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هوكر بطل الزانة وفيليبس يستعيد عرش الوثب الطويل في بطولة العالم أللعاب القوى

ثالثية »خالدة« لبولت مكررًا إنجاز أوينز في ملعب برلين

باتو يهدي ميالن فوزًا مهمًا وتعادل صعب لفيورنتينا.. وليون يسقط أوكسير
اهدى املهاجم الدولي البرازيلي الكسندر باتو 
مواطنه املدرب ليوناردو فوزا »معنويا« مهما 
في مستهل مشواره التدريبي مع ميالن بعدما 
قاد االخير للفوز على سيينا خارج قواعــــده 
2 - 1 في املرحلة االفتتاحية من الدوري االيطالي 

لكرة القدم.
وســــجل باتو هدفي ميالن في هذه املباراة 
التي تعتبر حتضيرا ملوقعة نارية مبكرة مع 
انتر ميالن حامل اللقب ألن اجلارين اللدودين 

سيلتقيان في املرحلة الثانية.
وهذه املباراة الرســــمية االولى لليوناردو 
مع ميالن بعد ان حل بدال من كارلو انشيلوتي 

الذي انتقل الى تشلسي االجنليزي.
وبدأ ميالن املباراة ضاغطا وكاد ان يفتتح 
التسجيل في الدقيقة 19 عبر الظهير التشيكي 
ماريك يانكولوڤســــكي الذي تبادل الكرة مع 
رونالدينيو قبل ان يســــددها نحو املرمى لكن 

احلارس  جانلوكا كورتشي انقذ املوقف.
الفريــــق »اللومباردي« كثيرا  ولم ينتظر 

ليفتتح التســــجيل عبر باتو الذي هز شــــباك 
كورتشــــي في الدقيقة 29 بعدما كسر مصيدة 
التسلل اثر متريرة بينية من مواطنه رونالدينيو، 
قبــــل ان يســــدد بيمناه في الزاوية اليســــرى 

االرضية.
لكن فرحة البرازيليــــن وزمالئهما لم تدم 
طويال ألن سيينا ادرك التعادل في الدقيقة 34 
عبر اجلزائري عبدالقــــادر غزال بكرة اطلقها 
بيمناه من مســــافة قريبة الى الزاوية اليمنى 
العليا ملرمى احلارس ماركو ســــتوراري الذي 
عاد الى ميالن بعدما اعاره االخير الى ليفانتي 

االسباني وكالياري وفيورنتينا منذ 2007.
ثــــم غابت الفرص عن املرمين ملا تبقى من 
الشــــوط االول، حتى جنح باتو بوضع ميالن 
فــــي املقدمة بعد 4 دقائق فقــــط على انطالقة 
الشــــوط الثاني عندما مرر رونالدينيو الكرة 
الى الفرنســــي ماتيو فالميني فعكسها االخير 
الى باتو ليضعها النجم البرازيلي الشاب داخل 

الشباك )49(.

ورد ميــــالن بتســــديدة اكروباتيــــة رائعة 
لرونالدينيو لكن كورتشي كان في املكان املناسب 
ليحرم النجم البرازيلي من هدف مميز )68(.

وعلى ملعــــب »ريناتو ديــــال ارا«، اكتفى 
فيورنتينا الذي انهى املوسم املاضي في املركز 
الرابع، بالتعادل مــــع مضيفه بولونيا العائد 

مجددا الى دوري االضواء 1 - 1.
وافتتح العب فيورنتينا السابق االرجنتيني 
بابلو اوزفالدو التسجيل لبولونيا في الدقيقة 
24، قبل ان ينجح الروماني ادريانو موتو الذي 
ادخله املدرب شــــيزاري برانديلي في الشوط 
الثاني، في ادراك التعادل في الدقيقة 64 بكرة 

»طائرة« رائعة.

