 
لكأس العالم )مرة واحدة(

< املشاركة في البطولة: 5 
مرات

< اللقب: االفيال.
< املجموعة: الثانية.

< التأسيس واالنضمام لفيفا: 
.1961 � 1960

البوسني وحيد  < املدرب: 
خليلودزيتش.

< قائد وجنم الفريق: دروغبا 
كالو.

< تصنيف »فيفا«: 16.
< أكب����ر فوز: عل���ى مالي 

.)1985( 0 � 6
< أثق��ل هزمي���ة: من غان�ا 

.)1971( 6 � 2
< أب���رز االجن���ازات: بطل 
افريقيا )مرة واحدة(، التأهل 

لكأس العالم )مرتان(.
< املشاركة في البطولة: 18 

مرة.

< اللقب: محاربو الصحراء
< املجموعة: األولى

< التأسيس واالنضمام لفيفا: 
1963 - 1962

< املدرب: رابح سعدان
< قائد وجنم الفريق: يزيد 

منصوري – كرمي زياني
< تصنيف »فيفا«: 26

< أكبر فوز: على اليمن 1-15 
)1973(

< أثقل هزمي���ة: من املانيا 
الشرقية 5-0 )1976(

< أب���رز اإلجن���ازات: بطل 
افريقيا )مرة واحدة(، التأهل 

لكأس العالم )3 مرات(
< املشاركة في البطولة: 15 

مرة

أحمد حسين
 تتجه أنظار املاليني من عشاق الساحرة املستديرة من كل أنحاء العالم 
غدا »االحد« صوب القارة األفريقية ملتابعة واحدة من أهم بطوالت كرة 
القدم وأكثرها جذبا لألنظار، حيث تستضيف أنغوال بطولة كأس األمم 

األفريقية السابعة والعشرين التي ستنطلق غدًا وحتى 31 اجلاري.
ومن املنتظر أن تشهد البطولة التي تستضيفها »انغوال« الدولة الغرب 
أفريقية في الفترة من العاش���ر حتى الواحد والثالثني من يناير تنافسا 
ناريا للظفر بكأسها الثمني بني القوى التقليدية املعروفة في شمال وغرب 
القارة كما عودتنا خالل نسخها الست األخيرة التي تبادل خاللها عرب 
الش���مال مع أفارقة الغرب الفوز باللقب منذ أن اقتنص »البافانا بافانا« 
لقبه الوحيد عام 1996 في أول مشاركة له في النهائيات بعد زوال نظامه 
العنصري. وتشتهر اغلب املنتخبات االفريقية بأسماء احليوانات التي 
تتميز بها القارة السمراء حيث جند لقب منتخبات الكاميرون )األسود غير 
املروضة( وساحل العاج )األفيال( والغابون )الفهود السمراء( وبوركينا 
فاسو )اخليول( ومالي وتونس ونيجيريا )النسور( وتوغو )الصقور( 
وانغوال )االبقار الوحشية والظباء السوداء( وبنني )السناجب( وموزمبيق 
)االفاعي(، وسيكون البقاء لالقوى في صراع الغابة باالدغال االفريقية. 
وبنظرة واقعية على الدول املرش���حة للفوز باللقب والدول املتوقع أن 
تقدم مستويات قد تعطيها لقب احلصان األسود وكذلك األسماك الصغيرة 
التي لن تقوى على الوقوف أمام حيتان أفريقيا الكبيرة ميكننا أن نبدأ 
خ���الل هذا التقرير بكبار أفريقيا، هذا املس���توى يضم انغوال )صاحبة 
االرض واجلمهور( واجلزائر )املجموعة األولى( وس���احل العاج وغانا 
)املجموعة الثانية( ومص���ر ونيجيريا )املجموعة الثالثة( والكاميرون 
وتونس )املجموعة الرابعة( وهي املنتخبات التي تشارك في النهائيات 
بعد أن س���بق لها التتويج بالبطولة)باس���تثناء انغوال( في 19 مناسبة 
بنسبة تفوق 73% من نسبة التتويج بالبطولة طوال تاريخها الذي بدء 
عام 1957 على األراضي السودانية ولم تخرج البطولة من قبضة السباعي 
الكبير إال 7 مرات ملنتخبات إثيوبيا والسودان والكونغو الدميوقراطية 

)مرتان( وجارتها الكونغو باإلضافة إلى جنوب أفريقيا.

