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غياب نخبة من النجوم عن بطولة العالم أللعاب القوى
في الوقت الذي يستعد فيه العداءان اجلامايكي اوسان بولت واألميركي تايسون غاي 
للمنافسة املرتقبة بينهما في سباق 100 متر في بطولة العالم الـ 12 أللعاب القوى في برلني 

من 15 إلى 23 اجلاري، يغيب نخبة من النجوم البارزين عن البطولة.
ويشــــهد املونديال غياب كل من اإلثيوبي هايلي جبريسالســــي حامل الرقم القياســــي 
العاملي لسباق املاراثون وبرايان كالي حامل اللقب األوملبي للمسابقة العشارية والصيني 
ليو شيانغ جنم ســــباقات احلواجز واألملانية إيرينا ميكيتينكو جنمة سباقات املاراثون 

باإلضافة ألسماء أخرى بارزة.
ويأتي الصراع بني بولت وغاي على لقب ســــباق 100 متــــر في بطولة العالم بعد عام 
واحد من خروج غاي صفر اليدين من الدور نصف النهائي، وســــيكون السباق بينهما في 

برلني هو األقوى هذا العام.
أما جبريسالســــي جنم املاراثــــون فكانت له أولويات أخرى، حيث قرر املشــــاركة في 
ماراثون برلني خالل سبتمبر حيث سبق له أن حقق رقما قياسيا عامليا جديدا في العامني 

املاضيني.
كما اختار البطل األوملبي ســــامي واجنيرو املشاركة في ماراثون شيكاغو في 11 أكتوبر 
املقبل بدال من بطولة العالم. وقال: »خطتي هي حتســــني رقمي الشخصي وسيكون سباق 

ماراثون شيكاغو أفضل فرصة بالنسبة لي من أجل حتقيق ذلك«.
ويغيب عن ســــباق 110 أمتار حواجز آخر بطلني للعالم حيث يواصل ليو شيانغ بطل 
العالم 2007 برنامجه العالجي والتأهيلي بعد اإلصابة التي تعرض لها في وتر أخيل والتي 
أجبرته على عدم املشاركة في السباق خالل أوملبياد بكني 2008، كما يغيب الفرنسي الدجي 

دوكور بطل العالم عام 2005 بسبب اإلصابة أيضا.
وقال فينج شيويونغ نائب مدير املركز اإلداري الصيني أللعاب القوى إن »التدريبات 
التأهيلية التي يجريها ليو )شــــيانغ( حاليا مهمة للغاية بالنسبة له وال نريد أن تتوقف 
مبشــــاركة ليو في بطولة العالم ببرلني. ولذلك من األفضل بالنسبة له أن يتابع البطولة 

عبر شاشات التلفزيون«.
وتتضمن قائمة الغائبني عن البطولة أيضا الروسي أندري سيلنوف حامل اللقب األوملبي 
ملسابقة الوثب العالي واألميركي برايان كالي حامل اللقب األوملبي في املسابقة العشارية 

واألملاني بول شاردر جنم املسابقة العشارية أيضا.
وقال شــــاردر )22 عاما( إن حلمه في خوض املســــابقة أمام مواطنيه في ســــتاد برلني 

األوملبي تبدد.

صدمة أللمانيا

وكانت الصدمة األكبر ألملانيا هي انســــحاب العــــداءة ميكيتينكو حاملة اللقب العاملي 
لسباق املاراثون وأسرع سيدة في العالم هذا العام.

وقالت ميكيتينكو الفائزة بلقب ماراثون لندن مرتني، إنها لن تســــتطيع املشاركة في 
بطولة العالم بسبب وفاة والدها في نهاية يوليو املاضي.

كمــــا تغيب عن البطولة النجمــــة األملانية كارولينا بطلة العالم 3 مرات في املســــابقة 
السباعية، والتي تشارك حاليا في الوثب الطويل.

وتغيب كلوفت بســــبب اإلصابة في األربطة، كما تغيب الســــويدية سوزانا كالور عن 
سباق 100 متر حواجز بسبب اإلصابة أيضا.

