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ض خسارته ويفوز على هونغ كونغ.. واآلمال قائمة في السباحة  «أزرق الطائرة» يعَوّ

 الشمري: اإلمارات يستحق االحترام ومشكلة الهجوم ال تؤرقنا

 مدرب منتخبنا األوملبي ماهر الشمري متفائال بالعبيه في مواجهة الغد 

 روي يمنح ماكاو أول ذهبية في تاريخها صغار الصين سيطروا على السباحة

 الصينية جاو جينغ في حلظة ترقب إلعالن حصولها على ذهبية سباق ٢٠٠م             (أ.پ)

 جيا روي يعّض ذهبية الووشو              (أ.ف.پ)

 اكتسح صغار الصني املسبح 
وأحرزوا ٥ ميداليات ذهبية من 

أصل ٦ مقررة أمس.
  واســـتهل جـــو جيـــاوي 
وهو اكبرهم ســـنا (٢٧ عاما) 
االنتصارات في ســـباق ١٠٠م 
فراشـــة قاطعا املسافة بزمن 
٥١٫٨٣ ثانية، وتقدم على الياباني 
تاكورو فوجي (٥١٫٨٥ ث)، فيما 
كانـــت البرونزية من نصيب 
الصيني وو بنغ (٥٢٫٧٢ ث).

  وأحـــرزت الصينيـــة يي 
شـــيوين الذهبية الثانية في 
ســـباق ٤٠٠م متنوعة بعدما 
قطعـــت ابنة الرابعة عشـــرة 
املسافة بزمن ٤٫٣٣٫٧٩ دقائق، 
وتقدمت على مواطنتها الشابة 
ايضا لي جواجنو التي لم تبلغ 
السادسة عشرة بعد (٤٫٣٨٫٠٥ 
د)، والتايوانية تشنغ وان جونغ 
(٤٫٤١٫٥٥ د). وتطمح الشابتان 

الصينيتان الى احراز أكثر من 
ميدالية وتدوين اســـمهما في 
السجالت اكثر من مرة كونهما 
ستشاركان في معظم السباقات. 
وتعول الصني على الشـــباب 
بهدف اعدادهم الوملبياد لندن 
٢٠١٢، وقـــد بلغت بعثتها الى 
األلعاب اآلسيوية ٩٧٧ رياضيا 
ورياضية أصغرهم في ســـن 
الثالثة عشـــرة وأكبرهم في 
اخلامســـة والثالثني منهم ٣٥ 
بطال اوملبيا و٦٦٥ يشاركون 
ألول مرة على الصعيد القاري 
والدولي. وكانت امليدالية الثالثة 
من نصيب جيي جي (٢٣ عاما) 
في سباق ٥٠م ظهرا مسجال زمنا 
قدره ٢٧٫٨٠ ثانية، وتقدم على 
الياباني ريو تاتييشي (٢٧٫٨٦ 
ث) والصيني جيايان لي (٢٧٫٨٩ 
ث). وأحرزت جاو جينغ (١٩ 
عاما) الرابعة في سباق ٢٠٠م 

ظهـــرا بزمن قـــدره ٢٫٠٦٫٤٦ 
دقيقة، وتقدمت على اليابانيتني 
شيهو ساكاي (٢٫٠٧٫٨١ د) وآيا 
تيـــراكاوا (٢٫٠٩٫٧٢ د). أحرز 
منتخب الصني للسيدات املؤلف 
من لي جي سي (١٥ عاما) ووانغ 
شي جيا (١٧ عاما) وجوكيان 
ويي (٢٠ عاما) وتانغ يي (١٧ 
عاما) ذهبية سباق التتابع ٤ 
مرات ١٠٠م حرة بزمن (٣٫٣٦٫٨٨ 
د)، وتقدم على نظيره الياباني 
(٣٫٣٧٫٩٠ د)، وكانت البرونزية 
من نصيب هونغ كونغ (٣٫٤٣٫١٧ 
د). وكانت ذهبية سباق ٢٠٠م 
حرة الوحيدة التي أفلتت من 
الصينيني وذهبت الى الكوري 
اجلنوبي بارك تاي هوان بعد ان 
قطع املسافة بزمن (١٫٤٤٫٨٠ د)، 
وتقدم على الصيني يانغ سون 
(١٫٤٦٫٢٥ د) والياباني تاكيشي 

ماتسودا (١٫٤٧٫٧٣ د). 

