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(أ.ف.پ)  (أ.ف.پ) العب التايكوندو عجيمان العجيمان يسدد ركلة للفلبيني ليزاردو    بطل الرماية خالد املضف يعاين بندقيته قبل اصطياد الهدف  

 الديحاني والمطيري والعفاسي على موعد مع الذهب في رماية «الدبل تراب» 
 المزيني يودّع منافسات اإلسكواش وإخفاق العجيمان والهبيدة في التايكوندو 

 المضف يهدي الفوز لألمير والحكومة والشعب 
   والعنزي والمحطب يشيدان باإلنجاز الكبير 

 عبر الرامي خالد املضف عن فرحته البالغة 
ملشاركته في فوز منتخب بالده للرماية على 
االطباق الطائرة من احلفرة (تراب) بامليدالية 
الذهبية وحصوله على امليدالية الفضية كثاني 

املتسابقني.
  وقال الرامي املضف عقب صعوده الى منصة 
التتويج مرتني لـ «كونا» ان فرحة أسرة الرماية 
بهذا االجناز الرياضي اآلســـيوي اجلديد هي 
فرحة للشعب وتأكيد ملكانة الرماية في احملافل 

الرياضية الكبرى.
  وأهـــدى الرامي البطل هـــذا الفوز الكبير 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 
وللحكومة واللجنة االوملبية والهيئة العامة 
للشباب والرياضة وألسرة نادي الرماية وعلى 
رأسها الشيخ سلمان احلمود وللشعب بأسره. 
على صعيد متصل، أشـــاد عدد من مسؤولي 
وفدنا باالجنـــاز اجلديد للرمايـــة الكويتية 
وباملستوى الفني في التراب وأبطالها الثالثة 
الذين استطاعوا تكرار سيناريو فوزهم بدورة 

االلعاب اآلسيوية املاضية.
  وقال أمني السر العام للجنة االوملبية عبيد 
العنزي ان رماة الكويت أبلوا بالء حسنا وظهروا 

مبســـتوى يليق باســـم الكويت وكانوا خير 
ســـفراء لها في هذا احملفـــل الرياضي القاري 
وأكدوا بجـــدارة علو كعبهم وقدراتهم الفنية 

املتميزة.
العالية للثالثي  العنزي بالروح    وأشـــاد 
املضف واملقلد والفيحان وعزميتهم وإصرارهم 
الكبيرين على حتقيق نتيجة ايجابية للرماية 
الكويتية في هذه الدورة التي شارك فيها أملع 
جنوم الرماية في قارة آسيا الذين هم خيرة 
ابطال العالم في هذه الرياضة وقال انهم سجلوا 

أسماءهم بأحرف من نور في عالم اآلسياد.
  من جانبه قال رئيس الوفد االعالمي طالل 
احملطب «ان الرماية عودتنا دائما على االجناز 
وليس مبستغرب على ابطال الرماية حتقيق 
مثل هذا الفوز واالجناز وأعادوا الى االذهان ما 
حتقق في االسياد املاضي»، مشيرا الى ان هذه 
الدورة تعتبر االرقى من حيث حجم املنافسة 

واملستوى الفني وعدد الرماة املشاركني.
  وأوضح ان اجناز املضف ال يقل عن االجناز 
الذي حققه زميله املقلد وكالهما بطالن يشار 
اليهما بالبنـــان، مبينا ان االجناز جاء بفارق 
طبق واحد في ظل منافسة شديدة وقوية مع 
رماة لبنان والهنـــد انتهت كويتية وبجدارة 

واستحقاق. 

 «القوى» العربية في امتحان مهم اليوم 

 كينكي يهدي اليابان ذهبية قفز الحواجز

 «أزرق السلة» يعود على دفعتين 

الساعة في مسابقة الدراجات.
  من جانبها، اســــتولت اليابان 
على ذهبيتي قفز احلواجز للفردي 

والفرق في مسابقة الفروسية.
  وفاز كينكي ساتو باملركز االول 
لترتيب الفردي بعد ارتكابه اقل عدد 
من االخطاء (٤٢٫٣٠ خطأ)، وتقدم 
على الكوري اجلنوبي تشيون جاي 
ســــيك (٤٧٫١٠) واليابانــــي اآلخر 

يوشياكي اويوا (٤٧٫٨٠). 

