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سّجل رقمًا بعيدًا جدًا عن رقمه الشخصي وأعرب عن خيبة أمله لتوقف مشواره في مونديال ألعاب القوى

العازمي أخفق في التأهل إلى نصف نهائي سباق 800 متر
أخفق العداء محمد العازمي في 
التأهل الى تصفيات الدور نصف 
النهائي من سباق 800 متر ضمن 
النسخة الـ 12 من بطولة العالم 
التي حتتضنها  القـــوى  أللعاب 
العاصمة األملانيـــة برلني حتى 

االحد املقبل.
وخرج العازمي من الدور االول 
بعد ان احتل املركز السادس في 
املجموعة السادسة بزمن 1.51.73 
دقيقة، وهـــو رقم بعيد جدا عن 
رقمه الشـــخصي البالغ 1.44.13 
أثينا  فـــي  الذي ســـجله  دقيقة 
عام 2006، ولـــو حقق العازمي 
رقمه لتأهل الى نصف النهائي، 
علما ان الثالثـــة األوائل في كل 
مجموعة من املجموعات السبع 
في التصفيات يتأهلون الى الدور 
نصف النهائي الى جانب أصحاب 
أســـرع ثالث أوقات بعد املراكز 

الثالثة األولى.
وفشـــل الســـعودي محمـــد 
الصاحلي في التأهل ايضا بحلوله 
رابعا في املجموعة اخلامسة بزمن 

1.48.43 دقيقة.
وانســـحب الســـعودي علي 
الدين  الدرعان واجلزائري جنم 

منصور.
وأعـــرب العازمي والصاحلي 
عـــن خيبة أملهما في التأهل الى 
الـــدور الثاني، وقال االول: »انها 
خيبة امل، كنت أمتنى بلوغ الدور 
النهائي على األقل بيد ان مشواري 

توقف في الدور االول«.
أما الثاني فقال: »بذلت كل ما في 
وسعي كي اكون بني الثالثة االوائل 
بيد ان سرعتي النهائية لم تكن 
جيدة، ولسوء حظي ايضا ان ايقاع 
السباق لم يكن سريعا وبالتالي 
لم احظ حتى بالتأهل عبر اسرع 
توقيت في املجموعات السبع بعد 

املراكز الثالثة االولى«.
انتهت  العازمـــي  وبخـــروج 
الكويتية في بطولة  املشـــاركة 

اجناز رشيد رمزي عام 2005 في 
هلسنكي، وأعادل رقم والدي )بيلي 
كونتشيال صاحب ذهبيتي 800 م 
في روما 1987 وطوكيو 1991( في 
عدد امليداليات من املعدن االصفر، 
لكنني متأكـــد أن ذلك لن يكون 

سهال«.
في املقابل، اكد لعلو الذي خاض 
بدوره الدور النهائي لسباق 1500 
م وحل عاشـــرا »ان السباق كان 
صعبا خصوصا أنني لم امن جيدا 
الليلة املاضية، كنت اتوقع التأهل 
الى الدور املقبل دون بذل جهود 
كبيرة لكننـــي أرغمت على ذلك 
بســـبب االيقاع السريع للسباق 
وكثرة الدفع واملشاكل في اللفة 

االخيرة«.
وأضاف »يجب ان أنسى سباق 
1500 متر والتركيز على ســـباق 
800 م حيث ستكون املهمة صعبة 
لتواجد عدائني كبار، لكني سأجرب 
حظي وأمتنى الفوز ولو مبيدالية 

برونزية«.
امـــا كاكي املرشـــح بقوة الى 
املنافسة على امليداليات الثالث، 
فقال »انه اول سباق لي في البطولة 
وبالتالي حرصت على عدم ارتكاب 
االخطاء من اجل التأهل. السباقات 
االقصائية دائما ما تكون صعبة 
الن جميع العدائني يرغبون في 

التأهل الى الدور النهائي«.
وأوضح مواطنه اسماعيل »كان 
السباق صعبا للغاية لكن األهم 
حتقق وهو التأهـــل، اآلن علينا 
ان نبقي على متثيل الســـودان 
بعداءين في الدور النهائي حتى 
تكبر حظوظنا في الظفر مبيدالية 

على االقل«.
أما البحريني اآلخر بالل علي 
فقـــال »كانـــت معنوياتي عالية 
خصوصا بعد اجناز كامل، راقبت 
السباق جيدا وانتظرت اللحظة 
املناســـبة لالنطالق ودخلت بني 

الثالثة االوائل«.

