
 

 

 
 

 

 
YEAR 

 العام
DESCRIPTION   -الوصف  

1. Olympia, Elis region in Greece 
AR hemidrachm coin, 256-252 BC 

 أولمبيا، منطقة إليس في اليونان
 قبل الميالد  252-256قطعة نقدية ’أي آر‘ هيميدراخم،  

   
2. Aspendus, Pamphylia (modern-

day Turkey) AR stater coin, 460-420 
BC 

 بانفيليا )تركيا حاليا(، ندوسباأس
 قبل الميالد   420-460، ستييترقطعة نقدية ’أي آر‘ 

   
3. Hieron II bronze AE 20 coin from 

Syracuse, Sicily (Isthmian Games)  
Coin depicts Poseidon, 275-215 BC 

قطعة نقدية برونزية لـ:هيرون الثاني ’أيي إي‘ 
 عاب البرزخ(من سيراكوز، صقلية )أل 20

 قبل الميالد 250-275 تمثل بوسيدون، قطعة ال
   

4. Bronze homerium coin from 
Smyrna, Ionia (Pythian Games) 
Apollo, 2ndC., BC 

، سميرنامن  هوميريومقطعة نقدية برونزية لـ:
 (البيثيةلعاب األ) إيونيا

 قبل الميالد القرن الثاني،  أبولو
   

5. AR diobol coin from Tarentum 
(Nemean Games) Coin depicts 
Athena and Hercules, 380-340 BC 

)ألعاب  تارنتوممن  ديوبول‘ آرقطعة نقدية’أيي 
 (نيمييان

 قبل الميالد 340-380،  أثينا وهرقلالقطعة تمثل 
   

6. Roman Games, Roman Republic  
L.Antestius Gragulus silver denarius 
136BC 

 األلعاب الرومانية، الجمهورية الرومانية
 قبل الميالد   136  غراغولوسدينار فضي لـ: أل. أنتستيوس 

   
7. Theodosius I, Antioch Mint 

AE22 Antb Virtus Exerciti coin, 379-
395 AD 

 تيودوسيوس األول، أنتيوش مينت
- 379  ‘ أنتب فيرتوس إكزيسيتي22نقدية ’أيي إي قطعة 
 م 395

   
8. Byzantine Empire, Justin I & 

Justinian I 

Bronze pentanummium coin, 527 AD 

اإلمبراطورية البيزنطية، جاستين األول & 
 جاستينيان األول

 م 527  برونزية بنتانوميوم،قطعة نقدية 
   

9. Illustration of De Arte 

Gymnastica 

Hieronymy Mercurialis, 2nd edition 
1573 

 لـ: دي آرتي جمناستيكا )فن الجمباز(م رس
 1573  مركورياليس، اإلصدار الثانيهيرونيمي 

   
10. King James I silver shilling coin, 

United Kingdom 1603-1604 
قطعة نقدية فضية ’شيلينغ‘ للملك جيمس األول، 

 1604- 1603المملكة المتحدة 



 

 

 
 

 

 

 
   

11. Oxford vs Cambridge Sports, Shot 
Put 
The Illustrated London News 

 أكسفورد ضد كامبريدج سبورتز، رمي الجلة
 أخبار لندن المصورة ’إليسترايتد لندن نيوز‘ 

   
12. Bronze badge, New York Athletic 

Club.  
1868 (year of club’s foundation) 

  1868الشارة البرونزية، نادي نيويورك أتليتيك. 
 ادي( )عام تأسيس الن 

   
13. Bronze medal from the 1870 

Zappas Games in Athens. With 
original box 

  1870الميدالية البرونزية من ألعاب ’زاباس لعام 
 مع العلبة األصلية  في أثينا. 

   
14. Oxford vs Cambridge Sports, 

Long Jump 
The Illustrated Sporting & Dramatic 
News 

 كامبريدج سبورتز، الوثب الطويل أكسفورد ضد
 ذا إليسترايتد سبورتينغ & دراماتيك نيوز 

   
15. Bronze medal, 1889 Oxford v 

Cambridge. Shot Putting, second 
place, J C Miller 

أكسفورد ضد   1889الميدالية البرونزية، 
رمي الجلة، المركز الثاني، جي سي  كامبريدج. 

 ميلر
   

16. Silver medal with ribbon, New 
Jersey Athletic Club (USA). 220 
Yards Hurdles 

الفضية مع شريط، نادي أتليتيك نيو  الميدالية 
 جيرسي )الواليات المتحدة(. 

 ياردة حواجز  220سباق 
   

17. Silver medal, Columbia Grammar 
School 
120 Yards Hurdles. 

 يا غرامرمدرسة كولومبالفضية، الميدالية 
 ياردة حواجز  120سباق 

   
18. Silver Medal, Harvard v Yale 

University dual meeting Half Mile, 
16 May 1891 

هارفارد ضد جامعة ييل في الميدالية الفضية، 
 .المواجهة الثنائية

 1891مايو   16النصف ميل، سباق 
   

19. Bronze medal from a French 
athletics meeting, with original 
case. 9 June 1892 

بطولة فرنسية أللعاب الميدالية البرونزية من 
 1892يونيو   9.  القوى، مع العلبة األصلية 

   
20. Bronze medal, 1894 Scottish AAA 

Champs 120 yards hurdles race 
بطولة أيي أيي أيي   ،البرونزيةالميدالية 

ياردة  120ق  سبا.  1894اإلسكتلندية لعام 
 حواجز.



