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العداء األميركي الشون ميريت منهيا سباق 400 متر متفوقا على مواطنه جيرميي وارينر

)أ.پ(العداء البحريني يوسف سعد كامل يصل خط النهاية في سباق 800 متر 

)أ.پ(الروسي ياروسالف ريباكوف خالل منافسات الوثب العالي

)أ.پ(العداءة البحرينية مرمي يوسف جمال خالل تصفيات سباق 1500 متر

 )أ.پ(

ميريت جّرد وارينر من لقب 400 م ولقب ثالث على التوالي لفيليكس

 كامل وبيكيلي يسعيان للثنائية وجمال لتعزيز غلة البحرين ولعلو لتعويض خيبة 1500 م

حالة منشطات ثانية في بطولة العالم أللعاب القوى

العام من جامايكا بعدما رفعت 
رصيده���ا ال���ى 6 ذهبيات و5 
فضي�����ات و5 برونزي�����ات، 
مقابل 5 ذهبي��ات و3 فضيات 

و2 برونزية جلامايكا.

تألق روسي

أحرز ياروس���اف ريباكوف 

العالي  الوثب  ذهبية مس���ابقة 
بعدما وثب 2.32 م وهو الرقم ذاته 
الذي سجله القبرصي كيرياكوس 
ان  الفضية، بيد  يوانو صاحب 
الروسي نال املعدن األصفر كونه 
جنح في وثب 2.28 م في محاولته 
الثانية فيما حققها القبرصي في 

الثالثة االخيرة.
وف���ك ريباك���وف )29 عاما( 
النح���س الذي الزم���ه 3 مرات 
في بطول���ة العالم عندما اكتفى 
بالفضية اعوام 2001 في ادمونتون 
و2005 في هلسنكي و2007 في 

اوساكا.
ال���ى  البرونزي���ة  وع���ادت 
كل م���ن الپولندي سيلفس���تر 
بدناريك واالملاني راوول سبانك 
بتسجيلهما 2.32 م ايضا لكنهما 
حققاها في احملاولة الثانية، فيما 
حققها كل من ريباكوف ويوانو 

في االولى.
وأحرزت االس���ترالية داني 
صامويلز ذهبية مس���ابقة رمي 

القرص.
وتدي���ن صامويلز )21 عاما( 

أحرز الشون ميريت ذهبية 
سباق 400 م في اليوم السابع 
من النسخة الثانية عشرة من 
بطولة العالم اللعاب القوى التي 
حتتضنه���ا العاصمة االملانية 

برلني وتختتم اليوم.
وتوقفت املنافسات اكثر من 
ساعة بسبب االمطار الغزيرة 
الت���ي هطل���ت عل���ى امللعب 
االوملبي. وقط���ع ميريت )23 
الس���باق بزمن  عاما( مسافة 
44.06 ثانية مس���جا افضل 
توقيت هذا املوس���م، وأضاف 
اللقب العاملي الى االوملبي الذي 
ناله في بك���ني 2008، متفوقا 
على مواطنه جيرميي وارينر 
حامل لقب النسختني االخيرتني 
في هلس���نكي 2005 واوساكا 

.2007
واستسلم وارينر في االمتار 
االخيرة امام السرعة النهائية 
مليريت فأنهى الس���باق بزمن 
44.60 ثاني���ة، فيم���ا ع���ادت 
البرونزية الى الترينيدادي ريني 

كيوو بزمن 45.02 ثانية.

وجن���ح ميريت ف���ي تأكيد 
أفضليت���ه في املس���افة العام 
املاضي واملوسم احلالي بالنظر 
الى االرقام التي س���جلها منذ 
تتويجه باللقب االوملبي علما 
بانه س���جل افضل 5 ارقام من 
اصل ثمانية هذا املوس���م، بيد 
ان وارينر بخبرته الكبيرة في 
السباق لن يكون صيدا سها 
خصوصا انه لم يخسر في 6 

سباقات خاضها هذا العام.
وج���دد ميريت تفوقه على 
وارينر بعدما فعلها العام املاضي 
في دورة االلعاب االوملبية وحرم 
وارينر من اللقب العاملي الثالث 

على التوالي.
النفس  وكان وارينر ميني 
الذي جرده  بالثأر من ميريت 
في بكني من اللقب االوملبي الذي 

ناله عام 2004 في اثينا.
واستمر التفوق االميركي في 
اليوم السابع بتتويج اليسون 
فيليكس بلقبها العاملي الثالث 
على التوالي في سباق 200م.

