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 الشمري يودع التايكوندو ونتائج مخيبة للسباحة.. والتميمي يفوز في اإلسكواش

 المضف والمقلد في جولة مهمة وحاسمة للرماية اليوم

 غوانزو  ـ الوفد اإلعالمي
  يشهد املركز الرئيسي للرماية 
مبدينــــة غوانــــزو جولــــة مهمة 
وحاسمة للرماية اليوم عندما تقام 
منافسات اجلولة النهائية لرماية 
االطباق الطائرة من احلفرة (تراب) 
ومنافسات املرحلة االولى لرماية 
التي تتكون من ثالث  الســــكيت 
جوالت تعقبها جولة نهائية تنقسم 
الــــى جولتني وقد متتد الى جولة 
ثالثة في حالة البراج او التعادل 

لتحديد الرماة الفائزين. 
  وكانت اجلـــوالت التمهيدية 
لرماية تـــراب التي اقيمت امس 
الراميان  قد اسفرت عن تراجع 
خالـــد املضف وناصر املقلد الى 
املرتبتني الرابعة واخلامسة في 
العام ملنافسات  الترتيب  قائمة 
الفردي لكنهما اليزاالن قريبني 
جدا وفي دائرة املنافسة مع الرامي 
اللبناني جو سالم الذي يتصدر 
البطولة وال يفصلهما عنه سوى 
طبق للمضف وطبقني للمقلد فيما 
تقهقر عبدالرحمن الفيحان الى 
املرتبة العاشرة في سلم الترتيب 
بعد اصابته لـ ٦٩ طبقا من اصل 
٧٥ طبقـــا. وجنـــح املضف في 

التمهيدية باصابة ٧٢  اجلوالت 
طبقـــا من اصل ٧٥ بينما اصاب 
املقلد ٧١ طبقا فيما يتربع الرامي 
اللبناني جو سالم الذي اصاب 
٧٣ طبقا في اجلوالت الثالث في 
الصدارة لكن ال يعني ذلك في عالم 
الرماية انه قد ضمن الذهبية بعد 
هذه اجلولة التمهيدية فقد تتغير 
االوضـــاع وتنقلب املوازين في 
اجلولة النهائية التي تقام صباح 

اليوم بالتوقيت الصيني.

  التايكوندو والمبارزة

  وفي منافسات التايكوندو ودع 
عيسى الشمري االسياد بخروجه 
خاسرا امام الهندي اناند بي الذي 
ودع هو االخر بخسارته في النزال 
الثاني امام االردني حسن نبيل 
الذي تـــوج بالذهبية. وتختتم 
التايكوندو  اليـــوم منافســـات 
بالدورة بعد ان اقيمت على مدى 
اربعة ايام متتالية وشملت جميع 
االوزان املعتمدة رسميا من االحتاد 
الدولي للعبة.وفي املبارزة لعب 
قيـــس الزامل في اولى منازالته 
مع املاليزي كهو جي وفاز عليه 
١٥ -١٢ ملسة بعد مباراة متكافئة 

حسمها الزامل في النهاية لصاحله 
لينتقل الى دور الستة عشر وقدم 
الزامل عرضا مثيرا وابلى بالء 
حسنا امام خصمه الكوري كيم 
وو جني وكان قريبا من التأهل 
لدور الثمانية لكن الفرصة ضاعت 
عليه بخسارته بفارق ملسة واحدة 

وبنتيجة (١٣-١٤) ملسة. 
  وكان الزامل قد جنح بتسجيل 

الفوز في اجلولة االولى (٤-١) 
ملسة ثم تعادل في اجلولة الثانية 
بســـت ملســـات لكل منهما وفي 
اجلولة الثالثة تراجع قيس الزامل 
املنازلة  وخسر (٣-٧) لتنتهي 

لصالح الكوري.

  تعادل ازرق الماء

  وتعـــادل منتخـــب املاء مع 

سنغافورة ٧-٧ في اولى مبارياته 
فـــي اطار منافســـات املجموعة 
الثانية التي تضم باالضافة اليهما 
كازاخستان والسعودية. وتساوت 
كفتا املنتخبني في املباراة وانتهت 
بالتعادل ٧-٧ وكاد االزرق ينهي 
املباراة لصاحله لو اقتنص احدى 
الهجمات الكثيرة التي سنحت له 
وسجل منها فيما امطر املنتخب 

الكازاخســـتاني شباك املنتخب 
السعودي بســـيل من االهداف 
وصلت الى ٢٣ هدفا مقابل ٣ اهداف 

في اطار نفس املجموعة.
  ومن املقــــرر ان يلتقي االزرق 
في مباراته املقبلة مع كازاخستان 
غدا ثم يلعب مع السعودية االثنني 
املقبلة  املباراة  املقبل وســــتكون 
مصيرية وفــــي حال فوز الكويت 

فانه سيضمن التأهل للمربع الذهبي 
في منافسات كرة املاء.

