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زيدان يف امليـزان ..تسـويغ )النـطحة( نـسف ألعراف كـرة القدم

بغداد/ ابو مهند االمني
ــتــــــــداء انــنــي مــن اشــــــــد اب
املـعـجـــبـــني بـفـــن الـالعـــب
الــدولـي زيـن الــديـن زيــدان
وزاد اعــجــــــــــــــــــــــــابــــــــي بــه يف
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ـــة زيـــدان هـــو تــســــويغ فـعل
ضـرب لكل القـيم واالخالق
واالعـراف الـريــاضيـة حـيث
ان مــن اهــم املــيـــــزات الــتــي
يـجـــب ان يـــتـحـلـــــــــى بـهـــــــــا
الالعب هي: الصبر وضبط
الـــنـفــــــس واالنـــــــــاة وعـــــــــدم
االجنــــــرار وراء االســتفــــــزاز
ــــرى الـكــثــيــــر مــن لــــذلـك ن
املدربني العـامليني واحملليني
يــــــســتــبـعــــــــدون الـالعــبــني
سـريعـي االنفعـال والغـضب
مـــن فـــــــــرقـهـــم بـل انـهـــم ال
يـستـدعــونهم للفـريق. وهم
ـــرأيـي مـحقـــون يف ذلـك اذ ب
ـــوفــــر اربعـــة مــنهـم يف لـــو ت
الـفــــــريـق فــــــانـه ال مـحــــــال
ســيخـــســـــر مهــمــــا امــتلـك
افـراده مـن عنـاصــر التفـوق

على الفريق اآلخر.
إذ من الـسهل استفـزاز مثل
هــؤالء الالعـبـني وبــالـتــالـي
يـؤدي ذلك الـى طـردهـم ثم

خسارة فرقهم.
ان االمـثـــال كـثـيـــرة بــشـــأن
الفــرق الـتـي تخــســر جهــود
العـبيهـا وعلـى سبـيل املثـال
ال احلـــــصـــــــــــر فـــــــــــان رونـــي
الالعـب االجنليـزي الـشـاب
كان احد اهم اسباب خسارة
انكلترا امام الـبرتغال حيث
ـــــاراة طـــــرد مــن املــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وخسـر فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريقه
ـــــــر جـهـــــــوده ثــم خـــــســــــــــــــــــــــــــــ

املباراة.
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ابــدًا لم يكـن تصـرف زيـدان
دفاعًا عن الكـرامة بل اهانة
لكــرامـته وكــرامــة فــرنــســا
والكـرامـة العــربيــة النه من
اصـــــول عـــــربــيـــــة خـــــاصـــــة
استـعمــالـه )النـطح( املـثيــر
ـــــة لـــــرد لالشــمــئـــــزاز وســيل
االسـتفــزاز الــذي صــدر من

الالعب االيطالي جتاهه.
ـــــى مـــــا وكـــــان افــضـل رد عل
تلفظ به الالعـب ماتـيرازي
بحـق زيدان هـو بذل اقـصى
اجلهــــود مــن قــبل االخــيــــر
لـكي يحقق حلم اجلمـاهير
الفــرنــسيــة والعــربيــة )بعــد
فــشل الفــريقـني العــربـيـني
الـتـــونــسـي والـــسعـــودي يف
ـــة االولـــى( تخــطـي املــــرحل
بـالفوز بـكأس العـالم للـمرة
الـثانية وكـان قاب قوسني او
ــــة زيــــدان. ــــى لــــوال فـعل ادن
اقـول كـان حـريـًا بـزيـدان ان
يبـذل اقـصــى جهـوده لـيثـأر