فرنسا

واصل ليون عروضه اجليدة وحقق فوزه 
الثالث خالل اسبوع بتغلبه على مضيفه اوكسير 
3 - 0 في املرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي 
والتي شهدت سقوط نانسي املتصدر امام مضيفه 

لومان 1 - 2.
فعلى »ستاد ابي ديشان«، عمق ليون جراح 
مضيفه اوكسير واحلق به الهزمية الثالثة على 
التوالي، محققا بدوره فوزه الثالث في اسبوع 
بعد تغلبه على ڤالنسيان )1 - 0( في املرحلة 
الثانية وضيفه اندرخلت البلجيكي )5 - 1( في 
ذهاب الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري 
ابطال اوروبا، علما انه استهل مشواره احمللي 

بتعادله مع مضيفه لومان )2 - 2(.
وجاء الهدف االول لليون الساعي الى استعادة 
اللقب الذي تنازل عنه املوسم املاضي ملصلحة 
بوردو بعدما احتكره لسبعة مواسم على التوالي، 
في الدقيقة 31 عندما لعب االرجنتيني سيزار 
ديلغادو كرة عرضية متقنة تلقفها املدافع جان 
آالن بومسونغ ووضعها بكعب قدمه داخل شباك 

احلارس اوليفييه سوران.
ثم اضــــاف الكاميروني جان ماكون الهدف 
الثاني لليون في الوقت بدل الضائع من الشوط 
االول بعدما فشل املالي اداما كوليبالي في تشتيت 

الكرة بالشــــكل املناســــب من امام باتيفيمبي 
غوميس فوصلت الــــى انطوني مونييه الذي 
حولها الى ماكون ليضعها االخير في شــــباك 
ســــورين، مانحا فريقه افضليــــة مريحة قبل 
دخوله الى اســــتراحة الشوطن. ووجه ليون 
الضربة القاضية ملضيفــــه واكد فوزه الثاني 
عندما تالعب ديلغادو بســــتيفان غريشتينغ 
على اجلهة اليمنى قبل ان يلعب كرة عرضية 
وصلت الى البوسني ميراليم بيانتيش الذي 

سددها مباشرة في شباك سورين )65(.
وتصــــدر ليون الترتيــــب مؤقتا برصيد 7 
نقاط، مستفيدا من سقوط نانسي على ملعب 
»ليــــون بولي« امام مضيفه لومان الذي احلق 
به الهزمية االولى بالفوز عليه بهدفن سجلهما 
النرويجي ثورسنت هيلشتاد )45( وانطوني لو 
تاليك )53(، مقابل هدف لالوروغوياني داميا 
روخاس ماكالوســــو )90(، واكتفاء مرسيليا 
بالتعادل مع مضيفه القوي رين 1 - 1 في اقوى 

مباريات املرحلة.

وعاد فريق العاصمة باريس سان جرمان 
من ملعب »نوجيسيه« بفوز ثمن على مضيفه 
ڤالنسيان بثالثة اهداف لبيغي لوييندوال )35( 
والتركي مولود ايردينغ )56( وكريستوف جاليه 
)83(، مقابل هدفن للعاجي سياكا تينيه )59( 
ورودي ماتي )90(، ليرفع رصيده الى 7 نقاط 
ايضا في املركــــز الثاني مؤقتا بفارق االهداف 

عن ليون ومرسيليا الثالث.
وعلى ملعب »لويس الثاني«، حقق موناكو 
فوزه الثاني وجاء على حساب ضيفه لوريان 
بهدفــــن لفريديرك نيمانــــي )22( والبرازيلي 

اندرسون نيني )33(.
وعمق بولوني جراح مضيفه العريق سانت 
اتيان وحقق فوزه الثاني على التوالي بعدما 
تغلب عليه )1 - 0(، وذلك رغم لعبه بعشرة 
العبن منذ الدقيقة 70 بعد طرد غييوم دوكاتل 
حلصوله على بطاقة حمراء. وحقق مونبلييه 
العائد مجــــددا الى دوري االضواء فوزه االول 

بتغلبه على ضيفه سوشو )2 - 0(.

