 28رياضة

الجمعة  19تشرين الثاني  2010العدد 1272

آسياد غوانغزو 2010

ّ
برونزية للبنان هدية من باولي والصني خارج السرب
ّ
دونت العبة التايكواندو أندريا باولي
ميداليات آسياد
اسم لبنان في الئحة
ّ
 2010في الصني لترفع الغلة العربية
الى أربع ،يأتي في مقدمها األردني نبيل
حسن بذهبية ،واستمرت السيطرة
املطلقة للصني على جدول امليداليات
بانتظار ألعاب القوى
أهدت اللبنانية أندريا باولي لبنان
برونزية التايكواندو لوزن دون 57
كلغ في دوري األل��ع��اب اآلسيوية الـ
 ،16ال��ت��ي ت��ق��ام ف��ي مدينة غوانغزو
الصينية.
وخسرت باولي في نصف النهائي
 4-1أمام الكورية الجنوبية لي سونغ
ه���اي ،ال��ت��ي أح����رزت ال��ل��ق��ب بتغلبها
ف����ي ال���ن���ه���ائ���ي ع���ل���ى ال���ص���ي���ن���ي���ة هو
يوجيو بالتفوق .وعادت البرونزية
الثانية ال��ى اإليرانية س��وزان حجي
ب��ورغ��ول��ي ب��خ��س��ارت��ه��ا أمام
ال��ص��ي��ن��ي��ة ي���وج���ي���و  3-0في
نصف النهائي.
وس����ب����ق ل���ب���اول���ي أن ّ
دونت
اسمها في دورة ألعاب البحر
األب���ي���ض امل��ت��وس��ط األخيرة
ف��ي بيسكارا اإلي��ط��ال��ي��ة عام
 ،2009حيث ه��زم��ت العبات
م��ن ط���راز ع��امل��ي وم���ن قارات
مختلفة ،منهن بطلة اليونان
ف��ي التمهيدي وبطلة مصر
ف���ي ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي وبطلة
فرنسا في املباراة النهائية.
وأه��دى األردن��ي نبيل حسن
طالل أول ذهبية للعرب (وزن
 80ك���ل���غ) ف���ي التايكواندو،
ب�����ف�����وزه ف�����ي ال���ن���ه���ائ���ي على
األف���غ���ان���ي ن�����زار ب���ه���وي .3-4
أكد رئيس املجلس
ون��ال ك��ل م��ن اإلي��ران��ي فرزاد
االوملبي اآلسيوي الشيخ
عبد الله والصيني لني جاو
احمد الفهد (الصورة)
م��ي��دال��ي��ة ب���رون���زي���ة .وكانت
بعد لقائه رئيس
األردنية دانا توران حيدر قد
االوملبية اللبنانية
أح���رزت فضية وزن دون 46
ك��ل��غ .وك���ان ال��ك��وي��ت��ي محمد
انطوان شارتييه
الرجيبي قد أحرز فضية في
استمرار دعمه للبنان
البولينغ.
الرياضي مبديًا تقديره
السباحة ...للصني
الجواء االجتماع مع
أن�����ه�����ت ال�����ص��ي��ن منافسات
الوزير علي عبد الله،
ال����س����ب����اح����ة ف�����ي ق����م����ة الهرم
للمجيء
وأبدى استعداده
ب���رص���ي���د  54م���ي���دال���ي���ة (24
الى لبنان لالحتفال
ذه����ب����ي����ة و 16ف���ض���ي���ة و14
برونزية) مقابل  39لليابان
بوضع الحجر االساس
ّ
( 9ذه�����ب�����ي�����ات و 18فضية
ملبنى الوزارة ،معبرًا
و 12ب��رون��زي��ة) و 13لكوريا
عن ارتياحه للعالقة
ال��ج��ن��وب��ي��ة ( 4ذه���ب���ي���ات و3
النوعية بني الوزارة
ف���ض��� ّي���ات و 8برونزيات).
واللجنة.
وح�����ط�����م ال����س����ب����اح الصيني
ي��ان��غ س���ون ال��رق��م اآلسيوي
حرة
ف������ي س�����ب�����اق  1500م
ً
واق���ت���رب م��ن ال��رق��م ال��ع��امل��ي مسجال
 14:35:43دق�����ي�����ق�����ة ،وت������ق������دم على
ال��ك��وري الجنوبي ب��ارك ت��اي هوان،
والبرونزية للصيني لني جانغ.
وت���ق���ام س���ب���اق���ات ال��غ��ط��س ب�����دءًا من
 22ال����ح����ال����ي وت����������وزع خ��ل�ال����ه����ا 10
ميداليات.
الرماية...كورية
في الرماية ،اقتربت كوريا الجنوبية
من
م����ن ال���ص�ي�ن ب���ع���دم���ا ح���ص���دت ً 3
 4ذه���ب���ي���ات م����ق����ررة ال�����ي�����وم ،رافعة
رص��ي��ده��ا ال����ى  13م��ي��دال��ي��ة ذهبية
م���ق���اب���ل  15ل���ل���ص�ي�ن ،ال����ت����ي أحرزت
واحدة فقط في الرماية.
وفتح الكوري بارك بيونغ تايك باب
االنتصارات وأح��رز ذهبية املسدس
امل��رك��زي ال��س��ري��ع  25م ،وت��ق��دم على
الصيني ي��ادون��غ ليو بعد منافسة
شديدة حسمها في الجولة األخيرة،
وذه����ب����ت ال����ب����رون����زي����ة ال�����ى الهندي
ف��ي��ج��اي ك��وم��ار .وب���ات ب��ي��ون��غ تايك