 دونت الصني اسمها في السجل الذهبي لسباقات 
الدراجـــات بإحرازها ذهبيتني فـــي اليوم الثاني 
وذهبت الثالثة لكوريا اجلنوبية، فيما منح جيا 
روي اول ذهبية ملاكاو في تاريخ مشـــاركتها في 

مسابقة الووشو.
  وأحرز منتخب رجال الصني ذهبية الســـرعة 
ضمن مسابقة الدراجات بعد ان سجل ٦٠٫٧٧١ كلم/
ساعة وهزم نظيره الياباني في النهائي (٦٠٫٩٤٣ 
كلم/ساعة)، بينما تغلبت ايران على ماليزيا في 
جوالت التنافس على املركز الثالث (٦٠٫٢٤٧ مقابل 
٥٩٫٧٦٧). وأضافت الصينية جيانغ فان الذهبية 
الثانية فـــي فردي املطاردة للســـيدات وقطعت 
جوالت الســـباق بزمن ٣ دقائق و٣٨ ثانية و٧٦٨ 
جزءا في األلف من الثانية، وتقدمت في النهائي 
علـــى الكورية اجلنوبية مني هاي لي (٣٫٤٠٫٣٣٠ 
د)، فيما فازت الصينية وو تشاومي بالبرونزية 
بعدما تفوقت على الكورية اجلنوبية في جوالت 
التنافس على املركز الثالث بزمن ٣٫٤٦٫٢٨١ دقائق 
(مقابل ٣٫٤٨٫٦٥٨ د). وعادت ذهبية الثالثة في هذا 
اليوم لكوريا اجلنوبية عبر الدراج ســـون جاي 

جانغ في فردي املطاردة للرجال بعدما تغلب في 
النهائي على كينغ لوك تشيونغ من هونغ كونغ 
بسرعة ٥٣٫٢٧٤ كلم/ســـاعة مقابل ٨٨٣ر٥١ كلم/

ساعة، بينما تغلب الصيني ويي لي على االيراني 
علي رضا حجي في جوالت التنافس على املركز 

الثالث (٥١٫٨٩٩ مقابل ٥١٫٤٢١).
  وقطع جانغ مســـافة السباق بزمن ٤٫٣٠٫٢٩٨ 
ساعات مقابل ٤٫٣٧٫٥٤٣ ساعات لتشيونغ، واحتاج 
ويي لي الى ٤٫٣٧٫٤٥٨ ساعات للتغلب على االيراني 

(٤٫٤٠٫٠٤١ س).
  ومنح جيا روي بالده ماكاو اول ميدالية ذهبية 
في تاريخ مشـــاركاتها بفـــوزه باملركز االول في 
منافســـات داوشو/غونشو مســـجال ٩٫٨٠ نقاط 
ومتقدما على الكوري اجلنوبي لي جونغ تشان 

(٩٫٧١) والڤيتنامي نغوين مناه كوين (٩٫٦٩).
  وأحرزت الصينية ونكونغ كان ذهبية منافسات 
جيانشو/كيانغشو ضمن مسابقة الووشو ايضا 
بعد ان جمعت ٩٫٨٠ نقاط، وجاءت امام تيانهوي 
جنغ مـــن هونغ كونـــغ (٩٫٧٢) والتايوانية ون 

جونغ لي (٩٫٣٩). 

 أحلقت كوريا اجلنوبية هزمية 
نكراء بالصني عندما استولت على 
الذهبيات االربع ملسابقة الرماية. 
وجاءت الذهبية االولى عن طريق 
منتخب الرجال في املســــدس ١٠ 
م هواء مضغــــوط بعدما حصل 
على ١٫٧٤٦ نقطــــة، وتقدم على 
نظيريه الصيني (فضية، ١٫٧٤٣ 
نقطة) والياباني (برونزية، ١٫٧٢٤ 

نقطة).
  اما الثانية فكانت في الفردي 
وفي املسدس ١٠ م هواء مضغوط، 
وحصل عليها لي دامي يونغ احد 

الفائز بالذهبية،  الفريق  أعضاء 
وذلك بعد ان جمع ٦٨٥٫٨ نقطة، 
وتقدم على الصيني زونغليانغ 
تان (فضيــــة، ٦٨٤٫٥) والهندي 
فيجاف كومار (برونزية، ٦٨٠٫٤). 
واحرز منتخب كوريا اجلنوبية 
للسيدات ذهبية املسدس ١٠ م هواء 
مضغــــوط (١٫١٤١ نقطة)، وتقدم 
على نظيريه الهندي (فضية، ١٫١٤٠ 
نقطة) والصيني (برونزية، ١٫١٣٩ 
نقطة).  وجاءت الذهبية الرابعة 
عــــن طريق جيم يــــون مي التي 
حصلت على ٤٨٣٫٣ نقطة، وحلت 

