 28رياضة

السبت  20تشرين الثاني  2010العدد 1273

آسياد غوانغزو 2010
ّ
حصد الرياضيون العرب  6ميداليات ملونة في اليوم السابع من آسياد  ،2010كان نصيب لبنان منها فضية وبرونزية ،ضمن منافسات
الرماية «تراب» ،بينما رفعت الكويت حصتها الذهبية الى ميداليتني وعززت الصني ريادتها بـ 234ميدالية منها  125ذهبية

فريق الرماية
ّ
اللبناني املكون
من جو سالم
(يمني) وعبدو
اليازجي وجوزف
قزحيا يحتفل
بميدالياته
(مناحيم كاهاناــ
أ ف ب)

ّ
ّ
ّ
ّ
فضية وبرونزية للبنان عبر الرماية ترفعان الغلة العربية إلى 10
ف� � � � ّ�رط ال � �ف� ��ري� ��ق ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي للرماية
بمنح لبنان أول ميدالية ذهبية في
دوري األل �ع��اب اآلس �ي��وي��ة ال � �ـ 16التي
غوانغزو
تستضيفها مدينة
ّ
ال� �ص� �ي� �ن� �ي ��ة ،ب� �ع ��دم ��ا تخلف
ب � � �ف� � ��ارق ن� �ق� �ط ��ة واح� � � � � ��دة عن
السابع
الكويت ،وشهد اليوم
ّ
م��ن امل �ن��اف �س��ات ارت �ف��اع الغلة
العربية ال��ى عشر ميداليات،
بينها ذهبيتان للكويت.
احتفظ الكويتي ناصر املقلد
بذهبية الحفرة (ت��راب) ضمن
الرماية ،بعد أن جمع
مسابقة
ّ
نقطة وح��ل ام��ام مواطنه
138
ُ
خ��ال��د امل� �ض ��ف ( ،)137وجاء
ال �ل �ب �ن��ان��ي ج� ��و س ��ال ��م ثالثًا
( 136نقطة) .وأح��رز املنتخب
الكويتي ذهبية الفرق بعدما
جمع  352نقطة ،وج��اء لبنان
ث��ان �ي��ًا ب� � � �ـ 351وال� �ه� �ن ��د ثالثة
هنأ رئيس اللجنة
(.)341
األوملبية أنطوان
في منافسات الفردي ،ظل جو
شارتييه البعثة
س��ال��م م �ت �ق��دم��ًا ُف ��ي الجوالت
للمرة
اللبنانية ،وذلك
ال�خ�م��س ع�ل��ى امل �ض��ف بفارق
من
الثانية في أقل
نقطة واحدة ( 121مقابل ،)120
 .24وأكد شارتييه أن
فيما ك��ان امل�ق�ل��د راب �ع��ًا ()118
املشاركة انطلقت
خ �ل��ف س ��ان ��دو ( ،)119وجاء
الحسم أخ�ي�رًا ملصلحة املقلد
من ضرورة إحداث
ال ��ذي أص ��اب  20طلقة مقابل
نقلة متقدمة على
 17للمضف و 15ل�س��ال��م و17
صعيد الحضور في
ل �س��ان��دو .وت �س��اوى اللبناني
االستحقاقات وصناعة
ع � �ب� ��دو ال � �ي� ��ازج� ��ي م � ��ع سالم
امليدالية ،طالبًا من
وساندو في عدد النقاط.
الالعبني مضاعفة
اللبناني
وشارك في املنتخب
ّ
جهودهم لتحقيق
أي �ض��ًا ج ��وزف ح�ن��ا ال ��ذي حل
املزيد ،وال سيما أن
ثامنًا (.)115
وف� � ��ي م� �ن ��اف� �س ��ات السيدات،
األلعاب الباقية يمكن
أح � � � � ��رزت ال � �ي ��اب ��ان � �ي ��ة يوكي
انتزاع امليداليات فيها
ن � ��اك � ��اي � ��ام � ��ا ذه � �ب � �ي � ��ة فردي
ال �ح �ف��رة ب � �ـ 89ن �ق �ط��ة ،وجاءت
ام��ام الصينية اي غاو ( )85والكورية
ال �ش �م��ال �ي��ة ت �ش��اي ه ��ي غ �ي��ون��غ (،)82
فيما احرزت الصني ذهبية الفرق (200
نقطة) تاركة الفضية لكوريا الشمالية
( )191وال�ب��رون��زي��ة لكوريا الجنوبية
(.)182

