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البحرينية رقية الغسرة تصل خط النهاية محرزة املركز الثالث              )رويترز( الروسية اولغا كانيسكينا حاملة علم بالدها بعد فوزها باملركز األول في مسابقة 20 كم مشي

مصر قدمت مباراة قوية أمام فرنسا واستحقت الفوز العبو إيران يقبلون كأس آسيا             )رويترز(

تأهل الغسرة إلى الدور الثاني في 100م وكانيسكينا تحتفظ بلقب 20 كلم
إيسينباييڤا في خطر وبيكيلي على موعد مع التاريخ في بطولة العالم أللعاب القوى في برلين

لبنان خارج بطولة العالم لكرة السلة
بيروت ـ ناجي شربل

توج املنتخب االيراني بلقب كأس آسيا لكرة 
السلة بفوزه على نظيره الصيني املضيف 52-70 

امس في املباراة النهائية.
وكان منتخب لبنان لكرة السلة خسر مباراة 
حتديد املركزين الثالث والرابع امام االردن بفارق 
14 نقطة 80-66 )10-19، 36-28، 56-48، 80-66( 
في املباراة التي اجريت بينهما قبل ظهر أمس في 

قاعة »تيان جني جيم« في الصني.
وكان افضل مسجل لالردن االميركي املجنس 
اردنيا راش���يم رايت 28 نقطة، ولبنان االميركي 

املجنس لبنانيا جاكسون فرومان 18 نقطة.
وبذلك فقد لبنان فرص���ة اللعب في نهائيات 
كأس العالم التي تس���تضيفها تركيا العام املقبل 
في اسطنبول، بعدما كان ش���ارك في مونديالي 

انديانابوليس 2002 وسايتاما 2006.
وال شك في ان اخلسارة ستطرح مصير اللجنة 
االدارية لالحتاد اللبناني لكرة السلة برئاسة بيار 
كاخيا، التي صرفت مليون دوالر ثمنا لتجنيس 

4 العبني لتدعيم صفوف املنتخب.
وكان األردني���ون قد ف���ازوا 84-67 ايضا في 

املواجهة األولى بني الطرفني في الدور األول حيث 
جمعتهما املجموعة الرابعة، لكن الفوز هذه املرة 
كان طعمه مختلفا ألنه حمل االردن الى املونديال 

للمرة االولى في تاريخه.
وكان لبنان قد خسر امام الصني في الدور نصف 
النهائي بفارق 4 نقاط 68-72 )األشواط 14-18، 
33-35، 49-54، 68-72( أمام 8500 متفرج، علما 
انه تقدم في غالبية فترات املباراة، وخصوصا في 

الشوط الرابع االخير.
ودف���ع اللبنانيون ثمن خط���أ حتكيمي فادح 
احتس���به احلكم األوزبكي رافشان فارنييف ضد 
روني فهد والنتيجة 68-68 قبل النهاية بثوان، 
وأفاد منه الصيني هو زو فنغ 3 رميات حرة سجل 
منها اثنتني وخرج فهد باخلطأ الشخصي اخلامس، 

ثم اخفق بريان بشارة في تسديدة ثالثية.
وكان افضل مس���جل للصني فانغ تشي تشي 
20 نقطة ال���ى 9 متابعات، ويي جي���ان ليان 18 
نقطة. وللبنان فرومان 27 نقطة الى 10 متابعات. 
قاد املباراة احلكام الصربي ايليا بيلوس���يفيتش 
واألوزبكي رافشان غارنييف والياباني تسوتومو 

أوزاوا.