  وفي منافسات السيدات، كانت 
الذهبيــــة مــــن نصيــــب الكورية 
اجلنوبية كيم هيون ســــوو على 
حســــاب الصينيــــة جينــــغ يان 
(فضيــــة) والكورية األخرى كيم 
جي هي (برونزية). وأحرز املنتخب 
الكــــوري ذهبية الفرق وجاء امام 
الصني، فيما ذهبت البرونزية الى 
تايوان. وأضافت كوريا اجلنوبية 
الى رصيدها ذهبيتي سباق ضد 

 ســــيطرت كوريــــا اجلنوبية 
الغولف وأحرزت  على مســــابقة 
امس الذهبيات األربع املخصصة 
وأحرز الكوري كيم مني وهي ذهبية 
الفردي، وجاء امام الفلبيني ميغل 
تابوينا والكوري االخر تشني ياو 

هونغ.
  وأحرز املنتخب الكوري ذهبية 
الفرق وتقدم على الهند (فضية) 

وتايوان (برونزية).

 تعود الدفعة األولى من وفد منتخبنا الوطني 
لكرة السلة الى البالد اليوم والمكونة من اداري 
الوفد وعضو اتحاد اللعبة هيثم بارون باالضافة 
الى الالعبين أحمد البلوشي وعبدالعزيز الربيعة 
وعبدالعزيز الحميدي، على أن يعود بقية أعضاء 

الوفد مساء غد.

  ويأتي ذلك لصعوبة الحصول على حجوزات 
مباشرة من الصين الى الكويت مما أجبر الوفد 
علـــى المكوث هناك لمدة تزيد على االســـبوع 
بعد انتهاء مشاركة «أزرق السلة» في البطولة 
اثـــر خروجه من الدور التمهيدي بالهزيمة امام 

الفلبين. 

 تدق اعتبارا من اليوم ساعة 
الحقيقة بالنســـبة الى ألعاب 
القوى العربية المشـــاركة في 
الدورة لتعويض الفشل الكبير 
في معظم الرياضات األخرى.

  ولم يحصل العرب حتى اآلن 
بعد انتهاء نصف األلعاب (٢٣٨ 
ذهبية من أصل ٤٧٦) ســـوى 
على ٣ ذهبيات و٤ فضيات و٣ 
برونزيات أي ١٠ ميداليات فقط 
من مجمـــوع ٧٨٦ ميدالية من 
مختلف األلوان. وتقام اليوم ٦ 
نهائيات هي ٢٠ كلم مشيا ورمي 
المطرقـــة و٥ آالف م للرجال، 
والكـــرة الحديـــد و١٠ آالف م 
و٣ آالف م موانـــع. ويخوض 
فرانسيس سباقي ١٠٠ و٢٠٠م 
والـــى جانبـــه فيمي ســـيون 
اغوندي (أغوندي ٢٠٠ و٤٠٠م) 
ومبارك سلطان النوبي (٤٠٠م 
حواجز) ومصعب عبدالرحمن 
بله (٨٠٠م)، فيما يشـــارك في 
السباقات الطويلة كل من جيمس 
كواليا وفيليكس كيبوري (٥ 
آالف م) وعيسى إسماعيل راشد 
(١٠ آالف م) وثامر كمال وزكريا 
علي كميـــل (٣ آالف م موانع) 
ومبارك حســـن شامي وجمال 

بالل (الماراثون).
  وتبدو البحرين أوفر حظا 
بعد الـــذي قدمته في بطوالت 
العالم الـ ٣ االخيرة، رغم غياب 
رشيد رمزي بطل سباقي ٨٠٠ 
و١٥٠٠م (عام ٢٠٠٥) بســـبب 
ثبوت تناوله في فبراير ٢٠٠٩ 
مواد محظورة وتم إيقافه على 

هذا األساس.
  ويفتقد المنتخب البحريني 
العداءة البحرينية رقية الغسرة، 
بطلة العرب في ســـباقي ١٠٠ 
و٢٠٠م التي اعتزلت التنافس 
في سباقات السرعة أواخر العام 

الماضي.
  وتشارك البحرين بنخبة من 
نجوم اللعبة في العالم يتقدمهم 
يوسف سعد كامل صاحب ذهبية 
ســـباق ١٥٠٠ وبرونزية ٨٠٠م 
العالم االخيرة في  في بطولة 
برلين ٢٠٠٩، وبطلة العالم في 
١٥٠٠م مريم جمال، إلى جانب 
العداءة الواعدة ميمي بيليتي 
في سباق ١٥٠٠م، وبالل منصور 
في ٨٠٠ و١٥٠٠م، وطارق مبارك 
طاهر في سباق ٣٠٠٠م موانع، 
وفاطمة فوفانا في سباق ١٠٠م 
الواعدات  حواجز، والالعبات 

جميلة شـــامي في سباق ٨٠٠ 
و١٥٠٠ م، وتاج بابا وشمة مبارك 
في سباقي ٥ آالف و١٠ آالف م، 
وكريمـــة صالح في ١٠ آالف م 
ونصف الماراثون، وخالد كمال 
في الماراثون، ومحمد يوسف 

