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 «األولمبي اآلسيوي» يدعو إلبعاد السياسة عن الرياضة وينفي االعتذار للوفد اإليراني 
الى ايران بشان اخلطأ الذي حدث 

في حفل االفتتاح. 
  وكانت وزارة اخلارجية االيرانية 
اعلنت انها استدعت السفير الصيني 
لديها لالحتجاج على استخدام اسم 
«اخلليج العربي» بدال من «اخلليج 

الفارسي»، في حفل االفتتاح.
  وتشدد ايران على ان يطلق على 
هذا البحر الصغير شــــبه املغلق 
والذي يفصلها عن شبه اجلزيرة 
العربية اسم «اخلليج الفارسي»، 
مؤكدة انه اسمه التاريخي، وهي 
تتسبب باســــتمرار في اشكاالت 
حول هذه املسألة احلساسة جدا 
بالنســــبة الى االيرانيني. ويتكرر 
اجلدل بني طهران وجيرانها العرب 
حول تسمية اخلليج. ففي بداية 
٢٠١٠، قــــررت ايران حظر مجالها 
اجلوي امام الشركات التي ال تعتمد 
الفارسي» في  مصطلح «اخلليج 
اخلرائط التي تظهر على شاشات 
طائراتها. يذكر انه في يناير املاضي، 
الغــــى االحتــــاد الرياضي ملنظمة 
املؤمتر االســــالمي الذي يتخذ من 
الريــــاض مقرا لــــه دورة االلعاب 
الرياضية االســــالمية التي كانت 
مقررة في ابريــــل في طهران الن 
األوسمة كانت حتمل رسما كتبت 

عليه عبارة «اخلليج الفارسي». 

بقوله: قبل بضعة ايام وفي رسائل 
منفصلة مت توجيهها الى رئيس 
املجلس االوملبي اآلسيوي ورئيس 
اللجنة التنظيمية لدورة االلعاب 
اآلسيوية الشيخ أحمد الفهد، اعلنا 
احتجاجنا جتاه استعمال عبارة 

«اخلليج العربي» املزيفة.
  واضاف بقوله: ان رئيس اللجنة 
التنظيمية لالسياد اعتذر من ايران 

في اتصال هاتفي. 
اللجنــــة    وبــــني: ان رئيــــس 
التنظيمية اعلن بانه سيتم خالل 
اليومني القادمني توجيه رســــالة 
االعتذار الرسمية من اللجنة املنظمة 

على استقرار الرياضة في القارة 
اآلســـيوية ضمـــن رؤيته وفي 
اولويات استراتيجيته للمستقبل. 
يأتي ذلـــك ردا على األمني العام 
للجنة االوملبية الوطنية االيرانية 
بهرام افشار زادة الذي أعلن عن 
اعتذار املجلس األوملبي اآلسيوي 
اللجنة املنظمة لدورة  ورئيس 
االلعاب اآلســـيوية، وذلك على 
خلفية استخدام عبارة اخلليج 
العربي بدال من اخلليج الفارسي 
في حفل االفتتاح. وبحســـب ما 
نقلته وكالة األنباء اإليرانية، في 
تصريح على لسان افشار زادة 

والصحف حــــول اعتذار املجلس 
االوملبي اآلسيوي ورئيسه الشيخ 
احمد الفهد للوفد االيراني املشارك 
في (اسياد غوانزو) على خلفية 
استخدامه كلمة اخلليج العربي بدال 
من اخلليج الفارسي «ليست دقيقة 
وغير صحيحة جملة وتفصيال».

  وأضاف املسؤول ان من يريد 
ان يتأكـــد من هـــذه املعلومات 
عليـــه بالرجوع الـــى تفاصيل 
املؤمتر الصحافي واالســـتماع 
الى تســـجيالت املؤمتر، مشيرا 
الى ان رئيس املجلس االوملبي 
اآلســـيوي يضع مبدأ احملافظة 

 غوانزو - الوفد اإلعالمي والوكاالت
  دعا املجلس االوملبي اآلسيوي 
البعاد السياســــة عــــن الرياضة 
بعد طلب االيرانيني االعتذار عن 
اســــتعمال تعبير اخلليج العربي 
بدال من اخلليج الفارسي في افتتاح 

االسياد.
  وقــــال املجلــــس االوملبي في 
بيان «ان رئيس املجلس االوملبي 
الشــــيخ احمد الفهد كان واضحا 
الذي عقده  في املؤمتر الصحافي 
االثنني املاضي، حني رد على سؤال 
لاليرانيني طالبني االعتذار بقوله: 
ال اعتذار وال تدخلون السياســــة 

بالرياضة».
  واحتج االيرانيون على عبارة 
اخلليج العربــــي بدال من اخلليج 
الفارســــي، وطلبوا فــــي املؤمتر 
الصحافــــي املذكــــور االعتذار من 

