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محطات مف�صل ّية في يورو فرن�سا 2016
الأروع ..الأجمل ..الأف�ضل ..والأ�سو�أ
من كان األفضل ،ومن كان األسوأ،
باإلضافة إلى أجمل مباراة وأجمل
األه���داف ،مع تقييم جميع نواحي
اليورو ال��ذي أُقيم في فرنسا طول
مدة تزيد عن شهر ،نقدّمها بتج ّرد
وب��ع��ي��دا ً ع��ن ال��ت�لاع��ب اإلع�لام��ي
والنجوم وتفضيالت الجماهير.
ب���داي���ة ،ال ب��� ّد م��ن اإلش�����ارة إل��ى
أنّ نسخة يورو ُ 2016تعتبر األسوأ
في التاريخ على صعيد المستوى
الفني منذ انطالقها في العام ،1960
أو ع��ل��ى األق���ل األس����وأ م��ن��ذ ال��ع��ام
 ،1984وذل���ك بسبب المستوى
المنخفض جدا ً للاّ عبين وخصوصا ً
النجوم الكبار منهم .ويعود سبب
ه��ذا ال��ت��راج��ع ل��ع �دّة ع��وام��ل ،منها
التعب بعد موسم كبير لألندية،
باإلضافة إل��ى نظام البطولة الذي
سمح لمنتخبات صغيرة بالتأهّ ل،
وهذا أ ّثر سلبا ً على المستوى العام.
شاهدنا حوإلى  6أو  7مباريات عالية
المستوى فقط ،ولم يبدأ المستوى
باالرتفاع إلاّ عند الوصول إلى الدور
ربع النهائي .النجوم فشلت وحصلت
المفاجأة .من هنا سنعرض عليكم
تقييمنا للبطولة من جميع نواحيها
ّ
ومحطاتها وتفاصيلها.

المباراة األروع

ه��ي التي جمعت بين منتخبي
ويلز وبلجيكا في الدور ربع النهائي،
م��ب��اراة ُتعتبر األروع ف��ي ال��ي��ورو،
دخل فيها مجموعة من أجمل أهداف
ال��ي��ورو ،منها تسديدة نيانغوالن
وه��دف روب��س��ون كانو ومزيج من
التغييرات التكتيكية واألل��ع��اب
الفردية والقتال ،إلى جانب الكثير
من الدراما.

الملعب األجمل

ه��و ملعب ال��ف��ي��ل��ودروم (ملعب

عندما يكون التحكيم بيد الأغبياء
ابراهيم وزنه
«ال��رج��ل المناسب في المكان المناسب» ،منهج
عملي وقرار إداري لو انتهجه أصحاب المؤسسات
ّ
والقيّمين على إدارة الجمعيّات والمؤسسات ،أو حتى
في االت��ح��ادات واألن��دي��ة الرياضيّة ،لجاء الحصاد
طيّبا ً وال��نّ��ت��اج وف��ي��را ً والتدابير صائبة والقرارات
ع��ادل��ة ،وف��ي ه��ذه ال��ح��ال ،ل��ن نسمع االعتراضات،
وستتالشى األخطاء كما ستخرس ألسنة السوء،
فتغيب مفردات التخوين وتسقط نظرية المصالح
الضيّقة و«المحسوبيات».
بالمقابل لو حصل العكس ،وانتهج أصحاب القرار
مبادئ التعيين االرتجالي ،أو تكليف المق ّربين ودعم
ّ
المبخرين ،وصوالً إلى تسمية فالن لمه ّمة ال يفقه
أسرارها أو يدرك معانيها ومعطياتها ،فهنا ستقع
الطامة الكبرى وستكون النتائج مخيّبة واالنتقادات
كبيرة ،ال بل ستتّسع دائرة االعتراض وصوالً إلى
المطالبة بالتغيير.
أتوجه إلى
ّمة،
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المق
��ذه
ه
في
نته
ي
بنا ًء على ما ب ّ
ّ
القيّمين على االتحاد اللبناني لكرة القدم ،وطبعا ً
من باب النصيحة ال الفضيحة ،وقبل أن يقع األسوأ
وتكبر رقعة االع��ت��راض ،فيا ليتكم تسارعون إلى
إجراء النفضة الشاملة في لجنة الح ّكام أ ّوالً وثانيا ً
وثالثاً ،ألنّ ما سمعته من العاملين في هذا المجال

ن��ادي مرسيليا) في ضوء تحديثه
خصيصا ً للبطولة ،وظهر الفيلودروم
ّ
بحلّة رائ��ع��ة ج���داً ،ب��اإلض��اف��ة إلى
الشكل الخارجي الجميل والعصري.
ك��ان الجو خراف ّيا ً فيه ،ورأي��ن��ا أنّ
الجماهير ظهرت بشكل رائع في هذا
الملعب.