»الفراعنة« يواجه الدنمارك في نصف نهائي مونديال اليدإيران تتوج بطلة آلسيا
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يخوض املنتخب املصري للشباب في ال� 8 مساء اليوم مواجهة 
نارية امام منتخب الدمنارك في اطار الدور النصف نهائي لبطولة 

كأس العالم لشباب لكرة اليد املقامة حاليا مبصر.
كما تلتقي منتخبات السويد مع األرجنتني لتحديد ال�مركزين 
ال� 5 و6 والبرتغال مع اسبانيا لتحديد املركزين ال� 7 و8 والتشيك 
مع البرازيل لتحديد املركزين ال� 9 و10 وأستونيا وفرنسا لتحديد 

املركزين ال� 11 و12.
وكان املنتخب املصري قد تأهل للدور نصف النهائي ملونديال 
كأس العالم، بعدما تغلب على املنتخب الفرنس���ي 28 - 22 في 
ختام مباريات الدور الثاني من البطولة، وسط حضور جماهيري 
تع���دى ال� 20 ألفا، رفع املنتخب املص���ري رصيده إلى 8 نقاط 
ليتأهل مع املنتخب األملاني إلى الدور قبل النهائي للبطولة مع 

منتخبات الدمنارك وسلوڤينيا.
كان الشوط األول قد انتهى بتقدم مصر، وفي بداية الشوط 
الثاني، ابتعدت مصر باملقدمة ووصل فارق األهداف إلى 7 أهداف 
)18 - 11(، وحاول املنتخب الفرنس���ي تقليل فارق األهداف، إال 
أن دف���اع »الفراعنة« تألق وجنح ف���ي الصمود، وواصل العبو 
مص���ر تقدمهم وحافظوا على فارق األه�داف ال��ذي وص��ل إلى 
8 قبل نهاية اللقاء بدقائق، حيث وصلت النتيجة إلى 27 - 19، 
وتنته���ي املباراة بفوز مصر بنتيجة 28 - 22، ليتأهل منتخبا 

أملانيا ومصر كأول وثاني املجموعة للدور قبل النهائي.
وفي إطار منافسات املجموعة نفسها، تعادل منتخب اسبانيا 
مع األرجنتني بنتيجة 23 - 23، وفاز منتخب أملانيا على البرازيل 
بنتيجة 31 - 29. وفي املجموعة الثانية، جاءت نتائجها كالتالي: 
فوز الدمنارك على سلوڤينيا 31 - 25، البرتغال عل�ى السوي��د 
30 - 23، التشيك على أستونيا 38 - 30، ليتأهل منتخبا الدامنارك 

وسلوڤينيا كأول وثاني املجموعة إلى الدور قبل النهائي.
من جانبه، قرر حسن مصطفى رئيس االحتاد الدولي للعبة 
تشكيل جلنة للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها االحتاد املصري 
ضد حكام مباراته في الدور األول أمام أملانيا واتهامهم للحكام 
الپولنديني بالتس���بب في قراراتهم العكسية في خسارة مصر 

وفقدها نقطتني غاليتني.
من جهة اخرى، وقع هادي خشبة مدير الكرة بالنادي األهلي 
عقوبة مالية على االنغولي جيلبرتو الظهير االيس���ر للفريق 
لتأخره في العودة لصفوف الفريق »االحمر« بعد مشاركته مع 

منتخب بالده في مباراة ودية امام املنتخب التوغولي.
الى ذلك. يواصل االهلي تدريباته اليومية بجدية استعدادا 
ملواجهة فريق إحتاد الش���رطة في االسبوع الثاني من الدوري 
الع���ام بعد الفوز على احمللة في االس���بوع األول بهدفني مقابل 

ال شيء.
من ناحية اخرى، مازالت الشكوك تتزايد في مسألة تأجيل 
مب���اراة األهلي مع فريق إحتاد الش���رطة، واملقرر إقامتها يوم 

االربعاء املقبل على ستاد املقاولون.
وفي الزمالك، تس���بب الطلب الذي تقدمت به وكالة االهرام 
للحصول على حق تس���ويق أحمد حسام )ميدو( جنم الفريق 
االول لكرة القدم بالزمالك إعالنيا خالل املوسم احلالي استنادا 
لبنود العقد بني الطرفني والذي يسمح للوكالة باختيار الالعبني 
الذين يحق لها اس���تغاللهم إعالنيا في ازمة كبيرة بني الوكالة 
وادارة الن���ادي، بعد ان قوبل طلب الوكالة بالرفض القاطع من 
جانب مسؤولي الزمالك الذين اعتبروا ميدو خارج كل االتفاقات 

التي متت بني الوكالة واالدارة.