العدّاء »اخلارق« اوساين بولت »يحاكي« الكاميرا التي شهدت حتطيم األرقام مؤكدا ان ال منافس له                                                                                      )رويترز(

العب ليون ميشيل باستوس طائرا والعب أوكسير موسى ناري يراقبه                                                                                                                          )أ.پ( جنم ميالن رونالدينيو يتحكم في الكرة قبل وصول سيموني ڤيرغاسوال                                                                                                                   )رويترز(

مطلع املوســـم احلالي بتحقيقه 
رقما قياسيا شخصيا قدره 8.74 
امتار. وعادت الفضية الى اجلنوب 
افريقي غودفراي موكوينا صاحب 
فضية بكن )8.47 م( والبرونزية 
الى االسترالي ميتشل وات )8.28 

م(.
وفشل البنمي ايرفينغ ساالدينو 
حامل اللقب وبطل اوملبياد بكن 
2008 في ثالث محاوالت متتالية 
وخرج خالي الوفاض على غرار 
املغربي يحيى برابح الذي أنهى 
املنافسات في املركز العاشر )7.83 

امتار(.

رقم قياسي بالمطرقة

وأحـــرزت الپولنديـــة انيتا 
فلودارسيك ذهبية مسابقة رمي 
املطرقة مسجلة رقما قياسيا عامليا 
جديدا قدره 77.96 مترا ماحية 
الرقم القياسي السابق وهو 76.80 
الروسية  م وكان مسجال باسم 
تاتيانا ليســـينكو منذ 26 مايو 

.2007
وهو ثالث رقم قياسي عاملي 
في البطولة بعد الرقمن اخلرافين 
للجامايكي اوســـاين بولت في 
سباقي 100 م )9.58 ثوان( و200 

م )19.19 ثانية(.
وعادت الفضية الى األملانية 
بيتي هايدر حاملة اللقب العاملي 
في اوساكا )77.12 م(، والبرونزية 
الى السلوڤاكية مارتينا هراسنوفا 

)74.97 م(.

هوكر في قفزتين

وأحرز االســـترالي ستيڤن 
هوكر ذهبية مسابقة القفز بالزانة 
مسجال 5.90 امتار في محاولتن 
حيث فشل في االولى في تخطي 
5.85 امتار وجنح في الثانية في 

تخطي 5.90 امتار.
وهو ثاني لقب كبير لهوكر 
بعد اللقب االوملبي الذي ناله في 
بكن العام املاضي مسجال رقما 
قياسيا اوملبيا جديدا مقداره 5.96 

امتار.
وعادت الفضية الى الفرنسي 
رومـــان مســـنيل )5.85 امتار( 
والبرونزيـــة الى مواطنه رينو 

الفيلني )5.80 امتار(.

الغائب هو نيستر كارتر.
وعادت الفضية الى ترينيداد 
وتوباغو )37.62 ث( والبرونزية 

الى بريطانيا )38.02 ث(.
وجنحـــت ســـيدات جامايكا 
ايضا فـــي الفوز باللقب العاملي 
للسباق ذاته وأضفن ايضا اللقب 
العاملي الـــى االوملبي الذي نلنه 

في بكن.
واســـتغلت جامايـــكا غياب 
الدور  الواليـــات املتحدة عـــن 
النهائي بســـبب اصابة عداءتها 
منى لي عندما تسلمت العصا من 
اندرسون  الكسندريا  مواطنتها 
في بداية الـ 100 متر الثالثة في 
الدور االول حيث تعثرت وخرجت 
عن املضمار ماسكة اعلى فخذها 
االيسر قبل ان تسقط على االرض 
ليدخـــل اجلهـــاز الطبي لتقدمي 

االسعافات االولية اليها.
وقطعت جامايكا املسافة بزمن 
42.06 ثانية، وعادت الفضية الى 
باهاماس )42.29 ث(، والبرونزية 

الى املانيا )42.87 ث(.
وتدين جامايـــكا بلقبها الى 
شـــيلي ـ ان فريزر بطلة العالم 
ملسافة 100 متر ووصيفتها كيرون 

ستيوارت.

