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 األولمبي في اختبار صعب أمام اإلمارات.. وبوسكندر يشيد بالقرية األولمبية

 الكويت في السجل الشرفي لآلسياد بفضية الرجيبة في البولينغ

 غوانزو ـ الوفد اإلعالمي
الكويـــت اول دولة    باتـــت 
عربيـــة تدخل قائمة الســـجل 
الشرفي للدول اآلسيوية الفائزة 
مبيداليات في الدورة اآلسيوية 
بعـــد ان خطـــف الالعب محمد 
الرجيبـــة امليدالية الفضية في 
منافسات فردي البولينغ وهي 
اول ميدالية لـــه وللكويت في 
هذه التظاهرة الدولية ليسجل 
اسمه واسم الكويت بأحرف من 

نور. 
  واهـــدى الرجيبة هذا الفوز 
لالســـرة الرياضيـــة الكويتية 
والـــى جميـــع محبـــي وهواة 
رياضة البولينغ، مشيدا بجهود 
رئيس واعضاء البعثة الكويتية 

املشاركة في االسياد احلالي.
  وشهدت الصالة التي اقيمت 
عليها البطولة صراعا كبيرا بني 
الفلبني بيبوي  الرجيبة وبطل 
الذي  الكبار  أحد مصنفي آسيا 
حصل علـــى امليدالية الذهبية، 

يتناسب مع اجلميع مبن فيهم 
الى خدمات  املسلمني باالضافة 

اخرى كثيرة. 

  عباس: منتخبنا لكرة الماء جاهز

  قال عضو اللجنة الفنية لكرة 
املاء باحتاد السباحة احمد عباس 
ان مشاركة منتخبنا في االسياد 
لن تكون من اجل املشاركة وامنا 
من اجل املنافســـة خاصة بعد 
ظهوره مبســـتوى الفتا للنظر 
بعد معسكره التدريبي االخير 
الذي اســـتمر الكثر من شـــهر 
استعدادا ملنافسات هذه الدورة 
الكبـــــرى.  واضاف عباس ان 
منتخبنا ســـيثبت تواجده الى 
جانب اقوى املرشـــحني للفوز 
باللقب كمنتخبات الســـعودية 
وكازاخستان والصني واليابان، 
مشيرا الى ان فريقنا هو مزيج 
بـــني اخلبـــرة وروح  وخليط 
الشبــــاب ولن يخيــــب االمال 

في املباريـــات التي يلعبهـــا.

فيما حصل الرجيبة على املركز 
الثاني بتسجيله ٢٣٤ نقطة.

  الى ذلـــك، يخوض منتخبنا 
امام  االوملبي مباراته احلاسمة 
نظيره االماراتي اليوم الثالثاء 
في متام الساعة السابعة بتوقيت 
غوانـــزو الثانية ظهرا بتوقيت 
املدينة  الكويـــت على ملعـــب 
اجلامعية وذلك من اجل التأهل 

الى دور الثمانية. 
  واكد مدير املنتخب محمد بنيان 
ان العبي االزرق جاهزون لهذا 

اللقاء املهم والصعب خاصة بعد 
ان متاثل املصابني منهم للشفاء 
وشـــاركوا في التدريب االخير 

وظهروا بحاله مطمئنة.
   وقـــال بنيان ان مشـــاركة 
املهاجـــم خالـــد عجـــب وعلي 
مقصيد باتت مؤكدة بعد تأثرهما 
باصابات طفيفة كنا نتوقع ان 
متنعهما من املشاركة لكن اجلهاز 
الطبي سمح لهما باملشاركة بعد 
اجراء الفحوصات الالزمة وثبوت 

سالمتهما ١٠٠ ٪.

  واضاف بنيان قائال ان درب 
االزرق لن يكون مفروشا بالورود 
وسهال لكن ثقتنا بجميع الالعبني 
لتقدمي ما هو مطلوب منهم وفقا 

للخطة والتكتيك للمدرب. 
  واوضح ان املهمة في املباراة 
الفريق  ان  صعبة للغاية، مبينا 
االماراتي ميثل قوة فنية ال يستهان 
بها ناهيك عن االستقرار وثباته 
في التشكيلة لكن عالم كرة القدم 
ال يخضع ملعايير معينة او قاعدة 
خاصة فمن يعطـــي الكرة داخل 

املستطيل سيخرج راضيا في نهاية 
املطـــاف.  وقال كلي تفاؤل وثقة 
بالتزام العبـــي االزرق وقدرتهم 
على جتاوز مثل هـــذا االمتحان 
الصعـــب وان يقدموا اداء مقنعا 
داخل املستطيل األخضر خاصة 
ان الفريـــق يضم خيرة الالعبني 

ويتطور من مبـــاراة الخــرى.

