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االثنني ٢٦ يوليو ٢٠٢١ دورة األلعاب األوملبية الصيفية - طوكيو ٢٠٢٠

٢٣ يوليو  -  ٨ أغسطس ٢٠٢١

الوفد اإلعالمي ـ طوكيو

تستأنف املنافســات التأهيلية في 
لعبة الرماية مســابقة «ســكيت» فجر 
اليوم االثنني، حيث يخوض بطال الكويت 
عبداهللا الرشيدي ومنصور الرشيدي 
املرحلة الثانية من التصفيات بجولتني 
يتحدد على ضوئهما املتأهلون للمرحلة 
النهائيــة وهم أصحاب املراكز الســتة 
األولى من أصل ٣٠ العبا مشــاركا في 

التصفيات.
وكان الراميــان عبداهللا الرشــيدي 
ومنصور الرشــيدي أنهيا منافســات 
املرحلة األولى من التصفيات التي جرت 
على ميادين أساكا األوملبية، حيث جنح 
عبداهللا في تسجيل ٧٤ طبقا من اصل 
٧٥، بينما ســجل منصور ٧١ طبقا من 
أصل ٧٥، على أن تستكمل املرحلة الثانية 
اليــوم االثنني بواقــع جولتني لتحديد 

الرماة الستة املتأهلني للنهائيات.
وحقق عبداهللا الرشيدي بداية قوية 
في منافســات اجلوالت الثالث األولى 
متكن من خاللها احتالل املركز السادس 
متساويا مع أربعة رماة آخرين وبفارق 
طبــق واحد عن صاحبــي املركز األول 
بالتســاوي الفرنســي ايريك ديلونيه 
واألميركي فينســنت هانكوك، وكانت 
بدايتــه مثاليــة، حيث ســجل الدرجة 
الكاملة في اجلولتــني االولى والثانية 
بتصويب ٢٥ طبقا من أصل ٢٥، وأخفق 
فــي إصابة أحــد األطباق فــي اجلولة 
الثالثــة ليســجل ٢٤ مــن ٢٥، ليصبح 

الناجت اإلجمالي له ٧٤ من ٧٥ في ختام 
اجلولة الثالثة.

وقــدم منصــور الرشــيدي صورة 
جيدة في ظهوره االول على مســتوى 
دورات األلعــاب األوملبية، حيث متكن 
مــن تصويب ٢٤ طبق من اصل ٢٥ في 
اجلولتني األولى والثانية، بينما تراجع 
في اجلولة الثالثة وفقد طبقني ليسجل 
٢٣ مــن ٢٥ لتصبح النتيجة اإلجمالية 

للرشيدي ٧١ من ٧٥.
الفضل رابعًا

مــن جانبــه، احتل العــب الكويت 
عبدالرحمــن الفضل املركــز الرابع في 
اجلولــة الثالثــة لتحســني املراكز في 
مسابقة التجديف (فرديـ  رجال) مسجال 
زمنــا قدره ٨٫٥٦٫٨٣ دقائق، ليتبقى له 

آخر سباق يخوضه في ٢٩ اجلاري.
وكان الفضل فقد فرصته في التأهل 
للدور ربع النهائي في اجلولة املاضية 

(الثانيــة) بعدمــا جاء رابعا، مســجال 
زمنا قدره ٩٫٠٤٫٧٣ دقائق في السباق 
الذي أقيم على خليج طوكيو ليخوض 
منافسات الترضية على حتسني املراكز 

ورفع معدل التصنيف العاملي.
وفد القوى إلى طوكيو

مــن جانب آخر، غادر مســاء امس 
وفــد منتخبنا الوطنــي أللعاب القوى 
الى العاصمة اليابانية طوكيو، ويضم 
الوفد املدرب الوطني بدر عباس والالعب 
يعقــوب اليوحــة والالعبــة مضاوي 
الشــمري. ومن املقــرر ان يدخل الوفد 
الى القرية االوملبية مباشرة عند وصوله 
الى طوكيو. وتنطلق منافسات مسابقة 
العاب القوى لالعبة مضاوي الشمري 
في ٣٠ اجلاري في ســباق ١٠٠م، بينما 
يشــارك الالعب يعقوب اليوحة في ٣ 
أغسطس املقبل في سباق ١١٠م حواجز.
وقال املدرب بــدر عباس إن نتائج 

إيران حتتفل بالبطل املمرض فروغي
احتفت إيران بجواد فروغي، املمرض 
العامل في أحد املستشفيات التي يديرها 
احلرس الثوري للجمهورية اإلسالمية، 
غــداة فــوزه بذهبيــة مســدس الهــواء 

املضغوط ١٠م في دورة طوكيو 
٢٠٢٠، مانحا بالده ميدالية 

أوملبية «تاريخية» في 
هذه املسابقة.