العالـــم، بعد فشـــل بطل اطاحة 
املطرقة علي الزنكوي في اجتياز 

الدور االول ايضا.
فـــي املقابـــل، تأهـــل العداء 
البحريني يوسف سعد كامل بطل 
العالم في سباق 1500 م الى الدور 

نصف النهائي في 800 متر.
وتأهل ايضـــا 4 عدائني عرب 
هما الســـودانيان ابو بكر كاكي 
واسماعيل احمد اسماعيل واملغربي 

امني لعلو والبحريني اآلخر بالل 
علي.

وحل كاكي ثانيا في تصفيات 
املجموعة االولـــى بزمن 1.46.41 
دقيقـــة خلف اجلنـــوب افريقي 
مبواليني مولودزي ).1.46.40ق(، 
واســـماعيل ثالثة في املجموعة 
الثانية بزمن 1.47.20 دقيقة خلف 
االميركي نيك سيموندز )1.47.12 
ق( والبحريني علي )1.47.16 ق(، 

الرابعة  وتصدر كامل املجموعة 
بزمن 1.46.43 دقيقة امام الكيني 
اســـبيل كيبروب )1.46.52 ق( 
واالميركي كافيديس روبنسون 
)1.46.79 ق(، ولعلـــو ثالثا في 
املجموعة السابعة بزمن 1.46.38 

دقيقة.
وكان كامل قد فجر مفاجأة من 
العيار الثقيل بتتويجه بطال للعالم 
في سباق 1500 متر مانحا الذهبية 

االولى للعرب في البطولة، علما ان 
اختصاصه هو سباق 800 م.

تأهل كامل

وأكـــد كامل أنـــه حقق االهم 
بالتأهل الى نصف النهائي، وقال 
فـــي تصريح لوكالـــة الصحافة 
الفرنسية: »حققت األهم بالتأهل 
الى نصف النهائي بعد ليلة بيضاء 
بسبب االحتفاالت بالتتويج العاملي 

في سباق 1500 م«، مضيفا »كنت 
متخوفا من سباق اليوم )امس( 
النني كنت متعبا ولم أمن القدر 
الكافي من الوقت حتى اكون على 
امت االستعداد، بيد ان تخوفاتي 

تبددت مبجرد دخولي امللعب«.
وتابع »خضت ســـباقا سهال 
وهذا ما كنـــت أمتناه، اآلن علي 
اخللود الى الراحة والتركيز على 
ســـباق الغد )اليوم( في نصف 

النهائي من اجل ضمان التواجد 
في النهائي«.

وأضـــاف »اعرف جيـــدا ان 
الضغوطـــات كبيـــرة علي اآلن 
وأحاول بقـــدر االمكان التخلص 
منها وعدم االكتراث والتركيز على 

السباقات التي اخوضها«.
وختم »اكيد أسعى الى الظفر 
بذهبيـــة 800 م ألحقق الثنائية 
الثانية للبحرين في السباقني بعد 

العّداء محمد العازمي في إحدى مراحل سباق 800 متر                     )ا.ف.پ(

اجلنوب افريقية كاستر سيمينيا اثارت جدال لتحديد جنسهاالبحريني يوسف كامل يصل خط النهاية ويعلن تأهله إلى نصف نهائي 800 متر

