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األميركي تايسون غاي فشل في تخطي بولت العداء »اخلرافي« اوساين بولت رافعا يده بعد فوزه بامليدالية الذهبية لسباق 100م                                                                                                                                                                     )ا.پ(

الصربية يلينا يانكوڤيتش تقبل كأس دورة سينسيناتي                   )رويترز(

عالمية متفرقات

اعترف آرون موكوينا العب خط وسط 
بورتس����موث اإلجنليزي لكرة القدم بأن حالة 
عدم االس����تقرار التي يعان����ي منها ناديه فيما 

يتعلق مبلكيته تؤثر على الالعبني.
وحضر رجل األعمال اإلماراتي سليمان الفهيم 
مباراة بورتسموث أمام فوالم، والتي خسرها 
فريقه 0 � 1 مع افتتاح منافسات مسابقة الدوري 
الرئيس����ية  املمتاز، في املقصورة  اإلجنليزي 

للستاد بوصفه رئيس مجلس إدارة النادي.
ولكن بعد مرور 3 أشهر على أول إعالن عن شراء 
الفهيم لنادي بورتسموث من مالكه السابق ساشا 

جايداماك لم تتم الصفقة بعد حتى اآلن.
وصرح موكوينا لوكالة األنباء األملانية قائال: 
»لقد ترددت العديد من الشائعات حول النادي 
ولكننا يجب أن نتأكد كالعبني من عدم تأثير 
كل هذا علينا، ولكن من الصعب حقا التعامل 

مع هذا الوضع«.
وأضاف: »إال أن وظيفتنا هي أن نؤدي واجبنا 
عل����ى أرض امللع����ب. إننا ال نتح����دث عن هذا 
األم����ر أبدا، كما ال يقت����رب املدرب من احلديث 

عن األمر«.

رمبا مازالت العاصمة اإلسبانية مدريد حافلة 
باللوحات اإلعالنية املنتشرة في كل مكان لشعار 
ملف طلب استضافة دورة األلعاب األوملبية املقررة 
عام 2016. لكن العاصمة اإلسبانية ترى بكل توتر 
وعصبية أن فرصتها في االستضافة تبددت بالفعل 
رغم ان اإلعالن عن اختيار املدينة املضيفة سيكون 

في الثاني من أكتوبر املقبل.

خفضت نيوزيلندا أسعار تذاكر املواجهة 
احلاسمة أمام السعودية أو البحرين في نوفمبر 
املقبل ف����ي محاولة جلذب اجلماهير لس����تاد 
ولنغت����ون وزيادة حظوظ البالد في الوصول 

لنهائيات كأس العالم 2010 لكرة القدم.

قبل شهر ونصف الشهر فقط على كشف 
النقاب عن املدينة املنظمة لدورة األلعاب األوملبية 
املقررة عام 2016، يبدو املسؤولون عن ملف ريو 
دي جانيرو في غاية التفاؤل واألمل في الفوز بحق 
استضافة أول أوملبياد في قارة أميركا اجلنوبية.

وقال كارلوس روبرتو أوسوريو السكرتير التنفيذي 
للجنة امللف البرازيلي إن اللجنة قدمت ملفا قادرا 

على املنافسة بقوة.

فوز انتر ميالن على البحرين
فاز انتر ميالن بطل الدوري االيطالي على املنتخب 
البحريني 1 � 0 في مباراة ودية في كرة القدم اقيمت 
في مدينة كابفينبيرغ النمساوية. وسجل البرازيلي 
اليساندرو مانسيني هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
63. ويستعد املنتخب البحريني للقاء نظيره السعودي 
في امللحق اآلس����يوي املؤهل ال����ى نهائيات مونديال 
جن����وب افريقيا 2010 وذلك في 25 س����بتمبر املقبل. 
وهي املرة الثانية التي يلتقي فيها البحرين مع انتر 
ميالن اذ س����بق ان خسر امامه 1 � 6 في يناير 2007. 
وهذه التجربة الودي����ة الثانية للمنتخب البحريني 
في معس����كره التدريبي في النمسا، اذ سبق ان لعب 
مع لومبارب املجري وخس����ر 1 � 2. واستغل املدرب 
التشيكي للمنتخب ميالن ماتشاال املباراة واعتمد على 

