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(أ.پ)   ثالثي منتخبنا للرماية مشفي املطيري وفهيد الديحاني وحمد العفاسي بعد حصولهم على فضية «الدبل تراب»  

 البحرينية شيتاي هابتجبريل صاحبة الفضية إلى جانب الهنديتني بريجا وكافيتا

(أ.پ)   البحريني محبوب حسن قبل حلظات من وصوله إلى خط النهاية  

 احتكار خليجي لميداليات ٥ آالف متر  «المعاقين» يشارك بـ ٥٣ العباً في اآلسياد  

 وانغ يحرز أول ذهبية في أم األلعاب 

 هابتجبريل تحرز برونزية سباق ١٠ آالف متر 

 قال مدير املنتخبات الوطنية في نادي املعاقني 
محسن العجمي ان املنتخب يستعد بقوة للمشاركة 
في دورة األلعاب اآلســـيوية للمعاقني في مدينة 

غوانزو الصينية في شهر ديسمبر املقبل.
  وأضاف العجمي في تصريح لـ «كونا» ان ٥٣ 
العبا والعبة سيمثلون الكويت في هذه الدورة في 
٥ ألعاب هي كرة السلة والعاب القوى واملبارزة 

ورفع األثقال وكرة الطاولة.
  وأكد ان الالعبني ســـيبذلون قصارى جهدهم 
لتحقيق نتائج جيدة في منافســـات هذه الدورة 

التي تعد األقوى على االطالق على مستوى القارة 
اآلســـيوية. وأوضح ان الالعبني سينتظمون في 
معسكر تدريبي داخلي اعتبارا من اليوم وحتى 
موعد مغادرة الوفد الى الصني في ٨ الشهر املقبل. 
وعن حظوظ املنتخب الوطني في املنافسة على 
حتقيق املراكز االولى، قـــال العجمي ان الكويت 
متتلـــك العبني مميزين في بعـــض االلعاب وقد 
حققوا بطوالت عاملية، متمنيا ان يركز الالعبون 
علـــى متارينهم في الفترة املقبلة التي تعد األهم 

حتضيرا لهذه الدورة.

 أحرز الصيني هاو وانغ اول ذهبية في أم األلعاب 
باحتالله املركز االول في سباق ٢٠ كلم مشيا في 

افتتاح منافسات رياضة العاب القوى.
  وقطع وانغ املسافة بزمن ١٫٢٠٫٥٠ ساعة وأبقى 
الذهبية صينية بعد ان أحرزها مواطنه هان يو 

تشنغ قبل ٤ سنوات في آسياد الدوحة ٢٠٠٦.
  وتقدم وانغ على مواطنه يافي تشو (١٫٢١٫٥٧ 

س) والكوري اجلنوبي كيم هيون سوب (١٫٢٢٫٤٧ 
س).

  وقال وانع (٢١ عاما) «انها الذهبية األولى في 
ألعاب القوى وهي مهمة جدا، لم أكن مهددا بخسارتها 
طوال السباق. لقد اتبعت نصائح مدربي وجنحت، 
وبالطبع كان علينا أنا وتشو ضغط كبير، لكننا 

عرفنا كيف نكافح من اجل الفوز». 

  احرزت البحرينية شيتاي 
ايشتي هابتجبريل برونزية سباق 
١٠ االف متر في العاب القوى بعد 
أن قطعت هابتجبريل االثيوبية 
االصل املسافة في زمن ٣١٫٥٣٫٢٧ 
دقيقة وحلـــت خلف الهنديتني 
بريجا سريدارال (٣١٫٥٠٫٢٨ د) 

وكافيتا راوت (٣١٫٥١٫٤٤ د)، فيما 
جـــاءت البحرينية االخرى من 
اصل اثيوبي ايضا تيجيتو دابا 
في املركز السابع بزمن ٣٢٫٢١٫٢٩ 

دقيقة.
   وكانت البحرينيتان في وضع 
جيد لكسب الذهب والفضة حتى 

اللفات االربع االخيرة لكن التعب 
اخذ من دابا وتخلفت عن ركب 
املقدمة، بينما ظلت هابتجبريل 
متماسكة حتى االمتار االخيرة 
قبل ان تنقـــض الهنديتان من 
املركزيـــن االول  خلفها علـــى 

والثاني. 

البحرينـــي محبوب   أحرز 
حسن محبوب ذهبية سباق ٥ 

آالف متر في ألعاب القوى.
  وقطع محبـــوب (٢٩ عاما) 
املسافة بزمن ١٣٫٤٧٫٥٦ دقيقة، 
وحل أمام القطريني جيمس كواليا 
كيروي (١٣٫٤٨٫٥٥ د) وفيليكس 

كيبوري (١٣٫٤٩٫٣١ د).
البحرينـــي ديجيني    وجاء 
موتومو رابعـــا (١٣٫٥٠٫٦٠ د) 

والســـعودي عبـــداهللا اجلود 
خامسا (١٣٫٥٢٫٣٤ د)، والعماني 
قيس احملروقي في املركز احلادي 
عشر (١٤٫١٨٫٩٦ د) والفلسطيني 
نادر املصري في املركز الثاني 