  نتائج السباحة مخيبة

الكويـــت    وودع متاســـيح 
مياه غوانزو بعد خروجهم في 
التصفيات التمهيدية حيث خرج 
شـــعيب الثويني في التصفية 
االولى ملنافسات سباق ٥٠ مترا 
ظهر بتسجيله ٥٠ر٢٨ ثانية فيما 
ذهبت صدارة السباق لسباحني 

من الوس ومكاو ومنغوليا.
   ولم يتمكن السباح الذهبي 
الثويني مـــن اجتياز  عبداهللا 
التصفية التمهيدية الرابعة في 
سباق ٥٠ مترا ظهر بتسجيله 
٢٦٫١٢ ثانيـــة واكتفى باملرتبة 
الثالثة في الســـباق بعد البطل 
الياباني املعروف وصاحب الرقم 
االسيوي كوجا جوباتا والكوري 

بارك سينكوان.

  فوز التميمي باالسكواش

  وفي منافســـات االسكواش 
الوطني  املنتخـــب  فاز العـــب 
عمار التميمي على السيريالنكي 
نافني سامراســـينج (٣-٠) في 

اولى منافسات االسكواش التي 
بدأت امس مبشـــاركة اسيوية 
واسعة واســـتطاع التميمي ان 
ينهي اجلولـــة االولى لصاحله 
(١١-٩) ثم انهى اجلولة الثانية 
النتيجـــة وفي اجلولة  بنفس 
االخيرة وسع الفارق واستطاع 
ان يحســـمها لصاحله (١١- ٣) 

ليستكمل مشواره في الدورة.

  العتيبي سادس االثقال

  انتهى املطاف بالرباع حامد 
العتيبي باملرتبة السادســـة في 
اطار منافسات املجموعة الثانية 
لرفع االثقال ـ  وزن ٩٤ فيما تصدر 
قائمة ترتيب هذه املجموعة الرباع 
الياباني كواباتـــا جينتا ورفع 
٣٣٥ رطال وجاء رباع من الصني 
تايبه في املرتبة الثانية واحتل 
املرتبة الثالثة الرباع الڤيتنامي 
تران فـــا هوا. وكان العتيبي قد 
استطاع رفع ٢٥٠ رطال وسبقه 
في املرتبتني الرابعة واخلامسة 
الرباعان الفلسطيني صخر كالجلا 
وشوقي القســـوم على التوالي 
ورفـــع االول ٣١٠ والثاني ٢٧٠ 

كغم.   

(ا.ف.ب)  أحمد الشطي في سباحة ١٥٠٠ متر  

 جانب من املنافسات التايكوندو 

 قيس الزامل خسر في دور الـ ١٦ أمام الكوري كيم ون 

 تسهيالت كثيرة تقدمها القنصلية في غوانزو للوفود العربية
 أشادت الوفود العربية املشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية باخلدمات 
والتسهيالت اجلليلة التي يقدمها نائب القنصل العام للكويت باملقاطعة 

ضيف الشمري منذ انطالقة الدورة.
  وقال الشمري في تصريح لـ «كونا» ان مبادرة القنصلية باالهتمام 
ــاركة في اآلسياد تأتي من منطلق حرص  بوفود البعثات العربية املش
ــا الدولة العربية  ــقاء العرب باعتباره ــت على أداء واجبها لألش الكوي
ــي مدينة غوانزو الصينية الواقعة في  الوحيدة التي لديها قنصلية ف

جنوبي الصني.
  واضاف الشمري ان القنصلية تقدم مثل هذه التسهيالت واخلدمات 
ــية وتنفيذا إلستراتيجية  تنفيذا لتوجيهات وتعليمات القيادة السياس
وزارة اخلارجية وتوصيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح ووكيل الوزارة خالد اجلاراهللا وأركان الوزارة 
بتسهيل مهام املسافرين العرب لغوانزو سواء للسياحة واالستجمام 

او العمل او القيام مبهام رياضية وغير رياضية.
  وحول ما تقدمه القنصلية للمشاركني في هذه الدورة بني الشمري 
ــة العربية تضمن جميع  ــادي خاص باللغ ــه قام بإعداد كتيب إرش ان
التعليمات واإلرشادات للمسافرين وبيانات خاصة باملواقع الرئيسية 

في مدينة غوانزو واملدن الصينية املجاورة.
ــن تقديرها للمبادرة الكويتية    من جهتها عبرت الوفود العربية ع
ــخة من هذا الكتيب اإلرشادي على  املتمثلة بتوزيع أكثر من ألف نس
رؤساء وأعضاء الوفود املتواجدين في القرية الرياضية واملراكز االعالمية 

وعدد من الفنادق الكبرى ملا تتضمنه من معلومات قيمة ومفيدة. 

