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(أ.ف.پ)  األبطال عبداهللا الرشيدي وزيد املطيري وصالح املطيري بعد تقلدهم امليداليات الفضية  

(أ.ف.پ)   فرحة العبي اليابان بعد تتويجهم بامليداليات الذهبية ملسابقة كرة القدم  

 العداء محمد العازمي احتل املركز السادس في سباق ٨٠٠ متر  (أ.ف.پ) 

 العنزي يحث «هيئة الشباب والرياضة» على تكريم الفائزين في اآلسياد بأقصى سرعة 

 العتيبي يضيف الميدالية العاشرة للكويت بفضية الكراتيه 

 غوانزو ـ الوفد اإلعالمي
  حققت الكويت امليدالية العاشرة في 
الدورة اآلسيوية بحصول العب منتخب 
الكراتيـــه عبداهللا العتيبي على ميدالية 
فضية جديدة هي الثانية لفريق الكراتيه 
والسادســـة من نوعها للكويت في هذه 

التظاهرة الرياضية القارية.
  واستهل العتيبي مشواره في وزن ٦٧ 
كغم بفوز مهم على التايلندي وورهول 
كابـــول بنتيجة ٣-١ ثم اتبعه بفوز آخر 
علـــى الالعب الياباني ناجاكي شـــينيى 
وأحلقـــه بفوز ثالث كبيـــر على نظيره 
الكوري اجلنوبي لي جي هوان بنتيجة 
٧-٤ لينتقل الى املباراة النهائية ويقابل 
الكازاخستاني رينات سانديكوف لكنه 
خسر اللقاء النهائي بصعوبة وبفارق نقطة 
واحدة ليتوج وصيفا لهذه املنافسات في 

القتال احلقيقي.
  الى ذلك، حث أمني الســــر العام للجنة 
االوملبية الكويتية عبيد العنزي الهيئة العامة 
للشباب والرياضة على تكرمي الفائزين من 
العبي املنتخبات الكويتية مبيداليات ذهبية 
او فضية او برونزية في اآلسياد ومكافأتهم 
مكافآت مجزية بأقصى سرعة تشجيعا لهم 

وتقديرا الجنازاتهم الرياضية.

  واعـــرب العنزي عن فخره واعتزازه 
مبا حققه الشباب الرياضي الكويتي في 
هذا احملفل اآلســـيوي الكبير ومتثيلهم 
املشـــرف لدولة الكويت واسمها العزيز 

على كل مواطن كويتي.
  وقـــال ان العبي منتخبـــات الكويت 
للرماية والبولينغ والكراتيه قاموا بأداء 
واجبهم الوطني واكملوا مهمتهم بنجاح 
ومتكنـــوا من اقتنـــاص الذهب والفضة 
والبرونز والصعود الى منصة التتويج 
ووضع اسم الكويت بأحرف من نور في 

السجل الشرفي لأللعاب اآلسيوية.
  وعبر العنزي عن متنياته بان تقوم 
الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفتها 
اجلهة املسؤولة واملعنية بامر وشؤون 
احلركة الرياضية بتقدير املنجزات التي 
حققها أبناؤها من الرياضيني املوهوبني 
الوطنية  الشـــركات  وان تساهم جميع 
واالهلية الى جانب الهيئة مبنحهم املكافأة 
التقديرية واملناسبة التي تليق مبكانتهم 

وباجنازاتهم الرياضية.
  وقـــال ان الراميان عبـــداهللا الطرقي 
وناصر املقلد ومنتخبا السكيت والتراب 
والرامي خالد املضـــف والعب البولينغ 
محمد الرجيبة والعبا الكراتيه عبداهللا 

العتيبي ويوسف احلربي تركوا بصمة 
في تاريخ الرياضة الكويتية ومسيرتها 
احلافلة باالجنازات وستبقى هذه االجنازات 
خالدة ومقيدة في ذاكرة التاريخ الرياضي 

الكويتي.
املنتخبات  العنزي مشاركة    ووصف 
الكويتية في االسياد بانها ايجابية ومن 
اجل املنافسة بدليل فوزها بتسعة ميداليات 
متنوعة حتى اآلن وقد حقق جميع اعضاء 
البعثـــة غايتهـــم من املشـــاركة في هذا 
االوملبياد االسيوي بالرغم من الظروف 
التي احاطت باملشاركة الكويتية وتأخرها 
الى اللحظات االخيرة قبل بدء منافسات 
الدورة وجتدر االشـــارة الى ان الكويت 
حققت عشر ميداليات مختلفة من بينها 
٣ ميداليات ذهبية احرزها الرامي العاملي 
عبداهللا الطرقي الرشيدي في فردي رماية 
السكيت والرامي ناصر املقلد في فردي 
رماية التـــراب ومنتخب الكويت لرماية 
التراب الذي مثلـــه الثالثي ناصر املقلد 

وخالد املضف وعبدالرحمن الفيحان.