أجمل هدف

هو ه��دف شاكيري الخرافي في
مرمى بولندا بسبب روع��ت��ه ،وإلى
جانبه هدف كريستيانو رون��ال��دو
الذكي جدا ً في مرمى المجر في الجولة
األولى من خالل كعبيّة مو ّفقة.

اللحظة األسوأ

باإلعجاز حيث تفاعل الجمهور معه
بشكل أكثر من رائع.

وروسيا في الدور األ ّول ،وقد سقط
نتيجتها قتلى وجرحى.

الالعب األفضل

عالمة بيضاء

ع��ن��دم��ا أُص��ي��ب ن��ج��م البرتغال
كريستيانو رون��ال��دو في المباراة
النهائيّة (د .)25بالرغم من عدم
تقديمه المستوى المطلوب منه ،إلاّ
أ ّن��ه ال يستحق أب��دا ً أن يُصاب ،وال
ّ
نفضل أن
يستح ّقها أي الع��ب .ك ّنا
نرى تأثيره على المباراة من الداخل
وليس من الخارج.

مهاجم منتخب فرنسا أنطوان
ّ
واستحق اختياره الالعب
غريزمان،
�ج��ل ستة
األف��ض��ل ف��ي البطولة ،س� ّ
أه��داف ،وله كبير التأثير في إخراج
ألمانيا من اليورو.

اللحظة األجمل

عالمة سوداء

م���ع ان��ت��ه��اء م���ب���اراة آي��س��ل��ن��دا
وإنكلترا ،وفوز آيسلندا بإنجاز أشبه

استح ّقتها ح��االت الشغب التي
ح��ص��ل��ت ب��ي��ن ج��م��ه��وري إن��ك��ل��ت��را

كانت من نصيب رئيس فرنسا
هوالند ،الذي واكب جميع مباريات
منتخب ب�ل�اده ،وك��ان يتفاعل مع
المجريات بطريقة الفتة.

ّ
مستحق
ثناء

ألداء الفريق البرتغالي في المباراة
النهائيّة ،والروح القتاليّة الجماعيّة
التي ميّزت مسيرته خالل اليورو.

م َْن هو �إيدير لوبيز  ...خاطف الأ�ضواء؟
ربّما أتى اسم إيدير في المرتبة الثانية كأكثر
األسماء شهرة بعد كريستيانو رونالدو في ختام
يورو  ،2016وذلك عقب تسجيله الهدف الوحيد
في المباراة .هدف حمل معه اللقب إلى البرتغال
الغائبة عن نادي حمَلة األلقاب.
وفرض إيديرزيتو أنطونيو ماسيدو لوبيز
نفسه كنجم للقاء البرتغال مع فرنسا في نهائي
بطولة أوروبا ،عندما د ّون بطريقة رائعة الهدف
الوحيد (د ،)109بعد نزوله كبديل (د)79
لريناتو سانشيز العب بايرن ميونيخ األلماني،
أصغر العب يشارك ويت َّوج بلقب بطولة أوروبا.
وخالف إيدير صاحب الـ 28عاما ً (طوله
 188سم ووزنه  81كلغ) التو ّقعات منذ الدقائق
األولى لنزوله ،متسبّبا ً بإنذار للمدافع أومتيتي
نجم برشلونة ال��ج��دي��د ،وك��ذل��ك على باليز
ماتويدي العب باريس سان جيرمان ،باإلضافة
إلى استحواذه على معظم الكرات المشتركة
وتهديده مرمى هوغو لوريس أكثر من مرة.
وفي ضوء إحصائيّات العب ن��ادي ليل في
ال���دوري الفرنسي ،اضطر ال��م��د ّرب فرناندو
سانتوس إل��ى اصطحابه معه إل��ى بطولة
أوروب��ا ،خصوصا ً وأ ّن��ه ساعد ليل في احتالل
المركز الخامس والتأهّ ل إلى تصفيات يوروبا
ليغ بتسجيله ستة أهداف وصناعته ألربعة في