شارتييه
يطلب المزيد

التجذيف...والتايكواندو
وأض � � ��اف ال� �ع ��راق ��ي ح �ي ��در حمرشيد
ـ  27ع ��ام ��ًا (ال � � �ص� � ��ورة  )1امليدالية
السادسة ،حني أح��رز برونزية سباق

تقدم سالم في
الجوالت الخمس على
المضف الذي حسم
النتيجة في األخيرة

الفردي بمجذاف في اليوم األخير من
م�ن��اف�س��ات ال�ت�ج��ذي��ف ،ق��اط�ع��ًا مسافة
 2000م ب��زم��ن  7:10:10دق��ائ��ق ،وحل
خ�ل��ف ال�ه�ن��دي ب��اج��ران��غ ت�ك�ه��ار الذي
خ�ط��ف ال��ذه�ب�ي��ة وال�ي��اب��ان��ي دايساكو
تاكادا صاحب الفضية .وكان االردني
نبيل طالل قد أحرز ذهبية ومواطنته
دان��ا ت ��وران ح�ي��در فضية واللبنانية
اندريا باولي برونزية وجميعها في
ال�ت��اي�ك��وان��دو .وك��ان��ت ذه�ب�ي��ة الفردي
ب� �م� �ج ��ذاف وزن خ �ف �ي��ف م� ��ن نصيب
االي � � ��ران � � ��ي م� �ح� �س ��ن شاديناغاده،
وذه �ب��ت الفضية للياباني دايساكو
تاكادا ،والبرونزية لالوزبكي ارتيوم
كودرياشوف .وانتزعت الصني ذهبية
الثماني ،وأمام الهند واوزبكستان.

ُمنشطات!

ف� ��ي م� �ن ��اف� �س ��ات ال� � �س� � �ي � ��دات ،أحرزت
ال �ص �ي �ن �ي��ة ب�ي�ن ت��ان ��غ ذه �ب �ي��ة الفردي
ب � �م � �ج ��ذاف ،وت � �ف � ّ�وق ��ت ع �ل ��ى الكورية
الجنوبية ش�ين ي��وون��غ اي��ون (فضية)
واألوزب �ك �س �ت��ان �ي��ة زاري �ن ��ا ميهايلوفا
(برونزية).
وف� � ��ي ال � ��رب � ��اع � ��ي ،ل � ��م ت� � �ف � � ّ�وت الصني
ال� �ف ��رص ��ة ،وع ��ان� �ق ��ت ال ��ذه ��ب ب �ع��د أن
ت � �ق� ��دم� ��ت ع � �ل� ��ى ف� �ي� �ي� �ت� �ن ��ام (فضية)
وإي � ��ران (ب ��رون ��زي ��ة) ،ب�ي�ن�م��ا استولت
ال�ص�ي�ن�ي�ت��ان ل�ين ه��ون��غ وجينغبينغ
س ��ون ع�ل��ى ذه�ب�ي��ة ال��زوج��ي وجاءتا
أم� � ��ام ال �ك��ازاخ �س �ت��ان� ّ�ي �ت�ي�ن اوكسانا
ن ��ازاروف ��ا وس�ف�ت�لان��ا جرمانوفيتش
(ف �ض �ي��ة) وال�ه�ن��دي�ت�ين ب��رام �ي�لا برافا
مينز وبراتيما بوانا (برونزية).

اكتشفت أول حالة منشطات في األلعاب،
طالت األوزبكي شكر مومينوف الفائز بفضية
وزن دون  81كلغ في منافسات ّالجودو.
وأثبت الفحص أن مومينوف تنشط بمادة
ميتيليكسانيامني املحظورة.

رفع األثقال
أح��رز الصيني ج��ي يانغ ذهبية وزن
دون  105كلغ ف��ي رف��ع األث�ق��ال بعدما
رف ��ع  402ك �ل��غ ( ،)217+185وذهبت
الفضية ل�لاوزب�ك��ي اي �ف��ان ايفريموف
( 400ك �ل��غ ،)218+182 :والبرونزية
ل�ل�ك��ازاخ�س�ت��ان��ي س�ي��رج��ي ايستومني
( 396كلغ.)216+180 :
وف � � ��ي وزن ف � � ��وق  105ك � �ل� ��غ ،انتزع
االيراني بهداد سليمي كورداسيابي
(ال �ص��ورة  )2ال��ذه�ب�ي��ة ب�ع��دم��ا رف��ع ما
مجموعه  440كلغ ( ،)235+205وتقدم
على ال �ك��وري الجنوبي ج�ي��ون سانغ
كوين ( 428كلغ ،)238+190 :وااليراني
اآلخ��ر سجاد انوشيرواني ( 427كلغ:
.)232+195

تقدم عربي
في مسابقة كرة السلة ،حقق األردن
فوزه الثاني على حساب منغوليا 79ـ 64في
املجموعة الخامسة ،وحققت قطر األمر عينه
بتغلبها على تايوان 72ـ 70في السادسة ،علمًا
بأن كل منهما خسرت في مباراة.

