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الحلقة األولى من »صراع الجبابرة« تبدأ بين بولت وغاي في أشهر السباقات
ذهبية المشي لبورتشين و4 ذهبيات توّزع اليوم ضمن بطولة العالم أللعاب القوى الـ 12 في برلين 

العداء اجلامايكي اوسني بولت حامل الرقم القياسي العاملي في سباق 100متر العداء األميركي تايسون غاي )في الوسط( خالل تصفيات سباق 100 في أوملبياد بكني 2008

العداءة األميركية ماريون جونز تعرض ميدالياتها اخلمس قبل سحبها منها

أفضل توقيت ه���ذا العام، تالها 
بتس���جيل 9.75 ثوان مبساعدة 
الري���اح )+4.3( ف���ي التجارب 
االميركية، ث���م حقق 9.77 ثوان 
في لق���اء روما قبل ان يس���جل 
9.79 ثوان في لقاء س���توكهولم 
الرياح ايضا )+2.6(.  مبساعدة 
لكن هناك عالمة استفهام كبيرة 
البدني���ة لغاي،  اللياق���ة  حول 
ففي كل من لق���اءي لندن عندما 
س���جل 20 ثانية في سباق 200 
م، وس���توكهولم، عانى من آالم 
في فخذه اضطرته الى االنسحاب 
من سباق التتابع 4 مرات 100 م 
في كوتبوس السبت املاضي. بيد 
ان غاي أكد پان اصابته ليس���ت 
خطيرة. وسيكون دانيال بايلي من 
أنتيغوا واجلامايكي اآلخر اسافا 
باول حامل الرقم القياسي العاملي 
ابرز املرشحني للمنافسة  سابقا 
في برل���ني، االول حقق نتيجتني 
رائعت���ني في باري���س )9.91ث( 
وروما )9.97ث(. أما الثاني حامل 
برونزية اوساكا فسجل 9.88 ث 

في روما امام بايلي.
وتوزع الي���وم ايضا ذهبيات 
20 كلم مش���يا والك���رة احلديد 
والس���باعية جميعها للسيدات. 
ففي س���باق 20 كلم مشيا، تبدو 
حظوظ الروسية اولغا كانيسكينا 
بطلة العالم واوملبياد بكني كبيرة 
لالحتف���اظ بلقبه���ا، واألمر ذاته 
بالنسبة الى النيوزيلندية افليري 
فيلي بطلة العالم وبكني 2008 في 
مسابقة الكرة احلديد، واألوكرانية 
ناتاليا دوبرينسكا بطلة بكني في 

السباعية.
وأحرز الروسي فاليري بورتشني 
ذهبية سباق 20 كلم مشيا وهي 
األولى في البطولة، ونال الفضية 
الصيني وان����غ هاو، والبرونزية 

املكسيكي ايدر سانشيز.

تتجه األنظار اليوم الى سباق 
100 م الذي يعتبر أشهر سباق في 
رياضة أم األلعاب حيث يبدأ صراع 
اجلبابرة في النسخة الثانية عشرة 
من بطول����ة العالم أللعاب القوى 
في برلني بني العداءين اجلامايكي 
اوساين بولت حامل الرقم القياسي 
العاملي وصاحب الثالثية االوملبية 
في بكني واألميركي تايسون غاي 
النسخة  العاملي في  اللقب  حامل 

األخيرة في اوساكا 2007.
 وسيكون سباق اليوم احللقة 
األولى من 3 حلقات بني بولت وغاي 
في املونديال األملاني حيث من املقرر 
ان تكون احللقة الثانية في سباق 
200م واألخيرة في سباق التتابع 
4 مرات 100م. سباق اليوم انتظره 
اجلميع نحو 12 شهرا كون العداءين 
لم يلتقيا أبدا في قمة مستواهما، 
ففي عام 2007 كان غاي صاحب 
الكلمة األخيرة في س����باق 200م 
حيث وقتها لم يكن بولت في قمة 
نضجه، وفي العام املاضي فرض 
اإلعصار اجلامايكي نفسه بشكل 
رائع واجتاح جميع املنافسني مبن 
فيهم غاي الذي حرمته اإلصابة من 
خوض الدور النهائي وسجل ثالثة 
أرقام قياسية عاملية في سباقات 
100 م و200 م والتتاب����ع 4 مرات 