  بوسكندر يشيد بالقرية األولمبية

  من جهة اخـــرى، قال مدير 
البعثـــة الكويتيـــة فـــي قرية 

الرياضيني يوســـف بوسكندر 
ان القرية التي دشنتها اللجنة 
املنظمة لالسياد القامة الرياضيني 
تعد احدى افضل القرى االوملبية 
ان لم تكن االفضل على االطالق 
في تاريخ مشاركاتنا في الدورات 
الرياضية. واضاف بوســـكندر 
اثناء اســـتقباله لوفد جمعية 
الكويتية املشارك  الصحافيني 
في تغطية احداث االســـياد ان 
اللجنة املنظمة للدورة وفرت كل 
االحتياجات ويقطن الرياضيون 

الدورة بقرية  املشـــاركون في 
منوذجيـــة وفريــــدة بخدماتهــــا 

وتسهيالتهـــا وامكانياتهــا.
  واوضـــح ان الغـــرف التي 
يقيم بها الالعبون مجهزة بكل 
االحتياجات ومبساحات واسعة 
وهي على احسن ما يرام للراحة، 
مشيرا الى ان كل اربعة العبني 
يقيمون في ثالث غرف في اشارة 
الـــى العدد الوفيـــر من الغرف 
داخل القرية وان املطعم مجهز 
بكل انواع وصنوف االكل ومبا 

 رباعي املنتخب الصيني مان يانغ ولي يون كي وجيانغ هايكي وزهانغ لني يحتفلون بذهبية سباق التتابع 

 .. وينتظر إعالن النتائج النهائية  العب منتخبنا للبولينغ محمد الرجيبة أثناء تأدية الرمية األخيرة التي أعلنت حصوله على امليدالية الفضية  (أ.ف.پ)

 خسارة «أزرق الطائرة» أمام اليابان  حفلة موسيقية للرقصات األصيلة
ــرة أمام اليابان ٠-٣  ــر منتخبنا الوطني للكرة الطائ  خس
(األشواط ١٩-٢٥ و١٧-٢٥ و٢٠-٢٥)، في اللقاء الذي جمعهما أمس 
ضمن املجموعة الرابعة من منافسات الكرة الطائرة. وتراجعت 
حظوظ «ازرق الطائرة» بصورة كبيرة في خطف إحدى بطاقتي 
ــة التي تضم ايضا قطر وهونغ كونغ وميامنار بعد  املجموع

ــى النقطة الرابعة من انتصار وهزميتني لتنحصر  وصوله إل
املنافسة بني قطر واليابان على املركزين األول والثاني. ويخوض 
«أزرق الطائرة» آخر مبارياته في املجموعة أمام ميامنار بعد 
ــعودية امام ايران ٠-٣ (االشواط ٢٠-٢٥  غد.  وخسرت الس

و٢٠-٢٥ و٢٥-٢٧) ضمن منافسات املجموعة الثالثة. 

ــياد الدعوة  ــت اللجنة املنظمة لالس  وجه
للمشاركني في الدورة حلضور حفل موسيقي 
فريد ومتعدد الثقافات بعنوان «املوسيقى من 
ــاعتني  ــتمر ملدة س اجل التناغم الثقافي» يس
ويشارك فيه العديد من كبار الفنانني في الصني 

ــيوية ويتطرق احلفل الى  وبعض الدول اآلس
ــي ثقافة الدول واملناطق  مواضيع متأصلة ف
اآلسيوية واداء الرقصات األصيلة واملوسيقى 
من الدول املشاركة في دورة االلعاب اآلسيوية 

التي تعكس تقاليدهم وتراثهم الثقافي.