وتفتقد البطولة أيضا البريطانية كيلي سوثيرتون صاحبة امليدالية البرونزية للمسابقة 
السباعية في أوملبياد أثينا 2004، والفائزة بالبرونزية في بطولة العالم االخيرة في مدينة 

أوساكا اليابانية، بسبب اإلصابة في عقب القدم.
بينما لم يتماثل النيوزيلندي نيك ويليس للشفاء بعد العملية اجلراحية التي أجراها 
في مفصل الفخذ، ولذلك ســــيغيب عن ســــباق 1500 متر الذي أحرز ميداليته الفضية في 
أوملبياد بكني. كما يغيب العداء املغربي األصل البحريني اجلنســــية رشــــيد رمزي بسبب 

إدانته بتعاطي املنشطات في أوملبياد بكني والتي فاز فيها بذهبية سباق 1500 متر.
وكان رمزي واحدا من عدة العبني ثبت تعاطيهم عقار »ســــيرا« املنشــــط خالل إعادة 

اختبارات املنشطات على العينات التي أخذت من الالعبني في األوملبياد.

انسحاب باول وفرايجر

على صعيد متصل، انســــحب اسافا باول حامل الرقم القياسي السابق في سباق 100م 
والبطلة االوملبية في املسافة ذاتها شيلي آن فرايجر من املنتخب اجلامايكي، حسبما أعلن 

أمني عام االحتاد الدولي الفرنسي بيار ويس.
وعوقب باول وفرايجر من قبل إداريي املنتخب اجلامايكي ألنهما رفضا املشــــاركة في 
التدريبات اجلماعية للمنتخب في نورمبرغ، وبقيا مع مدربهما اخلاص ستيفن فرانسيس 

في معسكرهما التدريبي في مدينة لنيانو سابيادورو االيطالية.

انسحاب باول وفرايجر من منتخب جامايكا لرفضهما المشاركة في التدريبات الجماعية

العربي يواصل تدريباته بقيادة مدربه الكرواتي سكوسيتش

خسارة أزرق السلة أمام الفلبين

وفد الحكام يعود األحد

التضامن يلتقي عجمان اليوم

خسر ازرق السلة مباراته اخلامسة في بطولة آسيا اخلامسة 
والعشرين املقامة في مدينة تياجنني الصينية امام املنتخب الفلبيني 
85ـ  71 وجـــاءت نتائـــج األربـــاع 17ـ  13 و23ـ  16 و20ـ  22 و25ـ  
20 وبذلك ســـيلعب األزرق مبارياته املقبلة لتحسني املراكز فيما 
ســـيالقي املنتخب الفلبيني في الدور ربع النهائي ثاني املجموعة 

الثانية الذي سيتحدد بعد مباراة الصني واألردن.
من جانبها، ضمنت قطر تأهلها الى الدور ربع النهائي اثر تغلبها 
السهل على اإلمارات 91ـ  45، واحتل املنتخب القطري املركز الرابع 
فـــي املجموعة الثانية خلف لبنان الذي حقق فوزا كاســـحا على 
كازاخســـتان 105 ـ 56.  وحسمت تايوان بدورها البطاقة الرابعة 
عن هذه املجموعة بفوز سهل على اليابان 99ـ  79، لتودع األخيرة 

من الدور الثاني للمرة األولى في تاريخها.

أشاد رئيس وفد احلكام في معسكر سلوڤاكيا ومقرر جلنة احلكام 
باحتاد كرة القدم عباس دشتي بالتزام احلكام بالبرنامج التدريبي 
من خالل التدريبات اليومية واحملاضرات العملية والنظرية التي 
تضمنت التعديالت التحكيمية على اللعبة، موضحا انه ســـيتم 
اجـــراء االختبارات املقررة لهؤالء احلكام في املعســـكر التدريبي 

صباح غد.
كما توجه دشـــتي بالشـــكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة 
املؤقتة والهيئة العامة للشـــباب والرياضة على دعمهم املتواصل 
للحكام وما قدموه من تسهيالت الجناح هذا املعسكر واعداد احلكام 

بالشكل الالئق واملطلوب استعدادا للموسم املقبل.
هذا وسيصل الوفد مساء األحد املقبل.