الشعب االيراني على ما كتب.
  من جهته، فند مسؤول اوملبي 
آســــيوي رفيع املستوى ادعاءات 
اعالمية خاطئة ومثيرة للجدل بحق 
املجلس االوملبي اآلســــيوي الذي 

ترأسه الكويت.
الذي فضل    وأوضح املسؤول 
عدم ذكر اسمه في تصريح خاص 
لـــــ «كونــــا» ان املعلومــــات التي 
تناقلتهــــا بعــــض وكاالت االنباء 

 طهران تستدعي السفير الصيني لديها لالحتجاج على استخدام عبارة «الخليج العربي» 

 الشيخ احمد الفهد دعا االيرانيني الى التركيز على الرياضة وإبعادها عن السياسة 

(أ.ف.پ)   الكورية اجلنوبية داراي جيونغ احلاصلة على ذهبية ٢٠٠ م صدر تبكي على منصة التتويج  

(أ.ف.پ)   سقوط اإليراني محمد باراش والصيني زهانغ لي بعد تصادمهما  

ــى هونغ كونغ ٤٥- ــاز منتخبنا الوطني عل  ف
ــس ضمن املجموعة  ــوط األول ٢٥-٩) ام ٢١ (الش
الثانية من منافسات كرة اليد. وحل العبنا يوسف 
ــز اخلامس في املجموعة الثانية  يعقوب في املرك
واحلادي عشر في الترتيب العام في وزن ٨٥ كلغ 
ــع األثقال بعدما رفع ٢٨٠ كلغ (١٢٠+١٦٠)،  في رف
ــا أحرز الصيني يونغ لو الذهبية بعد أن رفع  فيم
١٧٣ كلغ خطفا و٢٠٣ نترا (املجموع ٣٧٦)، متقدما 
ــيموف  ــتاني منصور بيك تشاش على االوزبكس

ــوري  ــل الك ــا حص ــغ: ١٧٢+٢٠٠)، فيم (٣٧٢ كل
اجلنوبي كوانغ هوون كيم على البرونزية مسجال 
٣٦٩ كلغ (١٦٠+٢٠٩) ومستفيدا في الوقت نفسه 
ــمه بفارق نحو ١٫٥ كلغ عن  من نقصان وزن جس
وزن الصيني اآلخر هايرونغ جيانغ الذي خطف 
١٦٧ كلغ ونتر ٢٠٢ كلغ. وشارك السعودي عباس 
ــوم في املجموعة الثانية وحل االول بعدما  القيس
ــه حل في املركز  ــغ (١٥٠+١٨٠)، لكن رفع ٢٣٠ كل

السابع في الترتيب العام. 

 فوز يد الكويت على هونغ كونغ ويعقوب الـ ١١ في األثقال 

 غوو تدخل تاريخ اآلسياد الذهبية الثالثة للكوري بارك في السباحة 
  بـ ٣ ذهبيات في الدراجات

 الصين والكوريتان يتقاسمون ذهبيات الرماية 
 تقاسمت الصني وكوريا اجلنوبية وكوريا الشمالية 

الذهبيات الست من منافسات الرماية أمس.
  وأحرزت الصينية تشنغوي وانغ ذهبية البندقية 
٥٠م ٣ أوضاع للفردي وحصلت على ٥٨٤ نقطة، فيما 
كانــــت الفضية من نصيب اإليرانية ايالهي احمدي 
(٥٨٢)، وعادت البرونزية للصينية االخرى ليوجي 
وو (٥٧٨). وساهمت وانغ ليوجي وو مع مواطنتها 
يي سيلينغ في إحراز منتخب الصني ذهبية الفرق في 
املسابقة ذاتها بحصولهما على ١٫٧٣٣ نقطة، وحلتا أمام 
منتخب كوريا اجلنوبية (١٫٧٢٨)، وذهبت البرونزية 
الى منتخب ايران. وفي مسدس ستاندار ٢٥م للفردي، 
انتزع الكوري اجلنوبي سيونغ هوان هونغ الذهبية 
مبعدل ٩٫٥٨٣ نقطة من أمام الكوري الشمالي جونغ 
سو كيم الذي ارتضى بالفضية (٩٫٥٥٠)، والصيني 

يونغدي جني بالبرونزية (٩٫٥٠٠).
  وكان هونغ احد املســــاهمني فــــي فوز املنتخب 
الكوري اجلنوبي مع زميليه يونغ تشول جو وجي 
ســــونغ كيم بذهبية الفرق للمسابقة عينها برصيد 
١٫٧٠٨ نقطة، أمام الصني صاحبة الفضية (١٫٧٠٧)، 