  تشاور حول رئاسة االسبو

  عقد رئيس االحتاد الدولي للصحافة 
الرياضية جياني ميرلو بناء على طلبه 

اجتماعا مشتركا اليوم مع نائبه الزميل 
فيصل القناعي للتشاور والتنسيق حول 
آلية االنتخابات املقررة لالحتاد اآلسيوي 
للصحافة الرياضية املعروف باالســـبو 
ورئاسته املقبلة وتشكيل مكتبه التنفيذي 

اجلديد.
   واستعرض املســـؤوالن االعالميان 
الرياضيان حاجة القارة اآلســـيوية الى 
منهجية جديدة في مسيرة االعالم الرياضي 
اآلسيوي وكسر اجلمود الذي يسيطر على 
االحتاد اآلسيوي للصحافة الرياضية منذ 
انتقاله من الكويت قبل عشرين عاما بضخ 
دماء جديدة للمجلس املقبل الذي سيتولى 
ادارة شؤونه وقيادته في السنوات املقبلة 
واجراء التغييرات املناسبة خلدمة االعالم 

واالعالميني بآسيا.
   وتنحصر املنافســـة في االنتخابات 
التي من املقرر ان جتري يوم غد اجلمعة 
على منصب رئاســـة االسبو في دورته 
املقبلة التي تســـتمر ملدة اربع سنوات 
مقبلـــة بني القناعي الذي يشـــغل حاليا 
منصب نائـــب رئيس االحتادين الدولي 
واآلسيوي للصحافة الرياضية والكوري 
اجلنوبي بارس شول الذي يشغل حاليا 

منصب رئيس االحتاد احلالي. 

 الحمود يشكر األمير
  على دعمه الكبير للرماية 

 أبطال الرماية يعودون اليوم

 يعود الى البالد في الساعة الـ ٨:٣٠ صباح 
اليوم أبطال نادي الرماية بعد املشاركة املظفرة 
في االسياد، وتتويجهم بست ميداليات (٣ ذهبيات 

و٣ فضيات).
الوفـــد باســـتقبال رســـمي    وســـيحظى 

وشعبي. 

 أحرز منتخب اإلمارات فضية مسابقة كرة القدم اثر خسارته أمام 
نظيره الياباني ٠-١ في املباراة النهائية أمس، وسجل يوكي سانيتو 

(٧٤) الهدف الوحيد.
   وكان املنتخب اإلماراتي ندا قويا للياباني وتفوق عليه في معظم 
املراحل أداء وسيطرة وهجمات، لكنه لم يحسن ترجمة أي من الفرص 

الكثيرة التي سنحت له.
   في املقابل، قدم الياباني عرضـــا قويا ايضا توجه بهدف الفوز 
الوحيد بعدما استغل خطأ دفاعيا اثر كرة مرفوعة من اجلهة اليسرى 

استقبلها سانيتو على قدمه اليمنى وتابعها سريعة على ميني علي 
خصيف من دون اي رقابة.

   وفـــي مباراة مجنونة، فازت كوريـــا اجلنوبية على ايران التي 
انهت الشوط االول متقدمة بهدفني نظيفني، ٤-٣ واحرزت امليدالية 

البرونزية.
   وســـجل غالم رضا رضائي (٥) وحمزة رضا اصغر حقي (٤٥) 
وكرمي انصاري (٤٩) اهداف ايران، ووكوو جا تشيول (٤٨) وبارك تشو 

يانغ (٧٧) وجي دونغ وون (٨٨ و٨٩) اهداف كوريا اجلنوبية.

