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ثنائية تاريخية لبيكيلي وذهبية وبرونزية للبحرين وكواليا يمنح قطر برونزية

ذهبية سباق املاراثون قاطعة مسافة السباق 
البالغة 42.195 كلم بزمن 2.25.15 ساعة مانحة 
بالدها اللقب العاملي االول في املاراثون في تاريخ 
مش����اركاتها في البطولة العاملية. كما هو اول 
لقب كبير جليو في مسيرتها الرياضية، وعادت 
الفضية الى اليابانية يوشيمي اوساكي )2.25.25 
س����ا(، والبرونزية الى االثيوبية اسيليفيتش 

ميرغيا )2.25.32 سا(.

حلوله في املركز الثاني في النسختني االخيرتني 
2005 في هلس����نكي و2007 في اوساكا.وجنح 
ثوركيلدسن في حتقيق 89.59م في محاولته 
الثانية متقدما على الكوبي غييرمو مارتينيز 
صاحب الفضية الذي سجل 86.41م في محاولته 
السادسة االخيرة، والياباني يوكيفومي موراكامي 
صاحب البرونزية بتسجيله 82.97م في محاولته 
الثانية. وأحرزت الصينية باي جيو )20 عاما( 

تيانا ماديس����ون عام 2005. وحلت البرازيلي 
مورين ماغي بطلة اوملبي����اد بكني، في املركز 

السابع )6.68م(.
وأحرز النروجي اندرياس ثوركيلدسن اخيرا 
ذهبية مسابقة رمي الرمح، وأضاف اللقب العاملي 
الى االوملبي الذي ناله الصيف املاضي في بكني 
واصبح حينها اول رياضي نرويجي ينجح في 
االحتفاظ بلقبه االوملبي. وعوض ثوركيلدسن 

س����جلت 7.10 امتار في محاولتها الثالثة فكان 
افضل رقم في املوسم احلالي.وعادت الفضية 
الى الروسية تاتيانا ليبيديفا حاملة اللقب بعدما 
اكتفت بتسجيل 6.97م، فيما كانت البرونزية 
من نصيب التركية كارين ماي ميليس )6.80م(. 
وباتت ريس التي حلت ثامنة في دورة االلعاب 
االوملبي����ة في بكني، ثان����ي اميركية تنجح في 
الفوز باللقب العاملي للمسابقة بعد مواطنتها 

دقائق، والبرونزية الى استراليا بزمن 3.00.90 
دقائق. ولدى السيدات، قطعت االميركيات املسافة 
بزمن 3.17.83 دقائق امام جامايكا )3.21.15د( 
وروس����يا )3.21.64د(. واحتفظت االميركيات 
باللقب العاملي واضفنه ال����ى اللقب االوملبي. 
واس����تمر التألق االميركي الى مسابقة الوثب 
الطويل حيث احرزت بريتني ريس )22 عاما( 
الذهبية محققة لقبها الكبير االول ونالته بعدما 

أحرز العداء االثيوبي كينينيس����ا بيكيلي 
ثنائية تاريخية عندما توج بذهبية س����باق 5 
آالف متر في اليوم التاسع االخير من النسخة 
الثانية عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 
في العاصمة األملانية، الذي شهد تألقا بحرينيا 
باحتفاظ مرمي يوسف جمال بلقبها في سباق 
1500م ونيل يوسف سعد كامل برونزية سباق 
800م، في حني منح جيمس كواليا قطر ميداليتها 

الوحيدة وكانت في سباق 5 آالف متر.
وقطع بيكيلي مسافة السباق بزمن 13.17.09 
دقيقة، وعادت الفضي����ة الى االميركي برنارد 
الغات حامل اللقب)13.17.33د(، والبرونزية الى 
القطري جيمس كواليا كروي )13.17.78د(. وهي 
الذهبية الثانية لبيكيلي بعد االولى في سباق 
10 آالف مت����ر فكرر اجنازه ف����ي دورة األلعاب 

