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بولت في مواجهة الزمن مجدداً واإلصابة تهدد طموح روبليس
ريتشاردز تفك النحس وسيطرة كينيا في 3 آالف متر موانع ضمن بطولة العالم أللعاب القوى

خروج اللبناني حازر من 110 أمتار حواجز
خرج اللبناني احمد حازر من الدور االول لسباق 110 م حواجز بحلوله ثامنا وأخيرا 
في املجموعة الرابعة بزمن 14.74 ثانية. وفشل حازر في حتطيم الرقم القياسي اللبناني 
البال���غ 14.61 ثاني���ة، وعلق على ذلك قائال »تأثرت كثيرا بس���بب االنطالقة اخلاطئة 
األولى لألملاني الكسندر جون وبالتالي كنت متخوفا من ارتكاب اخلطأ الثاني وبالتالي 
االقصاء ولذلك كانت انطالقتي متأخرة فدفعت الثمن في النهاية ألن توقيتي لم يكن 

جيدا وفشلت في حتقيق هدفي من املشاركة في برلني«.
 ويش���ارك حازر في بطولة العالم ببطاقة دعوة م���ن االحتاد الدولي اللعبة الذي 
مينح حق املشاركة على نفقته لالعبني )العب والعبة( لكل دولة غير قادرة على تقدمي 
رياضيني ميلكون احلد األدنى من األرقام او األوقات التي تخولهم للمشاركة في بطولة 
العالم. وأوضح حازر قائال: »انها فرصة جيدة بالنسبة لي من اجل اخلبرة واالحتكاك، 
ما زلت صغيرا في الس���ن وأمامي متس���ع من الوقت لتحسني ارقامي وحتقيق نتائج 

جيدة في املستقبل«.

أكد املتحدث باسم االحتاد الدولي أللعاب القوى نيك ديفيس بان جميع نتائج 
فحوصات املنشطات التي خضع لها العداؤون الثمانية األوائل في سباق 100متر، 

جاءت سلبية.
وقال ديفيس »س���واء في باريس او برلني بعد الدور النهائي ونصف النهائي 
والدور االول، فان نتائج جميع الفحوصات التي خضع لها الثمانية االوائل جاءت 

سلبية«.
وكان اجلامايكي اوس���اين بولت احرز املركز األول لسباق 100 م األحد املاضي 
مسجال رقما قياس���يا عامليا خرافيا قدره 9.58 ثوان امام األميركي تايسون غاي 

حامل اللقب )9.71 ث( واجلامايكي اآلخر اسافا بأول )9.84 ث(.
وراجت شائعات وخصوصا في الصحف األملانية والسويدية بان احد العدائني 
الثمانية االوائل في الدور النهائي ثبت تناوله منش���طات خصوصا دانيال بايلي 

من انتيغوا الذي حل رابعا علما انه زميل بولت في التدريبات.

أعلن االحتاد الدولي أللعاب القوى أن بطولة العالم أللعاب القوى احلالية، حطمت 
أرقاما قياسية في املتابعة التلفزيونية ومن خالل اإلنترنت. وبعد اإلعالن عن األرقام 
التي س���جلت في األيام الثالثة األولى من املسابقة، قال بيير فايس السكرتير العام 
لالحتاد إن موقع االحتاد سجل رقما قياسيا في عدد الزوار خالل يوم السبت املاضي 
الذي انطلقت فيه أنشطة البطولة، مؤكدا أن عدد الزوار يزداد يوما بعد يوم. وتصفح 
401 ألف و333 زائرا املوقع يوم الس���بت املاضي، وقد حطمت البطولة احلالية بذلك 
الرقم القياسي الذي سجل في بطولة العالم املاضية التي أقيمت في أوساكا عام 2007 

حيث شهدت دخول 320 ألف و762 زائرا على موقع االحتاد.
وجذب نهائي س���باق 100 متر ع���دو للرجال الذي أقيم أم���س األول األحد وفاز 
به النجم اجلامايكي أوس���ني بولت مسجال زمنا قياس���يا عامليا جديدا )9.58 ثوان( 
والنهائيات األخرى التي أقيمت في اليوم نفس���ه، 643 ألفا و205 مشاهدين، وارتفع 
عدد املش���اهدين إلى 685 ألفا و40 مش���اهدا وهو ما يزيد على ضعف عدد املتابعني 

في أوساكا 2007.

