االثنين  6شباط  2017العدد 3098

رياضة
كأس أمم أفريقيا
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أصداء عالمية

«أسود الكاميرون» ملوك أفريقيا
خسرت مصر كأس أمم
أفريقيا ،بعدما سقطت
أمام الكاميرون  2-1في
الدور النهائي .وانتهى
حلم العودة المصري بعد
غياب دام ثالث نسخات عن
البطولة .أما الكاميرون
فرفعت عدد كؤوسها الى
 ،5معلنة ّ
تسيد القارة من
جديد
تربعت الكاميرون على عرش أفريقيا.
وث ــأرت للهزيمتني السابقتني ،أمــام
م ـصــر ف ــي نـسـخـتــي  ،1986و،2008
لتنتزع منها لقب أمم أفريقيا .2017
قبل انطالق البطولة ،ومع بدايتها ،لم
يكن أي من املنتخبني ،مرشحًا للفوز
بالتتويج ،على الرغم من أنهما معًا
يمتلكان  11لقبًا من أصل  30بطولة،
شهدتها القارة السمراء 7 ،في خزائن
منتخب مصر ،و 4للكاميرون.
ل ـكــن اس ـت ـط ــاع كــاه ـمــا ش ــق طــريـقــه
ل ـل ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة ،عـلــى ال ــرغ ــم من
مـ ــرور مـنـتـخــب ال ـكــام ـيــرون بمرحلة
تجديد وإعــادة بناء ،بعد اعتزال كل
نـجــومــه ال ـقــدامــى .فيما م ـ َّـر الفراعنة
بـ ـم ــرحـ ـل ــة انـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة مـ ـ ــع م ــدربـ ـه ــم
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي هـ ـيـ ـكـ ـت ــور ك ـ ــوب ـ ــر ،إذ
ل ــم ي ـس ـت ـطــع ال ـف ــراع ـن ــة الـ ـت ــأه ــل إل ــى
م ـنــاف ـســات ال ـب ـطــولــة ف ــي نـسـخــاتـهــا
الثالث ( ،2012و ،2013و.)2015
لـيـلــة أمـ ــس ،رف ـع ــت ال ـ ًك ــام ـي ــرون عــدد
كؤوسها الــى  ،5رامـيــة خلف ظهرها
األداء ال ـ ـكـ ــارثـ ــي ف ـ ــي كـ ـ ــأس ال ـع ــال ــم
َّ
 2014الــذي ظــن كثيرون أنــه سيبقى
يالزمها.
والـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي وراء بـ ـل ــوغ
الكاميرون الدور النهائي هو امتالك
املـنـتـخــب عقلية االن ـت ـص ــارات ،حيث
لـعـبــوا بكثير مــن ال ـت ــروي وال ـه ــدوء،
وال ـص ـب ــر ح ـت ــى ال ـل ـح ـظ ــات األخ ـي ــرة
الـتــي ســاعــدتـهــم عـلــى ال ـفــوز ،رغ ــم أن
مـعـظــم ال ــاع ـب ــن ش ـب ــاب ال يـمـلـكــون
الـخـبــرة الكافية فــي بـطــوالت كبيرة.
ق ــد ال ي ـك ــون امل ـن ـت ـخــب ق ــد ق ـ ـ َّـدم على

طول البطولة ً
أداء راقيًا وقويًا ،إال أنه
تطور تدريجيًا من دور املجموعات
الــى ال ــدور النهائي وبـعــدد قليل من
األهداف.
ولعل من أهم الالعبني الذي صنعوا
النصر الجديد هو الحارس فابريس
أون ـ ـ ـ ــدوا ال ـ ـ ــذي ص ـن ــع ل ـن ـف ـســه اس ـمــا
ذهبيًا بعدما ساهم بشكل مؤثر في
اجتياز الكاميرون األدوار السابقة.
وه ــو ال ــذي ظ ـهــرت مــوهـبـتــه الــرائـعــة
فــي وقــت مبكر للغاية ،حيث تعاقد
معه برشلونة عام  2014لكنه ظل في
الفريق الثاني.
ليلة أمسَّ ،
قدم مباراة جيدة ،لكنه لم
يفلح حــن افتتحت مصر التسجيل
ع ـبــر ه ـج ـمــة م ــرت ــدة ،وتـ ـب ــادل ك ــرات
مـثـلــث األض ـ ــاع ع ـلــى ي ـس ــار منطقة
الجزاء الكاميرونية بني محمد النني
ومحمد صــاح وعـمــر وردة ،قبل أن
تعود الكرة الى النني داخل املنطقة،
ليتخلص من أدولف تيكو ويسددها
رائـ ـع ــة م ــن زاويـ ـ ــة ض ـي ـقــة مـ ــرت على
يـ ـس ــار أون ـ ـ ـ ــدوا وانـ ـتـ ـه ــت فـ ــي سـقــف
املرمى في الدقيقة .21
أسـ ـ ـك ـ ــت ال ـ ـن ـ ـنـ ــي جـ ـمـ ـي ــع م ـن ـت ـق ــدي ــه،

