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قبل 4 أعوام فقط، نال املنتخب الغاني، إشادة بالغة لوصوله 
إلى املباراة النهائية ببطولة كأس األمم األفريقية 2015 بغينيا 

االستوائية.
ولكن مع تراجع الفريق خطوة واحتالله املركز الــرابــع في 
النسخة املاضية عام 2017 باجلابون وغيابه عن نهائيات كأس 
العالم 2018 بروسيا ، لم يعد أمام الفريق املعروف بلقب »النجوم 
السوداء« سوى البحث عن لقبه اخلامس في البطوالت األفريقية 
من خالل النسخة اجلديدة التي تنطلق فعالياتها في مصر يوم 

اجلمعة املقبل.
ولم يغب املنتخب الغاني عن املربع الذهبي للبطولة األفريقية 
منذ نسخة 2008 ، لكنه افتقد القدرة على إحــراز اللقب في هذه 

النسخ.
ويضاعف هــذا من رغبة وحاجة املنتخب الغاني )النجوم 
السوداء( إلحراز اللقب األفريقي الغائب عن خزانته منذ 37 عاما، 
وقبل تسعة أعــوام فقط، أبهر املنتخب الغاني عشاق الساحرة 
املستديرة في أنحاء العالم بالعروض القوية والرائعة التي قدمها 
في بطولة كــأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا وذلــك في ثاني 

مشاركة له بالبطولة.
وشــق املنتخب الغاني طريقه بجدارة إلــى دور الثمانية في 
املونديال ليصبح بذلك ثالث منتخب أفريقي يبلغ هذا الــدور في 
البطولة العاملية بعد منتخبي الكاميرون في 1990 والسنغال في 

.2002
وتضافرت العديد من العوامل والظروف ومنها أخطاء احلكام 
في حرمان النجوم السوداء من بلوغ املربع الذهبي للمونديال حيث 
سقط الفريق أمام منتخب أوروجواي بعد مباراة مثيرة للغاية في 

دور الثمانية.
وتوقع كثيرون أن يفرض هذا الفريق هيمنته على الساحة 
األفريقية لسنوات طويلة تالية وأن يحتكر اللقب القاري لنسخ 

عدة.
ولكن الفريق اكتفى في نسخ 2012 و2013 و2017 باملركز 
الرابع وفي نسخة 2015 باملركز الثاني كما خرج صفر اليدين من 
الدور األول ملونديال 2014 بالبرازيل وغاب عن مونديال 2018 

بروسيا.
ــدار 37 عــامــا، فشلت غانا فــي الــفــوز بلقب البطولة  وعلى م
األفريقية فيما ميثل إخفاقا كبيرا ال يليق بتاريخ الفريق أو 

إمكانياته العالية.
وال يختلف اثنان على أن املنتخب الغاني كان وال يزال »برازيل 
القارة السمراء« ليس جلمال األداء فحسب وإمنا ألنه كان دائما وما 
زال حتى اآلن ضمن املرشحني بقوة إلحراز لقب البطولة القارية 

التي شارك فيها 22 مرة سابقة وأحرز لقبها 4 مرات.
وكــان املنتخب الغاني أول الفرق التي حترز لقب البطولة 4 
مرات حيث توج باللقب أعوام 1963 و1965 و1978 و1982 أي 
أنه حقق ذلك اإلجناز في غضون 20 عاما، قبل أن يحرز املنتخب 

الكاميروني أول ألقابه اخلمسة وقبل أن يحرز املنتخب املصري 
لقبه الثالث من بني األلقاب السبعة التي يستحوذ عليها حاليا.