100م.
وسيكون بولت مرشحا بقوة 
للظفر باللقب العاملي بالنظر الى 
س����يطرته املطلقة على املس����افة 
وس����هولة حتقيق����ه للف����وز بها 
خصوصا في األمتار األخيرة التي 
يتسيد فيها ويخفف من سرعته 
حتى ان العديد من اخلبراء توقعوا 
ان بإمكانه النزال عند حاجز 9.60 
ثوان بسهولة كبيرة في حال أكمل 
السباق بالس����رعة التي يبدأ بها 

السباق.
وعلى الرغم من بدايته املتأخرة 

حتقيق 9.60 ثوان، انه هدفي«، 
مش���يرا الى ان املضمار األزرق 
للملعب االوملبي في برلني سيحدد 

أسرع عداء في كل األزمنة«.
ومنذ تعافيه من اإلصابة التي 
اضطرته ال���ى الغياب عن الدور 
النهائي في بك���ني، عاد غاي الى 
املضمار أقوى من أي وقت مضى. 
افتتح املوس���م بتسجيله 19.58 
ثانية في س���باق 200م مسجال 

أسرع من غاي، انا مستعد واعرف 
ما علي فعله ألصبح بطال للعالم، 
تدربت جيدا وحسنت كثيرا من 
انطالقتي املتأخرة، اذا سارت األمور 
كما أش����تهي فلن يقوى احد على 
هزمي«، مضيفا »اتلهف ملواجهة 
غاي، انا أكن له كل االحترام )...( 
لكن بالنسبة لي فإننا سنخوض 
س����باقا في العاب القوى وليس 
حربا« في إشارة الى تصريحات 

في تورونتو حت����ت املطر بزمن 
10 ثوان، ث����م عاونته الرياح في 
لقاء اوسترافا ليسجل 9.77 ثوان، 
ثم 9.79 ثوان حتت املطر والبرد 
القارس في باريس، وبعدها 9.91 
ثوان في لقاء لندن، و9.86 ثوان في 
بطولة جامايكا في أواخر يونيو، 
وأوضح بولت ان هدفه األساسي 
من مونديال برل����ني هي األلقاب 
القياسية  العاملية وليس األرقام 

غاي الذي أكد أنه »مستعد بدنيا 
ومعنويا لهذا النزال«.

واكد بولت انه يرغب في دخول 
تاريخ العاب القوى بيد انه رفض 
فكرة انه ال ميكن هزمه في الوقت 
احلالي مشيرا الى انه قد يواجه 
يوما س���يئا ويفشل في حتقيق 
الفوز، وقال غاي »الرقم القياسي 
العاملي هو الرقم الوحيد الراسخ 
في ذهني اآلن، أعتقد أنه بإمكاننا 

العاملية، وقال »هدفي األساسي هو 
إحراز اللقب العاملي، هذا ما ينقص 
خزائني وما أسعى الى الظفر به، 
بالنسبة الى األرقام القياسية فهي 
بحوزتي واعتق����د بان الوقت لن 
يكون مناسبا لتحسينها إال إذا ما 
فرضتها الظروف، فاملنافسة لن 
تكون س����هلة أمام نخبة العدائني 

في سباقات السرعة«.
وقال بولت »اعتقد بأنني سأكون 

استعدادا للموسم اجلديد بسبب 
إصابته في حادث سيارة وعملية 
جراحية ف����ي ابريل، حقق بولت 
نتائج جيدة وكان املنافس الوحيد 
له هذا املوسم هو األحوال اجلوية 
الت����ي لم تس����اعده كثي����را على 
حتقيق أرقام قياس����ية. فبعد ان 
ساعدته الرياح في حتقيق 9.93 
ث����وان للمرة األولى في 2009 في 
مارس املاضي، حقق بولت الفوز 