تشكيلة شبه أساسية شهدت مشاركة احملترفني حسني 
بابا )الشباب االماراتي( ومحمد السيد عدنان )اخلور 
القطري(، فيما غاب عنها جيسي جون )أكسلسيور 
البلجيكي( وعبداهلل فتاي وعبداهلل عمر )نيوشاتل 
السويسري( وعبداهلل املرزوقي )الكويت( وسلمان 
عيس����ى )العربي القطري( وفوزي عايش )السيلية 
القطري(. واعتمد ماتش����اال على التش����كيلة املكونة 
من محمد السيد جعفر حلراسة املرمى، وحسني بابا 
ومحمد عدنان ومحم����د حبيل ومحمود عبدالرحمن 
للدفاع، ومحمد ساملني )عالء حبيل( ومحمود جالل 
وأحمد حسان )عباس عياد( وعبدالوهاب علي للوسط، 
وحسني علي )اسماعيل عبداللطيف( وحسني سلمان 

)ابراهيم املشخص( للهجوم.

يانكوڤيتش بطلة سينسيناتي ولقب مونتريال لموراي
تفوقت الصربية يلينا يانكوڤيتش املصنفة 
خامسة على الروسية دينارا سافينا االولى 
وتوجت بطلة لدورة سينسيناتي االميركية 
الدولية لكرة التنس، بالفوز عليها بسهولة 

6 � 4 و6 � 2 في املباراة النهائية.
واللقب هو الثاني ليانكوڤيتش هذا املوسم 
بعد تتويجها بطلة لدورة ماربيا االسبانية، 
واحلادي عشر في مسيرتها التي التزال تفتقد 
الى لقب كبير. وف���ي دورة مونتريال توج 
البريطاني اندي موراي املصنف ثالثا بطال 
لدورة مونتريال الكندية الدولية للماسترز، 
بفوزه على االرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 
السادس بصعوبة 6 � 7 )4 � 7( و7 � 6 )7 � 

3( و6 � 1 في املباراة النهائية.
وصعد موراي مرتبة واحدة وصار ثانيا 
في تصنيف رابطة الالعبني احملترفني الصادر 
امس، وجاء تقدم موراي على حساب االسباني 
رافايل نادال الذي تراجع الى املركز الثالث على 
هذه الالئحة التي اليزال يتصدرها السويسري 

روجيه فيدرر برصيد 11040 نقطة.
وتراجع التش���يلي فرنان���دو غونزاليز 
مرتبتني ليقبع في املركز الثاني عشر خلف 
السويدي روبني سودرلينغ الذي تقدم مرتبة 

واحدة وصار احلادي عشر.

يانكوڤيتش تتقدم
في تصنيف الالعبات

تقدمت يانكوڤيتش من املركز اخلامس الى 
الرابع ف����ي التصنيف اجلديد لالعبات التنس 

احملترفات الصادر امس برصيد 6620.
كما تقدمت االيطالية فالفيا بنيتا من املركز 

الثاني عشر الى العاشر برصيد 3420 نقطة.
وتراجعت الروسية ايلينا دمينتييفا من املركز 

الرابع الى اخلامس برصيد 6235 نقطة.
ولم حتدث تغييرات في بقية املراكز حيث 
واصلت الروس����ية دينارا س����افينا تصدرها 
للتصنيف برصيد 9810 نقطة، وحلت االميركية 
سيرينا وليامز في املركز الثاني برصيد 8558 
نقطة تلتها شقيقتها فينوس وليامز في املركز 

الثالث برصيد 6865 نقطة.

حس���م العداء اجلامايكي اوساين بولت صاحب 
الثالثية التاريخية بأرقامها القياس���ية العاملية في 
دورة بكني 2008 )100م و200م والتتابع 4 مرات 100م( 
صراع اجلبابرة والنهائي احللم في صاحله عندما نال 
ذهبية السباق األشهر في رياضة أم األلعاب مسجال 
رقما قياسيا عامليا »خرافيا« قدره 9.58 ثوان وذلك 
في النسخة الثانية عشرة من بطولة العالم أللعاب 
الق���وى التي حتتضنها العاصم���ة األملانية حتى 23 

اجلاري على امللعب االوملبي.
وكان الرقم القياسي العاملي السابق بحوزة بولت 
نفس���ه وهو 9.69 ثوان وس���جله في اوملبياد بكني 

العام املاضي.
وتقدم بولت على االميركي تايسون غاي حامل اللقب 
والذي نال الفضية بزمن 9.71 ثوان، واجلامايكي اآلخر 

اسافا باول صاحب البرونزية بزمن 9.84 ثوان.

وقال بولت »كل ما ميكنني قوله هو ان تش���جيع 
اجلمهور اعطاني طاقة اضافية«.