 أول ذهبية للعرب في التايكوندو وبرونزية للبنان

 أحرز االردني نبيل طالل ذهبية 
وزن حتت ٨٠ كلغ في منافسات 
التايكوندو وفاز طالل في النهائي 
على االفغانســــتاني نزار احمد 
بهوي ٤-٣.ونال كل من االيراني 
فرزاد عبداهللا والصيني لني جاو 
ميدالية برونزية. وهي امليدالية 
الثانية لالردن فــــي التايكوندو 
بعد فضية دانا توران حيدر في 

وزن حتــــت ٤٦ كلغ.وطالل (٢٦ 
عاما) مــــن الرياضيني املعروفني 
العربية حيث  الســــاحتني  على 
مــــن ميدالية ذهبية  اكثر  احرز 
فــــي بطــــوالت العــــرب العادية 
والعســــكرية في الفــــردي ومع 
بــــالده، والدولية من  منتخــــب 
خالل املشــــاركات التي تقام في 
بعض املدن االوروبية واهمها في 

مانشستر االجنليزية.
  وأحرزت اللبنانية اندريا باولي 
برونزية وزن حتت ٥٧ كلغ في 
التايكوندو وخسرت  منافسات 
باولي في نصف النهائي ١-٤ امام 
الكورية اجلنوبية لي سونغ هاي 
التي احــــرزت اللقب بتغلبها في 
النهائي على الصينية هو يوجيو 
بالتفوق.وعادت البرونزية الثانية 

الى االيرانية سوزان حجي بور 
غولي بخســــارتها امام الصينية 
يوجيو ٠-٣ في نصف النهائي.

  وباولي (١٨ عامــــا) من بيت 
رياضي يتعاطى الرياضة ويعشقها 
فوالدها هو روبير باولي احد جنوم 
كرة السلة اللبنانية السابقني وكان 
قائد فريق مون الســــال والعب 

منتخب لبنان سابقا. 

 كوريا الجنوبية تقترب 
  من الصين في الرماية

 الرديف يعود االثنين بسبب الحجوزات رقم جديد في ١٥٠٠ م حرة
 

 اقتربت كوريا اجلنوبية من الصني بعدما حصدت ٣ من ٤ ذهبيات 
مقررة في مسابقة الرماية ضمن دورة آسياد غوانزو  ورفعت كوريا 

اجلنوبية رصيدها الى ١٣ ميدالية ذهبية مقابل ١٥ للصني.
  وفتـــح الكوري بارك بيونغ تايك باب االنتصارات واحرز ذهبية 
املســـدس املركزي السريع ٢٥ م مبعدل اصابة وسطي ٩٫٧٦٧ نقطة، 
وتقدم على الصيني يادونغ ليو بعد منافســـة شـــديدة حسمها في 
اجلولـــة االخيرة (٩٫٧٥٠)، وذهبت البرونزيـــة الى الهندي فيجاي 

كومار (٩٫٧١٧).
  وبات بيونغ تايك (٤٤ عاما) اول رام اسيوي يستطيع ان يحرز 
ذهبية مســـابقته اكثر من مرة في مـــدى ٢٠ عاما بعد ان فاز بها في 

اسياد بكني ١٩٩٠ ثم في اسياد بانكوك ١٩٩٨.
  واصبح بيونغ تايك ايضا ثالث رياضي آسيوي في تاريخ االلعاب 
يحقق هذا االجناز بعد رامي القوس والنشـــاب الياباني هيروشـــي 

ياماموتو، والفارس الكوري اجلنوبي سوه كونغ كيون.
  ولم يستطع بيونغ تايك املساهمة في احراز منتخب بالده ذهبية 
املســـابقة ذاتها التي عادت للصني (١٫٧٤٣ نقطة)، واكتفى بالفضية 