إنبي في مواجهة انتحارية أمام فيتا كلوب في كأس االتحاد األفريقي 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يدخل انبي في ال� 8:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة اختبارا 
افريقيا جديدا على ملعب بتروسبورت بالتجمع اخلامس عندما 
يلتقي فيتا كلوب الكونغولي ضم����ن اجلولة الثالثة لدوري 

املجموعات لبطولة كأس االحتاد االفريقي لكرة القدم.
ويدخل انبي املواجهة حتت قيادة فنية جديدة باش����راف 
ضياء السيد املدرب العام للفريق، الذي عني خلفا للمدير الفني 
السابق انور سالمة. ويعاني انبي من )كبوة( فنية شديدة ادت 
الى تعرضه للخسارة في جميع املباريات التي خاضها مؤخرا 

في الدوري احمللي او كأس االحتاد االفريقي.
ففي الدوري احمللي خسر امام الزمالك 1-3 قبل اسبوعني 
ضمن االسبوع االول، وافريقيا خسر امام مضيفه سانتوس 
االنغول����ي 0-1 في اولى مبارياته بالدور ربع النهائي )دوري 
املجموعات(، ثم خس����ر ايضا على ارضه امام وفاق س����طيف 
اجلزائري 2-3، مما يؤكد صعوب����ة موقف الفريق البترولي 
للصعود الى الدور نصف النهائي. وهو االمر الذي بدأ به ضياء 

الس����يد املدير الفني اجلديد النبي حديثه مع الالعبني، مطالبا 
العبي����ه بعودة روح االصرار على الف����وز من جديد، وتغيير 

الصورة السيئة التي ظهر بها الفريق اخيرا.
وكان انبي قد اختتم تدريباته على ملعبه ببتروسبورت 
بجدي����ة ومعنويات مرتفعة اس����تعدادا ملواجهة اليوم، حيث 
أدى الالعب����ون مرانا في الصب����اح وضحت خالله اجلدية في 
التدريبات ورغبتهم في تعويض سلسلة الهزائم التي تعرض 
لها الفريق. في املقابل، اختتم فيتا كلوب تدريباته امس على 
ملعب املباراة وفي نفس توقيته����ا، وقد فرض اجلهاز الفني 
للفريق الكونغولي سياجا من السرية على تدريبات الفريق 

منذ وصوله الى القاهرة.

تعادل حرس الحدود 

وفي البطولة نفسها، اهدر حرس احلدود نقطتني ثمينتني 
عقب تعادله م����ع مضيفه امللعب املالي 1-1 في اللقاء الذي مت 

على ستاد املكس باإلسكندرية.

وحاف����ظ الفريق املالي على الصدارة برصيد 5 نقاط، فيما 
أصبح رصيد احلرس 4 نقاط في املركز الثالث بفارق األهداف 

عن أول أغسطس األنغولي.
وتقدم احلرس في الدقيقة 37 عن طريق أحمد عبدالغني من 
ضربة جزاء، فيما أحرز هدف التعادل للضيوف بكاري كوليبالي 
في الدقيقة 72. ولم يكن اداء العبي احلرس في الشوط األول 
على املستوى املطلوب، حيث وضح عليهم البطء الشديد في 
التحضير للهجمات، وفي الدقيق����ة 36 جنح أحمد عبدالغني 
بخب����رة كبيرة في احلصول عل����ى ضربة جزاء، بعد أن تلقى 
كرة عرضية من اجلانب األيسر عن طريق محمد مكي، قابلها 
مبهارة إال أنه تعرض لعرقلة من س����امبو مدافع امللعب املالي 
الذي حصل على بطاقة صف����راء، وتصدى عبدالغني لضربة 

اجلزاء التي احرز منها الهدف األول.
وفي الشوط الثاني، تراجع أداء العبي احلرس، مما أعطى 
الفرصة للضيوف للعودة إلى اللقاء، وحتقق ما سعوا إليه في 

الدقيقة 72 بعدما جنح كوليبالي في إدراك هدف التعادل.