 

 

 
 

 

 
   

21. Silver medal, New York Athletic 
Club 
120 yards run, 1895 

 أتليتيك.  نيويورك ميدالية فضية، نادي
 1895، ياردة  120  الجري سباق

   
22. Bronze medal, Columbia Grammar 

School. Running high jump, 1896 
الجري    مدرسة كولمبيا غرامر.ميدالية برونزية 

 1896للوثب العالي،  
   

23. Athens 1896 Olympic Games 
Two postcards 

 1896ألعاب أثينا األولمبية 
 بطاقتان بريديتان 

   
24. Athens 1896 Olympic Games - 

winner of Marathon enters 
stadium 
The Graphic magazine 

الفائز بسباق   - 1896ألعاب أثينا األولمبية 
 اراثون يدخل إلى الملعبالم

 مجلة ’ذا غرافيك‘ 
   

25. Montevideo Athletic Sports 
Programme 

 مونتيفيديو الرياضيةألعاب 
 البرنامج 

   
26. Amateur Athletics Union of USA 

Official Handbook 
القوى للهواة في الواليات المتحدة ألعاب اتحاد 

 األمريكية
 الكتيب الرسمي 

   
27. Paris 1900 Olympic Games award 

medal 
األولمبية  باريسألعاب حفل توزيع الميداليات في 

1900 
   

28. Pacific Athletics Association 
Olympian Games 
Programme 

 لجمعية ألعاب القوى السلميةلعاب األولمبية األ
 البرنامج 

   
29. Emil VOIGT (GBR), 1908 Olympic 

5 Miles gold 
London 1908 Olympic Games - 
Embroidered GBR Badge and 
medals from his 1909 tour of 
Scandinavia. 
 

 إيميل فوييت )بريطانيا(. 29
أميال في أولمبياد عام   5الميدالية الذهبية لسباق 

1908 
شارة بريطانيا   -  1908  ألعاب لندن األولمبية لعام  

ندينافيا عام  ن جولة إسكا وميداليات م  العظمى المطّرزة
1909 

   
30. Pietri Dorando, London 1908 

Olympic Games marathon 
2 x postcards 

الماراثون في ألعاب لندن سباق  بييتري دوراندو،
 1908عام األولمبية 

 بطاقتان بريديتان 



 

 

 
 

 

 
   

31. Eric LEMMING (SWE), 4-time 
Olympic Javelin Throw gold  
Stockholm 1912 Olympic Games - 
Javelin 

الفائز أربع مرات  (، السويد)  ريك ليمينغإي
  األولمبية لرمي الرمح الميدالية الذهبيةب

رمي   -1912األولمبية لعام  ستوكهولمألعاب 
 الرمح

   
32. 1st South American 

Championships  
Montevideo 1919 - Medal 

 أول بطولة ألمريكا الجنوبية
 ميدالية - 1919يو  يفيدمونت

   
33. Antwerp 1920 Olympic Games 

Programme 
 1920ألعاب أنتويرب األولمبية 

 البرنامج 
   

34. Finland Jonni Myyrä wins 
Antwerp 1920 Olympic gold in 
Javelin Throw  
Le Mirror Des Sports newspaper 

ية في  يفوز بالميدالية الذهبجوني مييرا الفنلندي 
 1920ب أنتويرب األولمبية رمي الرمح بألعا

 صحيفة ’لو ميرور دي سبورتس‘ 
   

35. USA’s Frank Foss pole vaults to 
Olympic gold in Antwerp 
Le Patriote Illustré newspaper 

األمريكي فرانك روس يفوز بمسابقة القفز بالزانة  
 في ألعاب أنتويرب األولمبية 

 ‘ ريوت إلوستريهصحيفة ’لو بات
   

36. 1st Women's Olympic Games  
Monte Carlo, Monaco, 1922 - Medal 

 أول امرأة تشارك في األلعاب األولمبية
 ميدالية  - 1922مونتي كارلو، موناكو،  

   
37. 2nd Women's Olympic Games 

Monte Carlo, Monaco - Le Mirror 
Des Sports newspaper 

 األلعاب األولمبيةتشارك في  ثاني امرأة
مونتي كارلو، موناكو، صحيفة ’لو ميرور دي  

 سبورتس‘ 
   

38. Ville Ritola (FIN) wins Olympic 
10,000m 
Le Mirror Des Sports newspaper 

الميدالية الذهبية لسباق  يفوز ب(، فنلندا) فيل ريتوال
 م 10,000

 صحيفة ’لو ميرور دي سبورتس‘ 
   

39. Harold Osborn (USA) wins 
Olympic High Jump gold in Paris  
Le Petit Journal newspaper 

يفوز  (، الواليات المتحدة) هارولد أوزبورن
األولمبية للوثب العالي في الميدالية الذهبية ب

 باريس
 ‘ بوتي جورنالصحيفة ’لو 

   



 

 

 
 

 

 

40. Paavo NURMI (FIN), 9-time 
Olympic middle & long distance 
running gold 
1925 American Running Tour of 55 
races – Bronze Bust 

الفائز تسع مرات بالذهب  (، فنلندا) بافو نورمي
األولمبي في سباقات المسافات المتوسطة 