أغلى الالعبين

وتبقى لغة األرقام هي املتحدث الرسمي، وبعيدا عن أحاديث التوقعات 
والترشيحات وهوية بطل القارة السمراء التي تنطلق غدا، فإن التركيز 
يكون على الالعبني النجوم الذين يبدعون في املالعب األوروبية، ويحتلون 
املراكز املتقدمة في بورصة النجوم، سواء من ناحية املستوى أو املقابل 
امل���ادي الذي حصلوا عليه عند انتقالهم إل���ى األندية التي يدافعون عن 
ألوانها اآلن، وتنتظر منهم اجلماهي���ر تقدمي األداء الرفيع في املونديال 
األفريقي. ويحتل التوغولي إميانوي���ل أديبايور املركز األول في قائمة 
»األغلى« عندما انتقل من أرسنال اإلجنليزي إلى مانشستر سيتي مقابل 
29 مليون يورو، وهو بذلك ضرب الرقم القياسي الذي كان يحمله الغاني 
مايكل إيس���يان الذي يعتبر أحد أفضل العبي الوسط ليس في أوروبا، 
ولكن على املستوى العاملي، وميتاز بالقوة البدنية الهائلة، وكان إيسيان 
قد انتقل من مرسيليا الفرنسي إلى تشلسي اإلجنليزي مقابل 28.5 مليون 
يورو. ويأتي العاجي ديدييه دروغبا في املركز الثالث عندما ترك مرسيليا 
الفرنسي إلى تشلسي اإلجنليزي مقابل 27 مليون يورو، ثم الكاميروني 

صامويل إيتو من برشلونة اإلسباني إلى انتر ميالن االيطالي مقابل 25 
مليون يورو، واإليڤواري كولو توريه من أرسنال اإلجنليزي إلى مانشستر 
سيتي اإلجنليزي مقابل 18.7 مليون يورو، والكاميروني ستيفان مبيا من 
رين الفرنسي إلى مرسيليا الفرنسي مقابل 12 مليون يورو، والنيجيري 
أوبافيمي مارتينز من نيوكاس���ل اإلجنليزي إلى ڤولفس���بورج األملاني 
11 مليون يورو، والكاميروني سيباس���تيان باسونغ من نيوكاسل إلى 
توتنهام مقابل 9.3 ماليني يورو، واإليڤواري ديدييه زوكورا من توتنهام 
إلى إشبيلية اإلسباني مقابل 9 ماليني يورو، والعاجي عبدالقادر كيتا من 
ليون الفرنسي إلى غلطة سراي التركي مقابل 8.5 ماليني يورو، والعاجي 
جرفينيو من لومان الفرنس���ي إلى ليل الفرنسي مقابل 8 ماليني يورو، 
واجلزائري كرمي زياني من أوملبيك مرسيليا الفرنسي إلى ڤولفسبورغ 
األملاني مقابل 7 ماليني، واملصري محمد زيدان من هامبورغ الى بوروسيا 
دورمتوند 6.5 ماليني يورو والنيجيري أوشي إيكانشوكو من خيتافي 
إلى ريال سرقسطة مقابل 5.5 ماليني يورو، والعاجي أبوبكر سانغو من 

ڤيردر برمين األملاني إلى سانت إتيان الفرنسي مقابل 5 ماليني يورو.

البافانا وأسود أطلس أبرز الغائبين 

تشهد البطولة غيابات متعددة ملنتخبات ذات تاريخ كبير على مستوى 
القارة السمراء، إال أن الغياب األبرز هذا العام يتقاسمه املنتخب املغربي 
ومنتخب جنوب أفريقيا الذي يستضيف نهائيات كأس العالم صيف هذا 
العام، ويعتبر الفشل في بلوغ نهائيات أنغوال قاع االنحدار التدريجي 
الذي تعرضت له كرة القدم في جنوب أفريقيا منذ الفوز باللقب القاري 
عام 1996 في جوهانسبرغ، حيث احتل الفريق املركز الثاني في نسخة 
1998، ثم الثال����ث في 2000، وخرج من ربع النهائي 2002 ثم من الدور 
األول في 2004، و2006 و2008 وأخيرا فش����ل في التأهل في 2010، كما 
تش����هد »أنغوال 2010« أيضا غياب املنتخب املغربي صاحب 13 مشاركة 
ولقب في نس����خة 1976 بإثيوبيا، بعد أن قدم تصفيات هي األس����وأ له 
على اإلط����الق، حيث جمع في الدور الثالث ث����الث نقاط فقط كلها من 
تعادالت، في حني خس����ر من الكاميرون على ملعبه ومن الغابون ذهابا 
وإيابا.وش����هدت التصفيات إقالة املدرب الفرنسي روجيه لومير، الذي 
فش����ل في تكرار جناحه مع تونس خالل مغامرته مع أسود أطلس.كما 
يغيب أيضا منتخب غينيا الذي كان وجها معتادا في ربع النهائي على 
مدار الدورات الثالث املاضية، حي����ث تذيل مجموعته في الدور الثالث 
من التصفيات خلف كل من ساحل العاج وبوركينا فاسو وماالوي التي 
تفوقت عليه بنقطة واحدة واقتنصت آخر بطاقات املجموعة. ويعتبر 
منتخب أنغوال ممتنا ملش����اركته بصفة منظم البطول����ة، وإال ملا تأهل 
للنهائيات بعد أن فش����ل في اجتياز ال����دور الثاني من التصفيات حيث 
ذهبت صدارة املجموعة للمنتخب البنيني. كما عجز منتخب الكونغو 
الدميوقراطية بطل نسختي 1968 و1974 حتت مسمى زائير، عن اجتياز 
الدور الثاني حيث سقط ضحية هو اآلخر لصحوة ماالوي، ليغيب عن 
النهائيات للمرة الثانية على التوالي رغم مشاركته في 15 مناسبة سابقة. 
أما منتخب السودان بطل نسخة 1970 فعجز عن اغتنام االنتعاشة التي 
ش����هدها الفريق بالتأهل لنهائيات غانا 2008 املاضية بعد غياب دام 32 
عاما، وهو ما يثير القلق بشأن احتمال دخول صقور اجلديان في سبات 

