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 الياباني يويا هوريهاتا فرحا بامليدالية الذهبية  (رويترز) 

 الصيني يوان جياو ودايسوكي وهمباري على منصة التتويج  (رويترز)

 «ازرق اليد» سقط في االمتحان األول امام البحرين 

 من الصين إلى اليمن
 منذ ان كنت صغيرا أحرص وبشدة علـــــى متابعة 
افتتاح البطـــوالت العاملية مثل الدورات األوملبيـــــة 
وكأس العالم واآلسياد وغيرها، وانتظر بلهفة حلظة 
إيقاد الشعلة بدءا النطالقة املنافسات، وتتبارى الدول 
املنظمة وتتنافـــس في ابتكار الطرق االجمل واالميز 
اليقاد شـــعلة الدورة، ففي اوملبياد برشـــلونة ١٩٩٢ 
جنح رام اسباني (معاق) من على كرسيه املتحرك في 
رمي ســـهم مشتعل سقط مباشرة في صحن الشعلة 
وأضاءها، وفي دورة األلعاب اآلسيوية (األسياد) في 
الدوحة عام ٢٠٠٦ أبهر الفارس القطري الشيخ محمد 
بن حمد آل ثاني جنل أمير قطر القارة الكبرى عندما 
أضاء الشـــعلة من على ظهر جواده وصعد الى أعلى 
قمة امللعب وسط جو ممطر فكان بالفعل مشهدا مثيرا 
وسط صمت رهيب من احلضور وكأن على رؤوسهم 

الطير. 
  لم أجدني متحمسا ملشـــاهدة حفل افتتاح آسياد 
غوانزو٢٠١٠ في الصني أمس األول وتابعت لقطات منه 
في النشـــرات اإلخبارية، وذلك ملشاركة وفد الكويت 
حتت شعار العلم االوملبي بسبب العقوبة املفروضة 
علينا من اللجنة االوملبية الدولية والقائمة حتى تعديل 
قوانينا احمللية مبا يتوافق وامليثاق األوملبي، وكم كان 
موجعا ألبصارنا ونحن نشاهد الوفد الكويتي في حفل 
االفتتاح حامال العلم االوملبي بدال من علم بلدنا الغالي، 
فهل يوجد أبلغ من هذه الرسالة للمعنيني واملسؤولني 
من اجل تصحيح األوضاع؟ نحن منظمة رياضية نتبع 
منظمة كبرى وهي اللجنة االوملبية الدولية فيجب أال 
نخالف قوانينهم اذا أردنا ان منارس الرياضة بشعارنا 

وعلمنا ونشيدنا الوطني. 
  وفي السياق نفسه «املشـــاركات اخلارجية» فإن 
منتخبنا الوطني مقبل على مشاركة محفوفة باملخاطر 
في خليجي٢٠ لكرة القدم بعد أيام قليلة بسبب األوضاع 
األمنية السيئة في اليمن فبأي منطق نلقي بالعبينا 
في التهلكة؟ ومن خالل رصد ردود األفعال فإن أغلب 
املنتخبـــات ال ترغب في اللعب هنـــاك بانتظار قرار 
من أعلى الســـلطات، ففي مثـــل البطوالت التي تهدد 
أرواح املشـــاركني فيها ال ينبغـــي املجاملة وتطييب 
اخلواطر ونحيل املعارضني لرأيننا الى تقرير الوفد 
األمني اخلليجي الذي زار عدن وأوصى بعدم املشاركة 
فـــي البطولة، وجاء الرد اليمنـــي عقيما «ميكن لكل 
منتخب اســـتقدام حماية أمنية معه» والتعليق لكم. 

وسالمتكم.
   ناصر العنزي 

 جدول الميداليات 
 المجموع  برونزية  فضية  ذهبية  الدولة 
 ١٠  -  ٣  ٧  الصني 

 ٥  ٢  ٢  ١  اليابان 

 ٦  ٤  ١  ١  كوريا اجلنوبية 

 ١  -  -  ١  هونغ كونغ 

 ٢  -  ٢  -  الهند 

 ٢  ١  ١  -  ايران 

 ١  -  ١  -  اندونيسيا 

 ١  ١  -  -  ماليزيا 

 ١  ١  -  -  تايوان 

 ١  ١  -  -  اوزبكستان 

  أزرق اليد يخسر أولى مبارياته في «آسياد غوانزو»