  والطويلة
بـ:   1925جولة سباقات الجري األمريكية عام 

 الجذع البرونزي -سباقا 55
   

41. Finnish-American Athletics Club – 
Paavo Nurmi 
1925 Medley Relay - Medal 

فو با – نادي ألعاب القوى الفنلندي األمريكي 
 نورمي

 ميدالية  -  1925سباق التتابع لعام  
   

42. Amsterdam 1928 Olympic Games 
Programme / Information Guide 

 1928األولمبية  أمستردامألعاب 
 / دليل المعلومات البرنامج 

   
43. Los Angeles 1932 Olympic Games 

Programme 
 1932األولمبية  لوس أنجلوسألعاب 

 البرنامج 
   

44. Jesse OWENS (USA), 4-time 
Olympic sprint and long jump 
gold 
1935 Ann Arbor, USA, 4-world 
records in one hour - Ohio State 
Vest 

الفائز بالذهب  (، ةالواليات المتحد) جيسي أووينز
مرات في سباقات السرعة والوثب  4األولمبي 

  الطويل
  4في آن هاربر بالواليات المتحدة،   1935عام 

سترة والية   –أرقام قياسية عالمية في ساعة واحدة 
 أوهايو 

   
45. Fanny BLANKERS-KOEN (NED), 

4-time Olympic sprint and hurdles 
gold 
London 1948 Olympic Games - 
Accreditation Cards x2 (Hers & 
Husbands) + Embroidered Team 
Badge 

الفائزة بالذهب  (، هولندا) كون-فاني بالنكيرز
مرات في سباقات السرعة وسباقات  4األولمبي 
 الحواجز

بطاقات اعتماد ×   –  1948ألعاب لندن األولمبية 
 )لها ولزوجها( + شارة فريق مطّرزة 2

   
46. London 1948 Olympic Games 

Programme and Athletics Pictorial 
Souvenir 

 1948األولمبية  لندنألعاب 

 والذكريات المصورة أللعاب القوى البرنامج
   

47. Adhemar DA SILVA (BRA), 2-time 
Olympic Triple Jump gold 
Helsinki 1952 & Melbourne 1956 
Olympics - Vests, numbers, medals 
from 1952/1956 and one spike shoe 
(1956) 

 ( البرازيل) أدهيمار دا سيلفا. 47
 الثالثي بالذهب األولمبي للوثب  الفائز مرتين 

& وملبورن   1952األلعاب األولمبية لهلسنكي  
من عامي  صدريات، وأرقام، وميداليات -1956
 ( 1956وحذاء جري )  1952/1956



 

 

 
 

 

 
 

   
48. Commemorative Paavo Nurmi - 

Karl Frazer confectionary / mints 
box 

صناعة كارل  –قطعة تذكارية لـ: بافو نورمي 
 فريزر/ علب نعناع  

   
49. Emil ZATOPEK (CZE), 4-time 

Olympic long-distance running 
gold 
Czech Team Tracksuit top & 1956 
World Sports magazine 

ذهب  بال مرات  4فائز (،  التشيك) إيميل زاتوبيك
 للمسافات الطويلةاألولمبي لسباقات الجري 

الجزء العلوي من البدلة الرياضية للفريق  
   1956التشيكي&المجلة الرياضية العالمية لعام  

   
50. Roger BANNISTER (GBR), World 

Record, First Sub 4-mins Mile 
Signed Programme, Oxford 6 May 
1954 

العالمي، الرقم القياسي (، بريطانيا) انيسترروجر ب
 دقائق في مسافة الميل 4أول من نزل تحت زمن 

 1954مايو   6برنامج يحمل التوقيع، أوكسفورد، 
   

51. Melbourne 1956 Olympic Games 
Programme 

 1956األولمبية  ملبورنألعاب 
 البرنامج 

   
151. 
new 

addition 

Zheng FENGRONG (CHN) 
1.77m High Jump mark in Beijing 
on 17 November 1957.  
First Chinese woman to break a 
world record.  
Signed First-Day Cover 
commemorating 40th Anniversary of 
the record. 

. زهينغ فينغرونغ )الصين(511  
  17م في بيجين يوم 1.77ارتفاع وثبة على 

1957نوفمبر   
 أول امرأة صينية تحطم رقما قياسيا عالميا

  40وقعت غالف اليوم األول لالحتفال بالذكرى 
 للرقم القياسي 

   
52. Irena SZEWINSKA (POL), 3-time 

Olympic sprint gold 

Tokyo 1964 Olympic Games - 

Spikes  

  مرات  3فائزة (،  بولندا) إيرينا جيفينسكا
 لسباقات السرعةبالميدالية 

 حذاء الجري  -1964ألعاب طوكيو األولمبية  
   

53. João Carlos de Oliveira (BRA), 2-
time Olympic Triple Jump 
medallist 
Mexico City 1975 Pan Am Games 
World Record - Medal 

فائز (، البرازيل) جواو كارلوس دي أوليفيرا
  األولمبية للوثب الثالثيبالميدالية مرتين 

  -1975الرقم القياسي لأللعاب األمريكية، مكسيكو 
 ميدالية 

   
54. Alberto JUANTORENA (CUB), 2-

time Olympic gold  
Montreal 1976 Olympic Games 
400m / 800m - Spikes 

  الذهبفائز مرتين ب(، كوبا) ألبرتو خوانتورينا
  األولمبي

م في ألعاب مونتلاير األولمبية  800م/  400سباقا 
 حذاء الجري –  1976



 

 

 
 

 

 
   

55. Irena SZEWINSKA (POL), 3-time 

Olympic sprint gold 

Montreal 1976 Olympic Games / 
World 400m Record - Spikes 

  الذهبب مرات 3فائزة (،  بولندا) إيرينا جيفينسكا
 في سباقات السرعة األولمبي

/ الرقم القياسي   1976ألعاب مونتلاير األولمبية  
 حذاء الجري   - م 400العالمي لمسافة 