وحقق فروغي 
(٤١ عامــا) فــي 
مشاركته األولى، 
رقما أوملبيا مع 
نقطــة،   ٢٤٤٫٨
علــى  متقدمــا 
الصربــي دامير 

ميكيتش (٢٣٧٫٩) 
والصيني وي بانغ 

.(٢١٧٫٦)
ونشــرت صحف 

عدة صادرة في طهران، 
صورته على الصفحة األولى.

وكتبت صحيفة «إيران» احلكومية، 
إن «فروغي كتب التاريخ برمية من ذهب»، 
مشــيرة إلى أنها املرة األولى التي حترز 
فيها اجلمهورية اإلســالمية ميدالية في 

هذه املسابقة خالل األلعاب األوملبية.
ونشرت صحيفة «جوان» احملسوبة 
على احملافظني املتشددين، صورة فروغي 
وهو يؤدي التحية العسكرية خالل عزف 
النشــيد الوطني بعــد تقليده 

ميداليته.
وســائل  ووفــق 
إعالم محلية، سبق 
لفروغي أن أصيب 
بڤيروس كورونا 
فــي أغســطس 
٢٠٢٠، وســاهم 
عملــه  خــالل 
فــي  ممرضــا 
التــي  اجلهــود 
القطاع  يبذلهــا 
الصحي ملواجهة 
كوڤيد-١٩ في إيران، 
أكثــر دول الشــرق 
األوسط تأثرا باجلائحة.
بــث  فــوزه،  وبعيــد 
التلفزيون الرسمي تقريرا مباشرا من 
مستشفى بقية اهللا. وعبر زمالء لفروغي 
عن فرحتهم بـ «فوز أول ممرض» إيراني 

يشارك في األلعاب.

البعثة السورية: قصة األخوان ماسو غير صحيحة
لم تنته الرواية السورية في األلعاب األوملبية املقامة 
في طوكيو مع خروج أصغر مشــاركة فيها هند ظاظا 
(١٢ عاما)، بل عادت إلى األضواء مع شــقيقني ينافس 
أحدهما حتت العلم السوري، واآلخر في فريق الالجئني.

وقد غزت صورة األخوين محمد وعالء ماسو وسائل 
التواصل االجتماعي وهمــا يتعانقان اجلمعة املاضي 
خالل حفل االفتتاح الرسمي لألوملبياد. حتى أن بعض 
القنوات اإلخبارية والوكاالت العاملية ذهبت إلى نشــر 
الصورة والقول إن األخوين التقيا في العاصمة اليابانية 
بعد سنوات من الفراق بينهما بسبب احلرب السورية.

يقول مدير املكتب الصحافي لالحتاد الرياضي العام 
السوري املرافق اإلعالمي للبعثة السورية إلى أوملبياد 
طوكيو صفوان الهندي إن «الصورة أخذت أبعادا أكثر 
مما نتخيل.. القصة غير صحيحة على اإلطالق. محمد 
وعالء يعيشان مع بعضهما البعض في أملانيا، ووصال 

إلى طوكيو معا»، الفتا إلى أن «قسما كبيرا من عائلتهما 
اليزال يعيش في سورية».

وأضاف أن اللقاء في حفل االفتتاح هو «لقاء عفوي بني 
أخوين. لكن بعض وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي 

ساقت األمور إلى منحى آخر».
ويشارك محمد ماسو مع البعثة السورية في رياضة 
الترياثلون فيما ينافس عالء في الســباحة مع منتخب 
الالجئني الذي يضم أيضا الســباحة السورية يسرى 
مارديني التي حملت العلم في افتتاح طوكيو وســبق 

أن شاركت حتت الراية نفسها في أوملبياد ريو ٢٠١٦.
ويشير الهندي إلى أن «عالء ماسو هو من قرر املشاركة 
مع منتخب الالجئني وغير صحيح أنه طلب املشاركة مع 
البعثة السورية ومت رفضه.. وهناك العديد من الالعبني 
السوريني الذين يعيشــون خارج سورية وينافسون 
حتت علمها، على غرار محمد الصباغ (ترياثلون) مثال».

