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 الفهد يستقبل المهنئين بالعيد.. وأزرق اليد يتلقى هزيمته الثانية أمام كوريا 

 «الرديف» يودع «اآلسياد» بخسارة أمام اإلمارات

 غوانزو ـ الوفد اإلعالمي
  ودع االزرق الرديف منافسات البطولة اآلسيوية 
السادسة عشرة املقامة في مدينة غوانزو الصينية 
من الدور الثاني بعد خســـارته بهدفني نظيفني 
امام نظيره االماراتي في اللقاء الذي جمع بينهما 

امس على ستاد نيانهي.
  الشوط االول جاء متكافئا بني املنتخبني وان 
كانـــت االفضلية النســـبية للمنتخب االماراتي 
الذي اســـتغل عامل البنية اجلســـمانية جيدا 
في االحتـــكاكات الثنائية بني العبي املنتخبني، 
وحال احلذر من جانـــب املنتخبني دون افتتاح 
التســـجيل في هذا الشـــوط لينتهي كما بدا به 

بالتعادل السلبي.
  وفي الشوط الثاني حتسن اداء االزرق كثيرا 
وذلـــك بفضل حتركات علي مقصيد ومشـــاري 
العازمـــي اال ان نقطة التحول في املباراة كانت 
في الدقيقة ٥١ اثر حصول مشاري العازمي على 
البطاقة احلمراء اثر سقوطه داخل منطقة اجلزاء 
االماراتية وهو االمر الذي اعتبره حكم املباراة سوء 
سلوك من قبل العازمي، وبعد هذا الطرد بدقائق 
كاد عبدالهادي اخلميس ان يفتتح التسجيل لالزرق 
اثر انفراده باحلارس االماراتي علي خصيف اال 

ان اخلميس سددها برعونة خارج املرمى. 
الساذجة لالعبي االزرق    واستمرت االخطاء 

بعد ان ارتكب احمد ابراهيم خطأ سهال جدا داخل 
منطقة اجلزاء اثر امساكه مبهاجم االمارات احمد 
خليل ليحتسب احلكم ركلة جزاء سجلها حمدان 

الكمالي في مرمى عبدالعزيز كميل (٦٧).
  وحاول العبو االزرق من دون جدوى تعديل 
النتيجة اال انهم اصطدموا بدفاع منظم من قبل 
االمارات، الذي جنح العبه عبداهللا موســـى في 
اضافة الهدف الثاني من تســـديدة قوية سكنت 

شباك كميل.
  وفي الوقت بدل الضائع تصدى كميل لركلة 
جزاء اخرى تســـبب فيها احمـــد ابراهيم ايضا 
نفذها احمد خليل قوية اال ان كميل تصدى لها 
ببراعة، وقام حكم اللقاء ايضا بطرد العب االزرق 
عبدالهادي اخلميس لتعدمه اخلشونة في الوقت 

بدل الضائع.
  من جانب آخر، استقبل رئيس املجلس االوملبي 
اآلسيوي ورئيس اللجنة االوملبية الكويتية الشيخ 
احمد الفهد صباح أمس املهنئني مبناسبة حلول 
عيد االضحى املبارك، وذلك في مقر اقامته بفندق 
الغاردن مبدينة غوانزو التي تستضيف دورة 
األلعاب اآلسيوية السادسة عشرة، حيث توافدت 
الوفود العربية واإلسالمية والفرق املشاركة في 
الدورة منذ الصباح لتبادل التهاني والتبريكات 
بهذه املناسبة وســـط أجواء من الفرح انتابت 

احلضور ملبادرة الفهد.

