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 األمير يشيد بالروح الرياضية العالية التي تحلى بها الالعبون وباألداء الرفيع
 نائب األمير ورئيس الوزراء هنآ الحمود وأبطال الرماية باإلنجاز الكبير 

(أ.ف.پ)   الشيخ أحمد الفهد يوقع اتفاقيات للمجلس األوملبي اآلسيوي في غوانزو فرحة أبطال الرماية بعد إعالن النتيجة النهائية 
 

 الشمالن وعوض يودعان  الدور األول
  في المبارزة بمنافسات «السابر» 

 وّدع املبارزان خالد الشمالن واحمد عوض 
منافسات «السابر» بخروج االول من الدور ٣٢ 
اثر خســـارته امام العب بروناي يونوس مهد 
بنتيجة ٧-١٥ ملســـة وخـــروج الثاني من دور

الـ ١٦ بخسارته امام املصنف االول للدورة الصيني 
زهونغ مان بنتيجة ٤-١٥ ملسة.

  وكان عوض قد فاز في مستهل مشواره في 
املنافسات على الالعب القطري عبداهللا بارزيجار 
بنتيجة ١٥-١٢ ملســـة وتأهل على اثرها للدور 
التالي ليواجه الصيني املرشح بقوة للفوز بلقب 

السابر باآلسياد.
  من جهته، اشـــاد عضو مجلس ادارة احتاد 
املبارزة واداري وفد منتخبنا املشارك في اآلسياد 

منذر النصار باملستوى الراقي واملتميز للمبارزة 
في دورة األلعاب اآلسيوية من الناحيتني الفنية 
والتنظيميـــة وقال ان الصني تقـــدم للمبارزة 
بطولة منوذجيه ورائعة تضاهي افضل بطوالت 

العالم.
  واضاف ان الهدف من مشاركة املبارزة الكويتية 
في هذا امللتقى اآلســـيوي الكبير هو االستفادة 
وتقدمي افضل العروض الفنية في اسلحة السابر 
وااليبية والفلورية، مشيرا الى ان استعدادات 
العبينـــا لم تكن كافية وال تتناســـب مع حجم 
هذه البطولة القارية العمالقة وليس امامهم من 
خيار في مثل هذه الظروف سوى حتقيق افضل 

املستويات الفنية.

 اكتشاف أول
  حالة منشطات 

 لوحة لـ «الخليج الفارسي»

 أعلن مصدر رسمي أمس عن 
اكتشاف اول حالة منشطات في 
الدورة، طالت االوزبكستاني 
شكر مومينوف الفائز بفضية 
وزن حتت ٨١ كلغ في منافسات 
اجلودو. واكد رئيس اللجنة 
الطبية في املجلس االوملبي 
اآلسيوي د.ماني جيغاتيزان 
«لقد مت استبعاده من املنافسة 
وستشطب نتائج مبارياته 
كما ســـيتم تعديـــل جدول 

امليداليات».
  وكان مومينـــوف الـــذي 
حصل علـــى البرونزية قبل 
٤ سنوات في الدوحة، خسر 
االحد في نهائـــي وزنه امام 
الكـــوري اجلنوبي كيم جاي 

بوم.
  واثبت الفحص ان مومينوف 
تنشط مبادة ميتيليكسانيامني 

احملظورة. 

 قامت مجموعة من املشجعني 
اإليرانيني برفع لوحة كبيرة 
كتب عليها «اخلليج فارسي»، 
وذلك أثنـــاء مباراة املنتخبني 
اإليراني والعماني في دور ربع 
النهائي ملنافسات دورة األلعاب 
اآلسيوية يوم امس ويتزامن 
إعالن اجلماهير اإليرانية مع 
الوفد  الـــذي قدمه  االحتجاج 
اإليراني للجنة املنظمة للدورة 
بعد ورود ذكر اخلليج العربي 

في كلمات افتتاح الدورة. 

 بعث صاحب الســـمو االمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقيـــة تهنئة الى رئيس االحتـــاد الكويتي واالحتاد 
اآلسيوي ونائب رئيس االحتاد الدولي للرماية الشيخ 
ســـلمان احلمود عبر فيها ســـموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة فوز الرامي ناصر املقلد بذهبية رماية بطولة 
التراب والرامي خالد املضف بفضية املســـابقة وإحراز 
منتخب الرماية ذهبية الفرق في دورة األلعاب اآلسيوية 

السادسة عشرة واملقامة مبدينة غوانزو بالصني.
  وأشاد سموه بالروح الرياضية العالية التي حتلى 
بها الالعبون وباألداء الرائع مؤكدا سموه أن هذا الفوز 
لـــم يأت من فراغ وإمنا نتيجة للجهـــود الكبيرة التي 
يبذلها القائمون على االحتاد لالرتقاء مبســـتوى لعبة 

الرماية.
  وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 

األحمد ببرقية تهنئة الى رئيس االحتاد الكويتي واالحتاد 
اآلسيوي ونائب رئيس االحتاد الدولي للرماية الشيخ 
سلمان احلمود عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
فوز الرامي ناصر املقلـــد بذهبية رماية بطولة التراب 
والرامي خالد املضف بفضية املسابقة وإحراز منتخب 
الرماية ذهبية الفرق. كما بعث ســـمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.

