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أولمبياد لندن

السبت  28تموز  2012العدد 1769

شمس األولمبياد أشرقت في لندن :حان

أمس ،لم تكن لندن كما
من ذي قبل .أمس ،كانت
لندن الحدث .حدث انتظرته
مدينة بأسرها لسنوات.
الضباب الذي لطاملا احتل
سماءها استراح أمس ،وترك
املكان لشمس أشرقت
ً
مساء ...إنها شمس
األوملبياد .املشهد كان
ً
جميال في لندن أمس ،بل قل
رائعًا .لندن فتحت ذراعيها
للعالم بأسره في ملعبها
األوملبي ،معلنة بدء الحلم.
الجميع كان حاضرًا في حفل
افتتاح األوملبياد :من امللوك،
إلى الرؤساء ونجوم الرياضة
التاريخيني وآالف املتفرجني،
فيما كان املاليني حول
العالم يصفقون إليقاد
الشعلة األوملبية .حانت
لحظة الحقيقة إذًا .من اليوم
وحتى  12من الشهر املقبل
سيستمتع العالم بشتى
املسابقات الرياضية ومئات
النجوم الذين سيزرعون ٌ
أرض لندن بإبداعاتهم .أرض
ُ
ستذرف عليها دموع الفرح
حينًا ،ودموع الخيبة حينًا
آخر .من اليوم وحتى حفل
الختام ،سيلمع الذهب في ً
لندن .إنه األوملبياد ...أهال
بكم في لندن.

مالعب فرنسا ّ
عقوبات مخففة بحق «املشاغبني» الفرنسيني في كأس أوروبا

لم تكن عقوبات ايقاف الالعبني املخالفني بحجم التوقعات (فرانك فيف  -أ ف ب)

ب��دت ال�ع�ق��وب��ات ال�ت��ي اق��رت�ه��ا اللجنة
التأديبية التابعة لالتحاد الفرنسي
ل � �ك� ��رة ال � �ق � ��دم أم� � ��س ع� �ل ��ى ال�ل�اع �ب�ي�ن
ال� ��دول � �ي �ي�ن «امل � �ش ��اغ � �ب �ي�ن» ف� ��ي ك ��أس
اوروب��ا  2012خفيفة جدًا ،اذ تم وقف
س �م �ي��ر ن� �ص ��ري وج �ي ��ري �م ��ي م�ي�ن�ي��ز
لثالث مباريات ومباراة واح��دة على
التوالي ،بينما اكتفت اللجنة بتأنيب
الثنائي اآلخ��ر ح��ات��م ب��ن ع��رف��ة وي��ان
مفيال وطلبت منهما االنضباط.
ورف� � ��ض رئ� �ي ��س االت � �ح� ��اد ال �ف��رن �س��ي
ن��وي��ل ل��و غ��راي�ي��ه التعليق ع�ل��ى ق��رار
اللجنة التأديبية ،مكتفيًا بالتوضيح
ً
أن هناك «اح�ت�م��اال لالستئناف ،وما
دام االج� ��راء م�س�ت�م�رًا ف�ل��ن أدل ��ي ب��أي
تعليق».
سياق متصل ،كأن املشكلة التي
وفي
ٍ
واج �ه �ه ��ا ب ��ن ع ��رف ��ة ب �س �ب��ب ت�ص��رف��ه
تجاه م��درب املنتخب الوطني ل��وران

بالن خالل كأس اوروبا ال تكفيه ،فقد
عراك مع مدير اعماله
دخل والده في
ٍ
امام مقر االتحاد الفرنسي بعد مثول
ال�ل�اع��ب ام ��ام ال�ل�ج�ن��ة ال�ت��أدي�ب�ي��ة ال��ى
جانب نصري ومفيال.
ول� ��م ت �ت �ج��ه االن� �ظ ��ار ال� ��ى داخ � ��ل مقر
االت �ح��اد ال�ف��رن�س��ي ف�ق��ط ،ب��ل ّ
تحولت
ع��دس��ات ال�ك��ام�ي��رات ال��ى خ ��ارج املقر
ل �ت �ص��وي��ر «امل� �ع ��رك ��ة» ال �ح��اص �ل��ة بني
وال��د بن عرفة ومدير اعماله ميشال
اوازين.
«ح � � � ��اول وال � � ��د ح ��ات ��م ان ي�ن�ط�ح�ن��ي
ونجحت في تجنبه ،لكنه ضربني من
الخلف واسقطني ارضًا» ،هذا ما قاله
م��دي��ر اع �م��ال الع ��ب وس ��ط نيوكاسل
يونايتد االنكليزي ،مضيفًا« :حاتم
ال يتحدث مع والده منذ فترة طويلة،
ي �ج��ب ان ي �ت �ح �ل��ى (وال � � ��د ب ��ن ع��رف��ة)
بشيء م��ن ال�ك��رام��ة ،ينتظر فرصة ان

ارد عليه ،لكن االجدر أن نتركه غارقًا
في جنونه».
ام��ا وال��د ب��ن ع��رف��ة ،فتوجه ال��ى مدير
ً
اعمال بن عرفة قائال« :لقد سلبتني
ول��دي! اال تشعر بالخجل؟ لقد سلب
م�ن��ي ول ��دي م�ن��ذ ث�لاث��ة اع ��وام .ل��م اره
منذ خمسة اشهر ،جئت الى هنا من
اج ��ل م�س��ان��دت��ه ،ك��ل م��ا اري� ��ده ه��و ان
يراني ولدي مجددًا».
وح�ض��ر ب��ن ع��رف��ة ال��ى جلسة اللجنة
ال �ت��أدي �ب �ي��ة ب �ص �ح �ب��ة م ��دي ��ر اع �م��ال��ه
وخ� � � ��رج م � ��ن ال � �س � �ي� ��ارة ع� �ن ��د م��دخ��ل
م�ق��ر االت �ح��اد م��ن دون ان ي��دل��ي ب��أي
تصريح ،وذلك خالفًا ملفيال ونصري
ال� �ل ��ذي ��ن وص �ل��ا ب �س �ي��ارت �ي �ه �م��ا .ول��م
ي �ح �ض��ر م�ي�ن�ي��ز ش�خ�ص�ي��ًا ب ��ل ارس ��ل
ً
م �م �ث�لا ع �ن��ه ،ب �ي �م��ا غ� ��اب ب �ل�ان ال ��ذي
ُ
طلب منه تقديم شهادته لكنه لم يكن
ملزمًا بهذا االمر.