  جهود طيبة للقنصلية الكويتية

  أثنى عدد كبير من املشاركني في الدورة على 
جهود القنصلية الكويتية مبدينة غوانزو الصينية 
خاصة القنصل الصقر ومساعد القنصل ضيف 
الشمري، وذلك للجهود الكبيرة التي يبذلونها 
لتوفير كل اخلدمات للوفد الكويتي، حيث قامت 
القنصلية بتوزيع كتيب ترجم الى اللغة العربية 
والصينية يحتوي على أهم األماكن السياحية 

في املدينة.
  وبارك القنصل الصقر لصاحب السمو األمير 
وســـمو ولي العهد والشعب الكويتي مبناسبة 
حلـــول عيد االضحى املبارك أعـــاده اهللا علينا 
وعلى األمة اإلســـالمية بكل خيـــر وبركة، وأكد 
ان إمكانيات القنصلية متوافرة للوفد الكويتي 

املشارك في البطولة متمنيا لهم التوفيق.
  من جهة أخرى، بات منتخبنا الوطني لكرة اليد 
في وضع ال يحسد عليه بعد خسارته الثانية من 
املنتخب الكوري بنتيجة ٣١ -٢٩ حيث خسر في 
اللقاء األول من املنتخب البحريني مما قلص آماله 
في التأهل الى الدور الثاني حيث سيالقي اليوم 
منتخب هونغ كونغ ويواجه يوم اجلمعة املقبل 

املنتخب اإليراني ليدخل دوامة احلسابات. 

(أ.ف.پ)  (أ..ف.پ) عبدالعزيز كميل يبعد الكرة من أمام املهاجم اإلماراتي    الصيني الموسي يطرح الكويتي احمد الذياب أرضا في لعبة اجلودو 

(أ.پ)  الكازاخستاني بافلوف نال فضية رفع األثقال حتت ٧٧ كلغ خلف الكوري الشمالي كوم يانغ 

 تايوان والصين تتقاسمان «الطاولة» 

 ذهبية لسوريبوف في الجودو
 خطفــــت الصني امس أول ذهبيتني في 
اجلودو، حيــــث كانت الذهبية االولى في 
الــــوزن املفتوح عن طريق هوانيوان ليو 
التي تغلبت على الكورية اجلنوبية كيم 

نا يانغ بحركة يوكو.
  ونالــــت كل مــــن اليابانيــــة نيغومي 
تاتشــــيموتو واملنغولية تســــرينخاند 
دوريغوتوف ميدالية برونزية بفوز االولى 
على التايلندية ثونثان بوندوانغ بحركة 
ايبون، والثانية على القيرغيزستانية دينارا 

كاخاروفا بحركة مماثلة.
  وأتــــت الصينية شــــوغن وو بذهبية 
وزن حتت ٤٨ كلغ بفوزها على اليابانية 
توموكو فوكومي بقرار القضاة، فيما كانت 
البرونزية من نصيب املنغولية بات اردين 
باجلينيان، والكوريــــة اجلنوبية جونغ 

يون تشونـغ.
  وفي منافسات الرجال لهذا اليوم، انتزع 
االوزبكستاني ريشود سوريبوف ذهبية 
وزن حتــــت ٦٠ كلغ لتكون االولى لبالده 

بفوزه على اليابانــــي هيرواكي هيراوكا 
(ايبون)، فيما كانت البرونزية للصيني المو 

سيا والكوري اجلنوبي مني هو تشوي.
  وفــــي الــــوزن املفتوح كانــــت الغلبة 
للياباني كازوهيكو تاكاهاشي  والذهبية 
على حســــاب االيرانــــي محمـــد رودكي 

بحركـــة ايبــون.
  وحصل املنغولي مونخباتار خدباتار، 
واألوزبكســــتاني اوتكير قربانوف على 

امليدالية البرونزية. 