سلمان في الوثبة الثالثية.
  وتعول الســـعودية بشكل 
كبير علـــى العاب القوى، وقد 
أرسلت ترسانة من ٣٣ رياضيا 
من أصحاب الخبرة والشباب، 
ويأتي في طليعة هؤالء حسين 
الســـبع ومحمـــد الخويلدي  
(الوثـــب الطويل) وســـلطان 
الحبشي (الكرة الحديد) ومحمد 
الصالحـــي وعبدالعزيز الدان 
وعلي الدرعان (٤٠٠ م) ومحمد 
شاوين (١٥٠٠م) وأحمد المولد 
وسامي الحيدر (١١٠ م حواجز) 
ومخلد العتيبي حامل ذهبية ٥ 
آالف و١٠ آالف م في بوسان عام 

٢٠٠٢  (نصف الماراثون).
  وســـيحاول الصينـــي ليو 
جيانغ حامل الرقم القياســـي 
السابق في سباق ١١٠م (١٢٫٨٨ث 
في ٢٠٠٦) وبطل اولمبياد أثينا 
٢٠٠٤، رد االعتبار لنفسه بعد 

غياب بسبب اإلصابات. 

 غوانزو ـ وفد جمعية الصحافيين 
  تبدأ الرماية مرحلة جديدة في آســــياد 
غوانزو بدخــــول منتخبنــــا للرماية على 
األطباق الطائرة بشكل مزدوج من احلفرة 
املعروفة «الدبل تراب» ويتوقع ان يحقق 
رماتنا اجنازا جديدا ال يقل عن االجناز الذي 
حققه ثالثــــي منتخبنا في رماية «التراب» 
وتقلد على أثرها امليداليــــة الذهبية وفاز 
الراميان ناصر املقلد وخلد املضف بذهبية 

وفضية منافسات الفردي.
   وميثل منتخبنا في «الدبل تراب» ثالثة 
رماة هم فهيد الديحاني ومشــــفي املطيري 
وحمد العفاســــي وجميعهــــم من أصحاب 
اخلبرة وسبق لهم تسطير االجنازات في 
بطوالت مماثلة وليس ببعيد عليهم حتقيق 
ثالث االجنــــازات الكويتية في هذه الدورة 
الرياضية وحتسني موقف الكويت في جدول 
الترتيب العام، ويتضمن جدول منافسات 
اليوم تصفيات ونهائي الدبل تراب للرجال 
وتستمر من التاسعة صباحا بتوقيت الصني 

حتى الواحدة ظهرا.
   وكان منتخبنا لرماية األطباق الطائرة 
من احلفرة «التــــراب» قد توج بامليداليات 
الذهبية بعد حصوله على املركز األول خالل 
مشاركته في أولى مســــابقات اخلرطوش 

وبالتحديد في رماية التراب التي تســــتمر 
حتى يوم األربعاء املقبل وتختتم مبنافسات 
الرماية على اإلطبــــاق الطائرة من األبراج 

(السكيت).
   كما فرض الرامي ناصر املقلد نفسه بطال 
آلسيا من جديد بعد ان وضع نفسه في صدارة 
منافسات الفردي للتراب بتسجيله ١٣٨ إصابة 
واحتل زميله خالد املضف وصاحب الرقم 
العاملي لهذه املسابقة املرتبة الثانية بتسجيله 
١٣٧ إصابة فيما احتل الالعب عبدالرحمن 
الفيحان املرتبة ١٢ بعد ان سجل ١١٤ إصابة 
متساويا مع ثالثة العبني من كازاخستان 

وكوريا وماليزيا بنفس الرصيد.

   المزيني يودع 

  ودع العب منتخبنا لالسكواش عبداهللا 
املزيني منافسات االسكواش بخروجه من 
الدور التأهيلي للمربع الذهبي للدورة أمام 
نظيره املاليزي اونغ بينغ هي بعد مباراة 
انتهت بشق األنفس لالعب املاليزي بنتيجة 
(٣-٢) وبعد ان احتكم الالعبان لشوط خامس 
لم يظهر املزيني به كما ظهر في األشــــواط 
األربعة وتراجع أمام املاليزي وخسر بفارق 
كبير (٣-١١)، وتقدم املزيني في الشوط األول 
من املباراة وبنتيجة (١١-٤) لكن املاليزي 

عاد في الشــــوط الثاني وفاز بفارق أربع 
نقاط ثم جنح في الشــــوط الثالث بنتيجة 
(١٣-١١) ليعود املزيني من جديد ويحسم 
الشــــوط الرابع لصاحلة وبنتيجة (١١-٩) 
لكنه تراجع بعدها وخسر الشوط األخير 

وخسر معه التأهل الى املربع الذهبي.