وخصوصًا بعد عودته من اإلصابة
الـ ـت ــي أبـ ـع ــدت ــه ب ـض ــع مـ ـب ــاري ــات عــن
البطولة .استمر الضغط املصري في
الشوط األول ،لكن في الشوط الثاني
استعادت الكاميرون زمام املبادرة.
وأق ـ ـ َّـر مـ ــدرب ال ـكــام ـيــرون البلجيكي
هوغو بروس بخطة هجومية ،حيث
ً
دفع بفانسان أبو بكر بدال من روبير
نــديــب تــام ـبــي ،م ــا ســاهــم فــي تعزيز
األداء الـهـجــومــي .وعـنــد أول اختبار
جــدي ،تلقت الشباك املصرية الهدف
األول .رفع موكاندحو كرة من الجهة
الـ ـيـ ـس ــرى ،ارت ـ ـقـ ــى إل ـي ـه ــا ن ـي ـك ــوالس
نكولو من بني ثالثة العبني وأرسلها

استمرت عقدة المركز
الثاني لكوبر التي الزمته
خالل مسيرته التدريبية

رأس ـيــة فــي ال ــزاوي ــة ال ـي ـســرى ،مــدركــا
التعادل في الدقيقة .59
أمــا الهدف القاتل ،فجاء في الدقيقة
 ،88عندما تلقى أبــو بكر الـكــرة بني
امل ــدافـ ـع ــن ،ف ـه ـيــأهــا ل ـن ـف ـســه وراوغ
م ـت ـقــدمــا ،ق ـبــل أن يـفـلــت م ــن الــرقــابــة
ويسدد داخل مرمى الحارس عصام
الحضري.
س ـق ــط ح ـل ــم الـ ـ ـع ـ ــودة املـ ـ ـص ـ ــري ،كـمــا
اسـتـمــرت عـقــدة املــركــز الـثــانــي لكوبر
التي الزمته خالل مسيرته التدريبية
حـيــث خـســر  3نـهــائـيــات قــاريــة على
ص ـع ـيــد األنـ ــديـ ــة ،اث ـن ـت ــان ف ــي دوري
أبـطــال أوروب ــا  ،2000-1999و-2000
 ،2002ونـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــأس االت ـ ـح ـ ــاد
األوروبي  ،1999-1998ليزيد في غلته
نهائي كأس أمم أفريقيا.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ي ـت ـم ـثــل أول امل ـكــاســب
فــي حصد الـكــامـيــرون اللقب الـقــاري
ال ـ ـخـ ــامـ ــس فـ ـ ــي تـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا ب ـس ـحــب
الـبـســاط مــن تـحــت أق ــدام «الـفــراعـنــة»
والـثــأر منهم ،والـحـصــول على دفعة
مـعـنــويــة كـبـيــرة ملــواص ـلــة مسيرتهم
فــي تصفيات كــأس الـعــالــم  2018في
روسيا.

بات األرجنتيني ليونيل ميسي ،نجم برشلونة
اإلسباني ،على بعد  100هدف من هداف ريال
مدريد السابق راوول غونزاليس بتسجيله
هدفه الرقم  328في مسيرته في الدوري
اإلسباني.
وكان «أسطورة» التهديف املدريدية قد سجل
 228هدفًا في «الليغا» في  550مباراة خاضها،
بينما لعب «البرغوث» األرجنتيني  366مباراة
حتى اآلن ،علمًا بأن ميسي سبق أن عادل رقم
راوول بالتسجيل في مرمى  35فريقًا مختلفًا
في الدوري عندما زار شباك الس باملاس.