   
56. Lasse VIREN (FIN), 4-time 

Olympic long distance-running 
gold 
Montreal 1976 Olympic Games, 
marathon shoes (5th place) 
 

 

 )فنلندا(   نيفيرالسي .  56
األولمبي في سباقات  الذهبمرات ب 4فائز 

 المسافات الطويلة
حذاء  ، 1976ألعاب مونتلاير األولمبية لعام 
 الماراثون )المركز الخامس( 

   
57. Pietro MENNEA (ITA), 1980 

Olympic 200m gold 
Spikes (left shoe), vest & shorts 

ذهب األلعاب األولمبية (، إيطاليا) بييترو مانييا
 م 200 في مسافة 1980لعام 

 جري، سترة& شورترى لحذاء الالفردة اليس
   

58. Sara SIMEONI (ITA), 1980 Olympic 
High Jump gold 
Moscow 1980 Olympic Games - 
Vest and socks 

ذهب األلعاب األولمبية (، إيطاليا) سارا سيميوني
ألعاب  صحيفة  في الوثب العالي 1980لعام 

 سترة و جوارب - 1980موسكو األولمبية لعام 
   

59. Nawal EL MOUTAWAKEL (MAR), 
1984 Olympic 400m Hurdles gold 
Los Angeles 1984 Olympic Games - 
Spikes 

الذهب األولمبي لمسافة (، المغرب) نوال المتوكل
   1984م حواجز في عام 400

حذاء   –  1984األولمبية   لوس أنجلوسألعاب 
 الجري

   
60. Sebastian COE (GBR), 2-time 

Olympic 1500m gold 
Los Angeles 1984 Olympic Games - 
Vest & spikes 

  الذهبفائز مرتين ب(، بريطانيا) سيباستيان كو
 م 1500لسباق  األولمبي

سترة&   –  1984األولمبية   لوس أنجلوسألعاب 
 حذاء الجري 

   
61. Steve CRAM (GBR), 1983 World 

1500m gold 
Bislett 1985 Oslo World Mile Record 
- Vest 

العالمي  الذهبفائز ب(، بريطانيا) ستيف كرام
 1983عام   م1500 لسباق

الرقم العالمي لسباق الميل في ألعاب بيسليت  
 سترة  -في أسلو  1985

   
62. Carl LEWIS (USA), 9-time Olympic 

& 8-time World Championship 
gold 

  مرات 9فائز (، الواليات المتحدة) سكارل لوي
  ألقاب عالمية 8األولمبي &  الذهبب



 

 

 
 

 

 
Moscow 1986 Goodwill Games - 
Vest 

 سترة  -، موسكو 1986ألعاب ’غودويل‘ لعام 

   
63. Seppo RÄTY (FIN), 1987 World 

Javelin Throw gold 
Throwing boots 

الذهب العالمي لرمي الرمح )فنلندا(،  سيبو راتي
 1987في عام 

 حذاء الرمي 
   

64. Maurizio DAMILANO (ITA), 2-time 
World and 1980 Olympic 20km 
Race Walk gold  
Seoul 1988 Olympic Games - 
Tracksuit 

باللقب  فائز مرتين (، إيطاليا) ماوريسيو داميالنو
في سباق   1980العالمي وبالذهب األولمبي عام 

 كلم 20المشي لمسافة 
 الجري بدلة   – 1988األولمبية   سييولألعاب 

   
65. Mike POWELL (USA), 2-time 

World Long Jump gold 
Tokyo 1991 World Championships / 
World Record - Vest & number + 
signed Sports Illustrated 

 الذهب فائز مرتين ب(، الواليات المتحدة) مايك باول
  العالمي في الوثب الطويل
قم القياسي  / الر1991بطولة العالم في طوكيو 

م + صورة رياضية تحمل سترة & الرق -العالمي
 التوقيع

   
66. Liz McColgan (GBR), 1991 World 

10,000m gold 
Tokyo 1991 World Championships 
– Uniform & spikes 

 العالمي لسباق (، الذهببريطانيا) ليز كاك كولغان
 1991في عام   م10,000

زي رسمي &   -1991بطولة العالم في طوكيو 
 حذاء الجري 

   
67. Sergey BUBKA (UKR), 6-time 

World champion and 1988 
Olympic Pole Vault gold 
Donetsk 1993 World Record - Vest 

مرات  6بطل العالم (،  أكرانيا) سيرغيي بوبكا
   1988األولمبي للقفز بالزانة عام  الذهبوفائز ب

  -  1993يتسك عام الرقم القياسي العالمي في دان
 سترة

   
68. Gail DEVERS (USA), 5-time World 

and 3-time Olympic sprint and 
hurdles gold 
Stuttgart 1993 World Championships 
- bodysuit 

مرات   5فائزة (، الواليات المتحدة) غييل ديفيرس
مرات بالذهب األولمبي في  3بالذهب العالمي، و 
  لحواجزسباقات السرعة وا

 بدلة الجري  – رت في شتوتغا 1993بطولة العالم 
   

69. Colin JACKSON (GBR), 2-time 
World 110m Hurdles gold 
Stuttgart 1993 World Championships 
/ World Record - Vest 

فائز مرتين بالذهب  (، بريطانيا) كولين جاكسون
 حواجز م110لسباق  العالمي

لقياسي  ي شتوتغارت/ الرقم اف 1993بطولة العالم 
 سترة – العالمي 



 

 

 
 

 

 
   