امام الصينية كي سون (فضية، 
٤٨١٫٧) والكورية الشمالية يونغ 

سوك جو (برونزية، ٤٨٠٫٢).
  وتعتبــــر هــــذه احلصيلــــة 
االيجابيــــة والكبيــــرة لكوريــــا 
اجلنوبية مبثابة ضربة قاســــية 
للصني، النها تساوت معها في عدد 
ميداليات هذه املسابقات بعد ان 
كانت االخيرة حصلت امس األول 
على ٥ ميداليات مقابل واحدة فقط 
ملنافستها، علما ان الصني تعول 
كثيرا على رماتها من اجلنســــني 

خصوصا السيدات. 

 ٤ من ٤ في الرماية لكوريا الجنوبية

 اليابان وكوريا الجنوبية
   تتقاسمان «ذهب الجودو»

  تقاســـمت اليابان وكوريا اجلنوبية الذهبيات األربع املقرة أمس 
في منافسات اجلودو بعد أن حصلتا على ميدالية واحدة في كل من 

فئتي الرجالي والسيدات.
   لدى الرجال، أحرز الكوري اجلنوبي كيم جاي بوم ذهبية حتت 
٨١ كلغ بفوزه على االوزبكستاني شـــكر مومينوف بحركة ايبون، 
بينما كانت البرونزية من نصيب الياباني ماســـاهيرو تاكاماتسو 

والكازخستاني اسالم بوزباييف.
  وانتزع الياباني تاكاشـــي اونو ذهبية وزن حتت ٩٠ كلغ بفوزه 
في املباراة النهائية على االوزبكستاني ديلشود تشورييف (ايبون)، 
فيمـــا كانت البرونزية من نصيب الكـــوري اجلنوبي لي كيو وون 

والتايواني تسنغ هان تشييه.
  ولدى الســـيدات، أحرزت اليابانية يوشـــو يوينو ذهبية حتت 
٦٣ كلغ بعدما تغلبت في النهائي على التايوانية وانغ تشـــني فانغ 
بالتثبيت، وذهبت البرونزية الى الكورية اجلنوبية كونغ جا يانغ 

والكورية الشمالية كيم سو غيونغ.
  وكانـــت ذهبية وزن حتت ٧٠ كلغ من نصيب الكورية اجلنوبية 
هوانغ يي ســـول التي تغلبت على الكورية الشمالية سول كيونغ 
بحركـــة (ايبون)، ونالت كل من الصينية تشـــن فـــاي واملنغولية 
ناراجنارغال تســـند ايوش ميداليـــة برونزية بعد فوز األولى على 
اليابانية مينا واتانابي (يوكو)، والثانية على الكازخستانية ماريان 

اورداباييفا (ايبون). 

 سيطرة شرق آسيوية 
  على «التعرج» والجودو ورفع األثقال

  احرز الصيني جينغيانغ تنغ ذهبية فردي التعرج في مســـابقة 
الكانوي ضمن مسابقة الرماية بعد أن حل امام الياباني تاكويا هانيدا 

(فضية) والصيني فانغجيا تشن (برونزية).
  وفي الفردي املتعرج ضمن ســـباقات الكاياك، كانت الذهبية من 
نصيب الصيني غونغوانغ هوانغ، تاركا الفضية للياباني كازوكي 

يازاوا، والبرونزية للصيني جينبني جيان.
  وفي منافســـات رفـــع األثقال، احرز الربـــاع الصيني جانغ جي 
ذهبيـــة وزن حتت ٦٢ كلغ بعد أن رفع مـــا مجموعه ٣٢١ كلغ (١٤٥ 

خطفا و١٧٦ نترا).
  أمـــا في اجلودو، فاحرزت اليابانية يوشـــو يوينو ذهبية حتت 
٦٣ كلغ بعد أن تغلبت في النهائي على التايوانية وانغ تشـــني فانغ 
بالتثبيت، وذهبت البرونزية الى الكورية اجلنوبية كونغ جا يانغ 
والكورية الشـــمالية كيم سو غيونغ. واحرز الكوري اجلنوبي كيم 

جاي بوم ذهبية حتت ٨١ كلغ.
  وفاز جاي بوم في النهائي على االوزبكســـتاني شكر مومينوف 
بحركة ايبون، بينما كانت البرونزية من نصيب الياباني ماساهيرو 

تاكاماتسو والكازخستاني اسالم بوزباييف.
 