وشارك املنتخب الغاني، في بطولة كأس األمم األفريقية للمرة 
األولــى عام 1963 حيث استضافت بالده البطولة للمرة األولى 
وجنح في إحراز لقبها بالتغلب على نظيره السوداني في املباراة 
النهائية. وكــرر الفريق اإلجنــاز نفسه في البطولة التالية التي 
استضافتها تونس عام 1965 حيث أحرز النجوم السوداء لقب 
البطولة بالتغلب على تونس في املباراة النهائية ليعادل املنتخب 
الغاني بذلك إجناز الفريق املصري ويفوز باللقب للمرة الثانية 

وهي الثانية على التوالي أيضا.
وكان املنتخب الغاني على أعتاب إجناز فريد من نوعه بعدما 
تأهل لنهائي البطولة التالية التي استضافتها إثيوبيا عام 1968 
ولكنه خسر النهائي أمام منتخب الكونغو الدميقراطية ليفشل في 

الفوز باللقب الثالث على التوالي.
وانتظر املنتخب الغاني حتى عام 1978 ليحرز اللقب الثالث 
له وبعدها بـ 4 سنوات فقط توج باللقب الرابع بالفوز على ليبيا 

صاحبة األرض في املباراة النهائية.
ولكن النجوم السوداء فشلوا في الصعود إلى منصة التتويج 
لسنوات طويلة حتى جاءت إليهم الفرصة أخيرا باستضافة غانا 
لبطولة عام 2008 ليجد الفريق دعما جديدا من جماهيره ولكن ذلك 
لم يساعده في الفوز باللقب اخلامس في تاريخه ومعادلة الرقم 
القياسي لعدد مرات الفوز باللقب والذي كان مسجال باسم نظيره 

املصري الذي عزز رقمه القياسي بإحراز اللقب للمرة السادسة 
بينما انتزع املنتخب الغاني املركز الثالث بالبطولة.

وسنحت الفرصة مجددا أمام غانا لتقليص الفارق مع أحفاد 
الفراعنة ببلوغ املباراة النهائية لبطولة 2010 بأجنوال ولكن خبرة 
مصر حسمت اللقب بالتغلب 1ـ  0 في النهائي على املنتخب الغاني 

املفعم بالعناصر الشابة.
ومــع اعــتــزال جنــوم جيل التسعينيات بقيادة عبيدي بيليه 
وأنتوني يبواه دون إحراز أي لقب في بطوالت كأس األمم األفريقية 
رغم أنه كان أكثر أجيال النجوم السوداء قدرة على حتقيق ذلك، 
أصبحت مهمة اجليل احلالي بقيادة آندريه آيو وأسامواه جيان، 
في غاية الصعوبة حيث يحمل على كاهله مهمة استعادة األلقاب 
األفريقية. ولم ترحم قرعة النهائيات الفريق حيث أوقعته في 
املجموعة السادسة مع املنتخب الكاميروني حامل اللقب ولكن 
معظم الترشيحات ستصب بالطبع في مصلحة الكاميرون وغانا 

على حساب منتخبي بنني وغينيا االستوائية.
وسيكون الرهان هذه املرة على املدرب الوطني جيمس كويسي 
أبياه الالعب السابق بالفريق والذي يقوده للمرة الثانية حيث كان 

مدربا للنجوم السوداء من 2012 إلى 2014.
وإذا كان الفريق قادرا على عبور هذه املجموعة واملنافسة بقوة 
على اللقب األفريقي، سيعتمد هذا كثيرا على ما يقدمه العبون 
ــوردان آيو  بــارزون مثل أسامواه جيان مع الشقيقني أندريه وج

وكوادو أسامواه.