4 ميداليات كينية

وأحرز الكينـــي ابل كيروي 
ذهبيـــة املاراثـــون بعدما قطع 
البالغة 42.195  مسافة السباق 
كلم بزمن ساعتن و6 دقائق و54 
ثانية مسجال رقما قياسيا جديدا 
للبطولة ماحيا الرقم الســـابق 
وهو 2.08.31 ساعة وكان بحوزة 
املغربي جواد غريب منذ تتويجه 
باللقب العاملي للمرة االولى في 
30 اغسطس 2003 في سان دوني 
)فرنســـا(، علما ان االخير توج 
باللقب العاملي ايضا عام 2005 
في هلسنكي، بيد انه غاب بسبب 

االصابة في اسفل الظهر.
وعـــادت الفضية الى الكيني 
االخر اميانويل كيبتشيرتشير 
موتاي الذي سجل 2.07.48 ساعة، 
وكانـــت البرونزيـــة من نصيب 
االثيوبي تسيغاي كيبيدي بزمن 

2.08.35 ساعة.
وهي املرة الثالثة فقط خالل 

الســـباق حتى األمتار  تصدرت 
اخلمسن األخيرة، بيد ان تشيريوت 
جنحت بفضل سرعتها النهائية من 
انتزاع املركز االول واللقب العاملي 

بزمن 14.57.97 دقيقة.
وانهـــارت ديفار فـــي األمتار 
األخيرة حتى انها أهدرت فرصة 
احراز الفضية التي نالتها الكينية 
االخرى سيلفيا جيبيووت كيبيت 

بزمن 14.58.33 دقيقة.
واكتفـــت االثيوبيـــة باملركز 
الثالث وامليدالية البرونزية بزمن 

14.58.41 دقيقة.
وكرست تشيرويت )25 عاما( 
وصيفة بطلة النسخة االخيرة في 
اوســـاكا عام 2007، تفوق كينيا 
في املسافات الطويلة بعدما كانت 
مواطنتها لينيت ماساي سحبت 
البساط من حتت اقدام االثيوبيات 
الالتي سيطرن على سباق 10 آالف 

م في السنوات العشر االخيرة.
وجنحت ماســـاي في انتزاع 
املعدن األصفر من فم اإلثيوبيتن 
ملكامو وايالو، فيما كانت ديفار 

حلت خامسة.
وتأثرت اثيوبيا كثيرا بانسحاب 
جنمتها تيرونيـــش ديبابا التي 
النسخة قبل  التاريخ في  دخلت 
املاضية في هلسنكي عندما باتت 
اول عداءة حترز ذهبيتي سباقي 
5 آالف م و10 آالف م فـــي بطولة 
واحدة علما بانها كانت تخوض 
ثاني سباق رسمي لها في املسافة 
االخيرة عندما سجلت وقتا مقداره 
30.15.67 دقيقة وهو سابع افضل 
توقيت في التاريخ، ثم نالت املعدن 
االصفر في النسخة االخيرة في 
اوساكا في 10 آالف م وفي دورة 

األلعاب االوملبية في بكن.

لقب عالمي ثالث لفيليبس

وأحرز األميركي دوايت فيليبس 
الطويل  الوثب  ذهبية مســـابقة 
أمتار في محاولته  مسجال 8.54 
الثانية، ونال اللقب العاملي الثالث 
بعد عامي 2003 في باريس و2005 
في هلسنكي، علما بانه احرز اللقب 

االوملبي في اثينا عام 2004.
ومنذ تتويجه باللقب العاملي 
الثاني، تراجعت نتائج فيليبس 
بشكل الفت قبل ان يستعيد مستواه 

24 عاما من انطالق بطولة العالم 
التي تنجح فيها كينيا الشهيرة 
بعدائي املاراثون، في نيل الذهب 
بعد دوغالس واكيهوري عام 1987 
في روما ولوك كيبيت في النسخة 
احلادية عشـــرة في اوساكا عام 

.2007
وتصدر كيروي، ثالث ماراثون 

روتردام هذا العام، وموتاي السباق 
حتى الكيلومتر 37 عندما انطلق 
االول مبفرده حتى خط النهاية.

