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ّ
ّ
الصني تواصل سطوتها وأول ميدالية للعرب
واص �ل��ت ال�ص�ين س�ط��وت�ه��ا الذهبية
ع � �ل ��ى م � �ي� ��دال � �ي� ��ات دورة األلعاب
اآلسيوية الـ ،16التي تقام فعالياتها
ف� ��ي م ��دي� �ن ��ة غ� ��وان � �غ� ��زو الصينية،
ورفعت الدولة املضيفة رصيدها الى
 92ميدالية ( 53ذهبية و 20فضية
و 19ب ��رون ��زي ��ة) م �ق��اب��ل  49لكوريا
ال�ج�ن��وب�ي��ة ( 18ذه�ب�ي��ة و 13فضية
و 18برونزية) و 61لليابان ( 13و25
و .)23وعلى املستوى العربي ،باتت
ال�ك��وي��ت األول� ��ى ال �ت��ي ت��دخ��ل جدول
ترتيب امليداليات بفضية واحدة.
وأحرز الكويتي محمد الرجيبي أول
م�ي��دال�ي��ة ل�ل�ع��رب ع�ن��دم��ا ح�ص��ل على
فضية فردي البولينغ بحلوله خلف
الفيليبيني انغلبرتو ريفيرا وامام
الفيليبيني اآلخر فريديريك اونغ.
وت ��اب� �ع ��ت ال� �ص�ي�ن س �ي �ط��رت �ه��ا على
امل �س��اب��ح واح �ت �ك��اره��ا ش �ب��ه املطلق
ل �ل �م �ع��دن األص � �ف ��ر ب �ع��د أن أحرزت
م � � �ج � ��ددًا  5ذه � �ب � �ي� ��ات ج � ��دي � ��دة من
أص��ل  ،7ورف �ع��ت رص�ي��ده��ا ف��ي هذه
ال��ري��ا ّض��ة ال ��ى  14ذه �ب �ي��ة م ��ن اصل
 ،19وزع��ت في االي��ام الثالثة االولى،
م� �ق ��اب ��ل  4ل� �ل� �ي ��اب ��ان وواح� � � � ��دة فقط
لكوريا الجنوبية .وأح��رز الصيني
ج��ي وو ل��و ذه�ب�ي��ة  50م ح��رة بزمن
 22.37ثانية ،وتقدم على اليابانيني
ماسايوكي كيشيدا ورامارو هارادا.
وحققت مواطنته تشانغ غاو ذهبية
 50م ظ�ه�رًا ب��زم��ن  27.45ثانية أمام
اليابانية آي��ا ت�ي��راك��اوا ومواطنتها
تيان لونغزو جو .وأحرزت الصينية
ل�ي��وي��ان��غ ج �ي��او ذه�ب�ي��ة س �ب��اق 200
م ف � ��راش � ��ة ب� ��زم� ��ن  2:05:72دقيقة
أم� ��ام ال �ي��اب��ان �ي��ة ن��ات �س��وم��ي هوشي
والكورية الجنوبية هاي را تشوي.
ك ��ذل ��ك أح � � ��رزت ي ��وي ��ن ش � ��او ذهبية
س �ب��اق  400م ح ��رة ق��اط �ع��ة املسافة
ب� ��زم� ��ن  4:05:58دق� � ��ائ� � ��ق ،وتركت
ال� �ف� �ض� �ي ��ة مل ��واط� �ن� �ت� �ه ��ا ج �ي �ن ��غ ليو
والبرونزية للكورية الجنوبية سيو
يون جيونغ.