لكرامته.
تسويغ ما قام به

زيدان سابقة خطرة
ان مجــرد الصفـح عن فعلـة
زيدان هـو غيـر صحيح فـما
بـالك يف من يسـوغ فعلته؟!
انهـا فعاًل سـابقـة خطـرة، اذ
ان تـشجيع ذلك الفعل يعد
حتديًا كـبيرًا لقانـون اللعبة
الـشعـبيـة االولــى يف العــالم
ونـسفــًا العــراف كــرة القــدم
وطقــوسهـــا وحالوتهــا. وان
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التكرمي.
ـــــى كل ذلـك كــــــان يجــب عل
زيـدان ان يفكـر به الف مـرة
كـــــي ال يــقــع يف احملــــــــــــــــذور
انـصــافــًا لـتــأريخـه الكــروي
خــاصــة ان يــشــارك يف آخــر
ــــًا ــــديــــال، ثــم عــــرفــــان مــــون
بــاجلـمـيل الــذي صـنـعه له
الرئيس شيراك واجلماهير
الــتــي وقـفــت بـجـــــــانــبـه يف

اثناء سير املباريات.
االعتذار لالطفال ال

يكفي
الـغـــــــريــب يف امـــــــر زيـــــــدان
ـــــداًل مــن )الـكـــــابــنت(! انه ب
االعـتــراف مبــا اقـتــرفه مـن
فـعل شــــائــن خــــاصــــة بعــــد
غـفــــــــران جــمــــــــاهــيــــــــره لـه
ـــيـــــــس واســـتـقـــبـــــــــال الـــــــــرئ
ــــســي له والعــضـــــاء الفـــــرن
الفــريق يف قـصــر االلـيــزيه
اخـذته الـعزة بـاالثم ليـقول
انه غـير نـادم على مـا فعله!
امــا اعتــذاره لالطفــال فـلم
يكـن ذا قـيـمــة اطالقــًا النه
اصـر على خـطئه من خالل
تصــريحه بعـدم نــدمه علـى
نــطـح الالعــب االيــطــــالــي.
ــمــــــــًا ان اجلــمــــــــاهــيــــــــر عـل
الفـرنسيـة عندمـا غفرت له
كــــــان مــن قــبــيـل االشفــــــاق

عليه وليس تسويغ فعله!
هل كان فعله دفاعًا

عن الكرامة حقاً؟!
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وحـولها ركنـية بصعـوبة. ثم
ــمـــــــا انـه احـــــــرج فـــــــريـقـه أّي
احــراج حـيــث بقــي بعــشــرة
العبـني اضافة الـى انه خير
مـن يحــسـن تـنفـيــذ ضــربــة
اجلـــزاء فلــو كــان مــوجــودًا
فــــــان حـــظــــــوظ املــنــتـخــب
ـــالفـــوز بكــأس الفــرنــسـي ب
العـــالـم اكـثـــر مــن الفــــريق
االيـطــالـي عـنــدمــا يحـتكـم
الفــــــريقـــــان الـــــى تــنفــيـــــذ
ضربات اجلـزاء، اقول ان ما
فعله زيــدان يف تلـك املبــاراة
جتــــــاه الالعــب االيــطـــــالــي
مهـمــا كــانـت االسـبــاب يعــد
خـطـيـئــة بـحق نفــسه وحق

فريقه وحق جماهيره.
هل جزاء االحسان اال

االحسان؟!
لقـــد كـــان زيـــدان قـــد قـــرر
االعتــزال دوليــًا بعـد خـروج
ـــــســي مــن الـفــــــريـق الـفــــــرن
املـرحلة االولـى يف مونـديال
2002م اذ لـم يفعل شـيئـًا يف
ــــديــــال وكــــان يف ذلـك املــــون
اســوأ حــاالته! وكــانت لـفتــة
نـادرة من الرئيـس الفرنسي
شيـراك آنذاك عنـدما جعل
زيــــــدان يـعــــــدل عــن قــــــراره
ــــاالعــتــــزال دولــيــــاً، ثــم ان ب
الــرئيـس نفـسه كـان يهـاتف
زيــــــدان طــــــوال مــبــــــاريــــــات
ــــــســي يف الـفـــــــــريـق الـفـــــــــرن
املونديال االخير ولم يحظ
العـــب آخــــــــــر مبـــثـل هــــــــــذا
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اللحـظــات خــاصــة انه قـبل
خـمس دقـائق من طـرده قـد
نفــذ رأسيــة جمـيلــة وذكيــة
ـــــــصـــــــــــــدى لــهـــــــــــــا وال اروع ت
احلــارس االيـطــالي بــوفــون
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تـسـبب يف طـرده مـن املبـاراة
بينمـا كان فـريقه الفـرنسي
بأمس احلـاجة الـى جهوده،
ورمبـــــا كـــــان يـــســتــطــيع ان
يــفــعــل شــــيــــئــــــــــــــًا يف تــلــك
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لكــأس العــالـم يف الــدقــائق
العشـر االخيرة مـن الشوط
الـثـــانـي االضـــايف بـنــطـحه
الالعـب االيــطــالـي مــاركــو
مـــاتـيـــرازي يف صـــدره ممـــا
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املـونـديــال االخيـر النه كـان
يف احـــــســن حــــــاالتـه عـالوة
ــــــى ذلـك فــــــانــنــي كــنــت عـل
افـتخــر به النه عــربي. لـكن
مـا فعله يف املـباراة الـنهائـية
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رفـض لويـز فيلـيبي سكـوالري املديـر الفنـي ملنتخب
الـبرتغـال عرضـا من االحتـاد البـرازيلي لكـرة القدم
لتولي تـدريب منتخـب "السامـبا" الذي قـاده للفوز