 أكد رئيس املجلس األوملبي 
اآلسيوي الشيخ احمد الفهد ان 
دورة األلعاب اآلسيوية (االسياد) 
ستســـتمر في النمو واالرتقاء 
وسيوفر لها املجلس أعلى معايير 
التميز حتى تصبح على نطاق 
واسع ومبستوى دورات األلعاب 

االوملبية الكبرى.
  وعبر الشيخ احمد الفهد في 
أحاديث متفرقـــة على هامش 
أحداث اآلسياد عن فخره للمسار 
الصحيح الذي تنتهجه احلركة 
الرياضية في قارة آسيا على مدى 
العقدين املاضيني لبلوغ مستوى 
الدورة االوملبية، مشيرا الى اهمية 
العمل اآلسيوي  االستمرار في 
املشترك من اجل تقليص الفجوة 
بني اآلسياد كمهرجان رياضي 
ضخم يقام كل ٤ سنوات ويعد 
أكبر األحداث الرياضية في القارة 

الصفراء وبني االوملبياد.
  وأكد رئيس املجلس االوملبي 
اآلسيوي اهمية احملافظة على 
وحدة وتضامن احلركة الرياضية 
اآلسيوية، مبينا انها تسير على 
خطـــى ودرب احلركة االوملبية 

الدوليـــة وبتوجهاتها وحتت 
مظلتهـــا وحتـــاول الوصـــول 
إلى مســـتوى االوملبياد لكنها 
ليست ببعيدة عن حتقيق هذا 

الطموح.
الفهد  ان الشيخ احمد    يذكر 
استطاع منذ توليه ملنصب رئيس 
املجلس االوملبي اآلســـيوي في 
مطلـــع التســـعينيات ان يقود 
الرياضية اآلســـيوية  احلركة 
ويضعها على اخلارطة العاملية، 
وبرزت خالل هذه الفترة بلدان 
مختلفة مثـــل كوريا اجلنوبية 
والصني واليابان لتفرض نفسها 
كقـــوة رياضية عاملية وحققت 
الترتيب  تقدما كبير من حيث 
العاملـــي في قوائـــم امليداليات 
االوملبية الى جانب تعزيز دور 

رياضة املرأة.
  وأوضح الشيخ احمد الفهد ان 
الصني حتسنت بشكل مطرد مع 
كل دورة العاب اوملبية صيفية 
منـــذ دورة اتالنتـــا ١٩٩٦ بـــل 
وتفوقت على الواليات املتحدة 
وتصدرت ترتيب اجلدول لفوزها 
بأكبر عدد من امليدالية الذهبية 

في بكني قبل عامني فيما بلغت 
اليابان ذروتها في أثينا عام ٢٠٠٤ 
املرتبة اخلامســـة  وجاءت في 
التي  اوملبيا وكوريا اجلنوبية 
متكنت من احلصول عل نفس 

املرتبة في بكني ٢٠٠٨.
  وأشار الشيخ احمد الفهد الى 
مواقف رئيس اللجنة االوملبية 
الدولية جاك روغ من الرياضة 
اآلسيوية، مبينا انه أبدى إعجابه 
في اكثر من مناســـبة بارتفاع 
مستوى الرياضة في آسيا خالل 

العقد املاضي.
  وتطرق الشيخ احمد الفهد الى 
رؤية املجلس االوملبي اآلسيوي 
املستقبلية وقال ان لدينا الكثير 
من اخلطط املســـتقبلية ملزيد 
من التنميـــة ولدينا حوالي ١٢ 
لعبة جديدة في آسيا الى جانب 
البرنامج احلافل سنويا ويتضمن 
الشـــاطئية  األلعـــاب  دورات 
واأللعاب داخل الصاالت املغلقة 
الشـــتوية واأللعاب  واأللعاب 
اخلاصة بالشباب ودورة األلعاب 