االوملبية في بكني عام 2008.
وأكد بيكيلي أنه ملك املسافات الطويلة وهو 
الذي كان دخل تاريخ بطولة العالم اللعاب القوى 
من بابه الواسع بتتويجه بذهبية سباق 10 آالف 
متر االحد املاضي بزمن 26.46.31 دقيقة مسجال 
رقما قياس����يا جديدا في بطولة العالم ماحيا 
الرقم السابق الذي كان بحوزته وهو 26.49.57 
دقيقة وقد سجله في سان دوني الفرنسية عام 
2003، علما انه يحمل الرقم القياس����ي العاملي 
وهو 26.17.53د وقد س����جله في 26 اغسطس 
2005 في بروس����كل. وب����ات بيكيلي اول عداء 
يحقق الثنائية في سباقي 5 آالف متر و10 آالف 
متر في نسخة واحدة في تاريخ بطولة العالم. 
وهو اللقب العاملي االول لبيكيلي في سباق 5 
آالف متر فعزز به رصيده في املونديال بعد 4 
ألقاب متتالية في س����باق 10 آالف متر )اعوام 
2003 و2005 و2007( عادل بها اجناز مواطنه 
هايله جبريسيالس����ي )4 ألق����اب في بطوالت 
العالم من 1993 الى 1999(. وميلك بيكيلي ايضا 
3 ألقاب اوملبي����ة في 10 آالف متر في اثينا و5 
آالف متر و10 آالف متر في بكني و11 لقبا عامليا 

في سباقات اختراق الضاحية.
واستحق بيكيلي اللقب عن جدارة فهو استلم 
املبادرة منذ البداية بعدما رفض باقي العدائني 
التقدم الى املركز االول فكان ايقاع السباق بطيئا 
قبل ان يرفعه بيكيلي بنفس����ه مع كل لفة، ثم 
انتظر ال� 300 متر االخيرة ليزيد من س����رعته 
في منافسة ساخنة مع الغات حامل اللقب حيث 
اشتدت في االمتار ال� 50 االخيرة قبل ان يحسمها 

االثيوبي بفضل السرعة النهائية.
من جانبه، منح كروي بالده امليدالية االولى 
في البطولة، والرابعة لقطر في تاريخ مشاركاتها 
في بطولة العالم بعد ذهبيتي س����يف سعيد 
شاهني في سباق 3 آالف متر موانع عامي 2003 
في باريس و2005 في هلسنكي، وفضية مبارك 
حسن الشامي في املاراثون في النسخة االخيرة 

في اوساكا عام 2007.
وقال كروي »انا سعيد باحراز املركز الثالث 
ومنح قطر ميداليتها االولى، سعيت الى احراز 
احد املراكز الثالثة االولى منذ البداية وجنحت 

في مسعاي«.
وح����ل املغربي ش����اكر البوجط����اوي في 
املرك����ز احلادي عش����ر )13.23.05(، ومواطنه 
انيس الس����لموني ف����ي املركز الرابع عش����ر 

)13.44.59د(.

مريم جمال تحتفظ باللقب

واحتفظت مرمي يوسف جمال بلقبها بطلة 
للعالم في سباق 1500م، وهي تدين بتتويجها الى 
استبعاد االحتاد الدولي أللعاب القوى للعداءة 
االسبانية ناتاليا رودريغيز التي نالت الذهبية 
بيد انها جردت منها بعدما قامت بدفع االثيوبية 
غيليتي بوركا التي انهت الس����باق في املركز 
احلادي عشر بعدما سقطت قبل لفة من نهاية 

السباق بسبب الدفع.
وقطعت جمال مسافة السباق بزمن 4.03.74 
دقائق امام البريطانية ليزا دوبريسكي صاحبة 
الفضية بزمن 4.03.75 دقائق، واالميركية شانون 
روبوري التي نالت البرونزية بزمن 4.04.18 

دقائق.
واعربت جمال عن سعادتها الكبيرة باالحتفاظ 

باللقب

سيطرة أميركية على التتابع

وجنح املنتخبان االميركي للرجال والسيدات 
ف����ي االحتفاظ بلقبيهم����ا العامليني في التتابع 
400X4م . لدى الرجال، قطع املنتخب االميركي 
املك����ون من اجنلو تايل����ور وجيرميي وارينر 
وكيرون كليمنت والشون ميريت مسافة السباق 
بزمن 2.57.86 دقيقة محرزا اللقب العاملي الثالث 
على التوالي للواليات املتحدة بعد عامي 2005 
في هلس����نكي و2007 في اوساكا عندما تقدم 
على باهاماس في املناسبتني.يذكر ان الواليات 

املتحدة حتمل اللقب االوملبي ايضا.
وعادت الفضية الى بريطانيا بزمن 3.00.53 

في اليوم التاسع واألخير من بطولة العالم أللعاب القوى

العداء البحريني يوسف كامل جنح في احلصول على امليدالية البرونزية في سباق 800م                         )أ.ف.پ(

العداءة البحرينية مرمي جمال حتمل علم بالدها بعد تتويجها بامليدالية الذهبية في سباق 1500م                                   )رويترز(

المغربية السلسولي ثالث حالة منشطات فواز بن محمد: إنجاز تاريخي للبحرين كامل:خانتني السرعة النهائية واإلعياء