  الصيني جياو تشاو يحرز أول ذهبية والصين تسيطر على الرماية
البندقية ١٠ م هواء مضغوط جامعا (٥٩٨ 
نقطة)، وتقدم على الهندي غاغان نارانغ 
(٥٩٧) احلائز ٤ ميداليات ذهبية الشــــهر 
الكومنولث، والكوري  العاب  املاضي في 

اجلنوبي كيم كي وون (٥٩٦).
  وثأر كينان من الهندي ابينهاف بيندرا 
الذي هزمه في اوملبياد بكني واستولى على 
الذهبية، والذي خرج من جوالت التصفية 

بعدما تعادل مع ٤ رماة آخرين.
  وأحرزت الصني ايضا ذهبية فرق الرجال 
في رمايــــة البندقية ١٠ م هواء مضغوط 
(١٫٧٨٤ نقطة)، تاركة الفضية للهند (١٫٧٨٣)، 

والبرونزية لكوريا اجلنوبية (١٫٧٨٠).
  وانتزعت اليابان املركزين االولني في 
الترياتلون للســــيدات فأحرزت  رياضة 
الذهبية (٢٫٠٥٫٤٤٫٥٩  اداتشــــي  ماريكو 
الفضية  ساعة)، واكاني تسوتشيهاشي 
(٢٫٠٦٫٣١٫٥٦ س)، فيما ذهبت البرونزية 
للكوريــــة اجلنوبية جانــــغ يون جونغ 
لــــي واي  (٢٫٠٧٫٥٢٫٥٠ س). وأحــــرزت 
زي من هونغ كونغ ذهبية ســــباق ٥٠٠ 
م في منافســــات الدراجات مسجلة رقما 
قياسيا آسيويا هو ٣٣٫٩٤٥ ثانية، وتقدمت 
على الصينية غوو شــــوانغ (٣٤٫١٥٢ ث) 
والتايوانية هسياو مي يو (٣٥٫٤٤٠ ث). 
وحرمت واي زي الصينية شــــوانغ من 
االحتفــــاظ بذهبيتها، والتايوانية مي يو 
من االحتفاظ بالفضية. وتوزع ١٨ ميدالية 
اخرى: في السباحة (٦) والرقص الرياضي 
(٥) واجلــــودو (٤) ورفــــع االثقــــال (٢) 

واجلمباز الفني (١). 

نقطة، وحــــل امام الكوري اجلنوبي جني 
جونغ اوه (٦٥٩٫٥) والياباني تومويوكي 
ماتســــودا (٦٥٣٫٧). وفي الفرق، أحرزت 
كوريا اجلنوبية الذهبية (١٫٦٧٩ نقطة)، 
والصني الفضية (١٫٦٧١) واليابان البرونزية 
(١٫٦٦٧)، وجاءت الســــعودية في املركز 

الثاني عشر.
  وأحرز جــــو كينان ذهبية الفردي في 

الذهبية بعد ان سجلت يي سيلينغ ووو 
ليوجي ويو دان (١٫١٩٤ نقطة)، وحصلت 
ايران على الفضية (١٫١٩٢)، واوزبكستان 

على البرونزية (١٫١٨٢).
  وفي رماية املســــدس من ٥٠ م لفردي 
الرجال، أبقــــى بو كيفنغ الذهبية للصني 
بعــــد ان كانت من نصيــــب مواطنه كون 
تشــــو في الدوحة ٢٠٠٦ مســــجال ٦٦١٫٥ 

في اليــــوم االول فانتزعت ٥ من اصل ٦ 
تاركة االخيرة لكوريا اجلنوبية.

  وكانــــت ذهبية البندقيــــة ١٠ م هواء 
مضغــــوط لفردي الســــيدات من نصيب 
الصينية يي سيلينغ (٢١ عاما) التي جمعت 
٥٠٤٫٩ نقــــاط متقدمة على مواطنتها وو 
ليوجــــي (٥٠٢٫٨) واملاليزية نور محمد 
الطيبي (٥٠١٫٨). وفي الفرق، أحرزت الصني 

 احتفظ الصيني يوان جياو تشاو، بطل 
العالم مرتني، بذهبية التشانكوان ضمن 
رياضة الووشو، فيما سيطرت الصني على 

منافسات الرماية.
  واحتفظ جياو تشاو (٢٢ عاما)، بطل 
العالم مرتني، بالذهبية التي أحرزها قبل 
٤ سنوات في آسياد الدوحة ٢٠٠٦ بعدما 
جمع ٩٫٧٨ نقاط فكان له شرف إحراز اول 