اآلسيوية الكبرى.
الفهد  الشـــيخ احمد    واشار 

الـــى العدد املتنامـــي للرياضة 
والرياضيني في القارة اآلسيوية 
البطوالت  فـــي  ومشـــاركاتهم 
الدولية مما يوفر منصة مثالية 
للدول اآلسيوية لتنظيم أحداث 
الوقت ذاته  ضخمة، ولفت في 
الى ان دورة األلعاب اآلسيوية 
السادسة عشرة املقامة في غوانزو 
حاليا تفوقت على دورة األلعاب 
أكبر حدث  االوملبية واصبحت 
رياضي من حيث عدد األلعاب 
الرياضيـــة من اي عقد او وقت 
مضى وتتضمن ٤٢ لعبة رياضية 

تشمل ٤٧٦ منافسة.
الفهد  الشـــيخ احمد    وأبدى 
ســـعادة كبيرة بأن يرى دول 
غرب آسيا واملناطق اآلسيوية 
االخـــرى تقوم بإرســـال املزيد 
مـــن الرياضيني خاصة في فئة 
السيدات، مشيرا الى ان املجلس 
االوملبي اآلسيوي لديه محفظة 
الرياضية  متنوعة من األلعاب 
ومتعـــددة األحداث وســـيمنح 
الفرصة جلميع الدول األعضاء 
باملجلس والبالغ عددها ٤٥ عضوا 

في املنافسات الدولية.

  وتطـــرق املســـؤول االول 
عـــن الرياضة اآلســـيوية الى 
الدورة املقبلة التي ســـتقام في 
عام ٢٠١٤ في مدينة انتشـــون 
بكوريـــا اجلنوبيـــة، وقال انه 
البرنامج  سيتم توسيع نطاق 
الرياضي بانتشون ليصل العدد 
الى ٣٥ لعبة رياضية من بينها ٢٨ 
لعبة معتمدة اوملبيا باالضافة الى 
سبعة العاب غير اوملبية وهي من 
األلعاب الرياضية التي تعكس 
ثقافة رياضيـــة متنوعة من ٥ 

مناطق في القارة اآلسيوية.
  وأوضح ان القائمة النهائية 
لم حتدد بصورة كاملة وسيتم 
اعتمادها بصور شـــبه نهائية 
في اجتمـــاع املجلس التنفيذي 
املجلس االوملبي اآلسيوي الذي 
سينعقد على هامش دورة األلعاب 
اآلسيوية الشاطئية الثانية في 
مسقط بسلطنة عمان خالل في 
الفترة من ٨-١٦ ديسمبر املقبل 
لكنه قـــال ان لعبتي الكريكيت 
والكاراتيه ستكونان بالتأكيد 
ضمن برنامج اآلسياد بانتشون 

الكورية. 

 ودع منتخب الكويت لكرة اليد منافســــات كرة اليد 
بخســــارته امام نظيره االيرانــــي بنتيجة ٢٣-٢٧ نقطة 
وهــــي املرة االولى التي يغيب فيها ازرق اليد عن نصف 
النهائي ألي بطولة اســــيوية او اي دورة العاب آسيوية 

مجمعة منذ منتصف التسعينيات.
  وكان األزرق بحاجــــة الى ٥ اهداف ليضمن مواصلة 
مشواره والتأهل الى املربع الذهبي لكنه خسر بخمسة 
اهداف كانت كافية إلقصائه وإبعاده عن حتقيق طموح 
العبيه وانتهى الشوط االول ايضا بفارق اخلمسة وبنتيجة 
١٦-١١ لصالح الفريق االيراني. وعن هذا الغياب قال مدرب 
منتخبنا الكرواتي نيكوالي ماركوڤيتش ان خسارتنا امام 
الفريق االيراني وابتعادنا عن التأهل يعود لعدة أسباب 
احدها بل وأهمها ان الكويت تشارك بفريق غالبيته من 
الشباب ويشكلون حوالي ٨٠٪ من التشكيلة األساسية 

التي لعبت هذه الدورة اآلسيوية الكبيرة.
  وعبر نيكوالي عن رضاه التام على ما قدمه الالعبني 
وعن ادائهم في مبارياتهم امام كوريا اجلنوبية والبحرين 
وايران في هذه الدورة لكنه اوضح ان املشوار امام االزرق 
وامام كرة اليد الكويتية طويل لتعود الى املكانة املرموقة 

لها وفي الصدارة اآلسيوية.
  بدوره، قال العب منتخبنا لكرة اليد فيصل صيوان 
ان خســــارتنا امام ايران وخروجنا من اآلسياد ال يعني 
نهاية املطاف لكرة اليد الكويتية فاملشوار اليزال مفتوحا 
امام فريقنا الشاب والتزال الفرص امامه كثيرة لتعويض 

هذه الهزائم.