70. Hicham EL GUERROUJ (MAR), 4-
time World and 2-time Olympic 
1500m gold 
Barcelona 1995 World Indoor 
Championships – Vest, shorts & 
number 

  الذهبمرات ب 4فائز (،  المغرب) هشام القروج
 م 1500لسباق  العالمي ومرتين بالذهب األولمبي

 - 1995لعام  بطولة العالم داخل الصاالت

 صدرية، شورتات&الرقم 

   
71. Marie-José PEREC (FRA), 2-time 

World & 2-time Olympic 400m and 
1996 Olympic 200m gold 
Gothenburg 1995 World 
Championships Uniform 

فائزة مرتين  (، فرنسا) ماري جوزيه بيريك
لسباق  لعالمي & مرتين بالذهب األولمبيبالذهب ا

م في عام  200م، وبالذهب األولمبي لسباق 200
1996 

 رسمية بدلة   – غوتنبورغ في  1995بطولة العالم 
   

72. Jan ZELEZNY (CZE), 3-time 
World and 3-time Olympic 
Javelin Throw gold 
Jena (GER) - 1996 World Record - 
Javelin 

مرات بالذهب   3فائز (، تشيكيا) ييان زيليزن
األولمبي في رمي  الذهبمرات ب 3العالمي، و 

  الرمح
  –  1996الرقم القياسي العالمي   –يينا )ألمانيا( 
 رمي الرمح

   
73. Ato BOLDON (TRI), 1997 World 

200m gold 
Athens 1997 World Championships - 
bodysuit 

لسباق  لعالميالذهب ا(، ترينيداد) آتو بولدون
 1997م في عام 200

 بدلة الجري   – أثينا في  1997بطولة العالم 
   

74. Stacy DRAGILA (USA), 2-time 
World and 2000 Olympic Pole 
Vault gold 
Paris 1997 World Indoor 
Championships - 
Vest 

فائزة مرتين  (، الواليات المتحدة) ستاسي دراغيال
  2000األولمبي لعام  لذهبابالذهب العالمي، وب

  في القفز بالزانة
  –  باريسفي  1997 داخل الصاالت بطولة العالم

 سترة
   

75. Allen JOHNSON (USA), 4-time 
World and 1996 Olympic 110m 
Hurdles gold  
Athens 1997 World Championships -
Spikes 

 مرات  4فائز (، الواليات المتحدة) آلن جونسون
  1996العالمي، وبالذهب األولمبي عام  بالذهب

 م حواجز110لسباق 
 حذاء الجري  – أثينا في  1997بطولة العالم 

   
76. Daniel KOMEN (KEN), 1997 World 

5000m gold 
Athens 1997 World Championships - 
number 

لسباق  العالمي (، الذهبكينيا) دانيال كومان
 1997في عام  م5,000

 الرقم – أثينا في  1997الم بطولة الع



 

 

 
 

 

 
   

77. Ana QUIROT (CUB), 2-time World 
800m gold 
Athens 1997 World Championships - 
Bodysuit 

 العالمي الذهبفائزة مرتين ب(، كوبا) آنا كويروت
 م 800لسباق 

 بدلة الجري   –في أثينا  1997بطولة العالم 
   

78. Athens, World Champs Volunteer 
Polo Shirt 

 أثينا، بطولة العالم 
 أحد المتطوعين

 قميص بولو
   

79. Cathy FREEMAN (AUS), 2-time 
World and 2000 Olympic 400m 
gold 
Seville 1999 World Championships - 
T-Shirt & number 

  الذهبفائزة مرتين ب(،  أستراليا) كاثي فريمان
م في عام  400لسباق العالمي، وبالذهب األولمبي 

2000 
 قميص&الرقم – إشبيلية في  1999بطولة العالم 

   
80. Haile GEBRSELASSIE (ETH), 4-

time World and 2-time Olympic 
10,000m gold 
Seville 1999 World Championships - 
Vest & number 

مرات   4فائز (، أثيوبيا) هايلي جبراسيالسي
لسباق  ألولمبيالعالمي، ومرتين بالذهب ا الذهبب

 م 10,000
 سترة&الرقم – إشبيلية في  1999بطولة العالم 

   
81. Wilson KIPKETER (DEN), 3-time 

World 800m gold  
Seville 1999 World Championships - 
Vest & number 

مرات   3فائز (، الدنمارك) ويلسون كيبكيتير
 م 800لسباق  10,000العالمي  الذهبب

 سترة&الرقم – إشبيلية في  1999بطولة العالم 
   

82. Aki PARVIAINEN (FIN), 1999 

World Javelin Throw gold 

Seville 1999 World Championships 

- Vest & number 

العالمي في  الذهبفائز ب(، فنلندا) آكي بارفيانين
 1999رمي الرمح عام 

 سترة&الرقم – إشبيلية في  1999بطولة العالم 
   

83. Jan ZELEZNY (CZE), 3-time 

World and 3-time Olympic 

Javelin Throw gold 

Seville 1999 World Championships 

- Vest & number 

مرات بالذهب   3فائز (، تشيكيا) يان زيليزني
األولمبي في رمي  الذهبمرات ب 3العالمي، و 

  الرمح
 سترة&الرقم – إشبيلية في  1999بطولة العالم 

   
84. Seville 1999 World 

Championships  
Volunteer Polo Shirt 

 في إشبيلية  1999بطولة العالم 

 بولو ألحد المتطوعين قميص
   



 

 

 
 

 

 

85. Pauline DAVIS-THOMPSON (BAH), 
2-time Olympic and 1999 World 
Championships sprint gold 
Golden Girls Commemorative 
Stamps 