بعد غــيــاب عــن نسختني متتاليتني، ثم 
ــروج املبكر واملهني من النسخة التالية،  اخل
جنــح املنتخب الكاميروني لكرة الــقــدم في 
التحدي خــالل بطولة كــأس األمم األفريقية 
املاضية عام 2017، وأحرز اللقب الغائب عنه 

منذ سنوات طويلة.
كسب املنتخب الكاميروني الرهان بفريق 
يعتمد على العديد من العناصر الشابة، بعد 
اعتزال عدد من جنومه البارزين مثل النجم 

الشهير صامويل إيتو.
وكانت اللياقة البدنية العالية وإصــرار 
الفريق هما الــســالح الرئيسي لــأســود في 
طريقهم نحو منصة التتويج باللقب األفريقي 
في 2017، وكسر العقدة التي الزمت الفريق 
كثيراً، والتغلب على لعنة الفراعنة، حيث 
تغلب الفريق على نظيره املصري في املباراة 

النهائية للبطولة.
واآلن، سيكون على أســود الكاميرون أن 
يــزأروا مجدداً في عرين املنافس العنيد، وأن 
يخوضوا رحلة الــدفــاع عن اللقب األفريقي 
على أرض الفراعنة من خالل النسخة 32 التي 
تستضيفها مصر خالل األسابيع القليلة املقبلة.
وغاب أسود الكاميرون عن نسختي 2012 
و2013 للبطولة األفريقية، ولكن عودة الفريق 
ــذي أراده  للبطولة لــم تكن على املستوى ال
الفريق، حيث ودع البطولة املاضية 2015 في 
غينيا اإلستوائية من الدور األول، بعدما تعادل 

في مباراتني وخسر األخرى.
وجاءت النسخة املاضية في الغابون مبثابة 
بداية حقيقية وقوية لعهد جديد في تاريخ 

املنتخب الكاميروني، حيث أحــرز الفريق 
لقب البطولة دون النجم الكبير صامويل 
إيتو صاحب الصوالت واجلــوالت في املالعب 

األفريقية واألوروبية.

وفشلت محاولة األسود في البحث عن بداية 
جيدة لعهد ما بعد إيتو، عندما خرج الفريق من 
دور املجموعات في نسخة 2015 من البطولة، 
قبل أن تنجح احملاولة في 2017، ولكن غياب 

األسود عن بطولة كأس العالم 2018 بروسيا 
سيضاعف مــن الــضــغــوط على الــفــريــق في 
البطولة األفريقية املرتقبة مبصر، حيث يتطلع 

الفريق للدفاع بقوة عن عرشه القاري.

املنتخب الكاميروني يسعى لالحتفاظ بلقب كأس األمم اإلفريقية

توتي يغادر روما ويفتح 
النار على جيمس بالوتا

ترك فرانشيسكو توتي قائد روما السابق وظيفته ضمن اجلهاز 
الفني لنادي العاصمة اإليطالية وأظهر الهداف التاريخي للفريق 
املنافس في دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم مرارة حني شكا 

من أن املالك األمريكي للنادي لم مينحه أي دور مناسب.
وفــي مؤمتر صحفي مفعم باملشاعر عقد فــي اللجنة األوملبية 
اإليطالية قال أسطورة روما البالغ من العمر 42 عاما إنه مت استبعاده 
مرارا وتكرارا من اتخاذ أي قرارات حاسمة على مدار عامني قضاهما في 

منصبه حتى وجد نفسه مضطرا ملغادرة ناديه الوحيد.
وقال توتي للصحفيني ”لم أرتكب خطأ ... حالي اليوم يشبه شخصا 
فقد حياته. كنت أفضل املوت على مغادرة النادي“ وقال إنه على أمت 

استعداد للعودة في حال مغادرة جيمس بالوتا رئيس النادي.
وينظر إلى توتي على نطاق واسع باعتباره واحدا من أبرز العبي 
كرة القدم في إيطاليا. وتوج توتي بكأس العالم مع ايطاليا في 2006. 
وقضى كامل مسيرته الكروية في صفوف روما سجل خاللها 307 

أهداف في 786 مباراة.
واعتزل توتي اللعب في 2017 وحصل على وظيفة ضمن اجلهاز 

الفني في النادي دون دور محدد.
وانضم توتي إلى فريق الشباب في روما في 1989 وأصبح قائدا 
للفريق األول في عام 1998 وقاده للفوز بآخر ألقابه في الدوري في 