بكاس العالم عام .2002
وقــــــال مـــتحــــــدث بــــــاســم سـكــــــوالري إن املــــــدرب
البــرازيلـي اختــار الـبقــاء يف أوروبــا مع عــائلـته،
لـكــنه لــم يقـــــرر بعــــد مــــا إذا كــــان سـيــبقـــــى مع

البرتغال.
وأكــد مـتحــدث بــاسـم االحتــاد الـبـــرازيلـي لكــرة
القدم عرض املهمـة على سكوالري، لكنه قال إن
االحتــاد لـم يقـــرر بعــد مــسـتقـبل املــديـــر الفـنـي

احلالي كارلوس ألبرتو باريرا.
وصعــدت البــرتغــال بقيــادة سكـوالري إلـى الـدور
قــبل الــنهــــائـي لـكــــأس العــــالـم، بـيـنـمــــا خــــرجـت
الـبرازيل الفـائزة بكـأس العالـم خمس مـرات بعد

هزميتها أمام فرنسا يف دور الثمانية.

سكوالري يرفض عرضاً
لتدريب الربازيل  برلني/اف ب

بعـد جنـاح أملـانيـا يف تـنظـيم
نهائـيات بطولـة كأس العالم
لــكــــــــرة الـقــــــــدم 2006 الـــتـــي
اختـتمـت يف وقت ســابـق من
ــــــــــــوع قــــــــــــررت هــــــــــــذا االســـــب
العـــاصـمـــة االملـــانـيـــة بـــرلـني
الـتقــدم بـطلـب السـتـضــافــة
دورة االلعـــــاب االولــيــمــبــيـــــة

لعام2016.
ويقـــــول كالوس فـــــوفـيـــــريـت
عــمــــــدة بــــــرلــني احلــــــاكــم إن
أفـــضل فـــــرصـــــة للــمـــــديــنـــــة
لـلـفـــــــوز بـحـق اســتــــضـــــــافـــــــة

ـ ـ ـ

كواالملبور/ أ ف ب
اجـرى االحتاد اآلسيـوي لكرة
القدم يف اجتماعه االخير يف
كـــوال المـبـــور تعــــديالت علـــى
نـظــام الـتــأهل الــى نهــائـيــات

كأس امم آسيا عام .2011
وجــــــــاء يف قــــــــرارات االحتــــــــاد
اآلسيــوي ان املنـتخبـات الـتي

ـ ـ ـ

االحتاد اآلسيوي جيري تعديالت عىل نظام التأهل إىل كأس آسيا 2011
وعـلــــــــى صـعـــيــــــــد
االنــــــــديــــــــة، وافـق
االحتــاد اآلسيـوي

علـى مشاركـة الفرق
االسـتــــرالـيــــة يف مـــســــابقــــاته
لـعــــــــــــام 2007، كـــــمــــــــــــا ســـــمـح
لفـيـتـنــام وتـــايالنــد بــاشــراك

فريق واحد فقط.