مرتين   ة(، فائزباهاماس)  بسونتوم-بولين ديفيس
، ومرة بلقب بطولة العالم في بالذهب األولمبي
 سباقات السرعة

 طوابع تذكارية للفتيات الذهبيات 
86. Jana PITTMAN (AUS), 2-time 

World 400m Hurdles gold  
Sydney 2000 Olympic Games - 
Bodysuit 

مرتين بالذهب   ة(، فائزأستراليا) يانا بيتمان
 م حواجز400المي لسباق الع

 الجري  بدلة  – 2000األولمبية  سيدني ألعاب 
   

87. Nezha BIDOUANE (MAR), 2-time 
World 400m Hurdles gold 
Edmonton 2001 World 
Championships – Bodysuit & spikes 

(، فائزة مرتين بالذهب  المغرب) نزهة بدوان
 م حواجز400لسباق  يالعالم

بدلة وحذاء   –  إدمونتونفي  2001بطولة العالم 
 الجري 

   
88. Gabriela SZABO (ROU), 2000 

Olympic & 3-time World 5000m 
and 2001 World 1500m gold 
Edmonton 2001 World 
Championships - 
Vest & number 

 (، فائزة بالذهب األولمبيرومانيا) غابرييال زابو
عالمي لسباق وثالث مرات بالذهب ال، عام ألفين

   م1550م، ومرة بالذهب العالمي لسباق 5000
سترة &   –  إدمونتونفي  2001بطولة العالم 

 الرقم 
   

89. Boris HENRY / Obergföll (GER), 2-
time World Championships 
medallist 
Paris 2003 World Championships - 
Vest & number 

ائزة مرتين  (، فألمانيا) بوريس هنري/ أوبيرغفول
 بميدالية في بطولة العالم 

  سترة&رقم –  باريسفي   2003بطولة العالم 

   
90. Robert KORZENIOWSKI (POL), 3-

time World & 3-time Olympic Race 
Walk 50km gold & 2000 Olympic 
20km gold  
Paris 2001 World Championships - 
Shoes 

  مرات 3فائزة  (،بولندا) روبيرت كورزينيوفسكي
وثالث مرات بالذهب األولمبي ، العالميبالذهب 

كلم، وبالذهب األولمبي 50لسباق المشي لمسافة 
 كلم. 20اق المشي لمسافة لسب 2000عام 

 حذاء  –  باريسي  ف 2001 بطولة العالم
   

91. Christian OLSSON (SWE) – 2003 
World and 2004 Olympic Triple 
Jump gold 
Paris 2003 World Championships - 
Vest, number & spikes 

الذهب العالمي في (، السويد) كريستيان أولسون
في   2004األولمبي في عام ، والذهب 2003عام 

 الوثب الثالثي
& رقمو سترة – في باريس  2003بطولة العالم 
 حذاء الجري 

   



 

 

 
 

 

 

92. Jana PITTMAN (AUS), 2-time 
World 400m Hurdles gold  
Paris 2003 World Championships - 
Vest & number 

مرتين بالذهب   ة(، فائزأستراليا) يانا بيتمان
  م حواجز400لسباق العالمي 

 سترة&رقم – في باريس  2003بطولة العالم 
   

93. Roman SERBLE (CZE), 2004 
Olympic and 2007 World 
Decathlon gold 
Paris 2003 World Championships - 
spikes (left shoe) 

عام   (، فائز بالذهب األولمبي تشيكيا) رومان سيربل 
في مسابقة    2007عام   يالعالموبالذهب ، 2004

 العشاري 

حذاء جري   – في باريس  2003بطولة العالم 
 )الفردة اليسرى( 

   
94. Veronica CAMPBELL-BROWN 

(JAM), 3-time World and 3-time 
Olympic sprint gold 
Athens 2004 Olympic Games - Vest 

ثالث  (، فائزة جامايكا) براون-فيرونيكا كامبل
مرات بالذهب   3و ، العالميبالذهب  مرات

 السرعةاألولمبي في سباقات 
 سترة – 2004األولمبية  أثينا ألعاب 

   
95. Carolina KLÜFT (SWE), 3-time 

World and 2004 Olympic 
Heptathlon gold 
Athens 2004 Olympic Games - 
Uniform 

  ثالث مرات(، فائزة السويد) كارولينا كلوفت
  2004وبالذهب األولمبي عام ، العالميبالذهب 

 في مسابقة السباعي 
 بدلة رسمية   – 2004األولمبية  أثينا ألعاب 

   
96. Maria MUTOLA (MOZ), 3-time 

World and 2000 Olympic 800m 
gold 
Budapest 2004 World Indoor 
Championships – Vest & number 

بالذهب   ثالث مرات(، فائزة  موزنبيق) ماريا موتوال 
 م 800لسباق  2000وبالذهب األولمبي عام ، العالمي

  –  بودابيست في  داخل الصاالت  2004بطولة العالم 
 رقم  &  سترة

   
97. Allyson FELIX (USA), 11-time 

World and 6-time Olympic sprint 
gold 
Helsinki 2005 World Championships 
- spikes 

إحدى  (، فائزة الواليات المتحدة) أليسون فيليكس 
مرات بالذهب    6بالذهب العالمي، و  عشرة مرة 