وقطعت فيليكس املس���افة 

بزم���ن 20.02 ثاني���ة، وعادت 
الفضية الى اجلامايكية فيرونيكا 
كامبل-ب���راون )20.35 ث(، 
الباهاماسية  الى  والبرونزية 
� ماكينزي  ديبي فيرغوسون 

)20.41 ث(.
وهو اللق���ب العاملي الثالث 
التوال���ي لفيليكس )23  على 
عام���ا( بعد عام���ي 2005 في 
هلس���نكي و2007 في اوساكا، 
التفوق على  وهي جنحت في 
كامبل التي حرمتها من التتويج 
االوملبي مرتني عامي 2004 في 

اثينا و2008 في بكني.
الرقم  وحطمت فيليك���س 
القياس���ي ف���ي ع���دد االلقاب 
العاملي���ة املتتالية في س���باق 
200 م والذي كانت تتقاس���مه 
مع مواطنته���ا ماريون جونز 
)1997 ف���ي اثين���ا و1999 في 
اشبيلية( واجلامايكية مرلني 
اوتي )1993 في ش���توتغارت 

و1995 في غوتبورغ(.
الواليات املتحدة  وجنحت 
الترتيب  في استعادة صدارة 

بلقبه���ا العاملي ال���ى محاولتها 
التي  اخلامس���ة قبل االخي���رة 
سجلت خالها 65.44 م، متفوقة 
على الكوبية ياريليس باريوس 
وصيفة بطلة اوملبياد بكني 2008 
وثالثة النسخة العاملية االخيرة 
في اوساكا بعدما سجلت 65.31 

م في محاولتها االخيرة.
ال���ى  البرونزي���ة  وع���ادت 
الرومانية املخضرمة نيكوليتا 
غراسو )37 عاما( بعدما سجلت 

65.20 م.
وهي امليدالية الثالثة لغراسو 
في بطولة العالم بعد فضية عام 
2001 ف���ي ادمونتون وبرونزية 

1999 في اشبيلية.
وحلت االميركية س���تيفاني 
براون حاملة اللقب االوملبي ثانية 
عشرة )58.53 م(، فيما خرجت 
االملانية فرانكا ديتش من الدور 
االول بعدما اكتفت ب� 58.44 م.

حالة منشطات ثانية

وأعلن االحتاد الدولي أللعاب 
العداءة  القوى ثبوت تن���اول 

اماكا اوغويبونام  النيجيرية 
منش���طات. وأوض���ح االحتاد 
الدولي ان الفحص الذي خضعت 
له اوغويبونام )19 عاما( عقب 
الدور نصف النهائي لس���باق 
400 م حواجز الثاثاء املاضي 
جاءت نتيجته ايجابية من مادة 

»ميتنولون«.
النيجيرية  العداءة  وكانت 
خرجت من الدور نصف النهائي 
بعدما س���جلت افضل توقيت 
شخصي لها في الدور االول وهو 
55.80 ثاني���ة في الدور االول، 
علما انها انس���حبت من الدور 
نصف النهائي لسباق 400 م.

وهي ثاني حالة منشطات 
في الدورة بعد األولى للمغربي 
جمال الش���طبي الذي استبعد 
م���ن الدور النهائي لس���باق 3 
آالف م موانع الثاثاء املاضي 
بعد ثبوت تناوله مادة منشطة 
محظورة هي »كلينبوتيرول« 
عق���ب الفحص الذي خضع له 
النهائي  الدور نصف  عش���ية 

السبت املاضي.

يس���عى العداءان البحريني يوس���ف سعد كامل 
واالثيوبي كينينيسا بيكيلي الى احراز الثنائية عندما 
يخوضان الدور النهائي لسباقي 800 م و5 االف م في 
اليوم التاسع واالخير، فيما تطمح مرمي يوسف جمال 
الى تعزيز غلة البحرين من خال احتفاظها بلقب 1500 
م، ويأمل املغربي أمني لعلو في تعوبض خيبة امله قبل 

ايام والصعود الى منصة تتويج سباق 800 م.
وتب���دو حظوظ كامل املتوج بلقب بطل العالم في 
سباق 1500 م الثاثاء املاضي كبيرة للظفر بالذهبية 
الثانية وتكرار اجناز مواطنه رشيد رمزي في مونديال 

هليسنكي عام 2005 عندما نال ذهبيتي السباقني.
ويسعى كامل الكيني االصل )غريغوري كونتشيا 
سابقا( ايضا الى السير على خطى والده بيلي كونتشيا 
الذي احرز ذهبيتي 800 م في روما 1987 وطوكيو 1991 
باالضافة الى برونزية الس���باق ذاته في شتوتغارت 

.1993
وقال كامل في تصريح لوكالة فرانس برس »اعرف 

جيدا ان الضغوط كبيرة علي االن واحاول بقدر االمكان 
التخلص منها وعدم االكتراث والتركيز على السباق 
النهائي الحقق الثنائية الثانية للبحرين في السباقني 
بعد اجناز رشيد رمزي عام 2005 في هليسنكي واظفر 
بالذهبية الرابعة لعائلة كونتش���يا في تاريخ العاب 

القوى«.
واضاف »ان اتوج بطا للعالم مثلما فعل والدي كان 
حلم���ا صعبا وقد حتقق، االن أتطلع الى احراز القاب 
عاملية اخرى كي اتفوق عليه، فهو نال لقبني فقط وانا 