ولدى السيدات ،في وزن فوق  75كلغ:
أح��رزت الكورية الجنوبية جانغ مي
ران ال��ذه�ب�ي��ة ب�ع��دم��ا رف�ع��ت مجموعة
 311ك � �ل� ��غ ( )181+130وتقدمت
ب��األف�ض�ل�ي��ة ع�ل��ى ال�ص�ي�ن�ي��ة سوبينغ
م�ن��غ ( 311ك �ل��غ ،)176+135 :وجاءت
الكازاخستانية ماريا غرابوفتسكايا
ثالثة بمجموع  290كلغ (.)155+135
ف � ��ي ال � �ت� ��اي � �ك� ��وان� ��دو :أح� � � ��رز الكوري
الجنوبي ل��ي ت��اي ه��وون ذهبية وزن
دون  63كلغ ،ونال الفضية التايالندي
ن ��ات �ش ��ا ب ��ون� �ث ��ون ��غ ،وح� �ص ��ل ك� ��ل من
الفيليبيني تشوملي غ��و واألفغاني
محمد الكزايي على برونزية.
وفي وزن دون  68كلغّ ،
تفوق االيراني
م�ع�ت�م��د ب��اق��ري ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع وأحرز
ذه�ب�ي��ة وزن � ��ه ،ب�ي�ن�م��ا ذه �ب��ت الفضية
الى الكوري الجنوبي جانك سي ووك،
وت �ق��اس��م ال�ص�ي�ن��ي ج �ي��ان ن ��ان هوانغ
وال �ت��اي��وان��ي ت�س��ون��غ ج ��وي ل��و املركز
الثالث وناال البرونزية.
ول � � � ��دى ال� � �س� � �ي � ��دات ،ف � � � ��ازت الكورية
ال�ج�ن��وب�ي��ة م ��وه اي� ��ون س �ي��ل ف��ي وزن
دون  62كلغ بتغلبها في النهائي على
اإلي��ران �ي��ة رح�ي�ل��ة اس �ي �م��ان��ي ،وعادت
ال �ب��رون��زي��ة ال ��ى ال �ت��اي��وان �ي��ة تشونغ
فانع تشانغ والتايالندية دونيانون
بريموايو.
وك��ان��ت ال�ص�ي�ن�ي��ة ي��ون �ف��ي غ ��وو على
امل��وع��د م��ع ذه�ب�ي��ة وزن دون  67كلغ،
ون ��ال ��ت االي ��ران� �ي ��ة ب ��اري ��زا فارشيدي
ال �ف �ض �ي��ة ،وك� ��ل م ��ن الكازاخستانية
غ��والن �ف �ي��س خ��ام �ب �ي �ت��وف والكورية
ال �ج �ن��وب �ي��ة ك��ان��غ ب ��و ه �ي��ون ميدالية
برونزية.
¶ ت��أه��ل منتخب االم� ��ارات ال��ى الدور
نصف النهائي من مسابقة كرة القدم،
إثر فوزه على نظيره الكوري الشمالي
بركالت الترجيح  .8-9وتأهلت اليابان
أي�ض��ًا ب�ع��د أن تغلبت بصعوبة على
تايالند  .0-1وخ��رج املنتخب اليمني
م� ��ن رب � ��ع ال �ن �ه ��ائ ��ي ب �خ �س ��ارت ��ه امام
االيراني  .1-0وتلعب اليابان مع إيران
ف��ي ال � ��دور امل �ق �ب��ل ،وت�ل�ت�ق��ي اإلمارات
م ��ع ك ��وري ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة ال �ف ��ائ ��زة على
اوزبكستان  1-3بعد التمديد (الوقت
االصلي .)1-1
¶ ورف �ع��ت ال�ص�ين رص�ي��ده��ا ال��ى 234
ميدالية ( 125ذهبية و 54فضية و55
ب��رون��زي��ة) ،أم��ام كوريا الجنوبية (43
و 36و ،)50واليابان ( 24و 49و.)51