مبارك الخالدي
يختتم فريق التضامن لكرة القدم معسكره االعدادي في النمسا 
بلقاء اخير اليوم امام فريـــق عجمان االماراتي على ان يعود الى 

البالد مساء الغد.
وكان الفريق قد أمضى قرابة االسبوعني خاض خاللهما عددا من 
املباريات الودية مع فرق منســـاوية وخليجية اتخذت من النمسا 
مقرا ملعسكراتها حيث خسر التضامن من الريان والسيلية القطريني 

1-0 و2-0 على التوالي.
ويهدف اجلهاز الفني للفريق بقيادة الروماني كوسيتا الى حتقيق 
االنسجام األمثل بني الالعبني وجتاوز مشكلة الضعف في اللياقة 

البدنية التي ظهرت بوضوح في مباراتي السيلية والريان.
وأكد مشرف الفريق وليد الشمالي في اتصال مع »األنباء« ان 
احملصلة العامة لفوائد املعسكر جيدة فلم يكن الهدف من املباريات 
الفوز بقدر ما كنا نرغب في صقل املهارات اخلاصة لالعبني انسجاما 
مع الفكر التدريبي للمدرب كوسيتا واكتشاف نواحي القوة والضعف 

في خطوط الفريق الثالثة.
وأضاف ان اجلهاز الفني استقر على اختيار احملترف البرازيلي 
ديســـلفيا الذي اظهر كفاءة فنية تســـاهم فـــي تقوية خط الظهر 
للفريق، مشـــيرا الى صرف النظر عن جميع االســـماء املطروحة 
في املعسكر على ان يستمر البحث عن احملترفني بعد العودة الى 

الكويت غدا.

العربي يلتقي االتصاالت ويقترب من ضم مهاجم سوري

حتقيق االستفادة منها في اطار 
االستعداد العام للفريق.

واعتبر ان الفوز لم يكن هدفا 
من اللقـــاء بقدر حتقيق الفوائد 
الـــى ان حالة  الفنية، مشـــيرا 
الالعبني البدنية جيدة وال توجد 

اصابات بينهم.
من جانبه اثنى مدير الكرة فواز 
بخيت على سير املعسكر وقال 
ان من املقرر ان يســـتمر الفريق 
في معسكره ملدة 18 يوما تنفيذا 
لبرنامج دقيق يتضمن التدريب 
على فترتني معربا عن رضاه على 

سير املعسكر حتى اآلن.
وقال بخيت ان الهدف االساسي 
من الفتـــرة احلالية لالعداد هو 
الوصول للتجانس بني عناصر 
الفريق اجلـــدد والقدامى ورفع 
معدل اللياقـــة البدنية وجتربة 
التكتيك الفني املراد تطبيقه من 

قبل اجلهاز الفني.

حني جاء الهدف الثاني من ركلة 
جزاء في الدقيقة 77.

واليزال مدرب الفريق الروماني 
بالتشـــي في مرحلة البحث عن 
االستقرار للوصول الى التشكيلة 
املثلـــى والتي ســـيخوض بها 

االستحقاقات املقبلة.
وأكد مشـــرف الفريق عصام 
ســـكني لـ»االنباء« ان بالتشـــي 
اشرك 26 العبا في املباراة امام 
اجلونـــة بهدف الوقـــوف على 
الفنية لالعبني كما منح  احلالة 
الفرصة للمحترفني البرازيليني 
االربعة وهم ســـاندرو وتياغو 
وساالس والقادم اجلديد ارستو 

اوليفيرا.
واضـــاف ســـكني ان جتربة 
الفريـــق امـــام بتروجيت مهمة 
لقوة الفريق اخلصم الذي خسر 
العربي بصعوبة بهدف في  من 
الدقائق االخيـــرة اذ نطمح في 

ان اجلهاز الفني سيستغل جتربة 
اليوم امام االسمنت للدفع مبعظم 
الفريق بهدف اكتشاف  عناصر 
االخطاء والسلبيات التي يعانيها 
الالعبون والعمـــل على ازالتها 
ســـريعا قبل بداية املنافســـات 

الرسمية للموسم اجلديد. 