(١٫٧٤٢)، تاركا البرونزية لكوريا الشمالية (١٫٧٣٤).
  واستولى الكوري اجلنوبي هان جني سيوب على ذهبية البندقية 
٥٠م ٣ اوضـــاع للفردي بعد ان حصل على ١٫١٦٩ نقطة، وتقدم على 
مواطنه كيم جونغ هيـــون (١٫١٦٦)، وجاء الصيني كينوان جو في 

املركز الثالث ونال البرونزية (١٫١٦١).
  وكان مـــن الطبيعي ان يقود جني ســـيوب جونغ هيون منتخب 
كوريا الى احراز الذهبية (٣٫٤٨٩ نقطة) امام كازخســـتان (٣٫٤٧٨)، 

وجاءت الصني ثالثة (٣٫٤٧١).
  ورفع جني سوب رصيده في الدورة الى ٣ ذهبيات بعد ان فاز مع 

منتخب بالده في ذهبية البندقية ٥٠ م من وضع واحد. 

 كسر السباح الصيني يانغ سون الرقم اآلسيوي في سباق ١٥٠٠ م حرة 
واقترب من الرقم العاملي في اليوم األخير من منافسات السباحة.

  وأحرز سون الذهبية برقم آسيوي جديد هو ١٤٫٣٥٫٤٣ دقيقة، وتقدم 
على الكوري اجلنوبي بارك تاي هوان ١٥٫٠١٫٧٢د، فيما عادت البرونزية 
لصاحب الرقم اآلسيوي السابق الصيني لني جانغ ١٥٫٢٢٫٠٣د، وكان جانغ 
سجل ١٤٫٤٥٫٨٤ دقيقة في ١٥ اغسطس ٢٠٠٨ خالل اوملبياد بكني، واقترب 
سون (١٨ عاما) من الرقم العاملي املسجل باسم االسترالي غرانت هاكيت 
فــــي ٩ يوليو ٢٠٠١ في فوكووكا، احدى مراحل كأس العالم للســــباحة، 

وهو ١٤٫٣٤٫٥٦ دقيقة.
  والذهبية هي الثانية للسباح الصيني بعد ان توج مع منتخب بالده 
في التتابع ٤ مرات ١٠٠م حرة، اضافة الى فضيتني في ٢٠٠ و٤٠٠ م حني 

حل خلف الكوري هوان.
  وكان فوز سون على الكوري اجلنوبي االختصاصي في السباحة احلرة، 

مبثابة ثأر من االخير الذي استولى على ذهبيات ١٠٠ و٢٠٠ و٤٠٠م. 

  مبارك الخالدي
  يعود الى البالد االثنني املقبل وفد منتخبنا الوطني املشارك بدورة 
االلعاب اآلسيوية بغوانزو بعد انتهاء مشاركاته في الدورة وخروجه 

من دور الـ ١٦ بعد خسارته من االمارات ٠-٢.
  ولم تتمكن ادارة املنتخب من احلصول على حجوزات طيران لتأمني 
عودة الالعبني الى البالد حيث ابدى عدد كبير من الالعبني تذمرهم 
بسبب تواجدهم االجباري في الصني وعدم متكنهم من احلضور الى 

الكويت ومتضية ما تبقى من ايام العيد مع اهلهم وذويهم. 

 توقيف أكثر 
  من ١٧٠٠ شخص 

إلجراءات أمنية

 ذكرت الشــــرطة الصينية ان أكثر من ١٧٠٠ 
شخص أوقفوا في إطار اإلجراءات األمنية حلماية 
املشــــاركني في الدورة.وأكد رئيس شرطة إقليم 
غوانغدونغ هــــي غوانغ بنغ ان القوات املوجلة 
تأمني احلماية فتشت منذ انطالق األلعاب األسبوع 
املاضــــي ٢٫٧ مليون ســــيارة و٥٫٣ ماليني راكب 
وأوقفت خالل هذه العمليات ١٧٤٠ شخصا.ولم 
يشر غوانغ بنغ الى وقوع احداث كبيرة وال الى 

العقوبة التي تنتظر هؤالء املوقوفني، واستبعد 
نائب رئيس اللجنة املنظمة لأللعاب هو زي جون 
خطر اي عمل إرهابي، وقال في مؤمتر صحافي «ان 
املسؤولني عن األمن واثقون من ان لديهم القدرة 
على إحباط اي هجوم إرهابي».وأضاف «األعمال 
اإلرهابية والهجمات العنيفة تبقى تهدد اي نشاط 
أوملبي، لذلك وضعنا نظام حماية كبيرا ومحكما 

قبل األلعاب ومازال مستمرا خاللها». 
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