اجتماع
شارتييه
والفهد

العبة التايكواندو اللبنانية أندريا باولي تحتفل ببرونزيتها في غوانغزو (هان غوان ـ أ ب)

غلة
رفعت باولي ّ
العرب إلى أربع
ميداليات وكانت أحرزت
ميدالية في دورة
المتوسط

ج���ون���غ ه���ي���ون م��ن��ت��خ��ب ك���وري���ا الى
إح���راز الذهبية ( 3.489نقطة) أمام
كازاخستان ،وجاءت الصني ثالثة.
وال تزال الفرصة سانحة أمام كوريا
ّ
ألن ال���ص���راع ال ي����زال م��ف��ت��وح��ًا على
 10ميداليات في هذه الرياضة (44
ّ
ميدالية) التي تعد ثالث أه��م لعبة
م���ن ح��ي��ث ع���دد األل���ق���اب املخصصة
لها بعد السباحة والغطس ()10+38
وألعاب القوى (.)47

( 44عامًا) أول رام آسيوي يستطيع
أن ي��ح��رز ذهبية مسابقته أك��ث��ر من
م���رة ف��ي م���دى  20ع��ام��ًا ،ب��ع��دم��ا فاز
ب��ه��ا ف���ي آس���ي���اد ب��ك�ين  1990ث���م في
آسياد بانكوك .1998
واس���ت���ول���ى ال���ك���وري ال��ج��ن��وب��ي هان
ج�ين س��ي��وب ع��ل��ى ذه��ب��ي��ة البندقية
ّ
 50م  3أوض��اع للفردي ،وتقدم على
م��واط��ن��ه ك��ي��م ج���ون���غ ه���ي���ون ،وجاء
ال��ص��ي��ن��ي ك��ي��ن��وان ج���و ث��ال��ث��ًا .وكان
م��ن الطبيعي أن ي��ق��ود ج�ين سيوب

اك��ت��ف��ت ال��ص�ين بذهبية ف��ي سباقي
ال���ج���ب���ال (ب����اي����ك����ي) ض���م���ن مسابقة
ال��دراج��ات أحرزتها تشنغيوان رين
في سباق اختراق الضاحية ،بعدما
استغرقت  1:45:35:82ساعة ،وحلت
أم��ام مواطنتها كينغالن شي ،فيما
ذهبت البرونزية ال��ى اليابانية ري
كاتاياما.
وأح����������رز ت����ش����ون ه���ي���ن���غ ت����ش����ان من
ه��ون��غ ك��ون��غ ذهبية س��ب��اق اختراق
ال��ض��اح��ي��ة ال��خ��اص ب��ف��ردي الرجال
ب��زم��ن  2:11:33:91س��اع��ت�ين ،وتقدم
ع���ل���ى ال���ي���اب���ان���ي ك���وه���ي ياماموتو
والصيني جيجيانغ دوان .وشارك
اللبناني يوسف بو كرم في السباق

ّ
نصف ميداليات املضمار للصني

• كرة السلة •

محاولة لسماحة للتسجيل (بروفوتو)