ذهبية من اصل ٤٧٦ ميدالية.
  وحل جياو تشاو امام الياباني دايسوكي 
ايتشيكيزاكي الذي نال الفضية (٩٫٧٢)، 
فيما كانت البرونزية من نصيب االيراني 

احسان بيك همباري (٩٫٧٠).
  وأعرب جياو تشاو الذي ال يخفي إعجابه 
ببعض النجوم مثــــل بروس لي وجاكي 
شــــان وجيت لي ويتطلع الى ان يصبح 
جنما سينمائيا، «اني سعيد جدا بإحرازي 
امليدالية االولى في االلعاب، والفضل يعود 
الى مدربي الذي يستحق مني كل التقدير، 
وقد قمنــــا معا بعمل صعب جدا من اجل 

بلوغ هذا الهدف».
  مــــن جانبه، قال همبــــاري بعد فوزه 
بالبرونزية: «دامت استعداداتي ٧ اشهر، 
٤٥ يوما منها في بكني، وأنا ســــعيد جدا 
بالبرونزية كونها االولى إليران في هذه 
االلعاب». وأحرزت الصينية لي فان ذهبية 
لعبة ناندو/نانكوان وحصلت على ١٩٫٨٠ 
ايفانا  امام االندونيســــية  نقطة، وحلت 
ايرمانتو (١٨٫٩٢) واملاليزية تشياو جوين 

.(١٨٫٨٦)
  وسيطرت الصني على منافسات الرماية 

  غوانزو ـ الوفد االعالمي
  بعد االنتهاء من حفل افتتاح دورة االلعاب اآلسيوية في غوانزو 
التي انطلقت بداية من اول من امس الى ٢٧ اجلاري، وقد بدأ احلفل 
مع قطرات املاء وانتهى بإضاءة الشـــعلة وااللعاب النارية، لكن 
لم ينته احلديث عـــن هذا احلفل املثير واتفقت اآلراء في الصني 
وخارج الصني على ان التقنيات احلديثة املستخدمة واالبداعات 

الصينية كانت مثار اعجاب واهتمام العالم بأسره. 
  وأكد مسؤولون في البعثة الرياضية الكويتية ان مدينة غوانزو 
كانت محط االنظار واعجـــاب الكثيرين وجنحت في تقدمي احد 
العروض الفنية في تاريخ االحداث الرياضية وجذبت االضواء 
بفقرات حفلها االفتتاحي لدورة االلعاب اآلسيوية السادسة عشرة 

والذي كان مبهرا للعالم.  
  وقال امني السر العام للجنة االوملبية عبيد العنزي ان منظمي 
دورة غوانزو استفادوا من التجربة الصينية لتنظيم دورة االلعاب 
االوملبية ببكني وجنحوا في تقدمي عرض فني كبير ومميز ورائع 
واســـتخلصوا التجربة الصينية بشـــكل ممتاز وكانت املشاهد 
واللوحات الفنيـــة حافلة وغنية بصور معبرة حلضارة الصني 

وآسيا مبا وصل اليه العالم احلديث من تقنيات عالية. 
  من جانبه، قـــال مدير مكتبنا في قرية الرياضيني يوســـف 
بوســـكندر ان اللجنة الصينية قدمت احدى الروائع الفنية التي 
جســـدت تاريخ الصني وشـــعبه بعروض مبتكرة الول مرة في 
االرض والسماء فاالرض كانت مسرحا البداعات فلكلورية بتقنيات 
حديثة وكانت السماء مسرحا لكميات كبيرة من االلعاب النارية 

التي اضاءت بأنوارها الزاهية واملتداخلة سماء املدينة. الى ذلك، 
عقدت اجلمعية العامة للمجلس األوملبي اآلسيوي اجتماعها التاسع 
والعشرين مبدينة غوانزو برئاسة الشيخ أحمد الفهد بحضور 
رئيس اللجنة األوملبية الصينية ورئيس اللجنة املنظمة لدورة 
االلعاب اآلسيوية املقامة حاليا بغوانزو وتشانغ قوانغ نينغ نائب 
الرئيس واألمني العام للجنة واعضاء املجلس االوملبي اآلسيوي 

وممثلي اجلمعية العامة للمجلس. 
  من جانبه، تفقد الشيخ طالل الفهد القرية االوملبية مقر وفدنا 
واطلع على جميع املراكز في القرية واستمع الى شرح مفصل من 
مدير القرية عن التجهيزات الصينية واالمكانيات والتسهيالت 
املتاحة من اللجنة املنظمة في هذا القرية التي تســـتوعب اكثر 
من اعداد الرياضيني املشاركني حاليا.  واشاد الفهد باالمكانيات 
الكبيرة والتجهيزات والتســـهيالت التي قدمتها اللجنة املنظمة 
اللعاب غوانزو مشـــيرا الى ان اللجنة تفوقت على نفســـها وان 
امكانياتها تضاهي االمكانيات التي قدمتها الصني الوملبياد بكني 

في عام ٢٠٠٨ .