2001 وهو واحد من ثالثة ألقاب فقط في الدوري حققها روما.
وشهدت العالقة بني توتي واإلدارة األمريكية للنادي بقيادة بالوتا 
توترا في كثير من األحيان خاصة في الفترة التي سبقت آخر مباراة له 

كالعب في امللعب األوملبي في أجواء مفعمة باملشاعر.
وقال ”أجبروني على ترك كرة القدم كالعب. قدموا لي وعودا كثيرة 
لم يتم الوفاء بها على اإلطالق“ مضيفا أنه لم يعد بإمكانه العمل مع 
فرانكو بالديني مستشار النادي الذي كان يعمل في السابق مع توتنهام 

هوتسبير وريال مدريد.
واستحوذت مجموعة من املستثمرين األمريكيني برئاسة بالوتا على 
روما في 2011 بعد ما يقرب من 20 عاما ترأس خاللها النادي مجموعة 

مستثمرين محليني كانوا على صلة وثيقة بتوتي.
وفي مايو ايار املاضي لم يجدد روما عقد قائد الفريق دانييلي دي 
روسي صديق توتي ما أشعل ثورة من املشجعني جتاه بالوتا واتهموه 

بالرغبة في التخلص من أساطير النادي.
وقال توتي ”بعض الناس يريدون طرد أهل روما من نادي روما. 
حققوا ما أرادوه. في العام املقبل سأحضر أنا ودي روسي إلى امللعب 

وسنجلس معا بني اجلماهير“.

استجواب بالتيني ضمن حتقيق حول 
منح قطر استضافة كأس العالم

أكد مصدر قضائي فرنسي لرويترز أن ميشيل بالتيني الرئيس 
السابق لالحتاد االوروبـــي لكرة القدم خضع الستجواب من قبل 

الشرطة الفرنسية حول منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.
وكانت صحيفة لوموند وموقع التحقيقات الفرنسي ميديا بارت 
هما أول من أورد خبر القبض على النجم السابق للكرة الفرنسية 

واستجوابه.
ويحقق مدعون في شبهة وجود فساد ورشوة في عملية منح قطر 

حق استضافة كأس العالم 2022.

14 رياضيا روسيا لقائمة  ضم 
املشاركني في املسابقات الدولية

أعلن االحتاد الدولي أللعاب القوى املوافقة على مشاركة عدد آخر 
من الرياضيني الــروس، كرياضيني مستقلني، في املنافسات الدولية 

املقبلة ومنها بطولة العالم أللعاب القوى.
ــاد الدولي أن 14 رياضيا روسيا انطبقت عليهم  ــح االحت وأوض
املعايير االستثنائية وميكن انضمامهم إلى قائمة الرياضيني الروس 
املؤهلني للمشاركة في املنافسات الدولية كرياضيني مستقلني وحتت 

علم محايد.
وباتت القائمة تضم بذلك خالل العام اجلاري 81 رياضيا، وميكنهم 
التنافس على التأهل لبطولة العام أللعاب القوى التي تنطلق في 

العاصمة القطرية الدوحة في 27 سبتمبر املقبل.
ويخضع االحتاد الروسي أللعاب القوى لإليقاف منذ عام 2015 
، في إطار قضية ادعــاءات االنتشار املمنهج واملدعوم من قبل الدولة 

للمنشطات بني الرياضيني الروس.
وأعلن االحتاد الدولي أللعاب القوى في التاسع من حزيران/يونيو 

اجلاري أن العقوبة املفروضة على االحتاد الروسي، ال تزال قائمة.