أشاد وزير الداخلية األملاني فولفغانغ 
ش���ويبله باألداء املتمي���ز جلامايكا في 
سباقات العدو للمسافات القصيرة خالل 
بطولة العالم أللعاب القوى، وشدد على 
أهمية التعلم من جامايكا في هذا املجال. 
وقال الوزير املسؤول أيضا عن الرياضة، 
إذاعية: »حتدثت طويال  في تصريحات 
مع وزيرة الرياضة في جامايكا وأمتنى 
أن يتعلم الع���داؤون عندنا من خبرات 

جامايكا«. وطلب ش���ويبله الى نظيرته 
في جامايكا، أوليفيا جراجنه التعاون في 
الوصول إلى نظام فعال ملراقبة تعاطي 
املنشطات. وأعرب شويبله عن سعادته 
الشديدة بامليدالية الذهبية التي حققتها 
الرمح األملانية شتيفي نيريوس  جنمة 
وق���ال: »كل م���ن لديه خب���رة بألعاب 
القوى سيسعد بالطبع من أجل شتيفي 

نيريوس«.

نتائج فحص المنشطات
للعدائين الثمانية لسباق 100 م سلبية

تحطيم األرقام القياسية
في المتابعة التلفزيونية

وزير داخلية ألمانيا:
علينا التعلم من إنجازات جامايكا

العداء اجلامايكي اوسني بولت مرشح للفوز بذهبية سباق 200م بعد فوزه بذهبية 100م       )رويترز(

العداء الكوبي دايرون روبليس خالل تصفيات سباق 110م حواجز              )أ.ف.پ(

واخيرا بزمن 50.11 ثانية، وتعثر 
سانش����يز، وصيف بطل النسخة 
االخيرة، عند احلاجز االول وخفف 
من سرعته قبل ان ينطلق المتام 
السباق فدفع الثمن غاليا بحلوله 
في املركز االخير، فشل سانشيز 
في استعادة هيبته التي فقدها في 
االعوام اخلمسة االخيرة وحتديدا 
منذ تتويجه باللقب االوملبي عام 
2004 في اثينا، وضرب سانشيز 
بقوة مطلع االلفية اجلديدة واحرز 
اللقب العاملي في دورتي ادمونتون 
عام 2001 وباريس عام 2003، بيد 
ان����ه تنازل عن اللق����ب لالميركي 
بيرشون جاكسون عام 2005 في 
هلسنكي عندما حل ثالثا في نصف 
النهائي ولالميركي االخر كيرون 
كليمنت في النسخة االخيرة في 
اوس����اكا قبل عامني ثم عن اللقب 
االوملبي لصال����ح االميركي االخر 
اجنيل����و تايلور العام املاضي في 

بكني.

ذهبية أولى أللمانيا

منحت االملانية شتيفي نيريوس 
بالدها اول ميدالية ذهبية البطولة 
عندم����ا توجت بطل����ة للعالم في 
مس����ابقة رمي الرم����ح. وضربت 
نيريوس )37 عاما( بطلة اوروبا 
في غوتبورغ ع����ام 2006، بقوة 
البداية وسجلت 67.30م في  منذ 
محاولتها االولى وهو الرقم الذي 
نالت به امليدالية الذهبية ولم تتمكن 
أي منافس����ة لها من جتاوزه مبن 
فيهن بطلة العالم في اوساكا 2007 
واوملبياد بكني 2008 وحاملة الرقم 
القياسي العاملي )72.28م(، التشيكية 
بربورا س����بوتاكوفا التي اكتفت 
بالفضية بعدما سجلت 66.42م. 
وفكت نيرويس النحس الذي الزمها 
في النسخ الثالث االخيرة عندما 
اكتفت بالبرونزية. اما البرونزية 
فكانت من نصيب الروسية ماريا 

اباكوموفا )66.06م(.