خرج االميركي اجنلو تايلور بطل اوملبياد بكني 2008 من الدور 
االول لس���باق 400م حواج���ز في وحل تايل���ور رابعا في تصفيات 
املجموع���ة الرابعة االخي���رة بزمن 49.64 ثانية ف���ي بطولة العالم 

أللعاب القوى في برلني.
واستفاد تايلور للوهلة االولى من استبعاد االسترالي برندان كول 
صاحب املركز الثالث، بيد ان املنتخب االس���ترالي تقدم باستئناف 
لقرار االحتاد الدولي جاءت نتيجته ايجابية وضمن عداؤه التأهل الى 
الدور نصف النهائي، فيما خرج تايلور خالي الوفاض كون الثالثة 

االوائل يتأهلون مباشرة الى الدور التالي.
وللمفارقة فان تايلور )30 عاما( صاحب لقبني اوملبيني لم ينجح 

حتى االن في خوض السباق النهائي في بطولة العالم.
وفي مسابقات اليوم، سيكون العداء االثيوبي كينينيسا بيكيلي 
على موعد مع التاريخ اليوم عندما يخوض سباق 10 االف. ويسعى 
بيكيل���ي صاحب 3 القاب اوملبي���ة في 10 االف م في اثينا و5 االف م 
و10 االف م في بكني و11 لقبا عامليا في سباقات اختراق الضاحية، الى 
التتويج باللقب العاملي الرابع على التوالي ومعادلة اجناز مواطنه 

هايله جبريسيالسي )من 1993 الى 1999(.
ويبدو بيكيلي )27 عاما( مرش���حا بق���وة لتحقيق مبتغاه كونه 
لم يخس���ر حتى االن في 11 سباقا في سباق 10 االف م وحتديدا منذ 
تتويجه بلقاء هنغيلو عام 2003 حيث نال بعدها لقبني اوملبيني و3 
القاب عاملية كما حطم الرقم القياسي العاملي للسباق مرتني اخرها 

في 26 اغسطس 2005 في بروكسل )26.17.53 دقيقة(.

واوضح بيكيلي ان »السباق سيكون االهم في مسيرته في بطولة 
العالم النه سيدخله التاريخ من اوسع االبواب ويؤكد هيمنته على 

هذه املسافة في السنوات الست االخيرة«.
واك���د بيكيلي الذي ال يتكلم كثيرا الى وس���ائل االعالم »انه يوم 
تاريخي بالنسبة الي. جبريسيالسي مثلي االعلى ورمز في اثيوبيا 

وبالتالي فان معادلة اجنازه يعتبر اجنازا في حد ذاته«.

مسابقات السيدات

تواجه الروسية ايلينا ايسينباييڤا خطر التنازل عن عرشها العاملي 
عندما تخوض غمار الدور النهائي ملسابقة القفز بالزانة.

واذا كانت ايسينباييڤا حجزت بطاقتها الى الدور النهائي بسهولة 
من خالل محاولة واحدة سجلت فيها 4.55م فان بوادر التراجع بدت 
بقوة في االونة االخيرة من خالل االرقام التي سجلتها هذا املوسم.

وتشارك االميركية املخضرمة ستايسي دراجيال )38 عاما( حاملة 
اللقب العاملي للنسخة االولى عام 1999 في اشبيلية، للمرة االخيرة 
في بطولة العالم قب���ل االعتزال وهي متني النفس بتحقيق نتيجة 

جيدة تنهي بها مشوارها في رياضة ام االلعاب.
ومن بني املرش���حات اجلامايكية كيرون ستيوارت حاملة فضية 
اوملبي���اد بكني التي حقق���ت الفوز في اللق���اءات االربعة االولى من 
الدوري الذهبي هذا املوس���م مس���جلة افضل توقيت هذا العام وهو 