وأك �م��ل منتخب ال��رج��ال الخماسية
بفوزه بذهبية سباق التتابع  4مرات
 200م حرة بزمن  7:07:68دقائق أمام
اليابان وكوريا الجنوبية.
وك ��ان ��ت ال��ذه �ب �ي �ت��ان األخ� ��ري� ��ان من
نصيب ال�ي��اب��ان عبر ري��و تاتييشي
ف ��ي س �ب��اق  100م ص� ��درًا ومواطنه
ال�ي��اب��ان��ي ري��وس��وك��ي اي��ري��ي ذهبية
سباق  200م ظهرًا.
وتقاسمت الصني وكوريا الجنوبية
امليداليات العشرين التي وزعت في
م�س��اب�ق��ة ال��رم��اي��ة ف��ي األي ��ام الثالثة
االول � � � ��ى ،ب �ع ��دم ��ا اض� ��اف� ��ت ال � �ي� ��وم 5
م�ي��دال�ي��ات ال ��ى رص�ي��ده��ا ف �ص��ار 10
ميداليات مقابل  8لكوريا الجنوبية
التي أحرزت  3فقط.
وم� �ن� �ح ��ت امل ��ال� �ي ��زي ��ة ف� ��ون� ��غ تشاي
ب�لاده��ا اول ذهبية ف��ي ه��ذه الدورة
بفوزها في منافسات تياجيكوان/
تياجيجيان ضمن مسابقة الووشو،
ب�ع��د ان ج�م�ع��ت ت �ش��اي  9.69نقاط،
وتقدمت على اليابانية آي ميوواكي
 ،9.68والتايوانية تشينغ ّوين .9.67
وع � � ّ�وض � ��ت ال � �ي� ��اب� ��ان ت �خ��ل �ف �ه��ا عن
غريمتها كوريا الجنوبية في ً لعبة
الجودو وتعادلت معها تعادال تامًا
بعدما أحرزت  3من اصل  4ذهبيات
وزع � ��ت ال � �ي� ��وم ،ورف� �ع ��ت ك ��ل منهما
رصيدها في نهاية اليوم الثالث الى
 6ذهبيات وفضيتني و 3برونزيات،
بينما اكتفت الصني صاحبة املركز

«أحرز الكويتي محمد
الرجيبي أول ميدالية
عربية بحصوله على
فضية البولينغ»

ّ
السباحة الصينية ليويانغ جياو حاملة ذهبية سباق  200م فراشة (أ ب)

الثالث بأربع فضيات وبرونزيتني،
وال ت ��زال ب�ع�ي��دة ع��ن م�ع��ان�ق��ة اللون
االص �ف��ر .وف��ي رف��ع األث �ق��ال ،أحرزت
الصينية ل��ي ج�ي��وي�ن��غ ذه�ب�ي��ة وزن
ت� �ح ��ت  58ك� �ل ��غ ب� �ع ��دم ��ا رف � �ع� ��ت ما
مجموعه  238كلغ ( 105خطفًا و133
ن � �ت � �رًا) ،وت� �ق ��دم ��ت ع �ل��ى الكوريتني
الشماليتني ب��اك ه�ي��ون س��وك (232
ك�ل��غ )128+104 :وج��ون��غ ت�ش��ون مي
( .)127+98وأف �ل��ت ال�ل�ق��ب السادس
حتى اآلن وحده من قبضة الرباعني
الصينيني ،وكان من نصيب الكوري
الشمالي كيم ك��وم ال��ذي ن��ال ذهبية
وزن تحت  62كلغ بما مجموعه 324
كلغ ( 143خطفًا و 181نترًا) ،وتقدم
بفارق ال��وزن على االيراني مرتضى
رض ��ائ �ي ��ان ( 324ك �ل��غ،)177+147 :
وج ��اء االن��دون �ي �س��ي ت��ري��ات�ن��و ثالثًا
( 321كلغ.)178+143 :
وحصدت الصني أول ميداليتني في
البادمنتون لفرق الرجال والسيدات،
واثنتني أيضًا في الجمباز وواحدة
في البلياردو (سنوكر للفرق) ،فيما
ذهبت الثانية إلى تايوان ،وحصدت
ك��وري��ا الجنوبية ذهببية السوفت
تنس للزوجي املختلط.
* ك � ��رة ال� � �ق � ��دم :ف � �ق ��دت ق� �ط ��ر لقبها
ف� ��ي م �س��اب �ق��ة ك� � ��رة ال � �ق� ��دم للرجال
ب �خ �س��ارت �ه��ا أم� ��ام أوزب �ك �س �ت��ان 1-0
في الوقت اإلضافي ،وودعت الصني
أيضًا أمام نظيرتها كوريا الجنوبية
 .3-0وت��أه��ل منتخبا ع�م��ان وايران
ال� ��ى رب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي ب �ع��د ف� ��وز االول
على هونغ كونغ  ،0-3والثاني على
ماليزيا .1-3
* الكرة الطائرة :خسرت السعودية
ح��ام�ل��ة ب��رون��زي��ة آس �ي��اد  2006أمام
اي��ران  25-20( 3-0و 25-20و،)27-25
ض�م��ن امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ال�ث��ة .وخسرت
الكويت أيضًا أمام اليابان بالنتيجة
ع�ي�ن�ه��ا ( 25-19و 25-17و،)25-12
فيما فازت قطر على هونغ كونغ -3
 17-25( 0و 19-25و.)15-25
الكويتي محمد الرجيبي (أ ف ب)