 ذهبية «الترويض» للكوريين
  أحرز املنتخب الكوري اجلنوبي ذهبية الترويض ضمن منافسات 
الفروسية. وحقق املنتخب الكوري اجلنوبي معدال وسطيا ٦٥٫٧٥٩ 
نقطة، وكانت الفضية من نصيب الصني (٦٥٫٥٩٣)، وعادت البرونزية 

ملاليزيا (٦٥٫١١١).
  وحقق كيم كيون سوب احد افراد املنتخب الكوري الفائز حلمه 
من خالل مشاركته في هذا االجناز املهدى «الى روح عمه» كيم هيونغ 

تشيل الذي لقي حتفه قبل ٤ سنوات في اسياد الدوحة.
  وكان هيونغ (٤٧ عاما) ســـقط عن ظهر حصانه خالل ســـباق 
اختراق الضاحية للفردي وقضى متأثرا باصابات بالغة وكســـور 

في عدة اماكن من جسمه. 

 غوانزو  - الوفد اإلعالمي 
   تتصدر الصني قائمة الترتيب العام لدورة 
األلعاب اآلسيوية الـ ١٦ التي تستضيفها مدينة 
غوانزو الصينية وهي أول دولة حتصل على أول 
ميدالية ذهبيه في منافسات الدورة التي انطلقت 
رســــميا أمس، وفي ختام اليوم األول حصدت 
الصني ٢٨ ميدالية متنوعة من بينها ١٩ ميدالية 
ذهبية وسبع ميداليات فضية، فيما تأتي اليابان 
وكوريا اجلنوبية في املرتبتني الثانية والثالثة 
على التوالي وتساويا في أربع ميداليات ذهبية 
لكل منهما بينما رجحت كفة اليابان بحصولها 
على عشــــر ميداليات فضية مقابل ٣ ميداليات 
لكوريا وتسع ميداليات برونزية لألولى وبفارق 

ميدالية برونزية واحده فقط عن كوريا.
  واستطاعت هونغ كونغ ان تسجل اسمها في 
السجل الذهبي للدورة في يومها األول بحصولها 
على ميدالية ذهبية وحيدة احتلت فيها املرتبة 
الرابعة مؤقتا، بينما لم تسجل أي دولة عربية 
مشــــاركة في االوملبياد اآلســــيوي من تسجيل 

اسمها حتى ولو مبيداليات ملونة.
   وتضم قائمة ترتيب امليداليات عشــــر دول 
أخرى سجلت اسمها باحلصول على ميداليات غير 
ذهبية هي على التوالي الهند وإيران واوزبكستان 
واندونيسيا وكوريا الشمالية وسنغافورة وتايلند 

وكازاخستان وماليزيا والصني تايبيه.

  أزرق الطائرة يهزم هونغ كونغ 

  ومتكن منتخبنا الوطني للكرة الطائرة من 
حتقيق فوز مهم على نظيره منتخب هونغ كونغ 
املتواضع بنتيجة ثالثة أشواط مقابل ال شيء 
بعد عرض فني متيز وتفوق فيه العبو األزرق 
فــــي معظم فترات املباراة التــــي انتهت نتيجة 
أشواطها الثالثة بـ (٢٥-١٧ و٢٥-١٨ و٢٥-١٦) 
على التوالي ليعوض األزرق خسارته أول من 
أمس أمام املنتخب الفطري بنتيجة (٢-٣) بعد 
ان كان قاب قوسني أو أدنى من اخلروج منتصرا 
وليس مهزوما.  وسيواجه األزرق اليوم نظيره 
الياباني في مباراة مهمة وفي حال حتقيقه للفوز 

فانه يكون قد ضمن التأهل للدور الثاني.
   وفــــي الوقت الذي يســــتعد فيها منتخبنا 

من اإلصابة واقتصرت مشــــاركته على القيام 
باجلــــري اخلفيف حول امللعب للمحافظة على 

لياقته البدنية. 
  وأعرب مدرب منتخبنا ماهر الشــــمري عن 
تفاؤله وثقته بالعبي األزرق بان يكونوا كعادتهم 

لكرة القدم للمواجهة املرتقبة يوم غد الثالثاء 
مع نظيره اإلماراتي وبعد االنتهاء من احلصة 
التدريبية األخيرة والتحضيرية للمباراة مبلعب 
يانغ هو تأكدت عدم مشاركة املهاجم خالد عجب 
وغياب زميله سعود املجمد الذي اليزال يعاني 

دائما عند حسن الظن والثقة بهم وان يقدموا ما 
هو مطلوب منهم في املستطيل األخضر، مشيرا 
إلى ان الفريق اإلماراتي يعد خصما قويا للغاية 
وفريقا يستحق االحترام والتقدير باعتباره احد 

الفرق املستقرة ويتطور من مباراة ألخرى.