  خسارة اليد 

  خسر منتخبنا لكرة اليد اولى مبارياته في اطار املجموعة الثانية 
امام نظيره البحريني بنتيجة ٢٧-٢٥ هدفا بعد ان كان متقدما في 

الشوط االول بفارق ثالثة اهداف وبنتيجة ١٤-١١ هدفا.
  ومن املقرر ان يلعب مباراته املقبلة مع املنتخب الكوري اجلنوبي 
الذي يعد أحد اقوياء اللعبة في آســـيا ثم يقابل منتخبي هونغ 

كونغ وايران، منتخبنا لم يوفق والتعويض في القادم.
  بـــدوره، قال اداري املنتخب عبدهللا حيـــاة ان منتخبنا لعب 
مبـــاراة قويه امـــام فريق البحرين الذي يعتبر احد املنافســـني 
واملرشحني للحصول على اللقب اآلسيوي، مشيرا الى ان فريقنا 
كان االفضل في بداية املباراة وانهى الشوط االول لصاحله بفارق 
٣ اهداف لكن الفريـــق البحريني امتلك زمام املبادرة وجنح في 

العودة للمباراة.
  ووّدع الدورة منتخبنا للسلة بعد خسارته امام الفلبني امس 
٦٩ - ٧٦، على ان يعود الوفد اليوم لينخرط في مباريات الدوري 

الذي سيستأنف في ٢٨ اجلاري بعد ايقافه بسبب اآلسياد.
  حقق منتخبنا للبلياردو فوزا وخسارة في منافسات االدوار 
التمهيدية للبلياردو والسنوكر. ففي الوقت الذي لم يتمكن فيه 
الثنائـــي احمد التركيت وزميله تقي مقـــداد من اقصاء الثنائي 
الباكستاني سهيل شهزاد وجنكيزشهرام متكن العبنا عمر الشاهني 
من حتقيق اول فوز بعد اقصائه لالعب الكوري اجلنوبي هونغ 

هوانغ هوا بنتيجة (٧-٣). 
  وودع منتخبنا للرماية بالبندقية الهوائية للسيدات الدورة 
مبكرا بخروج الثالثي عائشة قاسم وحصة الزيد ومرمي الرزقي 
من منافســـات الرماية التي جرت امس فـــي اطار دورة االلعاب 
اآلســـيوية. وفي نفس امليادين خرج الرامي عبداهللا احلربي من 
منافســـات البندقية الهوائية ـ رجال بعد ان سجل ٥٨١ هدفا من 
اصل ٦٠٠ نقطة وخرج العب اجلودو يوسف العنزي بعد خسارته 

امام شاو ننينغ في منافسات وزن الـ ١٠٠ كغم.  

  رماية السيدات تودع.. وفوز للبلياردو.. والفهد يزور القرية األولمبية وإشادة جماعية بحفل االفتتاح 

 روغ يعتبر غوانزو 
  قادرة على تنظيم األولمبياد

 الكوريتان إلى ثمن النهائي في الكرة

 أداشي تمنح اليابان   ذهبية الجودو لواهن
  ذهبية ٤٠٠ م متنوعة   أول ذهبية بالترياتلون

  في السباحة لهوريهاتا 
 احرز الياباني يويا هوريهاتا ذهبية ٤٠٠ م متنوعة في 
اليوم االول من منافسات السباحة، وقطع هوريهاتا املسافة 
في زمن قدره ٤٫١٣٫٣٥ دقائــــق، وحل امام الصيني هوانغ 
تشاوشنغ (٤٫١٣٫٣٨د) والياباني كن تاكاكووا (٤٫١٦٫٤٢د). 
كما احرزت الصينية جو كيانوي ذهبية ٢٠٠م حرة. وقطعت 
كيانوي املسافة في زمن قدره ١٫٥٦٫٦٥ دقيقة، وحلت امام 
مواطنتها تانغ يي (١٫٥٧٫٠٨د) والياباني هاناي ايتو (١٫٥٨٫٢٤ 
د). وكانت جو احدى ســــباحات الفريــــق الصيني الفائز 
بذهبية التتابع ٤ مرات ٢٠٠م حرة في بطولة العالم العام 
املاضي، وفضية اوملبياد بكني ٢٠٠٨. كما احرزت الصينية 

وانغ راندي ذهبية سباق ٥٠ م حرة. 