ـ ـ

وبـــــــاكـــــســـتـــــــان وســـــــريـالنـكـــــــا
وطـــاجــيكــسـتـــان والفـيلـيـبـني
عـلــــــــى اســـتــــضــــــــافــــــــة "كــــــــأس

التحدي" عام .2008
يذكـر ان كأس امم آسيا 2007
ســـــتــقــــــــــــــام يف اربــع دول هـــــي
تايالنـد واندونـيسيـا وفيتـنام

وماليزيا.

ـ

17 منتخـبا يف نـسختي 2008
و2010 الـى نهائيات كأس امم
آسيـا 2011 مباشـرة، ويف حال
كــــــــــان الــــبــــــطـل هــــــــــو ذاتـه يف
النـسختني، فـان ثـانـي نسخـة
2010 يـرافقه الــى النهـائيـات

القارية.
وتتنـافس دول تـايوان والـهند

ـ ـ

حتتل املـراكــز الثالثـة االولـى
يف نهـــائـيـــات كـــأس امم آسـيـــا
ـــــــــة ـــــــــدول 2007 ومــــنــــتـخــــب ال
املـضيفـة للـبطـولــة ستـشـارك
مـبـــاشـــرة يف الـنهـــائـيـــات عـــام

2011.
كـمـــا قـــرر تــــأهل بــطل "كـــأس
التحـدي" الـتي يـشــارك فيهـا

ـ ـ

برلني تضع عينيها عىل تنظيم اوليمبياد 2016
للغـــايـــة" الولـيـمـبـيـــاد 2016
علــى غــرار اولـيمـبيــاد 2008
بــبـكــني واولــيــمــبــيــــــاد 2012

بلندن. 
وأكـد فـون بـويـست أن أملـانيـا
يـجـــب أن تـــــــســـتـفـــيـــــــــد مـــن
االعجـــــــاب الـــــــدولــي الـــــــذي
نــــــالــتـه علــــــى "تــنـــظــيـــمهــــــا
اخلالي مـن املشاكل لبـطولة

كأس العالم". 
ولكنه أضـاف أن االمـر يعـود
يف الــنهـــــايـــــة إلـــــى الـلجــنـــــة
االولـــيـــمـــبـــيــــــــة االملــــــــانـــيــــــــة
لـتحـــديـــد املـــديـنـــة احمللـيـــة
الــــتــــي يـجــــب أن تــــتـــــــــــرشـح

الستضافة االوليمبياد. 
وقبل 13 عـامـا انـتهت جهـود
بــــــرلــني الســتـــضــــــافــــــة دورة
االلـعاب االوليمبية يف 2000
بإحـراج كبيـر عندمـا احتلت
املـــــركـــــز االخــيـــــر بــني املـــــدن
الـست املتنـافسـة الستضـافة

احلدث. 
ويــرى فـــوفيـــريت أن الـطـلب
الـــــــذي تقــــــدمـــت به بــــــرلــني
آنــذاك يف املـــرحلــة الـتــالـيــة
لـتوحيد املدينـة مباشرة كان
"عـرضـا ليـس احتـرافيـا إلـى
حـــد مـــا" وأن بـــرلـني خـطـت
خـطـــوات واسعـــة مـنــــذ ذلك
الــوقـت بـتـطــويـــر جتهـيــزات
ومالعـب ريـــاضـيـــة جـــديـــدة
والبنيـة التحـتية إلـى جانب

"إعادة تشكيل املدينة". 
وأضاف فـوفيريـت أن "برلني
تــــســتـحق احلـــصــــــول علــــــى
ـفــــــــــــــــــــرصــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــرى". ـ ـ

الــتجـــربــــة ولكــنهـــا حـــاولـت
مجــــــددا وجنحــت يف الفـــــوز
بـتنـظـيم االولـيمـبيــاد ولـكن

يف وقت الحق.
وأصــــر فــــوفـيــــريــت علــــى أن
العـــاصمــة االملـــانيــة مـــدينــة
"نــــــــاضـجــــــــة ومـــنــــــــاســـبــــــــة"