سأحاول الظفر بثاثة القاب«.
ولم يجد كامل، االختصاصي في سباق 800 م، اي 
صعوبة في بل���وغ الدور النهائي فتصدر مجموعتيه 
في تصفيات الدورين االول ونصف النهائي، بيد انه 
بدا حذرا بخصوص س���باق الغد قائا »صحيح انني 
بلغت الدور النهائي دون عناء، لكن سباق اليوم االحد 
سيكون مختلفا عن سابقيه الن اجلميع يرغب في نيل 
الذهب وقد تك���ون هناك مجازفة ومغامرة من بعض 

العدائني وبالتالي يجب التركيز ومراقبة كل صغيرة 
وكبي���رة حتى ال أهدر فرصة التتويج او الدخول بني 

الثاثة االوائل على االقل«.
وفي السباق ذاته، س���يحاول العداء املغربي امني 
لعل���و تعويض خيبة امله في س���باق 1500 م عندما 
حل عاشرا في الدور النهائي بعدما كان مرشحا بقوة 

الحراز احدى امليداليات.
وعلى غ���رار كامل، لم يجد لعلو االختصاصي في 
س���باق 800 م اي صعوبة ايضا في التأهل، لكنه اكد 

على صعوبة مهمته في الدور النهائي.
وقال لعلو »خوضي سباق 1500 م أثر علي كثيرا، 
وأمتن���ى التركيز في اليومني املقبلني حتى اكون على 

املوعد في الدور النهائي لسباق 800 م«.
وتابع »املهمة لن تكون سهلة وال ارغب في ان انتكس 
مجددا خصوصا ان س���باق 800 م غير قابل لاخطاء 

الن اقل خطأ قد يكون ثمنه غاليا«.
من جهتها، تس���عى مرمي يوسف جمال الى ضرب 

عصفورين بحجر واحد: زيادة غلة البحرين من املعدن 
االصفر واالحتفاظ بلقبها العاملي الذي نالته في اوساكا 

.2007
وقالت جمال »تركيزي منصب على االحتفاظ باللقب 
وتعزيز غلة البحرين وان احذو حذو كامل الذي نال 
اللقب العاملي في سباق 1500 م الؤكد السيطرة البحرينية 

على هذا السباق«.
ويش���هد السباق النهائي مش���اركة املغربية مرمي 
العلوي السلس���ولي بعدما حلت ثانية في تصفيات 

املجموعة الثانية.
وهي امل���رة الثانية على التوال���ي التي تبلغ فيها 
السلس���ولي الدور النهائي لسباق 1500م بعد االولى 

في اوساكا حيث حلت خامسة.
 وقالت السلسولي »انا سعيدة بتأهلي، لكني اعرف 
جيدا ان السباق سيكون صعبا وسأحاول ان ابذل كل 

ما في وسعي كي اكون على منصة التتويج«.
وفي س���باق 5 االف م، س���يكون العداء االثيوبي 

كينينيسا بيكيلي على موعد مع حتقيق اجناز تاريخي 
يتمثل في تكرار اجنازه في دورة االلعاب االوملبية في 

بكني العام املاضي.
وكان بيكيل���ي صاحب 3 القاب اوملبية في 10 االف 
م ف���ي اثين���ا و5 االف م و10 االف م في بكني و11 لقبا 
عامليا في س���باقات اختراق الضاحي���ة، دخل تاريخ 
بطولة العالم اللعاب القوى من بابه الواسع بتتويجه 
بذهبية س���باق 10 االف م رافعا رصيده الى 4 القاب 
عاملية بعد اع���وام 2003 و2005 و2007 فعادل اجناز 
مواطنه هايله جبريسياس���ي )4 القاب في بطوالت 
العالم من 1993 الى 1999(، ويشارك في السباق ايضا 
املغربيان شاكر البوجطاوي وانيس السلموني والقطري 

جيمس كواليا.
وستكون الواليات املتحدة مرشحة بقوة لاحتفاظ 
باللقبني العامليني لسباق التتابع 4 مرات 400 م )رجال 
وسيدات(، وتوزع ذهبيات رمي الرمح )رجال( واملاراثون 

والوثب الطويل )سيدات(.

استبعاد أميركا من نهائي التتابع 
أعلن االحتاد الدولي أللعاب القوى استبعاد املنتخب 
االميركي حامل اللقب من الدور النهائي لسباق التتابع 
4 × 100 م. واوضح االحتاد الدولي ان استبعاد املنتخب 
االميركي جاء بسبب ارتكاب عداءيه شون كروفورد 
ودارفيس باتون خطأ في تسليم العصا بعد اعتراض 

من املنتخب البريطاني.
واضاف االحتاد الدولي ان املنتخب االميركي تقدم 
باس���تئناف لقرار االس���تبعاد متت دراسته وقوبل 

بالرفض.
وهي املرة الثالثة التي يسبتعد فيها املنتخب االميركي 
من الدور النهائي إلحدى البطوالت العاملية واالوملبية 
بسبب خطأ في تسليم العصا بعد مونديال هلسنكي 
ع���ام 2005 ودورة االلعاب االوملبية االخيرة في بكني 

العام املاضي.