 الصين تتابع سيطرتها على المسابح 

 تابعت الصني ســــيطرتها على املسابح 
واحتكارها شبه املطلق للمعدن األصفر بعد 
ان أحرزت مجددا ٥ ذهبيات جديدة من أصل 

٧ مقررة أمس في مسابقة السباحة.
  ورفعت الصني رصيدها الى ١٤ ذهبية من 
أصل ١٩ وزعت في األيام الـ ٣ االولى مقابل ٤ 

لليابان وواحدة فقط لكوريا اجلنوبية.
  وأحــــرز الصيني جي وو لو (٢١ عاما) 
الذهبية االولى في سباق ٥٠م حرة قاطعا 
املســــافة بزمن ٢٢٫٣٧ ثانية، وتقدم على 
اليابانيني ماسايوكي كيشيدا (٢٢٫٤٥ ث) 

ورامارو هارادا (٢٢٫٨٤ ث).
الثانيــــة عن طريق  الذهبية    وكانــــت 
مواطنته تشانغ غاو (٢٣ عاما) في سباق 
٥٠م ظهرا مسجلة ٢٧٫٤٥ ثانية، وتقدمت على 
اليابانية آيا تيراكاوا (٢٧٫٨٦ ث) والصينية 

االخرى تيان لونغزو جو (٢٨٫١٤ ث).
  ولفتت غاو االنتباه بعد ان حققت رقما 
أفضل من رقم مواطنها جي جيي الذي فاز 
بالسباق نفسه امس األول مسجال ٢٧٫٨٠ 

ثانية.
  وأحــــرزت الصينية ليويانغ جياو (١٩ 
عاما) الذهبية الثالثة في سباق ٢٠٠ م فراشة 
بزمن ٢٫٠٥٫٧٩ دقيقة، وحلت أمام اليابانية 
ناتسومي هوشي (٢٫٠٧٫٠٩٦ د) والكورية 

اجلنوبية هاي را تشوي (٢٫٠٨٫٣٩ د).
  وجــــاءت الذهبية الرابعــــة عن طريق 
يوين شاو في ســــباق ٤٠٠م حرة قاطعة 
املســــافة بزمــــن ٤٫٠٥٫٥٨ دقائق، وتركت 
الفضية ملواطنتها جينغ ليو (٤٫٠٨٫٨٩ د) 
والبرونزية للكورية اجلنوبية سيو يون 

جيونغ (٤٫١٤٫٥٠ د).

  وأكمل منتخب الرجال اخلماسية بفوزه 
بذهبية سباق التتابع ٤ مرات ٢٠٠ م حرة 
بزمن ٧٫٠٧٫٦٨ دقائق، متقدما على نظيريه 
اليابانــــي (٧٫١٠٫٣٩ د) والكوري اجلنوبي 

(٧٫٢٤٫١٤ د).
  وكانت الذهبيتان األخريان من نصيب 
اليابــــان عبر ريو تاتييشــــي في ســــباق 
١٠٠م صدرا بزمــــن ١٫٠٠٫٣٨ دقيقة، وجاء 
الكازخستاني فالديسالف بولياكوف ثانيا 
(١٫٠١٫٠٣ د)، والصيني شــــواي وانغ ثالثا 

(١٫٠١٫٧١ د).
  وأحرز الياباني ريوسوكي ايريي ذهبية 
ســــباق ٢٠٠م ظهرا بعد ان قطع املســــافة 
بزمن ١٫٥٥٫٤٥ دقيقة، وتقدم على الصينيني 
فنغلني جانغ (١٫٥٧٫٥٣ د) وفايي تشــــنغ 

(١٫٥٨٫٩٣ د). 

 زعامة الرماية للصينيين والكوريين الجنوبيين 
 تقاســـمت الصـــني وكوريا 
اجلنوبية امليداليات العشـــرين 
التي وزعت في مسابقة الرماية 
في االيـــام الثالثـــة االولى من 

الدورة.
  واضافـــت الصـــني أمس ٥ 
ميداليات الى رصيدها فصار ١٠ 
ميداليات مقابل ٨ لكوريا اجلنوبية 

التي احرزت ٣ فقط.
  واستهل الكوري كيم هاك مان 
هـــذه امليداليات بذهبية الفردي 
في البندقية ٥٠ م وحصل على 
١٠٣٫٣ نقـــاط مقابل ١٠٣٫٩ نقاط 
للكازاخستاني يوري ملسيتوف 
صاحب الفضية، ١٠٤٫٤ للصيني 
تيـــان هوي الـــذي حصل على 