 جدول الميداليات 
 المجموع  برونزية  فضية  ذهبية  الدولة 
 ٣٧٦  ٩١  ١٠٤  ١٨١  الصني 

 ٢١٨  ٨٥  ٦١  ٧٢  كوريا اجلنوبية 
 ١٩٣  ٨٦  ٦٨  ٣٩  اليابان 
 ٥٣  ٢٣  ١١  ١٩  ايران 

 ٦٥  ٣٢  ١٨  ١٥  كازخستان 
 ٥٧  ٣٣  ١٢  ١٢  تايوان 

 ٤٧  ٢٠  ١٧  ١٠  اوزبكستان 
 ٥٣  ٢٩  ١٤  ١٠  الهند 

 ٣٩  ١٣  ١٧  ٩  ماليزيا 
 ٤٧  ٣١  ٧  ٩  تايلند 

 ٣٨  ١٥  ١٥  ٨  هونغ كونغ 
 ٣٤  ١٨  ١٠  ٦  كوريا الشمالية 

 ٢٥  ١٢  ٩  ٤  اندونيسيا 
 ١٧  ٦  ٧  ٤  سنغافورة 

 ١٤  ٦  ٤  ٤  قطر 
 ١٠  ١  ٦  ٣  الكويت 
 ١٥  ٩  ٣  ٣  الفلبني 

 ١١  ٥  ٣  ٣  السعودية 
 ٧  ٢  ٢  ٣  باكستان 
 ٦  ٣  -  ٣  البحرين 
 ٥  ١  ٢  ٢  االردن 
 ٣٢  ١٤  ١٧  ١  ڤيتنام 

 ١٣  ٩  ٣  ١  منغوليا 
 ٥  ٢  ٢  ١  قيرغيزستان 

 ٥  ٣  ١  ١  ماكاو 
 ٤  ٣  -  ١  طاجيكستان 

 ٥  ١  ٤  -  االمارات 
 ٣  ٢  ١  -  العراق 
 ٣  ٢  ١  -  لبنان 

 ٢  ١  ١  -  افغانستان 
 ٢  ١  ١  -  بنغالدش 

 ١  ١  -  -  عمان 
 ١  ١  -  -  سورية 

 العازمي سادسًا في ٨٠٠ متر
  

  حل محمد العازمي صاحب الفضية في أسياد الدوحة ٢٠٠٦ في 
املركز السادس في سباق ٨٠٠ م بعدما قطع املسافة بزمن ١٫٤٧٫٥١ 
د. وكان العراقي عدنان املنتفج قد أحرز الفضية، والقطري مصعب 
بله، وقطع املنتفج املسافة بزمن ١٫٤٥٫٨٨ دقيقة مسجال رقما قياسيا 
شخصيا، وحل خلف االيراني سجاد مرادي (١٫٤٥٫٤٥د)، وامام القطري 
مصعب بله الذي سجل بدوره رقما قياسيا شخصيا (١٫٤٦٫١٩د). 
وحل السعودي محمد الصاحلي خامسا (١٫٤٦٫٨٦د)، والبحريني 
بالل منصور سابعا واخيرا (١٫٤٩٫٠٣د). وفي منافسات السيدات، 
فقدت البحرينية مرمي يوســـف جمال ذهبية سباق ٨٠٠ م وحلت 

في املركز السادس قاطعة املسافة بزمن ٢٫٠٦٫٠٧ د.
  وكانت الذهبية من نصيب الكازخســـتانية مارغريتا ماتسكو 
(٢٫٠٠٫٢٩د) التي سجلت رقما قياسيا شخصيا، وذهبت الفضية 
للڤيتنامية ثناه هونغ تروونغ (٢٫٠٠٫٩١د)، والبرونزية للهندية 

تينتو لوكا (٢٫٠١٫٣٦د).
  واحرز العداء الســـعودي بندر شراحيلي فضية سباق ٤٠٠ م 
حواجز ضمن رياضة العاب القوى بعد أن قطع املسافة بزمن ٥٠٫٢٩ 
ثانية، وحل خلف الهندي ابراهام غاناباثبالكال (٤٩٫٩٦ث)، وامام 

الياباني ناوهيرو كاواكيتا (٥٠٫٣٧ث).
  واحرز القطري فيمي سيون اوغوندي ذهبية سباق ٢٠٠م وقطع 
اوغونودي املســـافة بزمن ٢٠٫٤٣ ثانية، وحل امام الياباني كنجي 
فوجيميتسو (٢٠٫٧٤ ث) وكانت البرونزية من نصيب االماراتي 
عمر جمعة (٢٠٫٨٣ث). والذهبية هي الثانية الوغونودي في الدورة 

بعد تتويجه في سباق ٤٠٠م الثالثاء املاضي. 