الودية الثالثة لكاظمة

 مـــن جانبـــه يلعـــب فريق 
نادي كاظمة مباراته التجريبية 
الثالثة في معسكره بالقاهرة امام 
بتروجيت في لقاء يعد اختبارا 

جديا للجهاز الفني والالعبني.
وكان البرتقالـــي قد خســـر 
مباراته االولى من طالئع املستقبل 
بهدفني قبل ان يخسر مساء امس 
االول مـــن اجلونة بهدفني ايضا 
وجاء الهـــدف االول من ضربة 
الدقيقـــة 55 نتيجة  ركنية في 
خلطأ في التغطية الدفاعية في 

وقد جنح رئيس الوفد محمد 
البناي في االتفاق على لقاء ودي 
آخر سيخوضه الفريق 17 اجلاري 

امام املصرية لالتصاالت. 
 من جانبه اكد محمد ابراهيم 
التي  الودية االولى  التجربة  ان 
البالستيك،  امام  خاضها فريقه 
وانتهت لصالح القادسية برباعية 
نظيفة كانت مفيدة جدا بصرف 
النظر عن نتيجتهـــا، مؤكدا ان 
اجلهـــاز الفنـــي كان موفقا جدا 
عندما فضـــل ان تكون التجربة 
الودية االولى للفريق امام احد 
الفرق متوسطة املستوى، التاحة 
الفرصة امام الالعبني للدخول في 
اجواء املنافسات القوية، وكذلك 
حتى يكون الفريق قد اخذ قسطا 
وافرا من التدريبات وبدأ الالعبون 
الفكر اخلططي  في اســـتيعاب 
الـــذي يتم تطبيقه  والتكتيكي 
معهم بهذا املعسكر، مشيرا الى 

ومن املتوقع ان يتوجه وفد من 
العربي الى دمشق خالل الفترة 
املقبلة »بعد صرف النظر بشكل 
نهائي عن احملترفني البرازيليني« 
للتوقيع مع الالعب الرافض متاما 
خوض أي جتربـــة قبل توقيع 

العقد. 

لقاء آخر للقادسية

ومـــن جانب اخـــر يخوض 
القادسية في اخلامسة عصر اليوم 
ثاني مبارياته الودية امام اسمنت 
السويس احد فرق الدرجة الثانية 
بالدوري املصري، والتي تأتي في 
اطار استعداد القادسية ملنافسات 
املوسم اجلديد مبعسكر القاهرة. 
وكان االصفر قد اختتم استعداداته 
للقاء اليوم حتت اشراف جهازه 
الفني بقيادة محمد ابراهيم املدير 
الفني مبعسكره املغلق مبدينة 6 

اكتوبر على ملعب الهدف.

مبارك الخالدي ـ عبداهلل العنزي 
اليـــوم  العربـــي  يخـــوض 
مباراتـــه الوديـــة الثالثـــة في 
معســـكره التدريبـــي بالقاهرة 
عندما يلتقي احتاد الشرطة في 
اخلامسة والنصف مساء، ويأمل 
مدرب العربي الكرواتي دراغان 
التصور  سكوسيتش ان يضع 
النهائي للتشـــكيلة االساسية 
للفريق حتـــى يخوض مباراته 
االخيرة امام االتصاالت املصري 
االحـــد املقبل قبـــل العودة الى 

الكويت 18 اجلاري.
وكان العربي قد استعد للقاء 
اليوم مبران خفيف اشتمل على 
الفنية  املهارات  تدريبات تنمية 
عند الالعبني وحتفيظهم بعض 
اجلمل التكتيكية واخلططية التي 
ينوي اجلهاز الفني تطبيقها في 

املنافسات الرسمية.
وأكد سكوسيتش انه سيستغل 
لقـــاء اليوم فـــي جتربة معظم 
الالعبني بالفريق، لالطمئنان على 
احلالة الفنية والبدنية عندهم، 
وكذلك لزيادة التفاهم والتجانس 
بينهم، مشـــيرا الى انه استفاد 
بشكل جيد من املعسكر من خالل 
تعرفه على مستويات الالعبني 

بشكل مكثف.
مـــن جانـــب آخـــر اصبـــح 
الســـلوفيني روك اول الالعبني 
احملترفـــني بالعربي للموســـم 
املقبل بعد ان مت االتفاق شفهيا 
بني الالعب وادارة االخضر على 
جميع بنود العقد التي ستكون 
براتب شـــهري وسيارة وسكن 
فقط دون ان يشمل مقدما للعقد، 
ويأتـــي التعاقد مع الالعب على 
الرغم من مستواه الفني املتوسط 
لعدة اســـباب لعل اهمها حاجة 
الفريـــق الى مدافـــع افضل من 
الالعبني املوجوديـــن بالفريق، 
والقيمة املاليـــة املتواضعة في 