حرس الحدود أهدر نقطتين بتعادله مع الملعب المالي 

تقّدم بعرض قيمته 50 مليون يورو

تشلسي يجدد اهتمامه بأغويرو
 اللجنة األولمبية الدولية تقرر اإلسراع

بتوزيع ميداليات جونز على مستحقيها

لنكرانه����ا ذلك ط����وال الفترة 
السابقة، أحرزت 3 ميداليات 
ذهبية )100م و200م والتتابع 
4 م����رات 100م( وبرونزيتني 
)الوثب الطوي����ل والتتابع 4 

مرات 400م(.
وقد خرجت جونز )33 عاما( 
من السجن في 5 سبتمبر 2008 
بعد ان أمضت عقوبة احلبس 

6 اشهر.
يذكر ان ذهبية سباق 100م 
ستعود لليونانية ايكاتريني 
اتهم����ت بدورها  الت����ي  ثانو 
بالتنش����ط واس����تبعدت عن 
اوملبياد 2004 الذي استضافته 

عاصمة بالدها أثينا.

ان امليداليات اخلمس التي فقدتها 
العداءة االميركية ماريون جونز 
في اوملبياد سيدني 2000 بسبب 
تناولها املنشطات ستوزع على 
مس����تحقيها »م����ن اآلن وحتى 
أكتوبر«. وقال دياك في مؤمتر 
صحافي مش����ترك م����ع اللجنة 
االوملبية الدولية عشية انطالق 
بطولة العالم أللعاب القوى في 
العاصمة األملانية، »اعتقد ان قرارا 
في هذا الشأن سيتخذ في مهلة 

أقصاها أكتوبر«.
التي اعترفت  وكانت جونز 
أكتوبر 2007 بانها تناولت  في 
مواد منشطة قبل اوملبياد سيدني 
وعوقبت بالس����جن 6 اش����هر 

اللجنة االوملبية  أكد رئيس 
الدولية جاك روغ ان اللجنة قررت 
اإلسراع بعملية توزيع ميداليات 
العداءة األميركية ماريون جونز 
قدر املستطاع«. واضاف »لم تتخذ 
اللجن����ة االوملبية الدولية قرارا 

نهائيا نظرا لعدة أسباب«.
وقال روغ ان محكمة التحكيم 
الرياضية مازالت تنظر التماسا 
تقدمت به زميالت جونز في سباق 
بالتالي  الالئي ج����ردن  التتابع 
من ميدالياتهن بس����بب تناولها 
منشطات كما ان الواليات املتحدة 
مازالت حتقق في أمر املختبر الذي 
كان عل����ى صلة بالعداءة. وقال 
روغ ان بولني ديفيز تومسون 
وهي من ج����زر الباهاما وفازت 
ف����ي اوملبياد  بفضية 200 متر 
س����يدني 2000 م����ن املتوقع ان 

حتصل على الذهبية.
ومن جانبه قال رئيس االحتاد 
الدول����ي أللعاب الق����وى األمني 
دياك »نعتقد انه بحلول ش����هر 
أكتوبر سنتخذ قرارات في هذا 

الصدد«.
وهناك مشكلة اخرى تواجه 
اللجن����ة االوملبية الدولية وهي 
ما اذا كان يج����ب منح العداءة 
اليوناني����ة كاترينا ثانو ذهبية 
سباق 100 متر عدوا في سيدني 
بعد ان عوقبت باإليقاف بسبب 
انتهاكات لقواعد املنشطات في 
اوملبي����اد أثينا 2004 كما منعت 
من املشاركة في األلعاب االوملبية 

في بكني 2008.
وأوضح األمني دياك في برلني 

بولتون يضم الكوري لثالثة مواسم

ڤيدرر ونادال يودعان دورة مونتريال

جدد نادي تشلسي االجنليزي لكرة القدم اهتمامه 
بضم املهاجم األرجنتيني الدولي سيرجيو اغويرو من 
نادي اتلتيكو مدريد االسباني برغم اصرار االخير على 

االحتفاظ به، بحسب ما ذكرت صحيفة »ماركا«.
وزعمت »ماركا« ان تشلسي تقدم بعرض قيمته 
50 مليون يورو لضم اغويرو )21 عاما(، مع امكانية 
رفعه الى 57 مليون يورو في حال شملت الصفقة 
ضم العب الوسط األرجنتيني ماكسي رودريغيز. 
وكرر القطب الثاني في العاصمة االس����بانية مرارا 
انه ليس في وارد التخل����ي عن اغويرو الذي تبلغ 
قيمة فسخ عقده 60 مليون يورو او شريكه في خط 

