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مهدی زارعی

رقابت های جام ملت های آفریقا از روز  14ژانویه در گابن آغاز شد .به همین بهانه نگاهی داریم بر اتفاقاتی که در ادوار گذشته مسابقات رخ داده است.
 -1بوبکر باری آخرین پنالتی س��احل عاج را در فینال مسابقات جام ملت های آفریقا  2015می زند .بازی
دو تیم ساحل عاج و غنا بدون گل خاتمه یافت و حاال نوبت به یازدهمین پنالتی ساحل عاج رسیده است.

 -5ش��ادی محمد ناجى إسماعيل پس از گلزنی مقابل غنا 31 .ژانویه  2010است و این بازیکن ملقب به« گه
دو» با این گل هفتمین قهرمانی مصر را در این مسابقات رقم می زند.

 -6حسـن شحـاتة متولد  19ژوئن  1949از نامهای ماندگار جام ملت های آفریقاست .مردی که از  2004تا 2001
سرمربی مصر بود و در مسابقات  2008 ،2006و  2010سه بار متوالی مصر را قهرمان این مسابقات ساخت.
 -2پنالتی شلیک می شود؛ رزاق بریماه به سوی توپ شیرجه می زند اما در مهار توپ ناکام است و ساحل عاج
با وجود از دست دادن دو پنالتی نخست خود( )8-9پیروز شده و جام ملت های آفریقا را به خانه می برد.

 -3روز  10فوریه  2013و دو جایزه برای نیجریه .این تیم درفینال مس��ابقات با یک گل بورکینافاس��و را
شکست داد و قهرمان شد .جایزه پپس��ی که به آقای گل مسابقات تعلق می گیرد هم نصیب امانوئل امه
نیکه مهاجم چهار گله این تیم شد.

 -4باز هم ضربات پنالتی قهرمان آفریقا را مشخص کرد .این بار در سال  2012و روز  12فوریه .زامبیا در
ضربات پنالتی  8بر  7ساحل عاج را شکست داد و اولین قهرمانی خود در این مسابقات را تصاحب کرد.
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 -7اما داس��تان قهرمانی های آفریقا به قدرتهای س��الهای اخیر محدود نمی شود .در سال  1974مصر
میزب��ان بازیها بود اما در نیمه نهایی  3بر  2از زئیر باخت و این تیم پس از تس��اوی  2بر  2مقابل زامبیا در
دیدار تکراری این تیم را  2بر صفر شکست داد و برای دومین بار قهرمان مسابقات شد.

 -8اتفاقات مهم جام ملت های آفریقا تنها به مسابقات منحصر نمی شود و گهگاه تیم ها با با حاشیه های
غیر مرتبط به مسابقه ،نام خود را در تاریخ آن ثبت کرده اند .جمعی از بازیکنان کامرون را در سال 2002
می بینیم .در فینال مقابل س��نگال که در ضربات پنالتی  3بر  2به سود کامرون تمام شد .فیفا اجازه نداد
که کامرون با این پیراهن های بدون آستین در جام جهانی بازی کند!