التعاقد معه.
الى ذلك اكد مصدر مقرب من 
االدارة العرباوية ان رئيس النادي 
ابدى استعداده  الكاظمي  جمال 
لتمويل صفقة التعاقد مع مهاجم 
ســـوري يعتبر احد ابرز هدافي 
الدوري السوري للموسم املاضي، 

القادسية مع أسمنت السويس وكاظمة يواجه بتروجيت

العداء اجلامايكي أسافا باول يغيب عن مونديال ألعاب القوى           )أ.ف.پ(

أكثر من ألف اختبار منشطات

استبعاد أي عداء يخطئ في االنطالق

أعلن االحتــــاد الدولي أللعاب القوى أنه ســــيتم اجراء 
أكثر من ألف اختبار للكشــــف عن املنشــــطات قبل وخالل 

بطولة العالم.
وأوضح االحتاد أنه سيتم سحب أكثر من 600 عينة دم 
قبل انطالق البطولة السبت املقبل، ثم 400 عينة دم وبول 
أخرى خالل البطولة. وســــيجرى حفظ العينات حتســــبا 
إلعادة حتليلها وستوضع في بيانات الدم اخلاصة بالالعبني 
والتي أعلن االحتاد الدولي عن بدء تطبيقها اعتبارا من بداية 
العام. وذكرت صحيفة »تاغشــــبيغل« االملانية أن االحتاد 
الدولي أكــــد أنه لم يحلل أي عينات خــــالل العام احلالي، 
حتى اآلن، في القارة األفريقية التي ينتمي لها أبرز جنوم 
سباقات العدو. وصرح كريس بوتلر، املتحدث باسم جلنة 
مكافحة املنشطات، للصحيفة بأنه كان من املستحيل إجراء 
حتاليل لعينات الدم في أفريقيا بســــبب مشكالت االنتقال 
وافتقاد املعامل املعتمدة في القارة. بيد ان الصحيفة نقلت 
عن خبير املنشطات السويدي بينجت سالتني قوله إن هذا 
شيء »يثير الدهشة.. وغير مقبول«. ويشارك حوالي 2100 
العب والعبة، من أكثر من 200 دولة، في أكبر بطولة عاملية 
تقــــام خالل عام 2009. وقال رئيس االحتاد الدولي اللعاب 
القوى السنغالي المني دياك إن برنامج مكافحة املنشطات 
ســــيحمي الالعبني امللتزمني »كي نلتقي في برلني ونحتفل 
بإجنازاتهم«. وأضاف »أما بالنسبة للرياضيني الذين اليزالون 
يعتبرون أنهم بحاجة إلى االحتيال لإلفالت من عينات الدم 
والبول التي جتمع خالل البطولة، فإن عيناتهم ســــتحلل 
وتخزن من قبل االحتاد الدولي حتسبا إلعادة حتليلها في 

املستقبل لدى ظهور طرق جديدة.

عدل االحتاد الدولي اللعاب القوى امس قانون االنطالق 
اخلاطئ، حيث سيتم استبعاد اي عداء يخطئ من احملاولة 
االولى. وصوت 97 عضوا خالل اجتماع الهيئة العامة ملصلحة 
تعديل القانون، مقابل 55 صوتا ضد التعديل، فيما امتنع 
6 اعضاء عن التصويت. وكان االحتاد الدولي قد تبنى في 
2003 تعديال يقضي بالســــماح للعداء الذي يحقق انطالقا 
خاطئا في املشاركة مجددا في االنطالق الثاني، لكن اي خطأ 
جديد ســــيكون ثمنه اســــتبعاد صاحبه حتى وان لم يكن 
العداء الذي اخطأ في املرة االولى. وسيبدأ تطبيق القانون 

اجلديد اعتبارا من اول يناير 2010.
وعلق رئيس االحتاد الدولي السنغالي المني دياك على 
هــــذا التعديل قائال »لن يكون في 2010 دورة العاب اوملبية 
او بطولة عالم، وبالتالي ستكون الفرصة متاحة للعدائني 

للتأقلم مع القانون اجلديد«.
وجاء تصريح دياك ليرد على الذين انتقدوا هذا التعديل 
النهم يعتبرون ان العدائني املخضرمني سيجدون صعوبة 
بالغة في التأقلم مع هذا القانون املطبق في بطولة اجلامعات 

االميركية منذ 30 عاما.