الستضافة االوليمبياد.
وتـــأتـي أنـبـــاء تـفكـيـــر بـــرلـني
اجلـــــــــدي يف اســـتـــــضـــــــــافـــــــــة
االولـيـمـبـيـــاد مـتـــزامـنـــة مع
إعالن والتر فيلتروني عمدة
العـــاصمــة االيـطـــاليــة رومــا
عــن عـــــــزم مـــــــديــنــتـه عـلـــــــى
االنـــــــسـحـــــــــاب مـــن ســـبـــــــــاق
استضافة اوليمبياد .2016

وقال فيلـتروني "إن الظروف
لـيــسـت مـنـــاسـبـــة لـتـــرشــيح
رومــــــــــا" يف إشــــــــــارة إلــــــــــى أن
الــــتــكـلـفــــــــــة الــــبــــــــــاهــــــظــــــــــة
السـتضـافـة االولـيمـبيـاد قـد
حتـدث انـشقـاقــا يف حكـومـة
يــســـار الـــوسـط االيـطـــالـيـــة
الـتي حتـكم حــاليـا بـأغلـبيـة

ضئيلة. 
اال أن جـــــانــيـــــو بــتـــــروتــــشــي
رئـيــس اللجـنــة االولـيـمـبـيــة
االيطالية ناقض تصريحات
فيـلتـــروني فـيمــا بعــد وقــال
إنه مــــازال يعـتقـــد "أن رومـــا
قــــادرة علـــى الـتقـــدم بــطلـب
اسـتـضـــافـــة االولـيـمـبـيـــاد يف

املستقبل القريب". 
أمــا عمـدة مــدينـة هــامبـورج
االملــانيــة أولي فــون بــويــشت
فـقــــــــد أوضـح أن مــــــــديـــنـــتـه
تخطط لوضع "فكرة جذابة

نفـــسهـــا كـــان دلـيـال علـــى أن
بــرلـني قــادرة أيـضـــا علــى أن
تــكــــــــــون "مــكــــــــــانــــــــــا رائـعــــــــــا
السـتــضـــــافـــــة دورة االلعـــــاب

االوليمبية".
ويف حـــــــــــــــوار إذاعــــــي أكـــــــــــــــد
فـوفيـريت أن املنـافسـة دائمـا
مـــا تكــون قــويـــة علـــى الفــوز
بـتنـظـيم االولـيمـبيــاد ولـكن
ال يـــــــوجـــــــد مـــــــا يـخـجـل أي
مــــديـنــــة يف إقــصـــــائهــــا مـن
املـنــــافـــســــة يف املــــرة االولــــى.
فقد عـانت العديـد من املدن
االولـيمبية االخـرى من هذه

ـ ـ

االولــيــمــبــيــــــاد ســتـكــــــون يف
االرجـح يف 2020 ولــكـــن مـــن
االفضل للـمدينـة "أن جترب
حـــظهــــا" قــبل هــــذا املــــوعــــد
بـأربعة أعـوام لتجعل العـالم
يدرك "أنـها جـادة يف رغبتـها

يف استضافة االوليمبياد".
وأوضح فــوفـيــريـت أن جنــاح
بــرلـني يف استـضــافــة نهـــائي
بــطــــولــــة كــــأس العــــالـم بـني
إيطاليـا وفرنسـا على امللعب
االولـــيـــمـــبـــي بـــــــــاملـــــــــديـــنـــــــــة
واســتـــضــــــافـــتهــــــا قـــبل ذلـك
ملبــاريــات مـهمــة بـــالبـطــولــة

جوهانسبورغ/ أ ف ب
اكــد املــدافع الــدولـي الفــرنـسـي ليـليــان تــورام انـه "يفكــر"
مبستقبله مع املنتخب الفرنسي لكرة القدم، مشيرا الى

ان امامه سنتني من اللعب على مستوى عال.
وصـرح تـورام الـذي املح خالل مـونـديـال 2006 الـى احتمـال

اعتـزاله اللـعب دوليـا، يف مـؤمتـر صحـايف يف جـوهـانـسبـورغ "
حـول مـسـتقـبلـي مع املـنتـخب. يف الــوقت احلـاضـر، انـي افكـر

مليا يف االمر".
وكان تـورام )34 عامـا( اعتزل بعـد امم اوروبا 2004 يف البـرتغال
قـبـل ان يعــــود عـن قــــرار االعـتــــزال صـيـف العــــام 2005 مع زيـن

الــــديـن زيــــدان وكلــــود مــــاكــيلــيلـي بــطلـب مـن املــــدرب رميــــون
دومينيك.