8.00.43 دقائ����ق، وأضاف اللقب 
العاملي الى االوملبي الذي ناله عام 
2004 في اثين����ا، علما بانه ميلك 
افضل توقيت هذا العام في السباق 
وهو 7.58.85 دقائق )رقم قياسي 
شخصي( وسجله في لقاء الدوحة 
في مايو املاضي. وعادت الفضية 
ال����ى ماتيلونغ حام����ل برونزية 
اوس����اكا، بزمن 8.00.89 دقائق، 
فيما كانت البرونزية من نصيب 
الفرنسي بوعبداهلل الطاهري الذي 
حرم الكينيني من الثالثية بعدما 
انتزع املرك����ز الثالث في اللحظة 
االخيرة من بول كيبسيال كويتش، 
وس����جل الطاهري 8.00.18 دقائق 
مقابل 8.00.26 دقائق لكويتش. اما 
الكيني برميني كيبروب كيبروتو 
العاملي واالوملبي  اللقب����ني  حامل 
فأنهى الس����باق في املركز السابع 
بزمن 8.12.61 دقائق، ليفش����ل في 
ان يصبح ثال����ث عداء ينجح في 
الدفاع عن اللقب في املسابقة بعد 
مواطنيه موزيس كيبتانوي الذي 
نال 3 ألقاب متتالية، وسيف سعيد 
شاهني القطري اجلنسية صاحب 
البحريني  لقبني متتاليني. وجاء 
طارق مبارك طاهر في املركز العاشر 
بزم����ن 8.17.08 دقائق، والقطري 
ابوبكر علي كمال في املركز الثاني 

عشر بزمن 8.19.72 دقائق.

خيبة أمل سانشيز

الع����داء االميركي  واحتف����ظ 
كيرون كليمنت بلقبه بطال للعالم 
في سباق 400 م حواجز مسجال 
47.91 ثانية. وعادت الفضية الى 
البورتوريكي خافيير كولس����ون 
بزم����ن 48.09 ثانية، والبرونزية 
ال����ى االميركي االخر بيرش����ون 
جاكس����ون بطل نسخة هلسنكي 
عام 2006 بزمن 48.23 ثانية، اما 
الدومينيكاني فيليكس سانشيز، 
بطل العالم في ادمونتون عام 2001 
وباريس ع����ام 2003، فجاء ثامنا 

)49.71ث(، وقال����ت ريتش����اردز 
»واخيرا احرزت لقبا فرديا كبيرا، 
وأخيرا أثمر اجلهد الكبير والعمل 
الشاق الذي قمت به في التدريبات، 
كما انني سعيدة بتسجيلي افضل 
توقيت هذا العام، انه امر رائع«. 
وأضاف����ت »انا واثق����ة كثيرا من 
الوقت احلالي، في  امكانياتي في 
السابق كنت اعاني من الضغوطات 
لكني االن رياضية رائعة«، وجاءت 
البريطانية كريستني اوهورووغو 
حاملة اللقب خامسة بزمن 50.21 
ثانية، واجلامايكية االخرى نوفلني 
وليامس صاحبة برونزية اوساكا 
في املرك����ز الرابع بزم����ن 49.77 

ثانية.

هيمنة كينية في الموانع

 واصل����ت كينيا هيمنتها على 
س����باق 3 االف م موانع باحرازها 
ثنائية اليوم عبر ازيكيال كيمبوي 
وريتشارد كيبكيمبوي ماتيلونغ، 
فرفعت رصيده����ا الى 12 ميدالية 
من اصل 15 وزعت منذ 2004 في 
االلعاب االوملبي����ة )اثينا وبكني( 
وبطولة العالم )هلس����نكي 2005 
واوس����اكا 2007 وبرلني 2009(. 
وقط����ع كيمبوي وصي����ف بطل 
النس����خة االخيرة، املسافة بزمن 