بولت وبيكيلي نجما 
الدورة دون منازع

اعلنت العداءة املغربية مرمي العلوي 
الدولي اللعاب  السلسولي ان االحتاد 
القوى استبعدها من الدور النهائي لسباق 

1500 م بسبب تناولها منشطات.
واوضحت السلسولي في تصريح 
لوكالة االنباء املغربية ان االحتاد الدولي 
ابلغها بان نتيجة احد الفحوص املفاجئة 
التي خضعت لها في الرباط في الثاني 
من اغس����طس احلالي جاءت ايجابية 
دون ان تكشف عن اسم املادة.وعلم من 
مصدر في الوفد املغربي أن هذه املادة 
املنشطة احملظورة هي »اإلرتروبوتني«.
ونفت السلسولي نفيا قاطعا تناولها 
أي مادة منش����طة محظ����ورة، مؤكدة 
اس����تعدادها التام للدفاع عن براءتها 
الرياضي����ة املختصة  الهيئ����ات  أمام 
ومطالبة باجراء الفحص املضاد بتحليل 
العينة »باء«.وأعربت السلسولي عن 
اس����تغرابها لكون االحتاد الدولي لم 
يبلغها بقرار التوقيف إال ليلة إجراء 

نهاية سباق 1500م، علما بأن الفحص 
مت في الثاني من اغسطس. وأعربت عن 
دهشتها لقرار حرمانها من املشاركة في 
الس����باق النهائي ملسافة 1500 م الذي 
»كنت مصممة العزم على أن أكون بني 
املتوجات فيه وأمثل بلدي خير متثيل«.

وتابعت »لن أستسلم وسأبذل قصارى 
اجلهود من أجل إثبات براءتي والدفاع 

عن كامل حقوقي«.
وهي ثالث حالة منشطات في البطولة، 
والثانية التي يتورط فيها عداء مغربي 
بعد جمال الشطبي الذي مت استبعاده 
من الدور النهائي لسباق 3 آالف م موانع 
الثالثاء املاض���ي عقب فحص ايجابي 
خضع له عشية الدور نصف النهائي 
السبت املاضي في افتتاح البطولة اثبت 

تناوله مادة »كلينبوتيرول«.
اما احلالة الثانية فتتعلق بالنيجيرية 
ام���اكا اوغويبون���ام لتناوله���ا مادة 

»ميتنولون«.

أكد رئيس املؤسسة العامة للشباب 
والرياضة البحريني الشيخ فواز بن 
محمد آل خليفة ان البحرين حققت 
اجن���ازا تاريخيا ف���ي بطولة العالم 
اللع���اب القوى، وذل���ك باحرازها 3 

ميداليات )ذهبيتان وبرونزية(.
وقال الش���يخ ف���واز »انه اجناز 
تاريخ���ي للبحرين، حققنا ذهبيتني 
في هلس���نكي )ثنائية رشيد رمزي 
ف���ي 800م و1500م( وميداليتني في 
اوس���اكا )ذهبية مرمي يوسف جمال 
في 1500م وفضية رمزي في السباق 
ذاته(، واليوم اضفنا 3 ميداليات الى 
رصيدنا )ذهبية وبرونزية يوسف 
سعد كامل في سباقي 1500م و800م 
على التوالي وذهبية جمال في سباق 

1500م(«.
وأضاف »جنحت البحرين في تأكيد 
سيطرتها على سباق 1500م للجنسني 
)ذكورا واناث���ا(، نتمنى ان نحافظ 

الس���يطرة واالستمرارية  على هذه 
نحو حتقيق املزيد من االجنازات في 
االستحقاقات املقبلة« في اشارة الى 
دورة االلعاب االس���يوية املقررة في 

الصني العام املقبل.
واكد الشيخ فواز »ان التركيز كله 
واالمال كانت معقودة على س���باق 
بل���وغ هدفنا«،  1500م وجنحنا في 
مشيرا الى ان مشاركة كامل في سباق 
800م »كانت مبثابة اضافة فقط كونه 
ركز تدريباته على سباق 1500م اكثر 
من 800م، وبالتالي لم نكن ننتظر منه 

الشيء الكثير في هذه املسافة«.
م���ن جهته، قال رئي���س االحتاد 
البحريني اللعاب القوى الشيخ طالل 
بن محمد »انه اجن���از كبير واالهم 
فيه هو احتفاظ جمال باللقب العاملي 
لسباق 1500م«، معربا عن امله في ان 
»ننجح في احلفاظ على مستوانا في 

هذه املسافة في املستقبل«.