واكـد تــورام "تبقـى امـامـي فتـرة قـليلــة من الـزمـن. اعتقـد
بانها سنتان".

تورام "يفكر" بمستقبله مع املنتخب

روما/وكاالت
تبـاينت ردود أفعـال األنـديـة
اإليــطـــالـيــــة الكـبـــرى جتـــاه
الـعقـــوبــــات املقــــررة علـيهـــا،
فـــوصف الفــرنــسـي ديــديـيه
ديــــــشــــــــان املــــــــديــــــــر الـفـــنـــي
للــيـــــوفــنــتـــــوس مهــمــتـه مع
الـفـــــــــريـق املـــــــــوســـم املـقـــبـل

بالـ"مستحيلة".
وقــال ديشـان يف تصـريحـات
أبــــرزتهــــا مـجلــــة "فــــوتـبــــول
إيطـاليـا": "إنهـا مهمـة شبه
مـــــســـتحـــيلــــــة أن نــنـجح يف
ــــــــــــدوري ــــــــــــى ال الـعــــــــــــودة إل
اإليـــطــــــالـــي خالل مــــــوســم
واحــــد، علـيـنــــا أن نـكــــون يف

أفضل حالة".
وكــانـت مـحكـمــة فـيــدرالـيــة
إيــطــــالـيــــة قــضــت بهـبــــوط
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ديشان: عودتنا للدرجة األوىل شبه مستحيلة.. مانشيني: اإلنرت أحق باللقب
االعــتــبـــــار أن أبـــــرز جنــــــومه
سـيغــادرون الفــريق للهـروب
مـــن الـلـعـــب يف الــــــــــدرجــــــــــة

الثانية.

الـــثـالثــــــــة األولــــــــى يف دوري
الــــدرجــــة الـثــــانـيــــة املــــوسـم
املقبـل رغم خصم 30 نقـطة
مـن رصـيــــده مع الــــوضع يف

الــيــــــوفــنــتــــــوس والتــــســيــــــو
وفـيـــورنـتـيـنـــا إلـــى الـــدرجـــة
الـثـــانـيـــة مع خـصـم نقـــاط
من رصيـدهم املـوسم املقبل
بـسبب تـورطهم يف فضـيحة
الـتالعب يف نتـائج مبـاريات
الــدوري اإليـطــالـي، وكــانـت
أقــــصــــــــى الـعـقــــــــوبــــــــات مـــن
نـصـيـب "الــسـيـــدة العجــوز"
بـخـــــصـــم 30 نـقـــــطـــــــــة مـــن
رصـيـــدهـــا وجتـــريـــدهـــا مـن
لقــبــي الـــــدوري املـــــوســمــني
املــــــــاضـــيـــني، كـــمــــــــا قــــضـــت
بـخـــــصـــم 44 نـقـــــطـــــــــة مـــن
رصــــيــــــــــد مــــيـالن املــــــــــوســــم
املـــاضـي وخـصـم 15 نقـطـــة

منه املوسم املقبل.
ويـحـــتـــــــاج الـــيـــــــوفـــنـــتـــــــوس
الحـــتـالل أحـــــــــد املـــــــــراكـــــــــز

نيودلهي/ أ ف ب
ذكـرت وكالـة االنبـاء الهنـدية ان قـائد املـنتخب الهـندي لـكرة الـقدم
الــســابق يف. بـي. ســاثـيــان انـتحــر أمــس االول بــالقــاء نفــسه حتـت

القطار بالقرب من مدراس )جنوب شرق(.
ووجـدت الـشـرطـة الـى جـانـب اجلثـة ورقـة كتـب فيهـا انه وضع حـدا

حلياته بسبب الديون املتراكمة عليه. 
وكــان ســاثيــان )40 عــامــا( لـعب مــدافعــا يف املنـتخـب من 1980 الــى
1995، ودافع عـن الــوان عــدد مـن االنــديــة املــشهــورة مـنهــا مــوهــون