أضواء

كل عام وأنتم...
علي صفا
ك��رة لبنان ماشية .ه��ي ف��ي أسبوعها ال��س��ادس م��ن الدوري.
مستويات الفرق غالبًا متقاربة وأضعف من السابق .فيها
بعض الوجوه ال��واع��دة ،واألج��ان��ب عاديون ع��دا ثالثة أو ثالثة
ون���ص���ف .ج��م��ه��ور امل���ب���اري���ات م��خ��ت��ص��ر ب��ال��ع��ش��رات ،ومعهم
مشاكل متنوعة.
واللعبة ماشية ...إلى الخلف.
¶¶¶
نحن اآلن أمام مرحلة جديدة ّ
يعد لها اتحاد كرة القدم إلدخال
اللعبة الى البيوت .قال مسؤول عندنا.
أف .هل املطلوب إدخال اللعبة الى البيوت أم إخراج الناس من
البيوت إلدخالهم الى املالعب؟
¶¶¶

لحل مشكلة االتحاد واملدينة الرياضية مضت «سنة وستة
أشهر» .إذًا ،لحل بقية مشاكل اللعبة يلزم حوالى  ...عشرين
سنة فقط!
¶¶¶
بدأت شلة الزعرنة من ملعب بيروت البلدي ضد رموز سياسية
ودينية .واآلن بعد أربع سنوات من زعرنتها وتأثيرها ُ
سيهدم
امللعب البلدي «التراثي» وتبقى الشلة من «تراث» اللعبة.
¶¶¶
جمهور كرة السلة أكبر بكثير من جمهور الكرة في املالعب،
وهو يدفع لحضور املباريات .وفرق السلة تحقق نتائج جيدة
عربيًا وآسيويًا ،وال يزال البعض يصف كرتنا باللعبة الشعبية
األولى! تزوير و ...شهود زور.
¶¶¶
ال��ري��اض��ة تجمع وتفتعل امل��ش��اك��ل أح��ي��ان��ًا ،وال��س��ي��اس��ة ّ
تفرق
وتفتعل املشاكل غالبًا.
¶¶¶
ك��ل ع��ام وأن��ت��م بخير .يتداولها اللبنانيون ف��ي م��ا بينهم ،ثم
يعملون على عكس الخير! لاّ
صراحة ...مشكلة ،ماذا نقول؟ ي ...كل عام وأنتم بخير.

رياضية
أخبار
ّ
تعادل في انطالقة الصاالت
ّ
تميزت انطالقة بطولة الدوري اللبناني لكرة
القدم للصاالت بتعادل قوي في املباراة
االفتتاحية بني الصداقة وضيفه البنك
اللبناني الكندي 4ـ 4على ملعب الصداقة على
طريق املطار ،علمًا بأن كليهما يطمح إلى
حصد اللقب .وسجل للصداقة علي بزي ()3
وحسن باجوق ،وللبنك نسيب أبو أنطون
وجعفر أبو طعام وجوني فاضل وحسن
معتوق .وتألق بنحو الفت حارس مرمى
البنك اللبناني الكندي سركيس اسكدجيان
ليقود فريقه النتزاع نقطة من املضيف الذي
ّ
كون فريقًا ممتازًا الئقًا للمنافسة على
اللقب .قاد املباراة الحكمان محمد الشامي
وفادي كالجيان ،وريم الشامي حكم طاولة.

معسكر هوبس للتايكواندو
كرة القدم

ّ
ّ
تهنئة آسيوية لنب همام وعقوبات على حركة الشباب
أعلن االتحاد اللبناني لكرة القدم
ج �م �ل��ة م � �ق� ��ررات ،ب ��دأه ��ا بتوجيه
ال� �ت� �ه� �ن� �ئ ��ة إل � � ��ى رئ � �ي� ��س االتحاد
اآلس� �ي ��وي م�ح�م��د ب��ن ه �م��ام ،على
تجديد أس��رة كرة القدم اآلسيوية
ثقتها بقيادته االت�ح��اد م��ن خالل
احتفاظه بالتزكية بالرئاسة.
وأعلنت متابعة مباريات األسبوع
ال�س��اب��ع ل�ب�ط��ول��ة ال� ��دوري بحسب
الجدول اآلتي:
ال�ج�م�ع��ة  :19ال �غ��ازي��ة × الساحل
(صيدا ـ .)2:15
السبت  :20السالم صور × الصفاء
(صور ـ  .)2:15األنصار × التضامن
صور (بيروت البلدي ـ الساعة .)5