 تقاســــمت تايوان والصني 
الذهبيتني املقررتني أمس ضمن 
مسابقة كرة الطاولة حيث فازت 
سيدات الصني على تايوان ٢-٠، 
كما أحرزت األخيرة ذهبية فرق 
الرجال بفوزها في النهائي على 

أوزبكستان ٢-١.
  وفــــاز التايواني تي تشــــن 
على مــــراد اينوياتــــوف ٦-٢ 
و٦-٤، واالوزبكستاني دينيس 
ايستومني على تســــونغ هوا 
يانــــغ ٦-٤ و٦-٠، والزوجي 
التايواني يانــــغ ويي وان يي 
اينوياتوف وايســــتومني  على 
البرونزية  ٦-٣ و٦-٤، ذهبت 

الى الهند واليابان.
  ولــــدى الســــيدات، قــــادت 
الصينية لي نا منتخب بالدها 
الى الذهبية بالفوز على نظيره 
التايواني بطل النسخة املاضية 
في الدوحة ٢-١، وتقدمت الصني 
على تايوان بعد فوز بنغ شواي 
على تشانغ كاي تشن ٦-٣ و٧-

٥، ولي نا على تشان يونغ جان 
٦-١ و٦-١، وضمنت الذهبية قبل 
ان تخســــر في مباراة الزوجي 
حيث تغلبت التايوانيتان تشيا 
جونغ تشوانغ وسووي هسييه 
على زي يان وشواي جانغ ٦-٣ 

و٦-٢. 

 تأهل اليابان وكوريا الشمالية
  إلى ربع نهائي القدم

  
  تأهل منتخبا اليابان وكوريا الشـــمالية الى الدور ربع النهائي 
من مســـابقة كرة القدم بفوز االول على الهنـــد ٥-صفر والثاني 
على ڤيتنام ٢-٠ امس. ففي املباراة االولى، سجل كنسوكي ناغاي 
(١٧ و٥١) وريوهـــي يامازاكي (٢٨) وكازويا يامامورا (٤٥) وكوتا 
ميزينوما (٦٣) اهداف اليابان. وفي الثانية، ســـجل كوم تشـــول 
تشـــوي (٣٥) وميونغ هو تشـــوي (٩٠+١ من ركلة جزاء) هدفي 
كوريا الشمالية. وحلقت اليابان وكوريا الشمالية بعمان وايران 
واوزبكســـتان وكوريا اجلنوبية. من جهة اخرى ولدى السيدات، 
تعرض منتخب االردن خلسارة ثانية على التوالي في املجموعة 
االولى على يد نظيره الكوري اجلنوبي ٠-٥، وكانت سيدات االردن 

خسرن امام الصني ١-١٠ في اجلولة االولى. 

 جدول الميداليات 
 المجموع  برونزية  فضية  ذهبية  الدولة 

 ١٣٣  ٢٨  ٢٨  ٧٧  الصني 
 ٦٦  ٢٧  ١٧  ٢٢  كوريا اجلنوبية 

 ٧٨  ٢٩  ٣٤  ١٥  اليابان 
 ١٨  ٩  ٦  ٣  كوريا الشمالية 

 ٢١  ١٣  ٥  ٣  تايوان 
 ١١  ٣  ٥  ٣  هونغ كونغ 
 ١٦  ٩  ٥  ٢  كازاخستان 
 ١٣  ٦  ٥  ٢  اوزبكستان 

 ١٢  ٧  ٤  ١  الهند 
 ٥  ٣  ١  ١  ماليزيا 
 ٥  ٤  -  ١  الفلبني 
 ١  -  -  ١  ماكاو 
 ١١  ٧  ٤  -  ڤيتنام 
 ١٠  ٧  ٣  -  تايلند 
 ٨  ٥  ٣  -  ايران 