الهجوم االوروغوياني دييغو فورالن.
 وانضم اغويرو الى اتلتيك����و عام 2006 قادما 
من اندبنديتني األرجنتيني وميتد عقده حتى عام 
2012. وفي حال مش����اركة اغويرو في املباراة ضد 
باناثينايكوس اليوناني في الدور التمهيدي الثالث 
لدوري ابطال أوروبا االسبوع املقبل، لن يتمكن من 
املشاركة مع اي فريق ينتقل له هذا املوسم في نفس 
املس����ابقة في حال حصل ذلك. وقدم اغويرو مباراة 
ممتازة مع منتخب بالده ضد روس����يا يوم االربعاء 
وس����اهم في فوز منتخب التانغو 3-2 ألنه سجل 

الهدف االول وصنع الثاني والثالث.

اعلن نادي بولتون اإلنجليزي لكرة القدم ضم 
الدولي الكوري الجنوبي لي تشونغ يانغ لمدة ثالثة 
مواس����م مقابل 2.8 مليون يورو حس����ب تقديرات 

الصحافة االنجليزية.
وحصل بولت����ون على الضوء االخضر الخاص 
بانتقال لي )21 عاما و15 مباراة دولية( من االتحاد 
الدولي )فيفا( وعلى اذن للدولي الكوري باللعب في 

إنجلترا من السلطات المحلية المختصة. واعتبر 
مدرب بولتون غاري ميجسون على موقع النادي في 
شبكة االنترنت عملية االنتقال بانها »جيدة جدا فهو 
العب سريع وموهوب فنيا وأمامه تحد كبير ألنه 
قدم الى بلد جديد بثقافة جديدة. سيحتاج الى بعض 
الوقت للتأقلم وسنقوم بكل ما من شأنه ان يساعده 
في هذه المرحلة االنتقالية من بطولة الى اخرى«.

فوز ثمين ليد مصر على البرازيل 
 حقق املنتخب الوطني فوزا كبيرا ومس��تحقا على نظيره الليبي 28-39 
ف��ي لقاء حتديد املراكز من 21 الى 24 في بطول��ة كأس العالم لكرة اليد التي 

تستضيفها مصر منهيا املونديال في املركز قبل االخير. 
 وسجل املنتخب املصري فوزا ثمينا على نظيره البرازيلي 24-21 ضمن 

الدور الثاني.
 وقد ظهر احلماس على العبي املنتخب املصري منذ الدقيقة األولى حيث 
شكلواا خطورة على مرمى املنتخب البرازيلي، وان كان القلق قد سيطر على 
العبي مصر شيئا ما، عندما تعادل السامبا 18-18 ثم تقدم 19-18، بيد ان املنتخب 
املصري أدرك التعادل بهدف محمد هاشم. ولم يتمكن أي من الفريقني تغيير 
نتيج��ة التعادل 20-20 لعدة دقائق حتى تق��دم البرازيل 21-20 لكن اصحاب 
االرض واصلوا محاوالتهم وتعادلوا 21-21 عبر محمد شبيب. وفي الدقيقتني 
األخيرتني من املباراة تعالت صيحات اجلماهير املصرية عندما سجل الفراعنة 

هدفني متتاليني وتقدموا 23-21 ثم اختتم شبيب التسجيل 21-24.
 وفي بقية املباريات، تغلب منتخب الدمنارك على الس��ويد 30-25 وإيران 
عل��ى جزر غرينالند 44-34، وأملانيا على أس��بانيا 31-28، وس��لوڤينيا على 
التشيك 37-34، وبيالروسيا على النرويج 30-18، وتونس على املغرب 25-28، 
واألرجنتني على فرنس��ا 30-24، والبرتغال على استونيا 34-32، وأيسلندا 

على هولندا 39-38، وقطر على اجلزائر 26-28.