طويل مرة أخرى.

< اللقب: النجوم السوداء.
< املجموعة: الثانية.

< التأسيس واالنضمام لفيفا: 
.1958 � 1957

< املدرب: الصربي ميلوڤان 
رايڤتش.

< قائد وجنم الفريق: ابياه 
ايسيان.

< تصنيف »فيفا«: 34.
< أكب��ر فوز: على كيني���ا 

.)1965( 0 � 13
< أثقل هزمية: من البرازيل 

.)1996( 8 � 2
< أب���رز االجن���ازات: بطل 
افريقيا )4 م���رات(، التأهل 

لكأس العالم )مرتان(.
< املشاركة في البطولة: 17 

مرة.

< اللقب: النسور
< املجموعة: األولى

< التأسيس واالنضمام لفيفا: 
1962 - 1960

< املدرب: النيجيري ستيفان 
كيشي

< قائد وجنم الفريق: مامادو 
ديارا – فريدريك كانوتيه

< تصنيف »فيفا«: 47
< أكبر فوز: على موريتانيا 

)1975( 0-6
< أثقل هزمية: من الكويت 

)1997( 8-1
< أبرز اإلجنازات: -

< املشاركة في البطولة: 6 
مرات

< اللقب: الصقور.
< املجموعة: الثانية.

< التأسيس واالنضمام لفيفا: 
.1962 � 1960

< املدرب: الفرنسي هوبرت 
ڤيلود.

< قائد وجنم الفريق: قادر 
اديبايور.

< تصنيف »فيفا«: 71.
< أكبر فوز: على سوازيالند 

.)2008( 0 � 6
< أثقل هزمي��ة: من املغرب 

.)1979( 7 � 0
< أبرز االجن���ازات: التأهل 
لكأس العالم )مرة واحدة(.

< املشاركة في البطولة: 7 
مرات.

< اللقب: املشاعل
< املجموعة: األولى

< التأس���يس واالنضم���ام 
لفيفا: 

< املدرب: كينا فيري
< قائ���د وجن���م الفري���ق: 

كانيندا 
< تصنيف »فيفا«: 99

أكبر فوز: على بتسوانا   >
)1968( 1-8

< أثقل هزمية: من غانا 12-0 
)1962(

< أبرز اإلجنازات: -
< املشاركة في البطولة:  3 

مرات

< اللقب: اخليول.
< املجموعة: الثانية.

< التأسيس واالنضمام لفيفا: 
.1964 � 1960

< املدرب: البرتغالي باولو 
دوارتي.

< قائد وجنم الفريق: داغانو 
� باماغو.

< تصنيف »فيفا«: 49.
< أكبر فوز: على موزمبيق 

.)2003( 0 � 4
< أثقل هزمية: من اجلزائر 

.)1981( 7 � 0
< أبرز االجنازات: -

< املشاركة في البطولة: 7 
مرات.

< اللقب: الفراعنة.
< املجموعة: الثالثة.

< التأسيس واالنضمام لفيفا: 
.1923 � 21

< املدرب: حسن شحاتة.
< قائد وجنم الفريق: أحمد 

حسن � محمد زيدان.
< تصنيف »فيفا«: 24.

< أكب��ر فوز: عل����ى الوس 
.)1963( 0 � 15

< أثقل هزمية: من ايطاليا 
.)1928( 11 � 3

< أبرز االجنازات: الفوز بكأس 
افريقيا )6 م���رات(، التأهل 

لكأس العالم )مرتان(.
< املشاركة في البطولة: 22 

مرة.

< اللقب: االسود غير املروضة.
< املجموعة: الرابعة.