عشر (١٤٫٢٥٫٠٤ د).
  وحتكـــم محبوب مبجريات 
الســـباق من اخللف حيث بقي 
هكذا حتى آخر ٦٠٠ متر وانطلق 
بســـرعة بعد ان قـــام مواطنه 

بـــدور األرنب معظم  موتومو 
مراحل الســـباق حتـــى أنهكه 
التعب، وحاصر كيبوري وكواليا 
وانقض علـــى املركز األول في 
اللفة األخيرة ولم يتنازل عنه 

حتى خط النهائية.
  مـــن جانبه، حـــاول اجلود 
في األمتار األخيـــرة ان يكون 
بني الثالثية بيد ان سرعته لم 

تسعفه في ذلك.

 رُماتنا يقتنصون فضية «الدبل تراب» والديحاني يفقد البرونزية في اللحظة األخيرة 
االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد 
الفهد والى جميع محبي رياضة 

الرماية والشعب الكويتي.
  وأشاد العتيبي باالجناز الذي 
حققه رماة الكويت في الدبل تراب 
وحصولهم علـــى املركز الثاني 
وامليدالية الفضية، مشـــيرا الى 
انه اجناز كبير ومهم وال يقل عن 
االجنـــاز األول الذي حققه رماة 
التراب في اآلســـياد في أهميته 
التاريخيـــة لرياضة  وقيمتـــه 

الرماية في الكويت.
  وأشاد العتيبي أيضا بالدور 
الكبير واملشرف لرئيس املجلس 
الشـــيخ  االوملبـــي اآلســـيوي 
احمد الفهـــد في قيادته للحركة 
الرياضيـــة اآلســـيوية بصورة 
مثالية ومنوذجية وقال ان الدورة 
اآلســـيوية في غوانزو لم يكن 
يتحقق لها النجاح من الناحية 
التنظيمية والفنية والتحكيمية 
بهذه الصورة لوال اجلهود الكبيرة 
التي قام بها الشيخ احمد الفهد 
والعاملون معه في املؤسســـة 
العمالقة  الرياضية اآلســـيوية 
التي قادت الصني لتنظيم أفضل 

الدورات الرياضية.
   وستنطلق يوم غد منافسات 
رماية الســـكيت «رماية االبراج» 
مبشـــاركة البطل العاملي الرامي 
عبداهللا الطرقي والراميان صالح 

وزيد املطيري.

  منتخب «االيبيه» يتأهل ثم يخرج

  بعد ان عبر منتخبنا للمبارزة 
في ســـالح «االيبيه» في مهمته 
األولى بفوزه على نظيره اإليراني 
بعد مباراة مثيره لم يتمكن من 
مواصلة مشـــوار في منافسات 
أمس ملصادفتـــه منتخب كوريا 
العنيد والقوي ليخرجه من دور 

الثمانية.
الفريق فيصل    ومتكن ثالثي 
اشكناني وقيصر الزامل وحسن 
من حتقيق أول فوز على الفريق 
اإليراني املكون من محمد رضائي 
وعلـــي حامـــد صدقيـــان وعلي 
يعقوبيان بنتيجة إجمالية ٤٥-

٤٠ ملسة بعد منازالت تبادل فيها 
الالعبون الفوز واخلســـارة لكن 
منتخبنا حسمها في نهاية املطاف 
بفارق خمس ملسات لينتقل إلى 

الدور الثاني.
  وفي اللقاء الثاني خرج منتخبنا 
خاسرا أمام نظيره الكوري بنتيجة 
٣٢-٤٥ ملسة لينتقل الفريق الكوري 
ملقابلة اليابان في دور األربعة بينما 

يودع الكويت الدورة. 

الرياضية املتتالية.

  العتيبي: إنجازات الرماية هدايا 
للكويت

  مـــن جهته، أهدى أمني ســـر 
العتيبي  الرماية م.دعيج  نادي 
فـــوز منتخبنـــا لرمايـــة الدبل 
الفضية أمس  التراب بامليدالية 
إلى صاحب السمو األمير والى 
العهد والى رئيس  ســـمو ولي 
وأعضاء احلكومة والى رئيس 
اللجنة االوملبية ورئيس املجلس 

والعاملية، مشيرا الى ان الرماية 
الكويتية تتمتع مبستوى عاملي 
مرمـــوق وفرضت نفســـها مبا 
حققتـــه وحتققه من نتائج في 

البطوالت الكبرى.
الديحاني باجلهود    وأشـــاد 
الكبيرة التي يبذلها رئيس نادي 
الرماية الشيخ سلمان احلمود 
لدوره الكبير على املســـتويني 
الدولي واآلسيوي وتهيئة األجواء 
والسبل املناسبة للرماية الكويتية 
واآلسيوية لتحقيق االنتصارات 

ان التوفيق لم يحالفني في آخر 
حلظات منافسات كسر التعادل، 
مشـــيرا الى ان املنافسة بدأت 
شديدة وقوية مبكرا وانقلبت 
البطل  املوازيـــن بتراجع  فيها 
الصيني بان كيانـــغ وتقهقره 