شهد اليوم الثاني من منافسات التنس لدى السيدات 
في أوملبياد طوكيو مفاجأتني كبريني متثلتا بخروج 
املصنفة أولى عامليا األسترالية آشلي بارتي والتونسية 
أنس جابر إحدى املرشحات للمنافسة على اللقب، 
من الدور األول، فيما عبرت اليابانية ناومي أوساكا 
بســهولة الى الدور الثاني في أولى مبارياتها منذ 

خروجها اجلدلي من روالن غاروس.
وسقطت بارتي (٢٥ عاما) املتوجة منذ أسبوعني 
ببطولــة وميبلدون، ثالثة البطوالت األربع الكبرى، 
أمام اإلسبانية سارة سوريبيس تورمو املصنفة ٤٨ 
عامليا ٦-٤ و٦-٣. وبعد أن حصلت على شرف إضاءة 
املرجل في ختام حفل االفتتاح إيذانا بانطالق األلعاب، 
عادت أوساكا املصنفة ثانية عامليا الى املنافسات بعد 
خروجها اجلدلي قبل مباراتها في الدور الثاني من 
روالن غاروس. وحققت الفوز في مباراتها في الدور 
األول ضد الصينية سايسي جينغ ٦-١، ٦-٤ لتضرب 
موعدا مع السويسرية فيكتوريا غولوبيك الفائزة على 
الكولومبية ماريا كاميال أوسوريو سيرانو ٦-٤، ٦-١.
وبعد أن أصبحــت أول العبة عربية تبلغ الدور 

ربع النهائي من بطولة وميبلدون وأول العبة عربية 
حتقق لقبا ضمن رابطة دورات احملترفات، وصلت 
جابر الى طوكيــو والتوقعات عالية حلصد ميدالية 

من أي لون.
إال أن املصنفة ٢٣ عامليا ســقطت في االمتحان 
األول أمام اإلسبانية كارال سواريس نافارو (٢٠٦) 

بنتيجة ٦-٤، ٦-١ لتكون عودتها الى البالد باكرة.
ولدى الرجال، أعلن البريطاني أندي موراي املتوج 
بذهبية لندن ٢٠١٢ وريو ٢٠١٦ انسحابه من منافسات 
الفردي بسبب مشاكل عضلية قبل ساعات من مباراته 

مع الكندي فيليكس أوجيه- ألياسيم.
وتغلب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس على 
األملاني فيليب كولشرايبر ٦-٣ و٣-٦ و٦-٣، ليضرب 

موعدا مع األميركي فرانسيس تيافو.
ولم يواجه األملاني ألكســندر زفيريف املصنف 
خامسا عامليا صعوبة في تخطي التايواني ين- هسون 
لو عليه ٦-١،٦-٣ ليضرب موعدا مع الكولومبي دانيال 
إيالهي غاالن الفائز علــى املصري محمد صفوت 

.٧-٥، ٦-١

اعتقال «الهارب» األوغندي
أعلنت وســائل إعــالم أوغندية أنه مت 
حتديد مكان الرياضي األوغندي جوليوس 
ســيكيتوليكو رافــع األثقــال (٢٠ عامــا) 
واعتقالــه، وذلــك بعد أن اختفــى يوم ١٦ 
اجلاري عقب وصوله إلى منطقة أوساكا 
باليابان للمشاركة في أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠.
ونقل راديو فرنسا الدولي عن مصادر 
بالسلطات األوغندية قولها إنه «مت احتجاز 
سيكيتوليكو، الذي لم يجر اختبار الكشف 
عن ڤيروس كورونا املستجد (كوڤيدـ  ١٩) 
مثل بقية الالعبني املشاركني في األوملبياد، 
وهو األمر الذي شــددت عليه الســلطات 
احملليــة». ونشــرت الســلطات صــورة 
لســيكيتوليكو عقب عودتــه إلى أوغندا، 

حيث كان مسؤولون من وزارة اخلارجية 
األوغنديــة ووزارة الرياضة في انتظاره 
مبطار إنتيبي. وأوضحت وزارة اخلارجية 
األوغندية، في بيان، أن الرياضي سيقضي 
ليلته الثانية رهن االعتقال بسبب «انتهاكه 
قواعد سلوك» الفريق األوملبي األوغندي، 

مشيرة إلى أنه سيتلقى دعما نفسيا.
يذكــر أن ســيكيتوليكو فــاز مؤخــرا 
بامليداليــة البرونزية فــي بطولة أفريقيا 
لرفع األثقــال، إال أنه فقد األمل في القدرة 
على املنافسة في أوملبياد طوكيو، وفر من 
الفندق الذي يقيم فيه بعد أن ترك رسالة 
أوضح فيهــا أنه يريد البقــاء في اليابان 

للعثور على وظيفة.