 اعتبر رئيس اللجنة االوملبية الدولية، البلجيكي جاك روغ، غداة حضور 
حفل افتتاح دورة االلعاب اآلسيوية السادسة الذي وصف بـ «الرائع»، ان 
غوانزو «قادرة على استضافة األلعاب االوملبية». وردا على سؤال عما اذا 
كانت املدينة اجلنوبية املزدهرة اقتصاديا تستطيع تنظيم االلعاب االوملبية 
الصيفية، قال روغ «متلك غوانزو متاما القدرة على القيام بذلك». واضاف 
في تصريح لوكالة شينخوا الصينية، «ستكتسب غوانغجو بالتأكيد اخلبرة 
والتجربة من هذه االلعاب». وحضر حفــــل االفتتاح وزير النفط ووزير 
االعالم الشيخ أحمد العبداهللا. وقال بعض السكان احملليني لـ «كونا<، ان 
تذاكر احلفل والرياضات الشعبية بيعت بسرعة. وقالت امراة صينية في 
الثالثني من عمرها جاءت ملشاهدة االلعاب النارية مع اطفالها «لم نتمكن 
من احلصول على تذاكر للحفل ولكني أشعر بسعادة كبيرة لالحتفال بهذه 
املناسبة اخلاصة مع اآلخرين من خالل التجمع هنا والتقاط الصور ونحن 

فخورون للغاية باستضافة مثل هذا احلدث الكبير». 

 تأهلت كوريا الشــــمالية وكوريا اجلنوبية الــــى الدور الثاني (ثمن 
النهائي) من مســــابقة كرة القدم، بعد فوزهما على التوالي على االردن 
وفلسطني بنتيجة واحدة  ٣ـ  ٠ في اجلولة الثالثة االخيرة من منافسات 
املجموعة الثالثة في الدور االول. في املباراة االولى، سجل يونغ جون 
كيم (١٦) وميونغ هو تشوي (٧٨ من ركلة جزاء) وكوم تشول تشوي 
(٨٢) اهداف كوريا الشــــمالية. وفي الثانية، سجل بيتغارام يوون (١٠) 
وتشو يانغ بارك (١٣) وهي سيونغ بارك (٥٢) اهداف كوريا اجلنوبية. 
وتصدرت كوريا الشمالية املجموعة برصيد ٩ نقاط مقابل ٦ للجنوبية، 
فيما وقف رصيد االردن وفلســــطني عند نقطة واحدة وخرجا معا من 
املنافسة. ويتأهل الى ثمن النهائي اول وثاني كل من املجموعات الست 

اضافة الى افضل ٤ منتخبات حتتل املركز الثاني. 

 احرز الكـــوري اجلنوبــــي 
كيم ســـوو واهـــن ذهبيــــــة 
وزن فوق ١٠٠ كلغ في افتتاح 
منافسات مسابقة اجلودو، وفاز 
واهن في املباراة النهائية على 
الياباني تاكاناسا اناي بحركة 
ايبون، وفي منافسات اجلودو، 
حصل االوزبكستاني عبداهللا 
تانغرييف (ايبون)، فيما كانت 
البرونزية من نصيب اإليراني 
محمد رودكي والياباني دايكي 
الســـيدات،  كاميـــكاوا. ولدى 
اليابانية ميكا  فازت ظفـــرت 
العالم،  ســـوغيموتو، بطلـــة 

بذهبية وزن فوق ٧٨ كلغ. 
الكـــوري اجلنوبي    وأحرز 
هوانغ هي تـــاي ذهبية حتت 

١٠٠ كلغ في منافسات.  

اليابانيـــة ماريكو   منحت 
أداشـــي بالدها الذهبية األولى 
في الدورة، مـــن خالل فوزها 
في مســـابقة الترياتلون لدى 

السيدات.
  وتقدمت أداشي على مواطنتها 
تسوتشيهاشـــــــي  أكانـــي 
والكوريـــة اجلنوبيـــة جانغ 

يون-جونغ.
أداشـــي (٢٧ عاما)    وكانت 
املولودة في اوســـاكا قد حلت 
تاســـعة في منافسات بطولة 
العالـــم التي أقيمت هذا العام، 
وهي تأمـــل تكرار اجنازها في 
االلعاب االوملبية الصيفية ٢٠١٢ 

في لندن. 