األملاني روبرت هارتينغ ميزق قميصه فرحا باالجناز الكبير                 )أ.پ(

 االتحاد الدولي يطلب التأكد من جنس سيمينيا
أحرزت العـــداءة اجلنوب افريقية 
الواعدة كاستر سيمينيا )18 عاما( ذهبية 
سباق 800م بعدما قطعت املسافة بزمن 
1.55.45 دقيقة مســـجلة رقما قياسيا 
شخصيا وافضل توقيت للسباق هذا 
العام، واضافت سيمينيا اللقب العاملي 
الى اللقب االفريقي للشابات في بامبوس 
بجزر موريشيوس اواخر يوليو املاضي 
الشهر اجلاري عندما كسبت  ومطلع 
سباقي 800م )1.56.72دقيقة( و1500م 

)4.08.01 دقائق(.
وطالب االحتاد الدولي اللعاب القوى 
افريقي بتقدمي  من نظيره اجلنـــوب 
معلومات عن العداءة ســـيمينيا التي 
يشتبه في ان تكون خنثى متلك صفات 

الذكور واإلناث.
وقال املتحدث باسم االحتاد الدولي 
اللعاب القوى نيك ديفيس »بعد اراقمها 
الالفتة في بطولة افريقيا للشـــابات 
حيث حسنت رقميها في سباقي 800 
م و1500 م، راجت شائعات وتكهنات 
بخصوصها«، مضيفـــا »لقد اتصلنا 
افريقي  باعضاء االحتـــاد اجلنـــوب 
اللعاب القوى ملعرفة ما اذا كان لديهم 
وثائق لتأكيد جنس ســـيمينيا وهم 
بصدد جمعها، لكن يجب ان نعرف أنها 
عملية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتا 
طويال«، وتابع »انها مســـألة نأخذها 

على محمل اجلد«.

انسحاب رادكليف من الماراثون

وارينر للثأر من ميريت في نهائي سباق 400م  هارتينغ يحرز ذهبية القرص ويهدي ألمانيا الميدالية الثانية
يســـعى العداء االميركي جيرميي وارينر الى 
الثأر من مواطنه الشون ميريت اليوم في الدور 

النهائي لسباق 400 م.
وميني وارينر النفس باالحتفاظ باللقب العاملي 
للمرة الثالثة على التوالي ورد االعتبار لسقوطه 
امام ميريت في الدور النهائي لدورة االلعاب االوملبية 
عندمـــا جرده من اللقب االوملبـــي الذي ناله عام 

2004 في اثينا.
وثأر ميريت وقتها من وارينر الذي تفوق عليه 

في نهائي دورة اوساكا 2007.
وتبدو كفة ميريت راجحة لنيل اللقب العاملي 
بالنظر الى االرقام التي سجلها منذ تتويجه باللقب 
االوملبي علما بانه سجل افضل 5 ارقام من اصل 
ثمانية هذا املوسم، بيد ان وارينر بخبرته الكبيرة 
في السباق لن يكون صيدا سهال خصوصا انه لم 

يخسر في 6 سباقات خاضها هذا العام.
وقال ميريت »انا مستعد لتجريد وارينر من 
اللقب العاملـــي واتوج بذهبيـــة عاملية ازين بها 
خزائني«، مضيفا »سيكون السباق صعبا لضمه 
افضل العدائني في العالم وبالتالي فان الفوز به 

ستكون له نكهة خاصة«.
من جهته، اكد وارينر انه ينتظر »سباق الغد 
بفارغ الصبـــر ومنذ بكني 2008، انها مســـافتي 
ولقبي وانا جاهز للدفاع عنه والثأر خلســـارتي 

في بكني«.
وفي ســـباق 50 كلم سيكون االسترالي ناثان 

ديكس ابرز الغائبني بسبب االصابة ما يفسح املجال 
امام وصيفه الفرنسي يوهان دينيز لالنقضاض على 
الذهب العاملي للمرة االولى في مسيرته وتعويض 
خيبة امله فـــي دورة االلعاب االوملبية في بكني. 
وفي منافسات الوثب العالي، سيحاول الروسي 
ياروســـالف ريباكوف تأكيد تألقه في املسابقة 
ونيل الذهب العاملي بعد فضية النسخة االخيرة 
في اوساكا وبرونزية اوملبياد بكني في ظل غياب 