عن املركز األول.
  وأشار الى اإلمكانيات الفنية 
والقـــدرات املهارية التي يتمتع 
بهـــا رماة الكويت في أســـلحة 
أثناء  «اخلرطوش» وخاصـــة 
البطـــوالت اإلقليمية والقارية 

الديحانـــي عن أســـفه لضياع 
الفرصـــة للحصول على إحدى 
ميداليـــات الدورة مبنافســـات 
الفردي لكنه عبر عن مشـــاعر 
الســـعادة بصعـــوده ملنصـــة 
الراميني  التتويج مـــع زميليه 
مشفي والعفاسي وحصولهما 

على امليدالية الفضية.
  وقال الديحاني الذي سبق له 
ان نـــال لقب أفضل رياضي في 
قارة آســـيا وتصدر التصنيف 
العاملي ألكثر من خمس سنوات 

بعد تعادلهم بنتيجة ١٨١ إصابة 
الفرصـــة مناســـبة  وجـــاءت 
للديحانـــي بخـــروج الصيني 
املنافسة بينه  مبكرا لتنحصر 
وبني املرى وتعادال في أكثر من 
مرة حتـــى اخفق الديحاني في 
احد األطباق بينما جنح املري 
القطـــري في إصابتـــه ليحلق 

بامليدالية البرونزية.

  الديحاني: الموازين انقلبت

  هـــذا وعبـــر الرامـــي فهيد 

بان كيانغ وهـــو احد أصحاب 
األرقام العاملية القياسية للدبل 
تراب والهندي سوهي راجنان 
واالمارتي الشيخ جمعة املكتوم 
الديحانـــي والصيني  وفهيـــد 
موجيبيني وحمـــد املري، وقد 
حســـمت هذه اجلولة لصالح 
الهندي الذي توج بطال لآلسياد 
ألول مـــرة فيما جلـــأ الثالثي 
الديحانـــي واملـــري وبانكيانغ 
إلى دورة ثالثية مصغرة بينهما 
للتنافس على امليدالية البرونزية 

 غوانزو ـ الوفد اإلعالمي
الكويتية  الرمايـــة    أضافت 
ميدالية فضية جديدة وحققت 
اجنازهـــا الثانـــي ليثبت رماة 
الكويـــت جدارتهم وان رياضة 
الكويـــت تتمتع  فـــي  الرماية 
مبســـتوى فني عاملي مرموق 
وتفرض نفســـها مبـــا حققته 
وحتققه من نتائج في امللتقيات 

العاملية الكبرى.
  فقد متكن منتخبنا للرماية 
الطائرة بشـــكل  على األطباق 
مزدوج من احلفرة املعروفة بـ 
«الدبل تراب» ان يحتل املرتبة 
الثانية برصيد ٤٠٧ اصابات بعد 
املتصدر منتخب الصني صاحب 
األرض واجلمهور وبطل آسياد 
الدوحـــة ٢٠٠٦ املاضية في هذا 
الصنف من الرماية وأحد ابرز 
املنتخبات في العالم جلمعه ٤١٤ 

إصابة.
الفريق    واســـتطاع ثالثـــي 
الرامي االوملبي فهيد الديحاني 
ومشفي املطيري وحمد العفاسي 
مـــن حتقيق ثانـــي االجنازات 
الكويتية في اآلسياد في ظرف 
اقل من يومني ليضيفوا أسماءهم 
في الســـجل التاريخي لآلسياد 
وللرماية الكويتية بعد اجنازي 
الرماية األول والبولينغ بحصوله 

على الفضية.
  وال يقل االجناز اجلديد للدبل 
التـــراب بأهميته عـــن االجناز 
الذي حققه ثالثي منتخبنا في 
رماية «التراب» التي تقلد على 
الذهبية بفضل  امليدالية  أثرها 
الثالثي ناصر املقلد وخلد املضف 
وعبدالرحمن الفيحان في أولى 

منافسات الرماية في اآلسياد.
  وحافظ ثالثي رماة فريق الدبل 
تراب برباطة جأش وبثقة الكبار 
من االستمرار في املنافسة رغم 
القـــوة واملهارة التي يتمتع بها 
رماة الفريق الصيني ومتكنوا من 
وضع اسم الكويت واسمائهم في 
السجل الشرفي لآلسياد وارتفعت 
احلصيلة الكويتية من امليداليات 
الى خمس ميداليات بحصولهم 
على امليدالية الفضية ليحققوا 
ثالث االجنـــازات الكويتية في 
هذه الدورة الرياضية وحتسني 
موقف الكويت في جدول الترتيب 
العام والصعود به من املرتبة ١٦ 
إلـــى املرتبة ١٥ واملرتبة األولى 

عربيا.
  وكانت اإلثارة في اوج قمتها 
بني أفضل ستة رماة في اجلولة 
احلاسمة وشارك فيها الصيني 

 الكويت هي األولى عربياً في ترتيب ميداليات اآلسياد 
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