باغان وايست بنغال.
وبعـد اعتزاله اللعب، انضم ساثيان الـى مجموعة املدربني التابعني
لالحتــاد الهـنــدي للعـبــة وابــرز مـنـصـب تــواله هــو مــســاعــد مــدرب

املنتخب ستيفن كونستانتني عام .1996
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انتحار قائد منتخب اهلند السابق

روما/اف ب
يقتـرب املــدرب االيطــالي مـارتــشيلـو لـيبـي من
تــدريب نـادي مـانـشــستـر يـونــايتــد اإلجنليـزي
بعــد استقـالـته من تــدريب املـنتخـب اإليطــالي
بعــد أن فـــاز معه بـبـطــولــة كـــأس العــالـم 2006

لـيـبـي يـسـتـعد ملانـشـسـرت يـونـايـتــد!
األخـيــــرة يف املــــانـيــــا. و يـتـعلـم لـيـبـي حــــالـيــــا
اســـاسيــات اللغــة اإلجنـليــزيــة و هــذا مــا يــؤكــد
صحــــة إنــتقــــالـه للـــشـيــــاطـني احلـمــــر خـلفــــاً
لـالسكــــوتلـنـــدي فـيـــرجــســـون الـــذي يـبــــدو انه

يقضي أيامه األخيرة مع النادي اإلجنليزي.

مدريد/ أ ف ب 
أفسـد العـداء الكيـني ويلفـريـد بـونغـي احتفـاالت البحـريـني رشيـد
رمزي بعيد ميالده الـسادس والعشرين عنـدما تغلب عليه يف سباق
800 م يف لقــاء مــدريــد الــدولـي، احــدى مــراحل اجلــائــزة الكـبــرى

السوبر التي يشرف عليها االحتاد الدولي اللعاب القوى.
وجنح بــونغي، بـطل العـالـم للمـسـافــة ذاتهــا داخل قـاعـة، يف احـراز
املــركــز االول بفـضل ســرعـته الـنهــائـيــة يف االمـتــار االخـيــرة بــزمـن
69ر43ر1 دقـيقة وهـو رقم قيـاسي للقـاء مدريـد، فيمـا اكتفـى رمزي،
صــاحب الـثنــائيـة يف مـونـديـال هلـسـنكي )800 م و1500 م(، بـاملـركـز
الثــاني بـزمـن 05ر44ر1 دقيقـة وهـو رقـم قيــاسي شخـصي بــالنـسبـة
اليه.وهي املرة الثـانية على التـوالي التي يفشل فيهـا رمزي، املولود
يف 17 متـوز 1980، يف احـراز املـركـز االول بعـدمـا حل ثـانيـا يف سبـاق
1500 م خلف عــداء كيـني اخــر هــو دانيــال كيـبتــشيــرتــشيــر كــومن

وذلك يف لقاء روما، املرحلة الثالثة من مسابقة الدوري الذهبي. 
وقـال بــونغي "انه اجنـاز رائع بـالنـسبــة لي، فهـو الفـوز الثــالث علـى
التــوالي بعـد لقـاءي بـاريـس ولــوزان كمــا هي املــرة الثــانيـة يف مـدى
اسبوعني انزل فـيها حتت 45ر1 دقيقة، وأعتقد انه بامكاني حتقيق
42ر1 دقـيقــة يف لقــاء زيــوريخ" يف 18 آب املقـبل يف اجلــولــة الــرابعــة
من الـدوري الذهـبي.اما رمـزي فقال "انه اول سـباق لي هـذا املوسم
يف مـسـافـة 800 م وانـا راض عـن النـتيجـة الـتي سجـلتهــا خصـوصـا
وانـني حـطمـت رقمـي القيــاسي الـشخـصي"، مـضيفـا "سـأشـارك يف

سباق 800 م يف ستوكهولم".
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العداء بونغي هيزم رمزي يوم عيد ميالده

خطأ الشاطر زيدان بألف

ـســكـــــــــوالري رفــــض تـــــــــدريـــب الــــــســـمـــــــــابـــــــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ برلني عروس املونديال

ليبي يتعلم االنكليزية