وكوريا الشمالية صاحبة البرونزية (١٫٦٩٠).
  وحصدت كوريا الشمالية ذهبيتي الهدف املتحرك 
املختلط ١٠م للفردي عبر الكوري الشمالي ميونغ وون 
باك (٩٫٦٠٠ نقطة) الذي حل أمام الصينيني يوجيا 
جاي (٩٫٥٢٥) ولني غان (٩٫٥٢٥)، وللفرق برصيد 
١٫١٣٥ نقطة، امام الصــــني (١٫١٣٥) كوريا اجلنوبية 
(١٫١٢١). ورفعت الصني رصيدها الى ١٤ ذهبية مقابل 
١٠ لكوريا اجلنوبية و٣ لكوريا الشــــمالية وواحدة 

لكازاخستان. 

 أحرز الكوري اجلنوبي بارك تاي هوان الذهبية 
الثالثة في السباحة بعد أن اضاف ذهبية سباق 
١٠٠ م الى ذهبيتي ٢٠٠ و٤٠٠ م بعدما قطع املسافة 
بزمـــن (٤٨٫٧٠ ث)، متقدما على الصيني جي وو 
لو (٤٨٫٩٨ ث) والياباني تاكورو فوجي (٤٩٫٣٧ 

ث).
  وامليدالية هي اخلامسة في األلعاب لبارك (٢١ 
عاما) الذي حصل على برونزيتني في ســـباقات 

التتابع مع منتخب بالده.
  وال يعتبر فوز بارك املعروف في بالده بلقب 
«الصبي البحار» من مفاجآت الدورة النه ســـبق 
ان أعلن عن نفســـه قبل ٤ ســـنوات في اســـياد 
الدوحة عندما كان في السابعة عشرة من عمره 
باحرازه فضية وبرونزيتني في ٢٠٠ و٤٠٠ و١٥٠٠ 

م حرة.
  وخطفت الكورية اجلنوبية داراي جيونغ ذهبية 
٢٠٠ م صدرا بزمـــن (٢٫٢٥٠٫٢ د)، وتقدمت على 
الصينيتني يي ســـون (٢٫٢٥٫٢٧ د) وليبينغ جي 

(٢٫٢٥٫٤٠ د).
  وأحرزت الصينية يي تانغ (١٧ عاما) ذهبية 
١٠٠ م حرة قاطعة املسافة بزمن (٥٤٫١٢ ث)، وحلت 
أمام مواطنتها زي سي لي (٥٤٫٨٤ ث) واليابانية 

هاروكا اويدا (٥٥٫١٥ ث).
  وحققت الصينية جينغ غاو (٢٠ عاما) ذهبيتها 
الثانية في ١٠٠ م ظهرا بعد األولى في ٢٠٠ م ظهرا 

ايضا، ووصلت خط النهايـــة بزمن (٥٩٫٢٠ ث) 
متقدمة على اليابانية شيبو ساكاي (٥٩٫٨٧ ث) 

والصينية األخرى تشانغ غاو (٥٩٫٩٠ ث).
  وحصلت الصينية غوانغو لي (١٦ عاما) على 
ذهبيتها االولى في ســـباق ٨٠٠ م حرة (٨٫٢٣٫٥٥ 
د) بعـــد ان كانت نالت فضيـــة ٤٠٠ م، وذهبت 
الفضية الى الصينية ييون شـــاو ابنة اخلامسة 
عشرة (٨٫٢٤٫١٤ د) التي سبق ان توجت بذهبية 

٤٠٠ م حرة.
  وعادت البرونزية الى اليابانية مايكو فوجينو 

(٨٫٣٣٫٥٥ د).
  ولم تترك اليابان منافســـات أمس تذهب من 
دون معانقـــة املعدن األصفر وأحـــرزت بدورها 
ذهبية واحدة عبر السباح كن تاكاكوا في ٢٠٠ م 
متنوعة قاطعا املســـافة بزمن (١٫٥٨٫٣١ د)، وحل 
امام الصيني شوان وانغ (١٫٥٩٫٧٢ د) والياباني 

اآلخر يويا هوريهاتا (٢٫٠٠٫٤٨ د).
  ورفعت الصني رصيدها الى ٢٢ ذهبية مقابل 
٦ لليابان و٤ لكوريا اجلنوبية ما يعني سيطرة 
مطلقة لرياضيي الدولة املضيفة في املسبح الذي 
تختتم منافســـاته اليوم على آخـــر ٦ ميداليات 
قبل ان تبدأ منافســـات الغطس على ١٠ ذهبيات، 
والسيطرة في هذه الرياضة تدين للصني بالتأكيد 
ليس على املســـتوى القاري وحسب وامنا على 

املستوى الدولي ايضا. 