اخسر في النصف الثاني«.
 واكدت فالسيتش بانها جنحت 
في طي صفح����ة خيبة امل بكني 
2008 عندم����ا حلت ثانية، وقالت 
»في كل االحوال لم تكن اخلسارة 
قاس����ية بالنسبة لي، فقد خضت 
مسابقة رائعة وسجلت 05ر2 م، 
ولست نادمة على ذلك«. وتعرضت 
فالسيتش الى اصابة في راسها في 
فن����دق اقامتها قبل انطالق الدور 
االول م����ن املس����ابقة وذلك خالل 
قيامها بحركات حتمية في غرفتها 
فاصطدم رأسها بباب خالل احدى 
الوثبات وسقطت على االرض ثم 
نقلت الى املستشفى لتلقي العالج، 
لكنها عادت الى امللعب وشاركت في 
التصفيات حيث حجزت بطاقتها 

الى الدور النهائي.
وكانت العداءة االميركية سانيا 
الذي  النحس  ريتشاردز قد فكت 
الزمها طويال في البطوالت الكبرى 
ونالت اخي����را اول لقب كبير في 
مسيرتها الرياضية عندما توجت 
بذهبي����ة س����باق 400 م حواجز. 
وقطعت ريتشاردز املسافة بزمن 
49 ثانية وهو افضل توقيت هذا 
العام. وتقدمت ريتش����اردز على 
اجلامايكية شيريكا وليامس )49.32 
ث( والروسية انطونيا كريفوشابكا 

وب����دت فالس����يتش متوترة 
عند التطرق الى خس����ارتها امام 
فريدريخ )2.06م لالملانية و2.03م 
للكرواتية(، وقالت »عالقتنا عادية 
عل����ى غ����رار باق����ي الرياضيات، 
نتبادل السالم لكن ليس لدرجة 
الصداقة احلميمة. ليس لدينا وقت 

لذلك«.
وتابع����ت فالس����يتش بانها 
مستعدة ملواجهة اجلمهور االملاني، 
وقال����ت »صحيح انن����ي ال ألعب 
في بلدي، لك����ن أمتنى ان أحظى 
بالتشجيع أيضا. في كل االحوال 
ال ميك����ن مقارنة الع����اب القوى 
بكرة القدم. نحن منارس رياضة 

فردية«.
 واردفت قائلة »اذا فزت هنا، فال 
ميكنني ان اقول انه افضل فوز في 
مسيرتي فذلك يتوقف على ظروف 
املسابقة. بالنسبة لي، افضل فوز 
في مسيرتي كان في اوساكا عندما 
احرزت اول لق����ب كبير، عانيت 
من الضغط وكنت ارغب بش����دة 
في التتويج باللقب«. واش����ارت 
فالس����يتش الى انها ال حتمل اي 
ذكرى سيئة من امللعب االوملبي في 
برلني حيث خسرت امام فريدريخ، 
وقالت »من االفضل ان اخسر في 
النصف االول من املوسم على ان 

خطورة نسبية على روبليس هذا 
املوس����م في غياب جيانغ، غائب 
عن البطولة العاملية لفش����له في 
احتالل احد املراكز الثالثة االولى 
في التجارب االميركية في يونيو 
املاضي بعدما صدم احد احلواجز 

في الدور النهائي.

بالنكا وخيبة امل بكين

تس����عى الكرواتي����ة بالن����كا 
فالسيتش حاملة اللقب الى محو 
خيبة امل دورة االلعاب االوملبية 
في بكني عندما حلت ثانية خلف 
البلجيكية تيا هيلبو، بيد ان مهمة 
الكرواتية لن تكون سهلة في برلني 
انها ستواجه منافسة  خصوصا 
شرسة من االملانية اريان فريدريخ 
صاحب����ة افضل رقم ه����ذا العام 
)2.06م( والوحي����دة التي هزمت 
فالسيتش هذا العام على امللعب 
االوملبي في برلني ضمن الدوري 
الذهبي في 14 يونيو املاضي.وأكدت 
فالس����يتش انها ال تهاب مواجهة 
فريدريخ، وقالت »ال اعير اهتماما 
ملا يقال عن����ي وعنها، النه ليس 
هناك اي وسيلة بالنسبة لنا معا 
كي نقوم بالتأثي����ر بعضنا على 
البعض. انا أركز على ما أقوم به 

واتفاعل مع ذلك«.