  وقال ماهر ان مشكلة الهجوم لن تؤرقنا ولدينا 
البديل املناسب لغياب ثنائي الهجوم، متمنيا ان 
يقدم شباب األزرق مباراة تليق باسم الكويت 
وسمعتها الكروية وان يظهر الفريق بالصورة 
التي رسمها في ذهنه وان يطبق ما هو مطلوب 

منه في هذه املباراة.

  فوز وخسارة في البلياردو والسنوكر 

  وتأهل العبنا عمر الشاهني لدور الثمانية في 
منافسات فردي البلياردو والسنوكر في االسياد 
بعد فوزه على الالعب األفغاني قادر خان سلطاني 
بنتيجــــة (٧-٢) ثم خرج أمام الالعب املاليزي 
أمير إبراهيم بنتيجة (٤-٧)، فيما خرج في إطار 
نفس املسابقة الالعب خالد املطيري الذي خسر 

أمام البنغالديشي قادر تاي. 
  وفي منافسات اجلودو متكن العبنا مشعل 
الشعيبي من حتقيق انتصار مهم في (وزن ٨١) 
وأقصــــى التايلندي وونغ واشــــو ثم خرج في 
الدور قبل النهائي أمام الصيني ريجيوا ســــي 
فيما خرج العبنا عبداهللا العتيبي مبكرا في وزن 
(٩٠) أمام الكازاخستاني تيمور بوالت وخرجت 
أيضا العبتنا ياسمني السالم في منافسات وزن 

(٦٣) لتودع الدورة من أول لقاء.

  اآلمال موجودة في السباحة

  في غضون ذلك، خرج السباح املعروف عبداهللا 
الثويني في منافســــات اليوم الثاني للسباحة 
ملسافة ٢٠٠ متر حرة وواجه زميله محمد مدوه 

نفس املصير وخرج االثنان مبكرا. 
النساء    وتستمر منافسات السباحة لفئتي 
والرجال على مدى ستة أيام متتالية بدأت أول 
من أمس وتقام في مختلف املســــافات املعتمدة 

في االوملبياد.
  وقال مدير منتخبنا للسباحة سلطان العتيبي 
ان ســــباحي الكويت لم يقدموا ما كان منتظرا 
ومتوقعا منهم لكن ال يعني ان اآلمال تالشــــت 
فالفرصة التــــزال أمامهم في التصفيات املقبلة 
لتسجيل أســــمائهم بأحرف من ذهب وخاصة 
السباح الثويني الذي يتمنى تكرار اجنازه الذي 

حققه في اوملبياد الشباب. 

 «األولمبي اآلسيوي» 
  يعتبر أن افتتاح اآلسياد 

  فاق حفل األولمبياد
  اعتبر املدير العام للمجلس األوملبي 
ــلم ان حفل  ــيوي حسني املس اآلس
افتتاح األلعاب اآلسيوية الـ ١٦ يوم 
اجلمعة املاضي في غوانزو كان أفضل 
بكثير من حفل افتتاح اوملبياد بكني 

قبل عامني.
ــينخوا  ــة انباء ش ــت وكال   ونقل
الصينية الرسمية عن املسلم قوله 
«حفل افتتاح األلعاب اآلسيوية كان 
ــتحق غوانزو  فريدا من نوعه وتس
ــاهده على  عالمة مميزة، كل من ش
الطبيعة او تابعه عبر التلفزيون قال 

عنه انه رائع جدا».
  واضاف حسب الوكالة الصينية 
«بالنسبة إلي، ال يساوي فقط افتتاح 
األلعاب األوملبية في بكني عام ٢٠٠٨ 

وحسب، وإمنا أفضل منه بكثير».
ــة االوملبية  ــس اللجن   وكان رئي
ــة البلجيكي جاك روغ اعتبر  الدولي
ان املدينة الصينية اجلنوبية املزدهرة 
ــتطيع تنظيم األلعاب  اقتصاديا تس
االوملبية الصيفية وانها «ستكتسب 
ــد اخلبرة والتجربة من هذه  بالتأكي

األلعاب اآلسيوية».
  وأشاد املسلم بالتنظيم معتبرا ان 
املسؤولني يستحقون عالمة ١٠٠٪ ملا 
قاموا به من ترتيبات وأجنزوه من 

أعمال الستضافة األلعاب. 