 13مباراة فقط.
وعلى المستوى ال��دول��ي لم يكن إيدير ذو
األص��ول األفريقية وتحديدا ً من غينيا بيساو،
ذاك الالعب الذي يعتمد عليه حتى قبل دقائق
من بداية المباراة النهائيّة ،حيث إنّ سانتوس
لم يعتمد عليه إلاّ في ست دقائق أمام آيسلندا
وسبع ض � ّد النمسا ،ول��م يلعب أس��اس� ّي�ا ً إلاّ
في مباراة واح��دة خ�لال التصفيات المؤهّ لة
لليورو ،وكذلك الحال في نهائيّات كأس العالم
في البرازيل ،من دون أن يشارك أساس ّيا ً في
التصفيات المؤهّ لة لذات المونديال.
وهذا الهدف (مصدر الفرح البرتغالي وأساس
اللقب) ،هو الرابع إليدير في ( )29مباراة دوليّة،
علما ً أنّ أهدافه الثالثة األخرى كانت في لقاءات
وديّة.
وتن ّقل إيدير بين عدّة أندية متواضعة قبل
الرحيل إلى براغا ( ،)2015 – 2012ومن ثم
سوانسي ال��ذي أع��اره إل��ى ليل الفرنسي في
شتاء  2016قبل أن يشتريه األخير في شهر أيار
الفائت بعقد يمت ّد ألربع سنوات.
ومن المتو ّقع أن يرتفع سعر إيدير في الموسم
المقبل في حال واصل التقدّم بالدوري الفرنسي،
من دون إنكار إمكانيّة قيام فريق جديد بمحاولة
ض ّمه إلى صفوفه.

انطالق تمارين منتخب لبنان لكرة القدم
 25العب ًا من الدوري المح ّلي تحت الغربلة
بدأ منتخب لبنان لكرة القدم أمس الثالثاء مرحلة جديدة
من التحضيرات استعدادا ً للدور المقبل من التصفيات
المؤهّ لة لنهائيّات كأس آسيا «اإلمارات .»2019
حصة تدريبيّة بشكل أسبوعي
وسيخوض المنتخب
ّ
على أن يبلور الجهاز الفني برئاسة المونتينيغري ميودراغ
رادولوفيتش في ضوئها الخطوات المقبلة ،المصحوبة
بعمليّات الغربلة والمراقبة.
واستدعى رادولوفيتش  25العبا ً شاركوا في البطولة
المحليّة ،بينهم عدد من الوجوه الجديدة ،لالنخراط في
التمرينة األولى على ملعب مج ّمع بئر حسن المهني.
وسيعمد الجهاز الفني الحقا ً إلى تقويم جهوز ّيتهم
وقابليّتهم الفنيّة استنادا ً إلى البرنامج المع ّد لهذه الغاية.
والالعبون هم :أحمد تكتوك ،مهدي خليل ،علي حالل،
مصطفى مطر ،محمد زين العابدين طحان ،حسين زين،
ن��ور منصور ،معتز بالله الجنيدي ،أن��س أب��و صالح،

ح ّقق منتخب لبنان للناشئين في
ك��رة السلّة (تحت  18سنة) فوزه
الثاني ضمن بطولة ال��ع��رب التي
ُتقام في اإلسكندرية (مصر) ،بفوز
ّ
مستحق على نظيره التونسي بفارق
 12نقطة ( ،)76-88وكان المنتخب
ق��د اس��ت��ه� ّل مشاركته بالفوزعلى
المنتخب العراقي بنتيجة ( 76ـ

محمد ص��ادق ،محمود أحمد كجك ،حسن أوم��ري ،وليد
إسماعيل ،حسن شعيتو ،أحمد جلول ،محمد حيدر ،عمر
الكردي ،غازي حنيني ،أبو بكر المل ،حسن عنان ،حسن
المحمد ،ربيع عطايا ،عالء البابا ،فايز شمسين وحسين
العوطة.
مع اإلشارة إلى استدعاء المدافع وليد إسماعيل كالعب
في صفوف نادي النجمة مع انتهاء عقده االحترافي في
إيران ،باإلضافة إلى ستة محترفين آخرين سيُصار إلى
استدعائهم عند خوض المباريات االستعداديّة الوديّة،
وهم :حسن معتوق ،هالل الحلوة ،باسل جرادة ،عدنان
حيدر ،علي حمام وجوان العمري.
هذا ،وسيخوض المنتخب أولى مبارياته التحضيريّة
في األول من شهر آب المقبل عندما يستضيف نظيره
األردن���ي في ب��ي��روت ،تليها م��ب��اراة في منتصف آب مع
منتخب قيرغستان.