إبراهيموفيتش قياسي في
«البريميير ليغ»
أصاب النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش،
مهاجم مانشستر يونايتد ،رقمًا قياسيًا في
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم بتسجيله
هدفًا في مرمى ليستر سيتي أمس ،ليصبح
أكبر العب يسجل  15هدفًا في موسم واحد
في تاريخ «البريميير ليغ» ،إذ يبلغ من العمر 35
عامًا و 125يومًا.
كذلك حافظ إبراهيموفيتش على معدله
التهديفي بتسجيله  20هدفًا على األقل في
املوسم الواحد في كل البطوالت ،لألندية التي
لعب لها على مدار السنوات العشر األخيرة،
منذ أقل معدل له بتسجيل  15هدفًا إلنتر
ميالنو اإليطالي في كل البطوالت موسم
.2007-2006
كما أصبح «إيبرا» أيضًا أول العب في صفوف
مانشستر يونايتد يسجل أكثر من  20هدفًا
في البطوالت املختلفة في موسم واحد ،منذ
تسجيل النجم الهولندي روبن فان بيرسي 30
هدفًا في موسم .2013-2012

امتلك العبو الكاميرون الشباب عقلية االنتصارات (أ ف ب)

تير شتيغن يكسر أنف رافينيا

الدوري األميركي للمحترفين

جيمس أصغر العب في التاريخ بـ 28ألف نقطة
أصـ ـب ــح نـ ـج ــم ك ـل ـي ـف ــان ــد ك ــاف ــال ـي ـي ــرز
حــامــل الـلـقــب لـيـبــرون جميس أصغر
العب يسجل  28ألف نقطة في تاريخ
دوري كــرة السلة االمـيــركــي الشمالي
للمحترفني ،وذلك بتسجيله  32نقطة
فــي فــوز فريقه على نـيــويــورك نيكس
.104-111
وبـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط ب ـ ـ ــات ج ـي ـم ــس (32
عــامــا) ثامن أفضل مسجل فــي تاريخ
ال ــدوري ب ـ  28الـفــا و 20نقطة ،محققًا
إنجازه بسلة قبل نهاية الربع الثاني
مــن امل ـب ــاراة بـســت دقــائــق و 49ثانية،
ومانحًا فريقه التقدم .31-45
واضــاف «امللك»  10تمريرات حاسمة،
ليصبح على بعد تمريرتني فقط من
احتالل املركز الـ  13على الئحة افضل
ً
املمررين فــي تــاريــخ ال ــدوري ،بــدال من
ليني ويلكينز حاليًا ( 7,211تمريرة).
وشهدت املباراة عودة كيفن لوف الى
صفوف كليفالند ،بعد غيابه ملباراتني
ب ـس ـبــب آالم ف ــي ال ـظ ـه ــر ،وهـ ــو سـجــل
 23ن ـق ـطــة و 15م ـتــاب ـعــة ،ف ــي املـ ـب ــاراة
التي تمكن فيها كليفالند مــن تعزيز
ص ــدارت ــه لـتــرتـيــب املـنـطـقــة الـشــرقـيــة،
بتحقيقه فوزه الـ  34مقابل  15خسارة.
ام ــا ن ـيــويــورك فتلقى خـســارتــه ال ـ ـ 30

ميسي أفضل من راوول
بـ  100هدف!

لمع وايتسايد مجددًا بتسجيله «دابل دابل» امام فيالدلفيا (إنترنت)

مقابل  22فوزًا ،وقد سجل له براندون
جيمس  23نقطة ،واضاف  10تمريرات
حاسمة.
ب ــدوره ،واص ــل ميامي صــاحــب املركز
الثاني عشر في املنطقة الشرقية خلف
ن ـيــويــورك ،ان ـت ـصــاراتــه ،محققًا فــوزه
ال ـع ــاش ــر ت ــوال ـي ــا ،وذل ـ ــك ع ـلــى حـســاب
ضـيـفــه فـيــادلـفـيــا سـفـنـتــي سيكسرز
 .102-125وكــان أفضل مسجل مليامي
وفــي املـبــاراة حسان وايتسايد مع 30