 األولمبي في سباقات السرعة 
 حذاء الجري  –  هلسينكي في  2005بطولة العالم 

   
98. Fiona MAY (ITA), 2-time World 

Long Jump gold 
Helsinki 2005 World Championships 
-Training Jacket 

  بالذهب العالمي مرتين(، فائزة إيطاليا) فيونا ميي
 في الوثب الطويل

 جاكيت تدريب  –  هلسينكي 2005بطولة العالم 
   

99. Helsinki 2005 World 
Championships Volunteer Polo 
Shirt 

 هلسينكي  في   2005بطولة العالم 
 قميص بولو ألحد المشجعين

   



 

 

 
 

 

 

100. Jefferson PEREZ (ECU), 3-time 
World and 1996 Olympic 20km 
Race Walk gold 
Osaka 2007 World Championships - 
Vest 

بالذهب  مرات 3 (، فائزإكوادور) جيفرسون بيريز
في سباق   1996، وبالذهب األولمبي عام العالمي

 كلم 20المشي لمسافة 
 سترة  –  في أوساكا 2007ة العالم بطول

   
101. Tero PITKAMAKI (FIN), 2007 

World Javelin Throw gold 
Osaka 2007 World Championships – 
vest and number  

عام (، فائز بالذهب العالمي فنلندا) تيرو بيتكاماكي
 في رمي الرمح  2007

 سترة & رقم  –  في أوساكا 2007بطولة العالم 
   

102. Blanka VLASIC (CRO), 2-time 
World High Jump gold  
Osaka 2007 World Championships -
Uniform 

(، فائزة مرتين بالذهب  كرواتيا) بالنكا فالزيتش
 العاليالعالمي في الوثب 

 بدلة رسمية  –  في أوساكا 2005بطولة العالم 
   

103. Osaka 2007 World Championships 
Volunteer Polo Shirt 

 في أوساكا  2007العالم بطولة 
 قميص بولو ألحد المشجعين 

   
104. Wang HAO (CHN), 2009 World 

20km Race Walk gold 
Berlin 2009 World Championships - 
Vest, number & shoes 

عام (، فائز بالذهب العالمي الصين) وانغ هاو
 كلم 20المشي لمسافة في  2009

 سترة ورقم وحذاء  –في برلين  2009م بطولة العال
   

105. Usain BOLT (JAM), 11-time World 
and 8-time Olympic sprint gold 
Daegu 2011 World Championships - 
Vest & number + signed photo-finish 

بالذهب العالمي   مرة  11(، فائز جامايكا) أوسين بولت
 قات السرعة سبامرات بالذهب األولمبي في  8و 

سترة ورقم + صورة   –  في دايغو 2011بطولة العالم 
 نهاية السباق تحمل التوقيع 

   
106. Vivian CHERUIYOT (KEN), 4-time 

World and 2016 Olympic long-
distance running gold  
Daegu 2011 World Championships - 
Vest 

  بالذهب مرات 4(، فائزة كينيا) فيفيان شيرييوت
في سباقات  2016وبالذهب األولمبي عام العالمي 

 المسافات الطويلة
 سترة  –  في دايغو 2011بطولة العالم 

   
107. Renaud LAVILLENIE (FRA), 2012 

Olympic Pole Vault gold 
Daegu 2001 World Championships -
Bodysuit, number & spikes 

ولمبي عام بالذهب األ(، فائز فرنسا) رينو الفيليني
 في القفز بالزانة 2012

بدلة قفز ورقم وحذاء   –  في دايغو 2011بطولة العالم 
 جري 

   
108. Koji MUROFUSHI (JPN), 2004 

Olympic and 2011 World Hammer 
Throw gold  

بالذهب  (، فائز اليابان) كوجي موروفوشي
، وبالذهب العالمي في عام 2004عام  األولمبي
 في رمي المطرقة  2011



 

 

 
 

 

 
Daegu 2011 World Championships 
- Vest & number 

 & رقم  سترة –  في دايغو 2011بطولة العالم 

   
109. Andreas THORKILDSEN (NOR), 

2-time Olympic & 2009 World 
Javelin Throw gold 
Daegu 2011 World Championships 
- Vest, number & throwing boots 

مرات   مرتين (، فائز النرويج)  سينأندرياس ثوركيلت
في   2009عام  العالميوبالذهب  األولمبي بالذهب 

 رمي الرمح 
رة ورقم وحذاء  ست – في دايغو  2011بطولة العالم 

 الرمي
   

110. Mutaz BARSHIM (QAT), 2017 
World High Jump gold 
London 2012 Olympic Games - Vest 
& Number 

ة بالذهب العالمي عام (، فائزقطر) معتز برشم
 الوثب العاليفي  2017
 & رقم  سترة –  2012األولمبية  لندنألعاب 

   
111. Aries MERRITT (USA), 2012 

Olympic 110m Hurdles gold 
Brussels 2012 World Record - 
Spikes 

بالذهب    (، فائزالواليات المتحدة) أرييس ميريت 
 م حواجز 110لسباق   2012العالمي عام 

حذاء   –  2012 الرقم القياسي العالمي لجولة بروكسل
 الجري

   
112. Valerie Adams (NZL), 4-time World 

and 2-time Olympic Shot Put gold 
London 2012 Olympic Games – 
training shot 

بالذهب    مرات 4ة (، فائزنيوزيالند)  فاليري أدامز
 ي الجلة في رم   بالذهب األولمبي ، ومرتين العالمي

 جلّة تدريب  –  2012األولمبية  ب لندنألعا
   

113. Mo FARAH (GBR), 6-time World 
and 4-time Olympic distance-
running gold 
Moscow 2013 World Championships 
- Spikes 

،  بالذهب العالميمرات   6(، فائز بريطانيا) مو فرح 
افات  ات المسسباقوأربع مرات بالذهب األولمبي في 