البرونزية.
  وحقق الرمـــاة العرب مراكز 
متأخرة لم تخولهم املنافسة على 
العماني حمد  امليداليات، وجاء 
اخلاطري في املقدمة واحتل املركز 
العنزي  الثامن السعودي خالد 
(التاســـع) والبحرينـــي جمال 
الصباح (احلادي عشر) والقطري 
علي رشيد املهندي (العشرون) 
والعمانيان خلف اخلاطري (٢٥) 
وداد البلوشي (٢٩) والسعودي 
بدر العتيبـــي (٣٦) والقطريان 
عبداهللا املعديد (٣٨) وعبداهللا 
االحمد (٤٦) والســـعودي خالد 
الزميـــل (٤٨)، فيما انســـحب 

الكويتي عبداهللا احلربي.
  وســـاهم هاك مان في احراز 
ذهبية الفرق في البندقية ٥٠ م 
بعدما حصل على ١٫٧٨٥ نقطة، 
وحـــل امـــام نظيـــره الصيني 
البرونزية  (١٫٧٧١)، فيما ذهبت 

الى كازخستان (١٫٧٧١).
   واحـــرزت كوريا اجلنوبية 
ذهبيـــة الفـــرق للســـيدات في 
البندقية ٥٠ م وحصلت كوريا 
على ١٫٧٧٥ نقطة فحلت امام تايلند 

(١٫٧٦٣) والصني (١٫٧٦٠).
  وكانت ذهبية فردي السيدات 
في البندقيـــة ٥٠ م من نصيب 
التي  الصينية تشنغواي وانغ 

ســـجلت معـــدال وســـطيا هو 
٩٫٩١٧ نقـــاط، تاركـــة الفضية 
للكازخســـتانية اولغا دوفغون 
فـــازت بجولة  التـــي   (٩٫٨٦٧)
اليابانية ســـايكو  التمايز على 

ايواتا (٩٫٨٦٧).
  واحـــرزت الصينية جيوان 
لي ذهبية فردي الســـيدات في 
الهدف املتحرك ١٠ م وســـجلت 
معدال وسطيا هو ٩٫٧٠٠ نقاط، 
في حني ذهبت الفضية ملواطنتها 
لي ســـو (٩٫٥٠٠)، والبرونزية 
للكورية الشـــمالية هيانغ سيم 

ري (٩٫٣٥٠).
  واحرزت الصني ذهبية فرق 
السيدات في الهدف املتحرك ١٠ 

م وحصلت علـــى ١٫١٤٦ نقطة، 
جاءت امام ڤيتنام (١٫٠٨٤) وكوريا 
الشـــمالية (١٫٠٦٨)، فيما اكتفى 
املنتخب القطري باملركز السادس 

االخير.
  واحـــرز املنتخـــب الصيني 
للرجال ذهبية املسدس السريع من 
٢٥ م، وجمع ١٫٧٤٥ نقطة، متقدما 
الى الكـــوري اجلنوبي صاحب 
الفضية (١٫٧٢٨) والڤيتنامي الذي 

حصل على البرونزية (١٫٧١٨).
  واحرز الصيني يويهونغ لي 
ذهبية ذهبية الفردي في املسدس 

السريع من ٢٥ م.
  وجمع يويهونـــغ لي ٧٨٢٫٨ 
نقطة، وحل امام الڤيتنامي مينه 

ها (٧٧٩٫٧) والصيني جيان جانغ 
.(٧٧٨٫٢)

  ومنحت املاليزية فونغ تشاي 
بالدها اول ذهبية في هذه الدورة 
بفوزها في منافسات تياجيكوان/
تياجيجيـــان ضمـــن مســـابقة 
الووشـــو بعد ان جمعت تشاي 
٩٫٦٩ نقاط، وتقدمت على اليابانية 
آي ميوواكي (٩٫٦٨) والتايوانية 

تشينغ وين (٩٫٦٧).
  وكانت ذهبية نانغون/نانكوان 
من نصيب الصيني هوانغ غوانغ 
يوان الذي جمع معدال وسطا ٩٫٨٦ 
نقاط، وتقدم على جينغدي هي من 
هونغ كونغ (٩٫٧٤) والڤيتنامي 

كووك بهام (٩٫٦٨). 

(أ.ف.پ)   الكوري اجلنوبي كيم هاك مان يرفع ذهبية مسابقة البندقية ٥٠م  