كيريوس يرحب بعودة موراي 
»املقاتل« للمالعب

رحب االسترالي نيك كيريوس بعودة آندي موراي لعالم التنس 
عقب خضوعه جلراحة في أعلى الفخذ قائال إنه لم يصدق عينيه 

عندما نزل للمشاركة في تدريبات الالعب البريطاني في نادي كوينز.
ــذي خضع جلــراحــة فــي أعلى الفخذ  ـــوراي، ال ــودة م وجـــاءت ع
قبل خمسة أشهر، هذا األسبوع باملشاركة مع فليسيانو لوبيز في 

منافسات الزوجي.
وقال كيريوس للصحفيني قبل مباراة الدور األول أمام الفرنسي 
ادريان مانارينو ”كان اندي هو أول شخص أشاهده هنا وهو يقوم 

بتدريباته. لم أصدق ما رأيت.
”مشاهدته وقد عاد بصحة وعافية وفي حالة سعادة هو كل 
ما كان يهمني. إنه مقاتل. مستواه جيد مبا يكفي إلحــداث مشكالت 

ملنافسيه في مباريات الزوجي خاصة مع وجود فليسيانو معه.
”بوسعي أن أدفع أمواال ملتابعة مباراة مثل هذه“.

وعالقة كيريوس متوترة مع مجموعة من كبار الالعبني في 
بطوالت احتاد العبي التنس احملترفني مبا في ذلك نوفاك ديوكوفيتش 
وروجر فيدرر ورفائيل نادال لكنه يتمتع بعالقة صداقة قوية مع 

موراي.
ودافع البريطاني موراي عن كيريوس في عدة مواقف عندما كان 
الالعب الشاب يستشيط غضبا ويعبر عن ذلك بسلوكه داخل امللعب 

أو بتوجيه سهام انتقاداته لزمالئه من الالعبني احملترفني.
وقال كيريوس إن موراي حتدث إليه عن إمكانية اللعب معا في 
منافساات الزوجي في وميبلدون عندما تدربا سويا في مالعب نادي 

عموم إجنلترا قبل عدة أسابيع.

غانا تسعى الستعاة مكانتها في الكرة األفريقية

37 عاما في أمم إفريقيا غانا حتلم بكسر صيام دام 

احتشد مئات اآلالف في مختلف أنحاء مدينة 
تورونتو الكندية احتفاال بفريقها رابتورز الذي 
توج األسبوع املاضي بلقب دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني للمرة األولى في تاريخه 
على حساب بطل املوسمني املاضيني غولدن 

ستايت ووريرز.
وأصبح رابتورز الــذي تأسس عام 1995، 
أول فريق من خارج الواليات املتحدة يتوج بطال 
للدوري، بفوزه اخلميس في املباراة السادسة 
114-110 على ملعب غــولــدن ستايت في 
أوكالند )كاليفورنيا(، محوالً املدينة الكندية 
الى بحر من االحتفاالت الصاخبة التي امتدت 
لساعات. ومــع عــودة كواهي لينارد وزمالئه 
الى تورونتو، ضجت املدينة باحتفاالت شارك 
فيها مئات اآلالف من املشجعني الذين اصطفوا 
على جنبات الشوارع ملشاهدة العبيهم يستقلون 
احلافالت املفتوحة، على وقع هتافات »وي ذا 
نورث )»نحن الشمال«(«، وهو الشعار الذي 
يعتمده الفريق، في إشارة جغرافية الى وقوع 

كندا على احلدود الشمالية للواليات املتحدة.
ومأت احلشود الضخمة متنزه »جوراسيك 
بارك« القريب من قاعة »سكوشيا بنك أرينا«، 
ملعب رابتورز، بأعداد تفوق بشكل كبير تلك 
التي احتشدت ملتابعة املباراة السادسة التي فاز 
به تورونتو، ومكنته من حسم سلسلة الدور 

النهائي بنتيجة 2-4.
وبــدأ املشجعون بالتجمع منذ ليل األمس 
في ساحة نايثن فيليبس التي تتسع لـ65 ألف 
شخص، بينما نصحت الشرطة الناس بعدم 
االقتراب من منطقة املسرح الكتظاظها بالكامل. 
كما أغلقت محطات مترو األنفاق للحد من تدفق 

املشجعني.