< التأسيس واالنضمام لفيفا: 
.1962 � 1959

< املدرب: الفرنسي بول لوغان.
< قائد وجنم الفريق: سونغ 

� صامويل ايتو.
< تصنيف »فيفا«: 11.

< أكبر فوز: على جيبوتي 
.)1960( 2 � 9

< أثقل هزمية: من روسي��ا 
.)1994( 6 � 1

< أب���رز االجن���ازات: بطل 
افريقيا )4 م���رات(، التأهل 

لكأس العالم )6 مرات(.
< املشاركة في البطولة: 16 

مرة.

< اللقب: االفاعي.
< املجموعة: الثالثة.

التأس���يس واالنضمام   >
لفيفا: 1976 � 1980.

< املدرب: الهولندي مارت 
نويج.

الفريق:  < قائ���د وجن���م 
تيكوتيكو.

< تصنيف »فيفا«: 72.
< أكبر فوز: على ليسوتو 

.)1980( 1 � 6
< أثقل هزمية: من زميبابوي 

.)1980( 6 � 0
< أبرز االجنازات: -

< املش���اركة في البطولة: 
4 مرات.

الرصاص���ات  اللق���ب:   >
النحاسية.

< املجموعة: الرابعة.
< التأسيس واالنضمام لفيفا: 

.1964 � 1929
< املدرب: الفرنسي ايرڤي رينار.

< قائد وجنم الفريق: كاتوغو 
� تشامانغا.

< تصنيف »فيفا«: 84.
< أكبر فوز: على جيبوتي 

.)2006( 0 � 10
< أثقل هزمية: من الكونغو 

.)1969( 10 � 1
أبرز االجنازات: وصيف   >

بطل افريقيا )مرتان(.
< املشاركة في البطولة: 14 

مرة.

< اللقب: النسور.
< املجموعة: الثالثة.

< التأسيس واالنضمام لفيفا: 
.1960 � 1945

< املدرب: شايبو امادو.
< قائد وجنم الفريق: نوانكو 

كانو �جون اوبي ميكيل.
< تصنيف »فيفا«: 22.

< أكب����ر ف���وز: على بنني 
.)1959( 1 � 10

< أثق���ل هزمية: من غان���ا 
.)1955( 7 � 0

< أب���رز االجن���ازات: بطل 
افريقي���ا )مرت���ان(، التأهل 

لكأس العالم )4 مرات(.
البطولة:  < املش���اركة في 

.16

< اللقب: نسور قرطاج.
< املجموعة: الرابعة.

< التأسيس واالنضمام لفيفا: 
.1960 � 1956

< املدرب: فوزي البنزرتي.
< قائ���د وجن���م الفري���ق: 

اجلعايدي � الشرميطي.
< تصنيف »فيفا«: 53.

< أكب���ر فوز: على توغ���و 
.)2000( 0 � 7

< أثقل هزمي��ة: من املج���ر 
.)1960( 10 � 1

< أب���رز االجن���ازات: بطل 
افريقيا )مرة واحدة(، التأهل 

لكأس العالم )4 مرات(.
< املشاركة في البطولة: 14 

مرة.

< اللقب: السناجب.
< املجموعة: الثالثة.

< التأسيس واالنضمام لفيفا: 
.1962

< املدرب: الفرنسي ميشال 
دوسييه.

< قائد وجنم الفريق: رزاق 
اوموتويسي.

< تصنيف »فيفا«: 59.
< أكب���ر فوز: على تش���اد 

.)1963( 2 � 6
< أثقل هزمية: من نيجيريا 

.)1959( 10 � 1
< أبرز االجنازات: -

< املشاركة في البطولة: 3 
مرات.

< اللقب: الفهود السوداء.
< املجموعة: الرابعة.

التأس���يس واالنضمام   >
لفيفا: 1962 � 1963.

< املدرب: الفرنس���ي آالن 
جريس.

الفريق:  < قائ���د وجن���م 
امييريك اوباميغ.

< تصنيف »فيفا«: 48.
< أكب���ر فوز: عل���ى بنني 

.)1995( 0 � 7
< أثقل هزمية: من املغرب 

.)2006( 6 � 0
< أبرز االجنازات: -

< املش���اركة في البطولة: 
4 مرات.

كأس أمم أفريقيا

 لكرة القدم »أنغوال 2010«
من 10 إلى 31 يناير

أغلى 10 العبين
1 - أديبايور 29 مليون يورو.

2 - إيسيان 28.5 مليون يورو.
3 - دروغبا 27 مليون يورو.

4 - إيتو 25 مليون يورو.
5 - توريه 18.7 مليون يورو.

6 - مبيا 12 مليون يورو.
7 - مارتينز 11 مليون يورو.

8 - باسونغ 9.3 ماليني يورو.
9 - زوكورا 9 ماليني يورو

10 - قادر كيتا 8.5 ماليني يورو. 