ودع السويس����ري روجيه في����درر املصنف أوال 
واالسباني رافايل نادال الثاني وحامل اللقب دورة 
مونتريال الكندية للماسترز، إحدى الدورات التسع 
الكبرى للتنس والتي متنح الفائز بلقبها 1000 نقطة 
والبالغة جوائزها ثالثة ماليني دوالر، بخسارة األول 
 أمام الفرنس����ي جو ويلفريد تسونغا السابع 7 � 6

)7 � 5( و1 � 6 و7 � 6 )7 � 3( والثاني امام االرجنتيني 
 خوان مارت����ن ديل بوترو الس����ادس 7 � 6 )7 � 5(

و6 � 1 في الدور ربع النهائي. في املباراة األولى، متكن 
تس����ونغا من قلب تأخره 1 � 5 في املجموعة الثالثة 
الى فوز 7 � 6 لينهي انتصارات منافس����ه املتتالية 

عند الرقم 21.

رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى 
يدرس الترشح لفترة رئاسة جديدة

قال السنغالي االمني دياك )76 سنة( رئيس االحتاد الدولي أللعاب 
القوى انه قد يخوض االنتخابات مرة اخرى على منصبه اذا ش���عر 
بان���ه مازال قادرا على العطاء في 2011، وقال دياك للصحافيني »من 
املمكن ان اخوض االنتخاب���ات اذا كنت في حالة جيدة، يطلب مني 
الكثيرون ذلك«، واضاف »س���أترك منصبي اذا قمت باعداد البعض 
لتولي االمر«، وكان دياك قد تولى رئاسة االحتاد الدولي أللعاب القوى 
في عام 1999 بعد وفاة سلفه برميو نبيولو وأملح فيما سبق انه انه 
لن يخوض االنتخابات مرة اخرى بعد نهاية فترة رئاسته احلالية 
من اجل افس���اح املجال امام جيل شاب من مسؤولي العاب القوى، 
ومن املرشحني خلالفة دياك البطل االوملبي السابق في القفز بالزانة 
س���يرجي بوبكا وسيباستيان كو البطل االوملبي السابق في سباق 
1500 متر عدوا، ويش���غل بوبكا منصب كبير نواب رئيس االحتاد 
الدولي أللعاب القوى فيما يحت���ل كو منصب نائب رئيس االحتاد 
الدولي. وقال بوبكا صاحب الرقم القياسي العاملي في القفز بالزانة 
واحلائز على لقب بطولة العالم ست مرات: »ال مشكلة في ذلك، فهذا 
الق���رار يرجع اليه وهو يؤدي عمله على اكمل وجه وجميعنا يعمل 

في النهاية من اجل استمرار جناح رياضتنا«.
اما كو بطل سباقات املس���افات املتوسطة االوملبي الذي يترأس 
حاليا اللجنة املنظمة الوملبياد لندن 2012 فقد قال: »ال بأس، اذا كان 

هذا رأيه حقا، ولكنني لن اشارك في املزيد من التكهنات«.

فيك يعود للمالعب بعد سجنه
وقع جنوم كرة القدم األميركية مايكل فيك عقدا مع نادي فيالدلفيا 
ايجلز ليعود الى منافسات احملترفني مرة أخرى بعد قضاء 18 شهرا 

في احلبس بتهمة ادارة حلبة لنزال الكالب.
واعترف فيك ف���ي مؤمتر صحافي انه س���يحتاج بعض الوقت 
إلعادة كسب قلوب اجلماهير ووعد بأن يعوض أخطاءه بالعمل مع 
جمعي���ات حقوق احليوان. وقد بدأ بالفع���ل حملة توعية عامة مع 

جمعية هيومان سوسيتي بالواليات املتحدة.
وق���ال فيك »لقد ارتكبت بعض األخط���اء، وقمت ببعض األفعال 

الفظيعة. أريد ان أكون جزءا من احلل وليس من املشكلة«.
ووقع فيك )29 عاما( عقدا ملدة عام واحد قابال للتجديد عام آخر 
مع نادي ايجلز. لكنه لن يشارك في التشكيل األساسي للفريق ورمبا 

يستبعد في االسابيع الستة األولى من موسم 2009.


