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 ذهبية للسعودية في قفز الحواجز للفرق

 مراكز متأخرة للعرب في الدراجات

 القناعي والسيد والحسيني
  إلى غوانزو اليوم

 أحرز املنتخب السعودي الذهبية، ومنتخب االمارات الفضية 
في قفز احلواجز للفرق ضمن مسابقة الفروسية.

  واحتفظ املنتخب الســـعودي املؤلف من رمزي الدهامي (٣٨ 
عاما) واالمير عبداهللا بن متعب (٢٦ عاما) وعبداهللا الشـــربتلي 
(٢٧ عامـــا) وخالد العيد (٤٩ عاما) بالذهبية التي أحرزها قبل ٤ 
سنوات في آسياد الدوحة ٢٠٠٦، وحل أمام نظيره اإلماراتي املكون 
من الشيخة لطيفة آل مكتوم (٢٥ عاما) والشيخ راشد آل مكتوم 
(٢٩ عاما) والشيخ ماجد القاسمي (١٩ عاما) واحمد اجلنايبي (٣٧ 

عاما)، فيما جاء منتخب هونغ كونغ في املركز الثالث.
  وارتكب املنتخب الســـعودي ٤ أخطاء فقط مقابل ١١ لكل من 
االمـــارات وهونغ كونغ فجرت بينهما جولة فاصلة انتهت بفوز 

االمارات. 

 احرز كام بو وانغ من هونغ كونغ (٤٫١٤٫٥٤٫١٨ س) ذهبية سباق 
الطريق ضمن رياضة الدراجات.

   واحتاج وانغ الى ٤٫١٤٫٥٤٫١٨ ساعات، وتقدم على الياباني تاكاشي 
ميـــازاوا (٤٫١٤٫٥٤٫٣٣ س) والصيني رونغشـــي زوو (٤٫١٤٫٥٤٫٩٦ 

س).
   وكانت الذهبية قد منحت في البداية الى الكوري اجلنوبي بارك 
سونغ بايك الذي ســـجل ٤٫١٤٫٥٤٫١٧ ساعات، لكن وفد هونغ كونغ 
احتج على النتيجة مشـــيرا الى مخالفـــة من قبل الكوري اجلنوبي 

فقبل االحتجاج وانزل بايك الى املركز التاسع عشر.
   واحتل الدراجون العرب مراكز متأخرة كان افضلهم البحريني 
سيد احمد علوي في املركز احلادي عشر (٤٫١٤٫٥٦٫٢٤ س)، وجاء امام 
مواطنه منصور جواد اخلامس عشر (٤٫١٤٫٥٧٫٦٠ س) والسعودي 
امين احلبرتي التاسع والعشرين (٤٫١٥٫١٩٫٦٤ س) والسوري فادي 
شـــيخوني الثالثني (٤٫١٥٫١٩٫٩٣ س) والقطـــري خليل عبد اجلنان 

احلادي والثالثني (٤٫١٥٫٥٩٫٩٣ س). 

 غادر البالد يوم امس الزمالء فيصل القناعي وعدنان الســـيد 
وعبداحملسن احلســـيني متوجهني إلى مدينة غوانزو حلضور 
اجتماعات اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي واالحتاد اآلســـيوي 
للصحافـــة الرياضية التي ســـتعقد في الفترة مـــن ٢٢ إلى ٢٨ 

اجلاري. 

 فضية للسعودية وبرونزية لعمان في «أم األلعاب» 

 اوغونودي يهدي قطر ذهبية ٤٠٠ متر 

فيمـــي  القطـــري   احـــرز 
اوغونودي ذهبية سباق ٤٠٠م 
ضمن رياضة العاب القوى بعد 
تسجيله ٤٥٫١٢ ثانية، وحل امام 
الياباني يوزو كانيمارو (٤٥٫٣٢ 
ث)، فيما كانت البرونزية من 
الســـعودي يوســـف  نصيب 
املســـرحي (٤٥٫٧١ ث). وجاء 
السعودي اسماعيل الصبياني 

في املركز الســـابع قبل االخير 
(٤٧٫١١ ث).