   العجيمان والهبيدة خارج التايكوندو 

   انتهى املطاف بالالعبني عجيمان العجيمان 
وسعد الهبيدة الى خارج منافسات التايكوندو 
واختتمت أمس مبشــــاركة العبني اكثر من 
٢٣ دولة آسيوية ولم يتمكن العجيمان من 
مواصلة املشوار نحو التأهل بعد ان حقق 
فوزه االول على العب كازاخســــتان نارمي 
شاكيرف في منافسات وزن حتت ٥٤ كغم 
بسبب خسارته أمام الالعب الفلبيني جون 
ليزاردو في الدور التأهيلي للمربع الذهبي 
بنتيجة (٤-٩) فيما خرج الهبيدة في لقائه 
أمام الالعب الطاجيكي كارميوف في منافسات 

وزن حتت ٥٨ كغم.

   استبعاد العب أوزبكي 

   أعلن املجلس االوملبي اآلســــيوي أمس 
األول استبعاد العب من اوزبكستان وجتريده 
مــــن ميداليته الفضية التــــي حصل عليها 

في منافســــات الدورة بسبب ثبوت تناوله 
للمنشطات وهي أول حالة للمنشطات يتم 

اكتشافها في اآلسياد. 
   جاء ذلك في بيان رســــمي تاله رئيس 
اللجنة الطبية باملجلس االوملبي اآلسيوي 
جيجاثيسم ماني ورئيس اللجنة اإلعالمية 
سيلفيريو مانويل في مؤمتر صحافي عقده 
املســــؤوالن االوملبيان حاليــــا بالنيابة عن 
رئيس املجلس األوملبي اآلســــيوي الشيخ 

احمد الفهد.
   وقــــال البيان ان املجلــــس واجه أمس 
األول انتهاكا لقواعد مكافحة املنشطات في 
هذه الدورة بثبوت تنــــاول العب منتحب 
اوزبكستان للجودو مؤمنوف شوكير احلاصل 
على امليدالية الفضية في مسابقة منافسات 
اجلودو للرجال – وزن ٨١ كغم ملادة محظورة 
في املالعب.  وأكد ماني التزام املجلس االوملبي 
القواعد واإلجراءات  اآلسيوي بتطبيق كل 
اخلاصة بانتهاك قواعد مكافحة املنشطات 
املعمول بها دوليا طبقا لقواعد الوكالة الدولية 
ملكافحات املنشطات املعروفة باسم «وادا» 
والتي تتضمن استبعاد أي العب أو العبة 
من منافسات هذه الدورة الرياضية وشطبه 
من سجالتها نهائيا وجتريده من امليداليات 

التي حصل عليها. 
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 ٢٧٠  ٦٧  ٦٥  ١٣٨  الصني 

 ١٥٢  ٥٧  ٤٣  ٥٢  كوريا اجلنوبية 
 ١٣٦  ٥٥  ٥٢  ٢٩  اليابان 
 ٢٩  ١٤  ٧  ٨  إيران 

 ٢٧  ٨  ١٢  ٧  هونغ كونغ 
 ٣٣  ١٩  ٧  ٧  تايلند 
 ٤٢  ٢٨  ٨  ٦  تايوان 

 ٢٥  ١٢  ٨  ٥  كوريا الشمالية 
 ٣١  ١٨  ٩  ٤  كازاخستان 
 ٢٠  ١٠  ٦  ٤  اندونيسيا 
 ١٦  ٦  ٦  ٤  سنغافورة 
 ٢٧  ١٤  ١٠  ٣  أوزبكستان 

 ١٧  ٧  ٧  ٣  ماليزيا 
 ٢٤  ١٢  ١٠  ٢  الهند 

 ١٢  ٨  ٢  ٢  الفلبني 
 ٤  ـ  ٢  ٢  الكويت 
 ٣  ١  ١  ١  باكستان 
 ٣  ١  ١  ١  االردن 
 ٢  ـ  ١  ١  ماكاو 
 ٢٢  ١١  ١١  ـ  ڤيتنام 
 ٦  ١  ٥  ـ  ميامنار 
 ٨  ٦  ٢  ـ  منغوليا 
 ٣  ٢  ١  ـ  لبنان 

 ٢  ١  ١  ـ  افغانستان 
 ١  ـ  ١  ـ  بنغالدش 

 ١  ـ  ١  ـ  قيرغيزستان 
 ٢  ٢  ـ  ـ  الوس 

 ١  ١  ـ  ـ  طاجكستان 
 ١  ١  ـ  ـ  العراق 
 ١  ١  ـ  ـ  قطر 