 برجس: «السلة» قدم مستوى مرضيًا
  

   أكد أمني سر احتاد كرة السلة ضاري برجس ان املنتخب الوطني 
قدم مستوى مرضيا قياسا مع إعداده املتواضع لالسياد.

  وقال برجس الذي ترأس وفد منتخب كرة السلة لـ «كونا» ان 
إعداد املنتخب للبطولة، وعدم اقامته ملعسكرات خارجية واقتصار 
مشاركته على اإلعداد الداخلي أثر سلبا على ما قدمه املنتخب في 
مباراته الوحيدة في البطولة أمام املنتخب الفلبيني والتي خسرها 
أزرق السلة بفارق ٧ نقاط. وأضاف انه كان مقررا ان يقابل املنتخب 
الوطني منتخبي كوريا الشمالية وهونغ كونغ، اال أن أعضاء الوفد 
فوجئوا لدى وصولهم الى غوانزو ان مبارياتهم في البطولة تقتصر 

على مباراة واحدة أمام املنتخب الفلبيني.
  وأشار برجس الى أن املنتخب الفلبيني الذي تغلب على منتخبنا 
بفارق ٧ نقاط قد تغلب على املنتخب القطري بطل اخلليج بفارق ٢٢ 

نقطة، ما يعكس قوة الفريق وقدرات العبيه الفنية والبدنية.
  واعتبر ان هذه املشاركة املتواضعة في االسياد حققت األهداف 
املرجوة منها وكانت «فرصة لالعبني الكتساب اخلبرة عبر احتكاكهم 
بالالعبني اآلســـيويني الذين أعدوا لهـــذه الدورة بصورة محترفة 

وانتظموا في معسكرات خارجية لفترات طويلة». 

الكويتي واآلســـيوي   أهدى رئيس االحتادين 
ونائب رئيس االحتاد الدولي للرماية الشيخ سلمان 
احلمود امليداليات التـــي حققها املنتخب الوطني 
للرماية في اآلسياد الى صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
   وكان املنتخـــب الوطني للرمايـــة قد حقق ٦ 
ميداليات (٣ ذهبيات و٣ فضيات)، وقال احلمود ان 
هذا الفوز ما كان ليتحقق لوال فضل اهللا سبحانه 
وتعالى، ثم بالدعم الكبير من صاحب السمو األمير 
، الذي ال يتواني في تقدمي الدعم املادي واملعنوي 

ألبنائه في نادي الرماية.
   كما عبر عن سعادته وتشرفه بتلقي نادي الرماية 
برقية تهنئة من صاحب السمو األمير حيث عبر 
سموه فيها عن خالص تهانيه مبناسبة إجنازات 
الرماية الكويتية، وأشاد سموه بالروح الرياضية 
العالية التي حتلى بها الالعبون وباألداء الرائع، مؤكدا 
سموه أن هذا الفوز لم يأت من فراغ وإمنا نتيجة 
للجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على االحتاد 

الكويتي للرماية لالرتقاء مبستوى اللعبة.

   واكد احلمود أن برقية التهنئة التي تفضل بها 
صاحب السمو األمير وسام على صدورنا جميعا 
وأن ما حتقق بتوفيق من اهللا والدعم املباشر من 
سموه، وأن كلمات سموه ستظل خالدة لبذل املزيد 

من اجلهد والعطاء للكويت الغالية.
   كمـــا أهدى احلمود هذا الفوز الى ســـمو ولي 
العهد الشـــيخ نواف األحمد، وتقدم بالشـــكر الى 
الشيخ مشعل األحمد نائب رئيس احلرس الوطني 
األب الروحي للنادي، على دعمه الدائم ألبنائه في 
نادي الرماية وتشجيعه املتواصل لهم. كما شكر 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
واحلكومة الرشيدة على دعمهم املتواصل للرماية 

الكويتية.
   وتقدم بالشكر ايضا الى رئيس املجلس األوملبي 
اآلســـيوي ورئيس اللجنة األوملبية الشيخ أحمد 
الفهد على دعمه وتشجيعه املتواصل ورفع روح 
الفريق املعنوية، مشيدا بالدور الكبير واملشرف 
الذي يبذله في قيادة احلركة الرياضية اآلسيوية 

بصورة مثالية ومنوذجية. 

 فضية «الكرة» لإلمارات