   وكان املســــرحي تصــــدر 
املجموعة الثانية من التصفيات 
امام اوغونــــودي، فيما  وحل 
تصدر الصبيانــــي املجموعة 

االولى.
  وفي سباق ١٠٠م، احرز العداء 
السعودي ياسر الناشري الفضية 

بعـــد أن ســـجل ١٠٫٢٦ث وحل 
خلـــف الصيني يي الو (١٠٫٢٤ 
ث)، فيما كانت البرونزية من 
نصيب العماني بركات احلارثي 

(١٠٫٢٨ ث).
  وفقد السعودي يحيى حبيب 
الذي سيطر على السباق لسنوات 
عـــدة في بدايـــة العقد احلالي 
آسيويا وعربيا، الذهبية بحلوله 

خامسا بزمن ١٠٫٣٥ ثوان.
  ولم يتأهل يحيى حبيب الى 
النهائي تلقائيا بحلوله  الدور 
ثالثا فـــي املجموعة االولى من 
نصـــف النهائـــي (١٠٫٤٠ ث)، 
وانتظر حتى انتهاء التصفيات 
فكان صاحـــب افضل زمن بني 
اخلاسرين وحجز مكانا له بني 

الثمانية في النهائي. 

(أ.ف.پ)   عمر الرشيدي (٥٥٢) خامسا في سباق ١٥٠٠ متر وخرج من املنافسات  

(أ.پ)   العداء القطري فيمي اوغونودي يحتفل بفوزه بذهبية سباق ٤٠٠ متر  

 طموحات كبيرة إلحراز ميداليات جديدة في انطالق تصفيات «السكيت»

وجاء خلفه العب من كازاخستان بينما احتل الترتيب 
الثامن والتاسع العبا الكويت صالح اخلضير ويوسف 

القطان.

  فوز أول لكرة الماء

  من جهة أخرى، حقق منتخبنا لكرة املاء فوزه األول 
على نظيره السعودي بنتيجة ١٠ ـ ٨ أهداف في إطار 
املجموعة الثانية التي تضم باالضافة إليهما منتخبي 

سنغافورة وكازاخستان.
  وكان األزرق قد تعادل في مباراته أمام سنغافورة 
بنتيجة ٧ ـ ٧ أهداف، بينما اخفق في مباراته الثانية 

أمام كازاخستان وخسرها بنتيجة ١٤ ـ ١ هدف.
  ويشـــارك في هذه املنافســـات منتخبات اليابان 
وكوريا اجلنوبية والســـعودية وقطر وهونغ كونغ 
والكويت وســـنغافورة وكازاخستان والهند والصني 

وأوزبكستان. 

ينغ (١١ـ  ٣ و١١ـ  ٢ و١١ـ  ٠) وجنح العبنا عمار التميمي 
من حتقيق الفوز الثالث على الصيني جياكي شــــني 

بنفس النتيجة والسهولة (١١ ـ ٣ و١١ ـ ٣ و١١ ـ ١).

  مشاركة أولى في «الترمبولين»

  شــــارك منتخب الكويت للترمبولني ألول مرة في 
منافسات الترمبولني ومثله الالعبان صالح اخلضير 
ويوســــف القطان بقيادة املدرب الوطني عبداحملسن 

اخلليفي.
  وبلغ عدد الالعبني املشاركني في منافسات الترمبولني 
فئــــة الرجال ٩ العبني تصدرهم الصيني دونغ دونغ 
بعد حصولــــه على ٧٦٫٢٠ نقطة فيمــــا جاء مواطنه 
تاكســــو في املرتبة الثانية وحصل اليابانيان ايتوما 
ساكي سوتوموال على املرتبتني الثالثة والرابعة فيما 
احتل العب من أوزبكستان للمرتبة اخلامسة وحصل 
الالعــــب القطري فرج محمد على املرتبة السادســــة 

وعشاق االسكواش في اآلسياد بنتيجة (٢ـ  ١) لتشكل 
عثرة في وجه املنتخب الكويتي الســــتكمال مشواره 
نحو املربع الذهبي وبات عليه ان يفوز على منتخبي 
باكســــتان وســــريالنكا في مباريات اجلولة االخيرة 

للتصفيات التمهيدية.
  واستطاع العبنا عبداهللا الرامزي ان يستهل املباراة 
بفوز على العب هونــــغ كونغ لي هو ان بنتيجة ٣ ـ 
٠ وبســــهولة (٤ـ  ١١ و٢ـ  ١١ و٤ـ  ١١) ثــــم تبعه زميله 
فالح محمد بخســــارة مماثلة أمام العب هونغ كونغ 