ورداً على ســؤال لوكالة فرانس بــرس، لم 
حتــدد شــرطــة تــورونــتــو عــدد املــشــاركــني في 
االحتفاالت التي يتوقع أن تستمر حتى نهاية 
بعد الظهر بالتوقيت احملــلــي. لكن املنظمني 
حتدثوا عن تقديرات تناهز مليوني شخص، 
أي نحو خمسة باملئة من عدد سكان كندا )37 

مليون شخص(.
وعلق لينارد، أفضل العب في النهائي وجنم 

تورونتو في موسمه األول معه بعد انتقاله 
من سان أنتونيو سبيرز، على مشهد احلشود 
بالقول »إنه أمر مدهش. أتى اجلميع. ال أعتقد أن 

أحدا ذهب الى العمل اليوم«.
وتــابــع »اجلميع حصلوا على يــوم عطلة. 
أنظروا إليهم. إنه أمر جنوني. شكراً كنداً على 

الدعم. لقد فعلناها )أي أحرزنا اللقب(«.
وأشار لينارد الذي قد يختار عدم تفعيل عامه 

الثاني في عقده مع رابتورز ما يجعله العباً حراً 
في متوز/يوليو، الى أن الفريق كان يحتفل منذ 
خروجه من ملعب »أوراكل أرينا« في أوكالند، 
مضيفا »كانت األيام القليلة املاضية مذهلة. ال 

نوم. الكثير من االحتفال. وسنستمر«.
وقال مدرب الفريق نيك نورس »كنا نتوقع 
بأن يكون االستعراض مذهال، لكن لم نتخيل 

صورة مماثلة. إنه أمر رائع للغاية«.
وقال الالعب كايل الوري »لهذا أردنا الفوز 

ببطولة. هذا أمر ال يصدق«.
ومنح رابتورز مدينته أول لقب رياضي كبير 
في منافسات أميركية شمالية منذ تتويج فريق 
»تورونتو بلو جايز« عام 1993 بلقب سلسلة 

»وورلد سيريز« النهائية لرياضة البايسبول.
وأبـــدى العــب الفريق دانــي غرين دهشته 
ممــا شــاهــده اإلثــنــني، موضحاً »لــم أتــوقــع هذا 
الكم من الناس، يبدو وكأن 37 مليون شخصا 
ــذه هي  ــر مــدهــش. ه ــه ألم ــودون هــنــا. إن ــوج م
طريقتنا في محاولة رد اجلميل لهم. إنــه أمر 
مميز. يبدو وكأنه يوم طويل جدا، أحد لم يخلد 
الــى الــنــوم«. إطــالق نــار يعكر األجـــواء: وعكر 
حــادث إطــالق نار االحتفاالت دون أن يوقفها، 
وأكدت شرطة مدينة تورونتو في حسابها على 
تويتر إصابة ضحيتني لكن حياتهما ليست في 
خطر، وأنها ألقت القبض على شخصني على 

عالقة باحلادث وصادرت سالحني ناريني.
وحصل حادث إطالق النار الذي عكر احتفال 
املدينة بإحراز رابتورز لقب الدوري األميركي 
على حساب بطل املوسمني املاضيني غولدن 
ستايت ووريرز، في ساحة نايثن فيليبس حيث 
احتشد قرابة 65 ألــف مشجع، بينهم رئيس 

الوزراء الكندي جاسنت ترودو.

جانب من احتفاالت تورونتو رابتورز بعد الفوز بلقب دوري السلة األميركي

العرش عن  للدفاع  صعب  اختبار  في  الكاميرون  أسود  إفريقيا..  أمم 

فرانشيسكو توتي

رابتورز بالبطل  يحتفلون  تورونتو  في  اآلالف  مئات 