.)61
وح ّول منتخب األرز تخلّفه بفارق
 15نقطة إلى فوز عزيز على خصمه،
الذي يُعتبر من المنتخبات القويّة.
وخ���اض منتخب األرز مباراته
الثالثة ض�� ّد ليبيا أم��س الثالثاء
على أن يلتقي اليوم (األربعاء) مع
الجزائر ،وبعد غ ٍد الجمعة مع مصر.

وي��أت��ي االستحقاق العربي في
إطار استعدادات المنتخب اللبناني
للناشئين للمشاركة في بطولة آسيا
(تحت  18سنة) ،التي ستستضيفها
العاصمة اإليرانيّة طهران بين 22
و 31تموز الحالي ،والمؤهّ لة إلى
بطولة العالم لهذه الفئة في العام
.2017

فرن�سا �آخر المت� ّأهلين �إلى �أولمبياد «ال�س ّلة»
حجزت فرنسا البطاقة رقم 12
األخيرة المؤهّ لة إلى أولمبياد ريو
دي جانيرو الذي سيُقام في البرازيل
بين  5و 21آب المقبل ،بفوزها على
كندا ( ،)74-83الربع األول (-30
 )25والثاني ( ،)11-9والثالث
( ،)15-17وال��راب��ع (،)23-27
ف��ي ال��م��ب��اراة النهائيّة لمجموعة
الفيليبين ،والتي ج��رت في صالة
«مول أوف آسيا أرينا» في العاصمة
الفيليبينية مانيال .وبذلك اكتمل عدد

«أشعر بخيبة األمل لمنتخبنا ...لقد قدّم الفريق
كل ما بوسعه».
وسبق ألل��ف��ارو أربيلوا ،زميل بنزيمة في
صفوف ريال مدريد ،أن قال« :ارتكب ديشامب
خطأ كبيرا ً لعدم استدعاء بنزيمة إلى صفوف
الفريق في هذه البطولة».
وأوض��ح المدافع األسباني أربيلوا ،على
«تويتر»« :لألسف ،اس ُتبعد ديشامب أفضل
رأس حربة في العالم عن تشكيلته!».
وحرص كل من بنزيمة وأربيلوا على تهنئة
زميليهما ف��ي ال��ري��ال ،كريستيانو رون��ال��دو
وبيبي ،نجمي المنتخب البرتغالي على فوزهما
مع المنتخب البرتغالي بلقب يورو .2016

المنتخبات المتأهلة ،وهي:
 البرازيل (صاحبة الضيافة)،األرج��ن��ت��ي��ن ،ف��ن��زوي�لا (أم��ي��رك��ا
الجنوبية).
 ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة (بطلةالعالم).
 إس��ب��ان��ي��ا (ب��ط��ل��ة أوروب�����ا)،ليتوانيا (وصيفة أوروبا) ،صربيا،
كرواتيا ،وفرنسا (أوروبا).
 نيجيريا (بطلة أفريقيا). -الصين (بطلة آسيا).

 أستراليا (بطلة أوقيانيا).وكانت فرنسا بلغت الدور النهائي
للمجموعة بفوزها على تركيا (-75
 )63في الدور نصف النهائي ،فيما
فازت كندا على نيوزيلندا (.)72-78
وتدين فرنسا بفوزها إلى نجمها
طوني ب��ارك��ر صانع أل��ع��اب ن��ادي
س��ان أنطونيو سبيرز األميركي،
الذي تأ ّلق بشكل الفت ج ّدا ً
وسجل
ّ
 26نقطة و 4ريباوندز و 4تمريرات
حاسمة.

الأميركي الغات �أكبر المت� ّأهلين �إلى �أولمبياد الريو

مي�سي بين البقاء والرحيل
ومواجهة ّ
التهم!

�إحياء ذكرى �ضحايا هيرو�شيما
خالل الأولمبياد

 425ريا�ضي ًّا وريا�ضيّة
البعثة الألمانيّة �إلى «الأولمبيّة»

كشف المتحدّث الرسمي باسم ن��ادي برشلونة اإلسباني
جوسيب بيبس ،عن حالة نجم الفريق الكاتالوني ليونيل
ميسي ،وتحدّث عن الشائعات التي تزعم طلبه للرحيل بسبب ما
يتع ّرض له في إسبانيا من محاكمات وتهم بالته ّرب الضريبي.