  اقتطعت الصني لنفسها نصف ذهبيات سباقات 
املضمار بعدما اضافت اثنتني ضمن رياضة الدراجات.   
ورفعت الصني رصيدها الى ٥ ميداليات وهو نصف 
عدد ميداليات ســــباقات املضمــــار، مقابل ٢ لكوريا 
اجلنوبية وواحدة لكل من هونغ كونغ واوزبكستان 
وماليزيا. وانتزع الصيني لي جانغ ذهبية السرعة 
للفردي بعد ان هزم في النهائي الياباني تسوباسا 
كيتاتسورو، محرزا الذهبية الثانية له بعد االولى 
مع منتخب بالده. وفــــاز الياباني يوداي نيتا على 
املاليزي عزيز احلسني اوانغ في الصراع على املركز 
الثالث ونال البرونزية. ودخلت الصينية شوانغ غوو 
تاريخ االلعاب االسيوية واصبحت اول دراجة حترز 
٣ ذهبيات بعد ان اضافت أمس ذهبية السرعة الى 
ذهبيتي ٥٠٠ م والسرعة في اوملبياد الدوحة ٢٠٠٦. 

وفازت غوو في نهائي سباق السرعة لفردي السيدات 
على مواطنتها جوهونغ لي، بينما جنحت واي زي 
لي من هونغ كونغ في خطف البرونزية على حساب 

الكورية اجلنوبية كيم وانغ يوانغ. 
   واحرز االوزبكستاني فالدميير تويتشييف ذهبية 
ســــباق النقاط بعدما جمع ٧١ نقطة متقدما بفارق 
كبير علــــى كام لو وانغ من هونــــغ كونغ صاحب 
الفضية (٦٠ نقطة)، وااليراني مهدي زهرابي الذي 

نال البرونزية (٦٠ نقطة ايضا).
   وفي سباق كيرين سيطر املاليزيان عزيز احلسني 
اوانغ وجوزياه نغ على املركزين االولني على التوالي، 
وكانت البرونزية من نصيب الصيني مياو جانغ.

   ويتنافس الدراجون اعتبارا من الســــبت املقبل 
على ٤ ميداليات مخصصة لسباقات الطريق. 

 فضية لألردن في التايكوندو 

 ..وتايوان تتظلم ضد قرار
  استبعاد العبتها 

  أحرزت األردنية دانا توران فضية وزن حتت ٤٦ كلغ في منافسات 
التايكوندو بعد خســـارتها في النهائي امام التايلندية هسني يونغ 
هوانغ ٠-٢، ونالت كل من اإليرانية كهوش جمال فكري واالندونيسية 

فرانسيسكا فالنتينا ميدالية برونزية. 
   وكانت توران (١٥ عاما) سجلت اسمها في دورة االلعاب االوملبية 
األولى للشـــباب التي أقيمت في أغســـطس املاضي في سنغافورة 

باحرازها امليدالية الفضية ايضا في وزن حتت ٤٩ كلغ.
  وانتزعت الصينية جينغيو وو ذهبية وزن حتت ٤٩ كلغ بفوزها 
في النهائـــي على اليابانية اريكا كاســـاهارا، فيما كانت البرونزية 
من نصيب التايلندية تشانابا ســـونكهام والڤيتنامية ثي هاو فو، 
وســـيطر االيرانيون على وزني الرجالي واحرز ذهبيتان حتت ٧٤ 

كلغ وحتت ٨٧ كلغ.
   وخطف علـــي رضا نصر ازادني امليداليـــة األولى بعدما تفوق 
االوزبكســـتاني دميتري كيم، وعادت البرونزية لكل من الڤيتنامي 

ثناه تام دوونغ، والتايلندي باتيوات ثونغسالوب.
   وأحرز االيراني يوسف كرامي امليدالية الثانية بفوز صريح على 
الكوري اجلنوبي بارك يونغ هيون، وحصل كل من الڤيتنامي ترونغ 

كوونغ نغيوين والصيني جيمنغ يني على برونزية.  

 رفعت تايوان أمس تظلما لالحتاد الدولي للتايكوندو بسبب استبعاد 
إحدى العباتها من املنافسات بعد اتهامها بالعبث في واقي قدمها.

  وقالت تاي هسيالينغ وزيرة الرياضة التايوانية في مقابلة من غوانزو 
مع قناة «ويالي» الرياضية التلفزيونية: «نأسف لهذا القرار الذي أصابنا 
بصدمة كبيرة، نطلب من جلنة التحكيم اإلعالن عن نتائجها، وإقناعنا». 
وكانت يانغ استبعدت من امللعب قبل انتهاء مباراتها بالدور األول من 
منافســــات السيدات حتت ٤٩ كيلوغراما والتي كانت متقدمة فيها ٩-٠ 

على منافساتها الڤيتنامية، تي هاو فو.  
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