اوشي ينغ.
  وكان فريقنا قد اســــتهل مشــــواره بفوز أول في 
منافسات الفرق على نظيره الصيني بنتيجة (٣ ـ ٠) 
بعــــد ان جنح ناصر الرامزي من الفوز على الصيني 
جوجي وانغ في مباراة ســــهلة ودون مقاومة وكانت 
نتائجها (١١ـ  ٣ و١١ـ  ١ و١١ـ  ٧) ثم حقق زميله عبداهللا 
املزيني فوزا سهال للغاية على الصيني اآلخر يزيان 

رماة تايلند وسنغافورة وقطر وكازاخستان.
  وجتدر اإلشارة الى ان الرقم اآلسيوي لهذا الصنف 
من الرماية مسجل باسم الصيني كيو ريدونغ (١٢٤ من 
١٢٥ طبقا) وسجله في مدينة غوينغيان الصينية في 
أبريل عام ٢٠٠٦ فيما يبلغ الرقم العاملي القياسي (العالمة 
الكاملة ٢٥ـ  ٢٥ طبقا) لالعب األميركي فينست هانكوك 

وسجله في لوناتو االيطالية في يونيو ٢٠٠٧.
  ويعد منتخب الكويت لرماية السكيت احد املرشحني 
للحصول على امليداليات املخصصة لهذه املنافســـة 
وسيتحدد على ضوء اجلولتني االولى والثانية اليوم 
حظوظ رماتنا الثالثة وفرصتهم في سباق التنافس 
سواء على املستوى الفردي أو على مستوى الفريق.

  خسارة منتخبنا لإلسكواش

  هذا ومني منتخبنا لالســــكواش بخسارة مفاجئة 
أمام منتخب هونغ كونغ الذي أبهر بشكل الفت األنظار 

 غوانزو ـ الوفد اإلعالمي
  خرج العب العاب القوى علـــي الزنكوي أول من 
امس من مســـابقة رمي املطرقة في إطار منافســـات 
ألعاب القوى التي انطلقت مبضمار الستاد الرئيسي 

في املدينة الرياضية.
  ووضع الزنكوي نفســـه خارج دائرة الفائزين الـ 
٣ األوائل ألول مرة على صعيد قارة آســـيا بحصوله 
على املرتبة الرابعة بعد ان سجل ٦٨٫٦٥ مترا وبعد ان 
كان مرشحا بقوة إلحراز إحدى ميداليات هذه الدورة 
الرياضية وفقد بذلك مكانه الـــذي احتله في الدورة 

املاضية بالدوحة بحصوله على امليدالية الفضية.
  ولـــم يقترب البطـــل الزنكوي مـــن حتقيق رقمه 
الشـــخصي على أقل تقدير واكتفى باملرتبة الرابعة 
خلف الطاجكســـتاني نازاروف ديلشود الذي سجل 
٧٦٫٤ مترا واإليراني موســـوي كافيه الذي أخذ مكانه 
كوصيف لهذه البطولة بتسجيله ٦٨٫٩ مترا والياباني 

داوا هيراواكي الذي سجل ٦٨٫٧ مترا.
  وكان الزنكوي قد سجل في آسياد الدوحة املاضية 
مسافة ٧٣٫٦٢ مترا وكاد يخطف امليدالية الذهبية في هذه 
املسابقة آنذاك وقريبا منها بسبب حتضيراته اجليدة 
التي منحته لقب الوصيف ورشحه مركزه اآلسيوي 
لتمثيل القارة الصفراء في بطولة العالم للقارات االخيرة 

لكنه تراجع في هذه الدورة اآلسيوية.
  ولقي فوزي دهش نفس املصير بخروجه من سباق 
٤٠٠ متر بسبب خروجه اخلاطئ واستبعد من السباق 
فيما خرج محمد اجلوهر من منافسات إطاحة املطرقة 
ومثلهما خرج عيسى اليوحة من سباق التصفية االولى 

ملسافة ١٠٠ متر.
  وفي سباق ١٥٠٠ متر لم يتمكن الالعب عمر الرشيدي 
من التأهل وخرج من السباق بعد أن احتل املركز اخلامس 
بزمـــن وقدره ٣٫٥٤٫٥٤ دقائق فيما تصدر متســـابقو 
الســـعودية محمد شـــاهني وعماد نور تصفيتي هذا 
السباق بعد ان قطع األول السباق بزمن ٣٫٤٤٫٥١ دقائق 
والثاني ٣٫٥٫٧٣ دقائق واملنافسة بينهما ومن املرشح 