وأضاف »قلت قبل الس���باق بان كل شيء ممكن 
ان يحدث )الرقم القياس���ي العاملي( وهو ما حصل، 
كان اله���دف كبيرا وجنحت ف���ي حتقيق 9.58 ثوان 
وأنا سعيد بذلك«. وتابع »اخطط اآلن ألقدم األفضل 

في املستقبل«.
ام���ا غرين فقال »قاتلت حتى اللحظة األخيرة، ال 
اريد البحث عن اعذار بس���بب اصابتي في عضالت 
احلالب. قدمت كل ما كان بوس���عي تقدميه بنس���بة 
100% وبالتال���ي ال يجب عل���ي التذمر«. وختم قائال 
»كنت أعتقد بأنني اول من س���ينزل عن حاجز 9.5 
ثوان لكن لألسف لست انا من فعلها، لكني أتوقع ان 

اجنح في ذلك«.
فرض بولت ايقاعه منذ البداية وجنح في االبتعاد 

عن باقي منافسيه بعد 30 مترا لينطلق بسرعة البرق 
نحو خط النهاية خاطفا نظرات نحو مالحقيه.

وشهد السباق مشاركة نخبة عدائي مسافة 100م 
بينهم 5 خاضوا ال���دور النهائي في بكني، هم فضال 
عن بولت وباول الذي حل سادس���ا ف���ي االوملبياد، 
الترينيدادي ريتشارد طومسون وصيف بطل بكني 
ومواطنه مارك بورنز الس���ابع واألميركي دارفيس 

باتون الثامن.
وجاء طومسون خامسا في س���باق اليوم بزمن 
9.93 ثوان، وبورنز س���ابعا بزمن 10 ثوان وباتون 

ثامنا وأخيرا بزمن 10.34 ثوان.
وجنح بولت في وضع حد لإلثارة والترقب الذي 
طال منذ نحو 12 ش���هرا كون العداءين لم يلتقيا ابدا 
في قمة مستواهما، ففي عام 2007 كان غاي صاحب 
الكلمة االخيرة في سباق 200م حيث وقتها لم يكن 

بولت في قمة نضجه، وفي العام املاضي فرض االعصار 
اجلامايكي نفسه بشكل رائع واجتاح جميع املنافسني 
مبن فيهم غاي الذي حرمته االصابة من خوض الدور 
النهائي وسجل ثالث ارقام قياسية عاملية في سباقات 

100م و200م والتتابع 4 مرات 100م.
وفي مسابقات السيدات أحرزت البريطانية جيسيكا 
اينيس ذهبية مسابقة السباعية بعدما جمعت 6731 
نقطة مانحة بالدها اللقب العاملي االول في تاريخها في 
املسابقة في بطولة العالم، وهو افضل رقم في العالم 
هذا املوسم ماحية الرقم السابق الذي كان بحوزتها 

وسجلته في مدينة ديسينزانو االيطالية )6587(.
وجنحت اينيس في احراز املركز االول في سباقات 
100م حواجز والوثب العالي وسباقي 200م و800م 
وحلت خامسة في الكرة احلديد وسابعة في الوثب 
الطويل وثامنة في رمي الرمح. وعادت الفضية الى 

االملانية جنيفر اويزر برصيد 6934 نقطة، والبرونزية 
الى الپولندية كاميال تشودييك برصيد 6471.

وحلت األوكرانية ناتاليا دوبرينسكا بطلة اوملبياد 
بكني رابعة برصيد 6444 نقطة.

واحتفظت النيوزيلندية فاليري فيلي بلقبها العاملي 
في مسابقة الكرة احلديد مؤكدة سيطرتها على املسابقة 
في األعوام الثالثة االخيرة حيث توجت باللقب العاملي 
في اوساكا 2007 واللقب االوملبي في بكني العام املاضي 
واللقب العاملي داخل قاع���ة في العام ذاته. وحققت 
فيلي )24 عاما( 20.44 م في محاولتها اخلامسة قبل 
االخيرة. وعادت الفضية الى االملانية نادين كلينرت 
الوحيدة الى جانب فيلي جنحت في تخطي حاجز 20 

مترا بتسجيلها 20.20م في احملاولة الثالثة.
اما البرونزية فكانت من نصيب الصينية ليجاو 

غونغ بعدما سجلت 19.89م في محاولتها الثانية.

بولت.. »قاهر الزمن«
سجّل رقماً قياسياً عالمياً خيالياً بلغ 9.58 ث في 100م بمونديال ألعاب القوى سيصمد زمناً طويالً