األح� � � ��د  :21اإلص � �ل� ��اح × اإلخاء
(بيروت البلدي ـ  .)2:15راسينغ ×
النجمة (جونية ـ  .)2:15العهد ×
املبرة (املدينة الرياضية ـ.)5
ـ إي� �ق ��اف ك ��ل م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن سامر
ح � ��اوي (ال� �ت� �ض ��ام ��ن) وع� �ل ��ي بزي
(ال � � �ع � � �ه � ��د) ،وم� �ص� �ط� �ف ��ى حمدان
(ال � � �غ � � ��ازي � � ��ة) ،وزه� � �ي � ��ر ع � �ب ��د الله
(الساحل) ،وعلي حمية (راسينغ)
أول مباراة تلعبها نواديهم ،بدءًا
من  14الجاري.
ـ إلزام نادي حركة الشباب طرابلس
ل �ع��ب  4م� �ب ��اري ��ات خ� � ��ارج ملعبه
امل �ح �ت �س��ب ف� ��ي م ��رح �ل ��ة الذهاب،
عقابًا له على ما ارتكبه جمهوره

من شغب واعتداء في مباراته مع
نادي السالم زغرتا ،األحد املاضي،
وإق��ام�ت�ه��ا وف��ق اآلت ��ي :السبت:20
ح��رك��ة الشباب × األه�ل��ي النبطية
(ملعب برج حمود) .الجمعة :12/3
ض��د اإلرش� ��اد (ب ��رج ح �م��ود) .ضد
املودة طرابلس (برج حمود) .ضد
االج �ت �م��اع��ي ط��راب �ل��س (جونية).
على أن تنطلق جميع امل�ب��اري��ات ـ
الساعة .)2:15
وتغريم نادي حركة الشباب مبلغ
مليون ليرة عقابًا ،وإق��ام��ة جميع
مبارياته الباقية في إط��ار مرحلة
ال ��ذه ��اب م ��ن دون ج �م �ه��ور ،على
أم� ��ل أن ت �ن �ظ��ر ال �ل �ج �ن��ة الح �ق��ًا في

األم ��ر امل�ت�ص��ل ف��ي م��رح�ل��ة اإلياب،
ونقل جميع مبارياته في البطولة
م��ن م�ل�ع��ب ال �س�لام ف��ي زغ��رت��ا إلى
مالعب أخرى تحدد الحقًا.
ـ �ـ امل��واف �ق��ة امل�ب��دئ�ي��ة ع�ل��ى املشاركة
في بطولة العرب للشباب (مواليد
 ،)1993املقررة إقامتها في الجزائر
ما بني كانون األول وبداية شباط
.2011
ـ امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م�خ��اط�ب��ة االتحاد
ال ��دول ��ي ل�ت�ن�ظ�ي��م دورة للمدربني
ف ��ي ال� �ك ��رة ال �ش��اط �ئ �ي��ة ف ��ي لبنان
خ�لال ع��ام  2011ب��إش��راف االتحاد
الدولي.
(االخبار)

استعدادًا لبطولة لبنان العامة بالتايكواندو
املقررة في  28تشرين الثاني الجاري في
قاعة مجمع إميل لحود الرياضي العسكري
في الدكوانة ،انخرط فريق هوبس في
معسكر تدريبي في منطقة حمانا الجبلية
يومي  16و 17تشرين األول بإشراف املدرب
نادر سيف الدين ومساعده محمد حبوش.
ً
وضم الفريق كال من الالعبني زينب حسن،
مريم حسن ،علي حسن ،رزان درويش،
سيليا رباح ،جاد عساف ،وسام عسيلي،
حسني الدر ،لؤي األسعد ،يارا األسعد،
محمد اليوسف ،عاصم قانصوه ،لني
ناصيف ،وائل ناصيف ،نديم حسن ،ريم
كركي ،عبودي بسام ،خليل عساف ،جاد
عساف ،علي عبد الله ،عبد القادر مجذوب،
حسان برو ،احمد حطيط ،جودت عكاوي،
محمد بدر الدين ،سام غدار ،علي الحديدي،
محمد حرب ،روان ضاهر ،جهاد ضاهر.