وح��ل ف��ي امل��رك��ز ال���ـ 11ب��ف��ارق لفة عن
املتصدر .وكانت الصني قد حصدت
نصف ميداليات املضمار بإحرازها
 5ميداليات من  10مقابل  2لكوريا
ال��ج��ن��وب��ي��ة وواح�����دة ل��ك��ل م���ن هونغ
ك����ون����غ وأوزب�����ك�����س�����ت�����ان وماليزيا.
وتتضمن مسابقة ال��دراج��ات أيضًا
س��ب��اق��ي «ب���ي ام اك���س» و 4سباقات
على الطريق.
التجذيف :خطفت الصني  6ذهبيات
م�����ن أص������ل  7ف�����ي ال�����ي�����وم األول من
م����ن����اف����س����ات ال�����ت�����ج�����ذي�����ف ،فظفرت
ب����ذه����ب����ي����ات ال������زوج������ي بمجذافني،
وال����زوج����ي ب��م��ج��ذاف�ين وزن خفيف
وال����رب����اع����ي ف����ي م���ن���اف���س���ات الرجال
والسيدات ،وأفلت منها الرباعي وزن
خفيف للرجال ونال ذهبيته اليابان.
وتختتم منافسات التجذيف ،اليوم
الجمعة ،بسبعة سباقات أيضًا.
وذه���ب���ت ذه��ب��ي��ت��ا رف���ع األث���ق���ال لهذا
ال��ي��وم ال���ى ك��ازاخ��س��ت��ان ع��ب��ر الرباع
ايليني ايليا وزن دون  94كلغ بعدما
رفع ما مجموعه  394كلغ ( 175خطفًا
و 219ن���ت���رًا) ،وت���ق���دم ع��ل��ى اإليراني
فاربود أصغر إبراهيمي ( 393كلغ:
 ،)210+183وال��ك��وري الجنوبي كيم
م��ي�ن ج�����اي ( 383ك���ل���غ.)205+178 :

وح�����ل ال����س����وري ع���ل���ي ج���دي���د رابعًا
ف���ي امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��دم��ا رفع
 325ك��ل��غ ( ،)175 +150والسعودي
شوقي القيسوم سادسًا ( 300كلغ:
 )160+140وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي صخر
قالجة سابعًا ( 292كلغ)161+131 :
وال��ك��وي��ت��ي ح��م��ي��د ال��ع��ت��ي��ب��ي ثامنًا
( 256ك���ل���غ )145 +111 :والقطري
سعيد ال��دوس��ري تاسعًا ( 210كلغ:
 .)120 + 90وف��ي منافسات دون 75
كلغ للسيدات ،فازت الكازاخستانية
س��ف��ت�لان��ا ب���ودوب���ي���دوف���ا بالذهبية
مجموعة من  287كلغ
بعدما رفعت ّ
( ،)157+130وحلقت أم��ام الصينية
ل�����ي ك������او ( 265ك����ل����غ،)147+118 :
وك������ان������ت ال�����ب�����رون�����زي�����ة م������ن نصيب
ال��ك��ازاخ��س��ت��ان��ي��ة األخ������رى تاتيانا
خ���روم���وف���ا ( 250ك���ل���غ.)135+115 :
َ
األوليني
وأح��رزت كوريا الذهبيتني
في املبارزة للفردي :السيف للرجال
والحسام للسيدات.
¶ أض���ح���ت غ���ل���ة ال���ص�ي�ن ف����ي نهاية
ال��ي��وم ال��س��ادس  202م��ي��دال��ي��ة (109
ذه��ب��ي��ة و 47ف��ض��ي��ة و 46برونزية)
م��ق��اب��ل  107ل��ك��وري��ا ال��ج��ن��وب��ي��ة (37
و 30و )40و 104ل��ل��ي��اب��ان ( 21و45
و.)38

هوبس يواصل إخفاقاته واليوم افتتاح املرحلة السابعة
واصل هوبس مسلسل نتائجه املخيبة
فخسر أمام مضيفه أبناء أنيبال زحلة
( 71-54األرباع ،49-37 ،27-25 ،13-15
 )71-54في املباراة التي أقيمت على
ملعب مجمع املر في ختام املرحلة
السادسة من بطولة بنك ميد في كرة
السلة .وكان أفضل مسجل ألنيبال
األميركي تيرانس شانون بـ 32نقطة
مع  18متابعة وأربع سرقات ،وأضاف

جهاد املر  12نقطة واألميركي بنجامني
ريمون 6نقاط مع  10متابعات ،بينما
كان األميركي وليام بيرد األفضل
في هوبس بـ 30نقطة مع  8متابعات،
وأضاف محمد همدر  12نقطة مع 8
متابعات .قاد اللقاء الحكام اليوناني
الزاروس فورياديس واللبنانيان رباح
نجيم وعادل خويري.وتفتتح اليوم
املرحلة السابعة بمباراة واحدة تجمع

بني بيبلوس وضيفه انترانيك في قاعة
عمشيت (الساعة  ،)19:30ويلتقي غدًا
الحكمة مع هوبس في قاعة النادي
الرياضي غزير (الساعة  ،)16:00وتقام
مباراة «دربي زحلة» بني الشباب حوش
األمراء وأنيبال في القلبني األقدسني
(الساعة  ،)16:00وتختتم األحد ّ
بقمة
بني املتحد والرياضي في طرابلس
(الساعة .)21:45