أكد العداء البحريني يوسف سعد كامل 
احلائز برونزية سباق 800 م ان »السرعة 
النهائية واالعياء كانا سببا في عدم احرازه 
الذهبية«. وقال كامل »خانتني السرعة 
النهائية واالعياء في االمتار االخيرة. كنت 
ارغب في نيل الذهب ملعادلة رقم والدي 
)الكيني بيلي كونتشيال صاحب ذهبيتي 
800 م في روما 1987 وطوكيو 1991(، لكن 

البرونزية جيدة ايضا«.
الذي  واوضح غريغوري كونتشيال 
يداف����ع عن ال����وان البحري����ن منذ عام 
2003، »باحرازي البرونزية اكون ايضا 
حققت اجنازا مثل والدي« في اشارة الى 
تتويج االخير ببرونزية سباق 800 م في 
شتوتغارت عام 1993، مضيفا »يبقى علي 
اآلن الدفاع عن لقبي بنجاح في النسخة 
املقبل����ة حتى اعادل اجن����ازه )ذهبيتان 
وبرونزية( وان كنت امتنى حتقيق افضل 
منه«. وأردف قائال: »يجب ان ال ننسى انه 
السباق السادس لي في البطولة )بعد 3 

سباقات في 1500 م( وبالتالي فان االمر 
ليس سهال على االطالق«.

في املقابل، أعرب العداء املغربي أمني 
لعلو الذي انهى السباق في املركز اخلامس 
عن خيبة امله، وق����ال »ماذا أقول؟ لقد 
تدربت جيدا وبذلت كل ما في وس����عي 
من اجل احراز ولو ميدالية واحدة، لكن 
النتيجة هي اني خرجت خالي الوفاض، 
ال أعرف ماذا يحصل؟ هل هو احلظ الذي 
ال يحالفني أم ماذا؟«. وأضاف »حضرت 
الى برلني وكلي امل في معانقة اي معدن 
م����ن املعادن الثالث����ة، خضت تصفيات 
س����باقي 1500م و800م بتألق وجدارة، 
لكني ُأصبت بخيبة امل في النهائي« في 
اشارة الى حلوله عاشرا في الدور النهائي 
لسباق 1500م. وتابع »وجدت صعوبة 
في اخلروج م����ن خلف اجلنوب افريقي 
الذهبية  مبواليني مول����ودزي صاحب 
خصوصا في االمتار االخيرة ما اعاقني 

باالنطالق بسرعتي النهائية«.

فرض االس��طورتان اجلامايكي 
اوساين بولت واالثيوبي كينينيسا 
بيكيلي نفسيهما جنمني دون منازع 
في بطولة العالم اللعاب القوى التي 
اختتمت اول من امس، االول بثالثية 
تاريخية معززة برقمني قياس��يني 
عامليني، والثان��ي بثنائية أروع في 

سباقي 5 آالف م و10 آالف م.
وخيبت الروسية ايلينا ايسينباييفا 
حاملة الرقم القياسي العاملي واللقبني 
العاملي واالوملبي في مسابقة القفز 
بالزانة، اآلمال التي كانت معلقة عليها 
وخرجت خالية الوفاض، وكانت خيبة 
امل البنمي ايرفينغ ساالدينو اكبر 
بفقدانه اللقب العاملي في الوثب الطويل 
بعد 3 محاوالت فاشلة، فيما حرمت 
االصابة الكوبي دايرون روبلس من 
حتقيق امنيته باضافة اللقب العاملي 
الى االوملبي في سباق 110م حواجز 
الذي يحمل رقمه القياس��ي العاملي.  
ش��هدت البطولة حتطي��م 3 ارقام 
قياسية فضال عن رقمي بولت في 
100م و200م )9.58 ث و19.19 ث 
ماحيا رقميه السابقني في االوملبياد 
9.69 ث و19.30 ث(، الرق��م ال��ذي 
سجلته الپولندية انيتا فلودارسيك 
وهو 96ر77 م ماحية الرقم القياسي 
السابق وهو 76.80 م وكان مسجال 
باسم الروسية تاتيانا ليسينكو منذ 

26 مايو 2007.

الترتيب النهائي للميداليات
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ترينداد وتوباغو
اليابان

باهاماس
تشيك
ايرلندا
كندا

البرتغال
اريتريا

بورتريكو
بنما

قبرص
قطر

املكسيك
استونيا
رومانيا

سلوڤاكيا
تركيا

10
7
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
4
5
3
3
3
2
2
1
-
-
4
1
1
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-

6
2
2
6
4
1
4
2
-
2
1
1
2
-
1
-
-
-
-
2
2
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1

22
13
11
13
9
6
8
6
3
4
3
6
4
2
2
1
1
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