ق� ّرر القائمون على تنظيم دورة األلعاب األولمبيّة ريو دي
جانيرو  ،2016تخصيص مساحة في القرية األولمبيّة في
البرازيل إلحياء ذكرى ضحايا القنبلة الذريّة في هيروشيما،
بمناسبة حلول الذكرى الـ 71على سقوطها.
وكشف عمدة هيروشيما كازومي ماتسوي ،أنّ اللجنة األولمبيّة
الدوليّة أخبرته بهذه المبادرة عبر خطاب ت ّم إرساله في منتصف
حزيران الماضي .وأش��ارت اللجنة في الخطاب المذكور إلى
أنّ حفل افتتاح أولمبياد ريو سيشهد االستعدادت الالزمة لكي
يقوم المشاركون في األولمبياد بمشاركة انطباعاتهم عن سقوط
القنبلة الذريّة في هيروشيما.
ّ
المنظمة لريو  ،2016قد رفضت مقترح المدير
وكانت اللجنة
اإلبداعي لحفل افتتاح األولمبياد ،المخرج السينمائي فرناندو
ميرليس ،الخاص بإدراج دقيقة صمت في حفل االفتتاح تكريما ً
لضحايا القنبلة الذريّة في هيروشيما .وت ّم استبعاد هذه المبادرة
خشية أن يت ّم تفسير دقيقة الصمت كانتقاد للواليات المتحدة
األميركية ،التي أطلقت قنبلة ذريّة على هيروشيما ث ّم ناغازاكي
في نهاية الحرب العالميّة الثانية في العام .1944

أعلن االت��ح��اد األلماني للرياضات األولمبيّة ترشيحاته
للمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو  ،2016موضحا ً أنّ بعثة
ألمانيا لألولمبياد ستض ّم  425رياض ّيا ً ورياضيّة.
وكان أول الرياضيين ،المؤ ّكدة مشاركتهم في األولمبياد ،قد
جرى اإلعالن عنهم في أيار الماضي ،حيث تأ ّكدت وقتها مشاركة
كريستينا فوغل وميريام فيلته ،الفائزتين بالميداليّة الذهبيّة
بسباق السرعة لفرق السيدات ضمن منافسات الدراجات في
أولمبياد لندن  ،2012وقد تأ ّكدت مشاركة  247رياض ّيا ً آخرين
خالل الجولة األخيرة من الترشيحات.
ولم يُعلن حتى اآلن قائمة ألمانيا في منافسات كرة القدم
باألولمبياد ،س��واء في فئة ال��رج��ال أو السيدات ،وكذلك في
منافسات كرة اليد للرجال ،وس ُتعلن تلك القوائم غدا ً الخميس.
فيما سيُجرى اإلعالن عن قائمة فريق الفروسيّة األحد المقبل،
عقب انتهاء بطولة العالم للفروسية في مدينة آخن األلمانية.
وتتطلّع ألمانيا إلى تجاوز سجلّها في أولمبياد لندن ،2012
حيث ح��ص��دت  44م��ي��دال� ّي��ة ( 11ذهبية و 19فضية و14
برونزية).

وق��ال بيبس ر ّدا ً على الشائعات التي تتحدّث عن نيّة ميسي
بالرحيل من برشلونة فور انتهاء عقده في العام « :2018نحن على
اتصال دائم معه ونحن هادئون ،إ ّنه يتأ ّلم بشدّة ولكنه لم يطلب
الرحيل» ،وفقا ً لما ورد في صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية.
وكانت تقارير صحافية أ ّك��دت في األي��ام األخيرة أنّ الالعب
األرجنتيني يف ّكر ج��د ّي �ا ً ف��ي ع��دم التجديد م��ع برشلونة،
والرحيل عن النادي عند نهاية عقده في صيف العام ،2018
وذل��ك بسبب المعاناة التي يعيشها ال�لاع��ب ف��ي إسبانيا.
وذكر أشخاص مق ّربون من ميسي ونادي برشلونة ،أنّ الالعب
والنادي يتع ّرضان لحملة تشويه بهذه التهم التي يواجهها
النجم األرجنتيني بالته ّرب الضريبي ،ويعتقد أحدهم أنّ هناك
مؤامرة حول ميسي.