75ر10 ثوان في لقاء روما.
وتبرز اجلامايكية االخرى شيلي ان فريرز التي هزمت مواطنتها 

ستيوارت مرتني هذا العام وهما اخلسارتان الوحيدتان لالخيرة في 
2009. وسجلت فريزر 10.88 ثوان في بطولة جامايكا ثم 10.91 ثوان 

في لقاء موناكو.
ولن تتنازل اجلامايكية فيرونيكا كامبل براون عن لقبها العاملي 
بس���هولة وهي اكدت ذل���ك من خالل رقمها 10.96 ث���وان، علما انها 
تعرض���ت لالصابة في ابري���ل املاضي ما جعلها تكتفي بس���باقات 

اعدادية قليلة.
ويأتي اخلطر الرئيسي على اجلامايكيات من االميركيات وحتديدا 
بطلة الواليات املتحدة كارميليتا جيتر التي تخوض افضل موس���م 
في مش���وارها. وتوزع اليوم ايضا ذهبيات مسابقات رمي املطرقة 
)رج���ال( و3 االف م موانع والوثبة الثالثية، وفي نتائج الس���يدات 
امس احتفظت الروس���ية اولغا كانيسكينا بلقبها في سباق 20 كلم 

مشيا عندما توجت بامليدالية الذهبية.
وأكدت كانيسكينا )24 عاما( سيطرتها املطلقة على سباق 20 كلم 
مشيا، فبعد تتويجها باللقب العاملي عام 2007 في اوساكا، وظفرها 
باللقب االوملبي العام املاضي في بكني، جنحت اليوم في اضافة لقب 

كبير ثالث الى سجلها.
وقطعت كانيسكينا مسافة السباق الذي على غرار امس انطلق 
وانتهى خارج امللعب، بزمن1.28.09 س���اعة امام االيرلندية اوليف 
لوغنان صاحب���ة الفضية )1.28.58 س���اعة( والصينية ليو هونغ 

صاحبة البرونزية )1.29.10 ساعة(.
 في املقابل، جنح���ت لوغنان )33 عاما( في منح بالدها امليدالية 

االولى في بطولة العالم منذ 1995 في غوتبورغ، وهي حققت افضل 
نتيجة لها في مسيرتها بعد عام واحد من احتاللها املركز السابع في 

دورة االلعاب االوملبية في بكني 2008.
وبلغت البحرينية رقية الغسرة الدور الثاني لسباق 100 م.وحلت 
الغسرة ثالثة في تصفيات املجموعة الثانية بزمن 11.49 ثانية خلف 
االميركية كارميليتا جيتر بطلة الواليات املتحدة واملرش���حة بقوة 
للظفر بالذهب العاملي )11.22ث( وفيرجيل هودج من سانت كيتس 
ونيفيس )11.47ث(، ولم يكن تأهل الغسرة سهال وهي اضطرت الى 
بذل جهد كبير في االمتار االخيرة لتعويض انطالقتها املتعثرة. في 
املقابل، خرجت العراقية دانة حسني من الدور االول بحلولها سابعة 

واخيرة في املجموعة الثانية بزمن 12.38 ثانية.
وضمت مجموعة دانة حسني العداءة اجلامايكية كيرون ستيوارت 

التي نالت املركز االول بسهولة بزمن 11.31 ثانية.
وحققت ستيوارت حاملة فضية اوملبياد بكني، الفوز في اللقاءات 
االربعة االولى من الدوري الذهبي مس���جلة افضل توقيت هذا العام 

وهو 10.75 ثوان في لقاء روما.
كما بلغت املغربيتان حسناء بنحسي وحليمة حشالف امس الدور 

نصف النهائي لسباق 800 م في اليوم الثاني من البطولة.
وحجزت بنحسي حاملة فضية النسخة االخيرة في اوساكا عام 
2007، بطاقتها باحتاللها املركز الثاني في تصفيات املجموعة السادسة 
بزم���ن 2.02.83 دقيقة خلف الكوبية زوليا كاالتايود صاحبة املركز 

االول )2.02.33 د(.