مفاجأة.. ُأنس وبارتي تودعان 
وانسحاب موراي

«األوملبية» تدعم تغيير اجلداول بسبب احلرارة املرتفعة

عائلة آبي تتزين بالذهب األوملبي

زينت عائلة آبي بالذهب بعد أن توج 
كل من الياباني هيفومي وشقيقته أوتا 
بلقــب منافســات اجلودو فــي أوملبياد 

طوكيو، في يوم حافل للبلد املضيف.
وكانــت أوتا أول من توجت بالذهب 
في وزن ٥٢ كلغ للسيدات، متفوقة على 
الفرنسية أماندين بوشار في النهائي.

وحصلت ابنة الـ٢١ عاما على التشجيع 
من أخيها فــي قاعة «نيبون بودوكان» 

قبل أن يخطف بدوره ذهبية ٦٦ كلغ على 
حساب اجلورجي فازا مارغفيالشفيلي.

ثنائية األخوين آبي رفعت عدد ذهبيات 
البلــد املضيف الى أربعة (خمســة في 
املجموع) بعد أن أصبح يوتو هوريغومي 
أول بطــل أوملبي في رياضة الســكايت 
بورد، فيما حققت يوي أوهاشي املفاجأة 
بفوزها بســباق ٤٠٠ متــر متنوعة في 

السباحة.

أعلنت اللجنة األوملبية الدولية أنها ستدعم أي خطط تتعلق 
بتغيير جدول املنافسات في أوملبياد طوكيو إذا لزم األمر 

بسبب االرتفاع الشديد في درجات احلرارة والرطوبة.
وذكرت صحيفة «جابــان تاميز» اليابانية أن الرياضيني 
الذين يخوضون العديد من املنافسات بأوملبياد طوكيو 
شــكوا من أن املنافسة في منتصف النهار، حيث تصل 
درجات احلرارة أو تتجاوز ٣٣ درجة مئوية، أعاقت أداءهم.
وزادت الرطوبة املرتفعة من الشعور بعدم االرتياح، ولم 
يجد الرياضيــون أي راحة في أكياس الثلج واخلراطيم 
التي تنفث الهواء البارد، كجزء من سلسلة من اإلجراءات 
االحترازية التي اتخذها املنظمون حملاربة احلرارة اخلانقة.

ووفقا للصحيفة، قاد نوفاك ديوكوڤيتش ودانييل مدڤيديڤ 
-أفضل العبني للتنس في العالم - دعوات للمنظمني لنقل 
املباريات إلى وقت متأخر من بعد الظهر إلنقاذ الالعبني من 
الظروف اخلانقة. وفي هذا الصدد، قال مدير الرياضات 
في اللجنة األوملبية الدولية كيــت ماكونيل، في مؤمتر 
صحافي، إنه مت وضع جداول املنافسة بحيث تتجنب قدر 
اإلمكان أشد فترات اليوم حرارة، ولكن هذا غير ممكن مع 
كل رياضة. وأضاف ماكونيل أنه «بشكل عام يعمل األمر 
جيدا، ويبحث االحتاد الدولي للتنس املوضوع وسنقوم 

بدعمهم في أي إجراءات يتطلعون إليها».

عبداهللا ومنصور الرشيدي يبحثان عن الذهب اليوم
مــج  نا لبر ا

اإلعدادي للبطل 
اليوحــة  يعقــوب 

مضــاوي  والبطلــة 
الشمري كانت ممتازة من 

خالل املعسكرات التدريبية التي 
أقيمت في تركيا واملشــاركة في 

العديد مــن البطوالت الدولية في 
أوروبا وأفريقيــا وآخرها البطولة 

العربيــة بتونس، والتــي توج فيها 
اليوحــة بامليدالية الذهبيــة في ١١٠م 
حواجــز، مضيفــا أن البطلة مضاوي 
الشــمري متكنت مــن حتطيــم الرقم 
القياســي الكويتي ملسابقة ٦٠م داخل 
الصاالت و١٠٠م و٢٠٠م خارج الصاالت.
وأوضح دشتي أن اليوحة والشمري 
يتمتعان بصحة بدنية ونفسية عالية 
من أجل املنافسة في العرس الدولي 

الرياضي الكبير الذي يضم أبطاال 
من مختلف دول العالم.