 «أزرق اليد» يوّدع بالخمسة أمام إيران
 الشمري حصل على المركز العاشر في األثقال 

 خروج الزيد والعجمي من منافسات التايكوندو

 اإلمارات إلى نصف نهائي الكرة

 حل رباعنا بدر الشــــمري في 
املركز العاشر في وزن حتت ١٠٥ كلغ 
ضمن مسابقة رفع األثقال بعدما 
رفع ٢٦٦ كلــــغ: ١٢٦ + ١٤٠. وفقد 
الرباع السوري عهد جغيلي ذهبيته 

في هذا الوزن بعد محاولته رفع ١٧٠ 
كلغ مرتني ثم ١٧٦ كلغ في اخلطف 
الــــدورة خالي  فلم ينجح وودع 
الوفاض. وأحرز الصيني جي يانغ 
ذهبية هذا الوزن بعدما رفع ٤٠٢ 

كلغ (١٨٥ + ٢١٧)، وذهبت الفضية 
لألوزبكســــتاني ايفان ايفرميوف 
(٤٠٠ كلغ: ١٨٢ + ٢١٨)، والبرونزية 
للكازاخستاني سيرجي ايستومني 

(٣٩٦ كلغ: ١٨٠ + ٢١٦).

 غاب العرب أمس عن منصة 
التتويج في اليـــوم الثالث من 
التايكوندو،  منافسات مسابقة 
وأقيمـــت منافســـات الوزنـــني 
حتـــت ٦٣ كلغ وحتـــت ٦٨ كلغ 

للرجال، فشارك في األول العبنا 
خالد الزيد والســـعودي مبارك 
الشريف، وفي الثاني العبنا مسفر 
العجمي والسعودي غالي املطرفي 
واللبناني ميشال سماحة والقطري 

سعيد جعفر صالح واإلماراتي 
راشد خميس والبحريني محمد 
جعفر واألردنيان كنعان كنعان 
ومحمـــد ابولبدة واليمني عبده 

معاذ.  

 تأهـــل منتخـــب اإلمارات 
الى الدور نصـــف النهائي من 
مســـابقة كرة القدم إثر فوزه 
على نظيره الكوري الشـــمالي 

بركالت الترجيح ٩ ـ ٨. وخرج 
املنتخب العماني من ربع النهائي 
بخسارته أمام نظيره اإليراني 
بهـــدف وحيد ســـجله حميد 

رضا علي أصغـــر في الدقيقة 
٤١. وتلعب اليابان مع إيران في 
الدور املقبل، فيما تلتقي اإلمارات 

مع كوريا اجلنوبية. 

 الفهد: الرياضة اآلسيوية تشهد طفرة عمالقة
  وتنافس بقوة في الدورات األولمبية

 جدول الميداليات 
 المجموع  برونزية  فضية  ذهبية  الدولة 
 ٢٣٤  ٥٥  ٥٤  ١٢٥  الصني 

 ١٢٩  ٥٠  ٣٦  ٤٣  كوريا اجلنوبية 

 ١٢٤  ٥١  ٤٩  ٢٤  اليابان 
 ٢٨  ١٣  ٧  ٨  إيران 

 ٢٠  ٦  ٩  ٥  هونغ كونغ 

 ٣٦  ٢٣  ٨  ٥  تايوان 

 ٢٤  ١١  ٨  ٥  كوريا الشمالية 

 ٣٠  ١٨  ٨  ٤  كازاخستان 
 ٢٦  ١٣  ١٠  ٣  أوزبكستان 

 ١٠  ٤  ٣  ٣  ماليزيا 
 ٢٠  ١٠  ٨  ٢  الهند 

 ١٦  ١٠  ٤  ٢  اندونيسيا 
 ٤  ـ  ٢  ٢  الكويت 
 ٨  ٥  ١  ٢  الفلبني 
 ١٨  ١٣  ٤  ١  تايلند 

 ٧  ٢  ٤  ١  سنغافورة 
 ٣  ١  ١  ١  باكستان 
 ٢  ـ  ١  ١  األردن 
 ٢  ـ  ١  ١  ماكاو 
 ٢٢  ١١  ١١  ـ  ڤيتنام 
 ٥  ١  ٤  ـ  ميامنار 
 ٨  ٦  ٢  ـ  منغوليا 
 ٣  ٢  ١  ـ  لبنان 

 ٢  ١  ١  ـ  أفغانستان 
 ١  ـ  ١  ـ  بنغالدش 

 ٢  ٢  ـ  ـ  الوس 
 ١  ١  ـ  ـ  طاجكستان 

 ١  ١  ـ  ـ  العراق 