 ٥  ٢  ٣  -  سنغافورة 
 ٨  ٦  ٢  -  منغوليا 
 ٣  ١  ٢  -  ميامنار 

 ٨  ٧  ١  -  اندونيسيا 
 ١  -  ١  -  الكويت 
 ٢  ٢  -  -  الوس 

 ١  ١  -  -  باكستان 
 ١  ١  -  -  طاجيكستان 

 ذهبية لكوريا والصين في الدراجات
  

  أحرزت كل من كوريا اجلنوبية والصني ذهبية في منافســـات، 
وانتزع املنتخب الكوري اجلنوبي ذهبية سباق املطاردة لفرق الرجال 
بعدما قطع جوالت السباق بزمن ٤ دقائق و٧ ثوان و٨٧٥ جزءا في 
االلف من الثانية، وتقدم فـــي النهائي على هونغ كونغ (٤٫١٠٫٨٥٩ 
د)، فيما احرزت الصني البرونزية (٤٫١١٫٣٤٩ د) على حساب ايران 
(٤٫١٧٫٩٩٣ د). واحرزت الصينية جني ليو ذهبية سباق النقاط لفردي 
السيدات وجمعت ٣٤ نقطة متقدمة على وان يو وانغ من هونغ كونغ 
(٢٧) والتايلندية تشانبنغ نونتاسني (٢٥). وخلت القائمة من اي 
مشاركة عربية في الســـباقني، وتتصدر الصني الترتيب برصيد ٣ 

ذهبيات مقابل اثنتني لكوريا اجلنوبية وواحدة لهونغ كونغ.
    

 ذهبية المطاردة لكوريا الجنوبية
  

  أحرز منتخب كوريا اجلنوبية للرجال امس ذهبية سباق املطاردة 
ضمن مســـابقة الدراجات. وقطع املنتخب الكوري اجلنوبي جوالت 
الســـباق بزمن ٤ دقائق و٧ ثوان و٨٧٥ جزءا في األلف من الثانية، 
وتقدم في النهائي على هونغ كونغ (٤٫١٠٫٨٥٩ د)، فيما احرزت الصني 

البرونزية (٤٫١١٫٣٤٩ د) على حساب ايران (٤٫١٧٫٩٩٣ د). 

 الصين تبتعد في صدارة الرماية
  

  ابتعدت الصني في صدارة ترتيب مسابقة الرماية بعدما أضافت 
الى رصيدها ذهبيتني جديدتني في اليوم الرابع من منافسات دورة 
األلعاب األســـيوية، وأحرز الصيني يوجيا جـــاي ذهبية الهدف 
املتحرك ١٠م بعدما جمع ٩٫٨٣٣ نقاط وتقدم على الكوري الشمالي 
جو يونغ تشول (٩٫٥٣٣) الذي تغلب بدوره على الكوري اجلنوبي 
يوجني جيونغ (٩٫٥٣٣) في جولة التمايز. وشارك ٣ رماة قطريني 
في املســـابقة هم عبداللطيف الكواري ومحمد ابو طعيمة ومحمد 

أمني احلق وجاءوا في املراكز االخيرة (١٦ و١٨ و١٩). 
  واضاف املنتخب الصيني ذهبية الهـــدف املتحرك ١٠م للفرق 
بعدما جمع ١٫٧١٨ نقطة، وتقدم على املنتخبني الكوري الشـــمالي 
(١٫٦٩٨) والكازخســـتاني (١٫٦٩١)، فيما جاء املنتخب القطري في 
املركز الســـادس االخير. ورفعت الصني رصيدها الى ١٢ ميدالية 
ذهبيـــة في الرماية من أصل ١٦، وابتعـــدت بفارق ٤ ذهبيات عن 
مطاردتها كوريا اجلنوبية التي لـــم تظفر باللون األصفر اليوم، 
فيما دونت كل من اليابان وكوريا الشـــمالية اســـمها في السجل 
الذهبي. وأحرزت الكورية الشمالية يونغ سوك جو ذهبية املسدس 
الســـريع ٢٥م برصيد ٩٫٧٨٣ نقاط، وحلت أمام اليابانية يوكاري 
موري (٩٫٧٥٠) والكازخستانية يوليا دريشليوك (٩٫٦٨٣). وجاءت 
اإلماراتية سمية املشايعي أول العربيات في املركز الـ ٢٣ (٩٫٥٠٠ 
نقطة) أمام مواطنتها شـــيخة الرميحي (٣٥) والقطريات ســـعاد 
اخلاطر (٣٦) وهنادي ســـالم (٤٠) ونصرة محمود (٤٠) وأخيرا 

اإلماراتية شما احملايري. 

 الصينية بانغ غو وتركيز عال في نهائي كرة الطاولة  (أ.پ)