وعلى ألسنة ح ّكام ومراقبين بحق أح��د أعضائها،
م ّمن تسلّلوا من عالم اإلعالم إلى عالم التحكيم ،وال
يملك مثقال حبّة خردل في فهم مداركه وقوانينه،
والمتفاخر بانحيازه لفريق في الدوري على حساب
فرق  ...ما رأيكم يا أصحاب القرار ،بمن يتباهى بأ ّنه
اآلمر الناهي في اللجنة ،يق ّرب ويعيّن ح ّكاما ً ويبعد
ويغيّب آخرين من منطلقات ال يعرفها إلاّ ال ّراسخون
في علم النفس المذهبي ،وكثيرا ً ما يخلق لنفسه
المب ّررات الواهية لدعم حكم راسب في االختبارات
على حساب زمالئه المجلّين ،حتى وصل به األمر
إلى أن ُيطلق التّهم بحق بعض الحكام جزافاً ،ومن
عاداته السيِّئة تسليط الضوء على خطأ صغير لحكم
ال يحبّه ،وإط��ف��اء مصباح المراقبة ع��ن خطأ كبير
لحكم يؤ ّمن له الخدمات وتربطه به صالت ،نعم هذا
هو نِتاج التعيين الخاطئ يا أهل القرار.
لعلمكم ،ففي جميع االتحادات الرياضيّة على وجه
الكرة األرضيّة ،يت ّم اختيار لجنة الح ّكام وفق معايير
عالية الد ّقة ،فمن الطبيعي أن يكون أصحاب القرار
في ه��ذه اللجنة هم من الح ّكام السابقين ،لكونهم
الجهة األنسب للمراقبة والمحاسبة والتعيين ،أ ّما
ف��ي ب�لادن��ا فالمشهد مختلف تماماً ،وم��ا علينا إلاّ
الصبر مع االنتقاد الهادف ومواصلة لفتِ النظر علّ
بين القيّمين من يقرأ  ...ويكون نظره عشرة على
عشرة.

ثان لمنتخب النا�شئين في «�س ّلة» العرب
فوز ٍ

بنزيمة يوا�سي زمالءه ويه ّنئ رونالدو وبيبي
أعلن نجم كرة القدم الفرنسي (الجزائري
األص���ل) كريم بنزيمة ع��ن دعمه ومواساته
مني بها
لمنتخب ب�لاده بعد الهزيمة التي
َ
أمام نظيره البرتغالي في نهائي يورو 2016
بفرنسا.
وغاب بنزيمة عن يورو  2016بقرار من ديديه
ديشامب ،المدير الفني للمنتخب الفرنسي ،إثر
ا ّتهامه بتو ّرطه في فضيحة ابتزاز مالي طالت
زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا ،على خلفيّة
نشر مقطع مص ّور لألخير عبارة عن فضيحة
جنسيّة.
وأوضح بنزيمة نجم ريال مدريد اإلسباني،
على موقع «تويتر» للتواصل االجتماعي:
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تأهّ ل العدّاء األميركي بيرنارد الغات البالغ من العمر
 41عاما ً إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل بعد
احتالله المركز األول في سباق  5000متر ضمن التجارب
األولمبيّة األميركيّة التي أُقيمت ّ
مؤخرا ً في يوجين.
وقطع الغات المسافة في  13دقيقة ،و 35ثانية و30
ج��زء من الثانية (اللفة األخ��ي��رة  52.8ثانية) ،وجاء
خلفه حسن ميد ( ،)13.35.70ث ّم في المركز الثالث بول
تشيليمو (.)13.35.92
وكان الغات قد شارك في أولمبياد سيدني ( ،2000ح ّقق
برونزيّة  1500متر وأثينا ( 2004ن��ال فضية 1500

متر) ،لكن تحت لواء بلده األم كينيا ،قبل أن يصبح مواطنا ً
أميركيا ً ويشارك في أولمبياد  2008في بكين و 2012في
لندن ،لكن من دون أن يح ّقق إنجازات ُتذكر.
الجدير ذك��ره ،أنّ الغ��ات ح ّقق ذهبيّة بطولة العالم
«اليابان  »2007في سباق  1500متر بزمن وق��دره
 3.34.77دقيقة ،وذهبيّة  5000متر في البطولة ذاتها
بزمن 13.45.87دقيقة ،كما نال ذهبيّة  3000متر في
بطولة العالم داخ��ل الصاالت بالدوحة  ،2010مح ّققا ً
زمن  7.37.97دقيقة .وإن��ج��ازات أخ��رى كثيرة لكينيا
وألميركا.