في دورة االلع����اب االوملبية عام 
.1936

 وقال بولت »سأقطع اللفة تلو 
االخرى عل����ى غرار العام املاضي 
الرقم  )دورة االلعاب االوملبية(، 
القياسي العاملي، سأحاول حتطيمه 
في الدور النهائي«، وللمفارقة فان 
تف����وق بولت في بطول����ة العالم 
احلالية يأت����ي على الرغم من ان 
استعداداته للموسم اجلديد لم تكن 
جيدة وتأخرت بسبب احلادثة التي 
تعرض لها في جامايكا وابعدته عن 

املضمار فترة ال بأس بها.
واوضح بولت »أستمتع كثيرا 
بالركض، اني اعشقه وامتنى ان 
استمر في امتاع اجلماهير الغفيرة 
التي تأتي ملساندتي في مختلف 

بقاع العالم«.

روبليس واللقب العالمي

الكوبي دايرون  العداء  يرصد 
القياس����ي  الرقم  روبليس حامل 
العامل����ي لس����باق 110م حواجز، 
اللقب العاملي في برلني ليضيفه 
الى اللقب االوملبي الذي توج به في 
دورة االلعاب االوملبية التي اقيمت 

الصيف املاضي في بكني.
ويدخل روبليس الدور النهائي 
لبطولة العالم بعد سلس����لة من 
االنتصارات املتتالية فضال عن انه 
ميلك افضل توقيت هذا العام في 
املسافة بزمن 13.04 ثانية وهو رقم 
قد يكون كافيا غدا ليحقق حلمه 

بالتتويج العاملي.
وفرض روبليس نفس����ه في 
س����باق 110 امتار حواجز في ظل 
غياب النجم الصيني ليو جيانغ 
حامل الرقم القياسي العاملي سابقا 
والغائب عن املنافسات منذ الدور 
االول لدورة بكني عندما انسحب 
بس����بب االصابة التي حرمته من 
حتدي الكوبي في الدورة االوملبية 
امام الش����عب الصين����ي، وحتى 
االميركي ديكستر فولك الذي شكل 

يبدو العداء اجلامايكي اوساين 
بولت مرشحا بقوة الى احراز اللقب 
العاملي في سباق 200م اليوم ضمن 
النسخة الثانية عشرة من بطولة 
العالم اللعاب القوى املقامة حاليا 
على امللعب االوملبي في برلني حتى 
االحد املقبل، فيما يسعى الكوبي 
دايرون روبليس الى معانقة الذهب 
العاملي بعد االوملبي في سباق 110 
امتار حواجز، علما أن مشاركته 
مهددة بس����بب اإلصاب����ة. وتأمل 
الكرواتية بالنكا فالس����يتش في 
تعويض خيبة امل بكني 2008 في 
الوثب العالي.وتوزع اليوم ايضا 
ذهبيتا العشارية )رجال( و400م 

حواجز )سيدات(.
ف����ي الس����باق االول، لم يعد 
االهتمام منصبا على هوية العداء 
الذي سيتوج باللقب العاملي بعدما 
بات مؤكدا انه لن يخرج من خزائن 
االعصار اجلامايكي بولت، بيد ان 
السؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح 
على جميع االصعدة هو التوقيت 
الذي سيحققه في هذه املسافة، الن 
املنافس الوحيد للعداء اجلامايكي 
في الوق����ت احلالي هو الزمن في 
ظل تفوقه على جميع منافس����يه 
مبن فيهم االميركي تايسون غاي 
واجلامايكي االخر اس����افا باول.