نقطة ،واضاف اليها  20متابعة.
ولقي غولدن ستايت ووريرز ،وصيف
املوسم املاضي وصاحب افضل سجل
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ،خ ـس ــارت ــه ال ـثــام ـنــة هــذا
املــوســم (مـقــابــل  43فـ ــوزًا) ،وذل ــك امــام
مضيفه ساكرامنتو كينغز 106-109
بعد التمديد.
وهـ ــذه اول خ ـس ــارة ل ـغــولــدن سـتــايــت
امــام ساكرامنتو منذ آذار  ،2015وقد
ط ــرد خــالـهــا م ــدرب ــه سـتـيــف كـيــر من

امللعب العـتــراضــه بـشــدة على ق ــرارات
الحكام.
ورغ ــم كــل ال ـص ـعــوبــات ،تـمـكــن غــولــدن
س ـت ــاي ــت مـ ــن فـ ـ ــرض شـ ـ ــوط اض ــاف ــي،
بفضل  35نقطة لستيفن ك ــوري و26
ل ـكــاي طــومـبـســون .لـكــن دي ـمــاركــوس
كــازنــز الــذي سجل  32نقطة ،واضــاف
ال ـي ـه ــا  12م ـتــاب ـعــة وت ـس ــع ت ـم ــري ــرات
حــاسـمــة ،تمكن مــن ق ـيــادة فــريـقــه الــى
فوز ثمني.
ٍ
كــذلــك ،فــاز ســان انطونيو سبرز على
دن ـف ــر نــاغ ـتــس  ،97-121وم ـي ـلــووكــي
باكس على فينيكس صنز ،112-137
وممفيس غريزليس على مينيسوتا
ت ـم ـب ــروول ـف ــز  ،99-107ويـ ــوتـ ــا ج ــاز
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـش ـ ــارل ـ ــوت هـ ــورن ـ ـتـ ــس -105
 ،98وواشـ ـنـ ـط ــن ويـ ـ ـ ـ ــزاردز ع ـل ــى نـيــو
اورلـيــانــز بيليكانز  ،91-105واتالنتا
هــوكــس عـلــى اورالن ـ ــدو مــاجـيــك -113
 ،86وانــديــانــا بايسرز على ديترويت
بيستونز .84-105
وهذا برنامج مباريات اليوم :بروكلني
نـتــس  -تــورون ـتــو رابـ ـت ــورز ،بوسطن
سـلـتـيـكــس  -لـ ــوس ان ـج ـلــس كـلـيـبــرز،
اوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر  -بورتالند
ترايل باليزرز.

أفاد نادي برشلونة اإلسباني بأن العبه
البرازيلي رافينيا الذي أصيب في مباراة السبت
ضد اتلتيك بلباو في الدوري اإلسباني ،يعاني
كسرًا في األنف ،من دون تحديد مدة غيابه.
وكان العب خط الوسط قد استبدل في الدقيقة
 55من مباراة السبت ،والدم يسيل من أنفه
بعدما اصطدم به زميله حارس املرمى األملاني
مارك أندريه تير ـ شتيغن لدى خروجه لقطع
إحدى الكرات العالية.

إيران تعود عن قرار منع فريق
أميركي من دخول البالد
عادت إيران عن قرارها بمنع فريق مصارعة
أميركي يعتزم املشاركة في دورة تستضيفها،
من الدخول الى البالد ،وذلك في أعقاب قرار
قضائي فيدرالي بتعليق العمل بمرسوم
الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي يحظر
دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة.
وكانت وزارة الخارجية اإليرانية قد أعلنت
الجمعة رفض منح تأشيرة للفريق ،انطالقًا من
مبدأ املعاملة باملثل إزاء املرسوم املثير للجدل.
إال أن الوزارة نفسها عدلت موقفها في ضوء
القرار القضائي األميركي.
وقال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف «سيتم إصدار تأشيرة دخول
للمصارعني األميركيني» ،وذلك في تغريدة
األحد عبر حسابه الرسمي على «تويتر».
ومن املقرر أن يشارك الفريق األميركي في
دورة دولية في الجمهورية اإلسالمية تقام في
 16و 17الحالي.