ان يفوز احدهما بامليدالية الذهبية لهذا السباق.
  وودع منتخبنا للسابر اآلسياد بخسارته أمام نظيره 
الياباني بنتيجة ٤٥ـ  ٢٣ ملسة بعد ٩ مواجهات حسمها 
العبو االزوري لصاحلهم باســـتثناء مواجهة واحدة 

انتهت بالتعادل ٥ ـ ٥.

  مواجهات السكيت اليوم

  وتدخل مواجهات الرماية اليوم املرحلة قبل االخيرة 
بإقامة التصفيات التمهيدية ملنافســـات الرماية على 
األطباق الطائرة من األبراج (السكيت) ويشارك فيها 
٤٣ راميا قســـموا الى ٧ مجموعات تضم املجموعتني 
االولى والثانيـــة ٦ رماة في كل مجموعة بينما تضم 
املجاميع األخرى ٥ رماة وتقام منافسات اليوم بالرماية 
على األطباق من جولتني وفي اليوم التالي تكتمل بـ 
٣ جوالت يتحدد على ضوئها أفضل ســـت رماة تقام 

بينهم جولة فاصلة لتحديد بطل اللقب.
  وميثل الكويت في هذه املنافسة الثالثي زيد املطيري 
وعبداهللا الطرقي الرشيدي وصالح املطيري ويلعب 
األول ضمن املجموعة الثانية التي تضم باالضافة إليه 
٥ رمـــاة آخرين من قطر وكوريا ومنغوليا واإلمارات 
والسعودية وكازاخستان فيما يلعب عبداهللا الطرقي 
ضمن املجموعة الرابعـــة التي تضم باالضافة إليه ٤ 
رماة من منغوليا وتايبيه وباكستان ولبنان ويلعب 
الرامي صالح املطيري في املجموعة االخيرة التي تضم 

 فوز أول لكرة الماء.. ونتائج مخيبة لآلمال في ألعاب القوى 

 جدول الميداليات 
 المجموع  برونزية   فضية   ذهبية   الدولة 

 ٢٨٧  ٧٠   ٧١   ١٤٦   الصني  
 ١٧٨  ٦٦   ٥١   ٦١   كوريا اجلنوبية  

 ١٥٨  ٦٧   ٥٩   ٣٢   اليابان  
 ٣٥  ١٥   ٨   ١٢   ايران  

 ٣٣  ١٢   ١٣   ٨   هونغ كونغ  
 ٤٦  ٢٩   ٩   ٨   تايوان  
 ٣٦  ٢٢   ٧   ٧   تايلند  
 ٣٦  ١٨   ١٢   ٦   الهند  

 ٢٥  ٨   ١١   ٦   ماليزيا  
 ٤١  ٢٣   ١٣   ٥   كازاخستان  

 ٢٧  ١٣   ٩   ٥   كوريا الشمالية  
 ٢١  ١٠   ٧   ٤   اندونيسيا  
 ١٦  ٦   ٦   ٤   سنغافورة  
 ٣٠  ١٦   ١١   ٣   اوزبكستان  

 ٥  -   ٣   ٢   الكويت  
 ١٢  ٨   ٢   ٢   الفلبني  

 ٤  ١   ٢   ١   قرغيزستان  
 ٤  ١   ٢   ١   باكستان  

 ٥  ٣   ١   ١   قطر  
 ٣  ١   ١   ١   االردن  

 ٣  ١   ١   ١   السعودية  
 ٢  -   ١   ١   ماكاو  

 ٢  ١   -   ١   البحرين  
 ١  ١   -   ١   طاجكستان  

 ٢٣  ١٢   ١١   -   ڤيتنام  
 ٦  ١   ٥   -   ميامنار  
 ٨  ٦   ٢   -   منغوليا  
 ٢  -   ٢   -   االمارات  
 ٣  ٢   ١   -   لبنان  

 ٢  ١   ١   -   افغانستان  
 ١  -   ١   -   بنغالدش  

 ٢  ٢   -   -   الوس  
 ١  ١   -   -   العراق  
 ١  ١   -   -   عمان  