 الطويلة
 حذاء الجري  –  موسكوفي  2013بطولة العالم 

   
114. Anita WLODARCZYK (POL), 3-

time World & 2-time Olympic 
Hammer Throw gold 
Cetniewo (POL) 2015 World Record 
-  
Hammer 

بالذهب  مرات   3  ة(، فائزبولندا)  أنيتا فلودارجيك
  في رمي المطرقة، ومرتين بالذهب األولمبي  العالمي

 عام 
  –  2015رقم قياسي عالمي في سيتنييفو )بولندا( 

 مطرقة
   

115. Eliud KIPCHOGE (KEN), 2003 
World 5000m and 2016 Olympic 
Marathon gold 
Rio 2016 Olympic Games - Shoe 
(left foot) 

(، فائز بالذهب العالمي عام  كينيا) إيليود كيبشوغي 
األولمبي عام  ، وبالذهب م5000لسباق  2003
 في سباق الماراثون  2016
)الفردة    حذاء الجري – 2016األولمبية  ريو ألعاب 

 اليسرى( 
   



 

 

 
 

 

 

116. Sara SLOTT-PETERSEN (DEN), 

2016 Olympic 400m Hurdles 

silver  

Rio 2016 Olympic Games - Uniform 

  الفضة(، فائز الدنمارك) بيترسون-سارا سلوت
 حواجز  م 400لسباق  2016ام  ع األولمبية

 بدلة رسمية   – 2016األولمبية   ريوألعاب 
   

117. Katerina STEFANIDI (GRE), 2016 

Olympic and 2017 World Pole 

Vault gold 

Rio 2016 Olympic Games - 

Uniform; London 2017 World 

Championships - Spikes  

ة الذهبية في  الميدالي، كاترينا ستيفانيدي )اليونان( 
 2017، وفي بطولة العالم 2016األلعاب األولمبية 

 في القفز بالزانة 

 بدلة رسمية   – 2016األولمبية   ريوألعاب 
 حذاء الجري  –  2017بطولة العالم، لندن 

   
118. Sandra PERKOVIC (CRO), 2-time 

World and 2-time Olympic Discus 
Throw gold 
London 2017 World Championships 
- Throwing Shoes 

  ،بطلة العالم مرتين، ساندرا بيركوفيتش )كرواتيا(
 وبطلة أولمبية مرتين في رمي القرص 

 حذاء الرمي  –  2017بطولة العالم، لندن 

   
119. Thomas RÖHLER (GER), 2016 

Olympic Javelin Throw gold 
London 2017 World Championships 
- Vest & number 

عام   األولمبي(، فائز بالذهب ألمانيا) وماس روهلر ت
 في رمي الرمح 2016

 سترة & رقم  –  2017بطولة العالم، لندن 
   

120. Caterine IBARGUEN (COL), 2-time 
World and 2016 Olympic Triple 
Jump gold  
Ostrava 2018 Continental Cup - 
Number 

بالذهب   مرتين    ة (، فائزكولمبيا ) كاترين إيبارغوين 
في الوثب    2016عام   ، وبالذهب األولمبيالعالمي
 الثالثي 

   رقم  –  2018  كأس القارات في أوسترافا 
   

121. Kevin MAYER (FRA), 2017 World 
Decathlon gold 
Talence 2018 World Record - 
Bodysuit, number & spikes 

  2017(، فائز بالذهب العالمي عام فرنسا) كيفن ماير 
 العشاريلسباق 

لباس    –  2018 في تالينس الرقم القياسي العالمي 
 رياضي ورقم وحذاء الجري 

   
122. Abderrahman SAMBA (QAT), 2018 

Continental Cup 400m Hurdles 
title 
Ostrava 2018 Continental Cup – 
Bodysuit & number 

  بلقب كأس القارات(، فائز قطر )  عبد الرحمن سامبا
 م حواجز400لسباق  2018عام 

لباس رياضي &   –  2018  كأس القارات في أوسترافا 
 رقم

   
123. Christian TAYLOR (USA), 3-time 

World and 2-time Olympic Triple 
Jump gold 
Doha 2018 Diamond League - 
Spikes 

مرات    3)الواليات المتحدة(، فائز  كريستيان تايلور 
رتين بالذهب األولمبي في الوثب  وم بالذهب العالمي  

 الثالثي 
 حذاء الجري  –  2018 جولة الدوحة للدوري الماسي

   



 

 

 
 

 

 

124. Dwight PHILLIPS (USA), 4-time 
World and 2004 Olympic Long 
Jump gold 
IAAF World Championships Osaka 
2007 - Spikes 
 

 دوايت  فيليبس )الواليات المتحدة( .124
 بطل العالم 4 مرات، وفائز بالذهب األولمبي  في 

 الوثب الطويل  عام 2004
 -بطولة  العالم  أللعاب  القوى  في أوساكا عام  2007

 حذاء جري 

   

125. IAAF DIAMOND LEAGUE TROPHY 125كأس الدوري الماسي أللعاب القوى . 

   

126. 
New 

addition 

Michelle CARTER (USA) 
2016 Olympic Games Shot Put 
Champion 
USA team top – qualification round 
Rio 2016 
 

. ميشيل كارتر )الواليات المتحدة( 126  
في رمي الجلة  2016بطلة األلعاب األولمبية لعام    

الدور   -قميص فريق الواليات المتحدة األمريكية 
2016التأهيلي، ريو   
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