وكان اول العدائـــن العـــرب 
املغربي عادل الناني وحل سابعا 
بزمن 2.12.12 ساعة، فيما توقف 
الشامي  القطري مبارك حســـن 
وصيف بطل النسخة االخيرة في 

الكيلومتر 25 على  اوساكا، عند 
غرار املغربي عبدالرحيم الكومري 
والبحريني ستيفان لوريو قمر.

وحـــل املغربي اآلخر رشـــيد 
كيســـري فـــي املركز الســـادس 
والعشرين بزمن 2.17.01 ساعة، 
والبحريني خالد كمال ياسن في 
املركز 40 بزمن 2.20.11 ســـاعة. 

وانســـحب الليبـــي علي مبروك 
الزايدي.

وجـــردت الكينيـــة فيفيـــان 
تشيريوت االثيوبية ميسيريت 
ديفار من اللقب العاملي لســـباق 

5 آالف م.
وكانت ديفار في طريقها الى 
االحتفـــاظ باللقب العاملي عندما 

حفل اليوم الثامن قبل األخير 
من بطولة العالم الثانية عشرة 
أللعاب القوى على امللعب االوملبي 
في برلن، باالجنازات حيث توج 
العداء اجلامايكي اوساين بولت 
بلقبه العاملي الثالث وقهرت كينيا 
املاراثون  اثيوبيا في  منافستها 
و5 آالف متر، وشهد حتطيم رقم 

قياسي عاملي في رمي املطرقة.
كما أضاف االسترالي ستيفن 
هوكر اللقب العاملي الى االوملبي 
في مسابقة القفز بالزانة، واستعاد 
االميركي دوايت فيليبس عرشه 
العاملي في الوثب الطويل ونال 
الثالث، وأكدت ســـيدات  اللقب 
جامايكا ســـيطرتهن في سباق 

التتابع 4 مرات 100 متر.
قاد العداء االســـطورة بولت 
منتخب بالده الى احراز ذهبية 
سباق التتابع 4 مرات 100 متر 
رافعا رصيده الشخصي الى ثالثة 
ألقاب عاملية بعد سباقي 100 متر 
القياسين  و200 متر برقميهما 
اخلرافيـــن )9.58 ثوان و19.19 
ثانية على التوالي(، فكرر بالتالي 
اجناز االميركي جيسي اوينز الذي 
احرز 3 ذهبيات على امللعب ذاته 
قبل 73 عاما )100 متر و200 متر 
والوثـــب الطويل( وحتديدا في 
دورة األلعاب االوملبية عام 1936، 
بيد ان اجناز اجلامايكي أروع النه 
تضمن رقمن قياسين عاملين.

وعلى الرغم من فشـــله في 
التاريخي في  تكـــرار اجنـــازه 
دورة األلعاب االوملبية في بكن 
)3 ألقاب اوملبية و3 أرقام قياسية 
عاملية( فـــان بولت ترك بصمة 
رائعة ستبقى خالدة في االذهان 

اعواما طويلة.
واكتفى املنتخب اجلامايكي 
الذي كان مكونا من بولت واسافا 
باول وستيف مولينغز ومايكل 
الذهبية فقط  فريتر، بامليدالية 
دون حتطيـــم الرقم القياســـي 
العاملي املسجل باسمه منذ دورة 
بكن )37.10 ث( حيث سجل 37.31 

ثانية.
وضم املنتخـــب اجلامايكي 
3 عدائن ســـاهموا في حتطيم 
الرقم القياسي العاملي في بكن 
وهم بولت وباول وفريتر، وكان 