البطل االوملبي مواطنه اندري سيلنوف.
وتوزع اليوم ايضا ذهبيتا رمي القرص حيث 
ســـتكون املنافسة مفتوحة على اللقب في غياب 

حاملته االملانية فرانكا ديتش، وسباق 200 م.
الى ذلك اعلنت العداءة البريطانية باوال رادكليف 
امس انسحابها من منافسات املاراثون، واوضحت 
رادكليف حاملة الرقم القياســـي العاملي لسباق 
املاراثون )2.15.25ساعة( ان سبب انسحابها يعود 
الى ان استعداداتها غير كافية للموعد العاملي، وقالت 
»انا مستاءة كوني لست جاهزة للموعد في الوقت 

املناسب، وخصوصا اعالن انسحابي«.
وأضافت رادكليف التي خضعت لعملية جراحية 
في قدمها اليمنى فـــي مارس املاضي »في جميع 
االحوال لست نادمة على هذه العملية اجلراحية 
التي ستمكنني من العودة الى املنافسات بلياقتي 
البدنيـــة الكاملة 100% حتى اركض وأفوز مجددا 
واواصل مســـيرتي حتى دورة االلعاب االوملبية 

في لندن عام 2012«.

أحرز االملاني روبرت هارتينغ )24 عاما( وصيف بطل النسخة االخيرة 
في اوســــاكا 2007، ذهبية مسابقة رمي القرص، ويدين بها الى محاولته 
السادسة االخيرة التي سجل خاللها 69.43 مترا، فانتزع املركز االول من 
الپولندي بيوتر ماالخوفسكي الذي فرض سيطرته على املسابقة منذ محاولته 
االولى بتســــجيله 69.15 مترا. وعادت امليدالية البرونزية الى االستوني 
غيرد كانتر حامل اللقب وبطل اوملبياد بكني بتســــجيله 66.88 مترا. اما 
بطل العالم مرتني )2003 و2005( وااللعاب االوملبية مرتني )2000 و2004( 

الليتواني فيرجيليوس اليكنا )37 عاما( فحل رابعا )66.36 م(.

وأخيرًا فوستر

وتوجت العداءة اجلامايكية املخضرمة بريجيت فوستر هيلتون )34 
عاما( مسيرتها الطويلة في رياضة ام االلعاب بلقب عاملي في سباق 100 
م حواجز ســــعت الى حتقيقه سنوات طويلة بعدما قطعت املسافة بزمن 
12.51 ثانية، فعوضت بالتالي خيبة املها في نسخة باريس 2003 عندما 
حلت ثانية خلف الكندية بدريتا فيليســــيان التــــي جاءت ثامنة وثالثة 
في نسخة هلسنكي 2005. وعادت الفضية الى الكندية االخرى بريسيال 
لوبيز ـ شلييب )12.54 ث(، والبرونزية الى اجلامايكية ديلورين اينيس 
ـ لنــــدن )12.55 ث(. وجــــاءت االميركية دون هاربــــر بطلة اوملبياد بكني 

2008 سابعة.

الغسرة في الدور الثاني

وبلغت البحرينية رقية الغسرة الدور الثاني لسباق 200 م بحلولها 
خامسة في تصفيات املجموعة الثالثة بزمن 23.34 ثانية وتأهلت باعتبارها 
احــــدى 6 عداءات حققن افضل توقيت بعــــد املراكز الثالثة االولى في كل 
مجموعة من املجوعات الســــت من التصفيات املؤهلة مباشرة الى الدور 
الثاني. وتعرضت الغسرة الى حالة اغماء خالل استعدادها لالدالء بتصريح 
ملراسل احدى االذاعات الدولية قبل ان يتدخل احد االطباء من أجل تقدمي 

االسعافات االولية اليها.