وفرض بولت نفسه سيدا لسباقات 
الس����رعة وحتديدا 100م و200م 
منذ ثالثيت����ه التاريخية بارقامها 
القياسية )100م و200 م والتتابع 
4 مرات 100 م( في دورة االلعاب 
االوملبي����ة في بكني العام املاضي، 
ورسخ بولت نفسه اسطورة الشهر 
سباق في رياضة ام االلعاب عندما 
سجل رقما خرافيا قدره 9.58 ثوان 
قاهرا احد ابرز منافس����يه حامل 
اللقب تايسون غاي الذي سيكون 
الغائب االبرز في سباق الغد بعدما 
اعلن انسحابه بسبب االصابة في 

عضالت احلالب.
 وكان����ت احصائي����ة لالحتاد 
الق����وى أكدت ان  الدولي اللعاب 
س����رعة بولت بلغت ف����ي حدها 
االقصى 44.72كلم/س����اعة خالل 
حتطيمه الرقم القياس����ي العاملي 
لسباق 100 م اول من امس االحد 
ومبعدل وسطي قدره 37.58 كلم/

ساعة.
وحتى لو شارك غاي، فانه يبدو 
بعيدا كل البعد عن مقارعة النجم 
اجلامايكي الذي سيذكره التاريخ 
مطوال بفضل اجنازاته اخلرافية، 
واالكي����د انه ابان ع����ن مؤهالت 
خارقة رشحه من خاللها اخلبراء 
املختصون الى قطع مسافة 100م 
بزمن 9.40 ثوان وس����باق 200م 

بزمن حتت 19 ثانية.
وكان بولت يعير اهتماما كبيرا 
لاللقاب العاملية قبل انطالق بطولة 
العالم مؤك����دا ان حتطيم االرقام 
القياس����ية العاملية لن يكون في 
برل����ني، بيد انه بع����د اجنازه في 
100م وانس����حاب غاي من سباق 
200م، ب����ات يطمح الى حتس����ني 
رقمه القياسي العاملي في السباق 
االخير، وهو حجز بطاقته الى الدور 

النهائي دون عناء كبير.
ويبدو بولت الذي س����يحتفل 
بعيد ميالده الثالث والعش����رين 
في 21 اغسطس احلالي، في طريقه 
الى تكرار االجناز ذاته على امللعب 
االوملبي في برلني ليعيد الى أذهان 
العالم بأسره واألملاني على وجه 
اخلصوص اجناز االميركي جيسي 
اوينز الذي احرز 3 ذهبيات على 
امللعب ذاته قبل 73 عاما وحتديدا 

أول حالة منشطات للمغربي الشطبي
القوى  أعلن االحتاد املغربي أللعاب 
ان االحتاد الدولي قرر اس���تبعاد العداء 
جمال الشطبي من الدور النهائي لسباق 
3 االف م موانع بسبب ثبوت تناوله ملادة 
منشطة محظورة هي »كلينبوتيرول«، 
وهي اول حالة منش���طات في البطولة، 
وتابع املصدر ان الشطبي خضع لفحص 

الدور نصف  الس���بت املاضي عش���ية 
النهائي جاءت نتيجته ايجابية، مضيفا 
انه استدعى العداء لالستماع اليه بهذا 
اخلصوص، واعرب االحتاد املغربي عن 
اسفه لهذا االستبعاد والظروف احمليطة 
به كونه جاء عشية الدور النهائي، ونفى 
الشطبي تناوله اي مواد منشطة دافعا 

ببراءته ومشيرا الى انه يعاني منذ العام 
املاضي من حساس���ية مفرطة في انفه 
حيث استش���ار احد االطباء االيطاليني 
الذي نصحه بعد العديد من حتاليل للدم، 
باخلضوع الى عملية جراحية في مارس 
املاضي في مدينة س���يرياكي االيطالية 

حيث يقيم وافراد عائلته.

بطلة أملانيا شتيفي نيريوس قادت بالدها للفوز بأول ميدالية ذهبية في رمي الرمح                   )أ.پ(


