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دورة األلعاب اآلسيوية الـ17 في كوريا الجنوبية 

»إينشيون«
 من 19 سبتمبر الى 4 أكتوبر 

40

باخ يشيد بالقيادة الرائعة للفهد وتطور املنظمة وإداراتها

»عمومية« األوملبي اآلسيوي توافق على استضافة جاكرتا آلسياد 2018

طلبت تنظي���م األلعاب عام 
2018 الن عام 2019 سيش���هد 
حملة االنتخابات الرئاس���ية 
في البالد، ومتت املوافقة على 
انها قدمت  طلبها، خصوصا 
ملفا متكام���ال يلبي املعايير 
التي وضعها املجلس األوملبي 

اآلسيوي.
واستضافت جاكرتا دورة 
األلعاب اآلسيوية الرابعة عام 
1962، ودورة األلعاب اآلسيوية 
الشاطئية األولى في بالي عام 
ألعاب جنوب  2008، ودورة 
شرق آس���يا في باملبانغ عام 

فترة تخليها عن االستضافة 
بسبب صعوبات اقتصادية 

تعاني منها.
س���ورابايا  ان  وبرغ���م 
اإلندونيسية خسرت التصويت 
الستضافة اآلسياد املقبل أمام 
هانوي، فإن اللجنة األوملبية 
اإلندونيس���ية عادت وقدمت 
ملفه���ا لتنظي���م األلعاب في 
جاكرت���ا، مدعومة من مدينة 
باملبان���غ عاصم���ة جن���وب 

سومطرة.
وشرح الشيخ احمد الفهد ان 
اللجنة األوملبية اإلندونيسية 

املقبلة، حي���ث أكد الفهد انه 
كان ميلك تفويضا من اجلمعية 
السابقة للمجلس  العمومية 
األوملب���ي الت���ي انعقدت في 
الكويت قبل اشهر الختيار بلد 
بديل عن ڤيتنام التي انسحبت 

من االستضافة.
املقرر ان تقام  وكان من 
دورة األلع���اب اآلس���يوية 
العاصم���ة  ف���ي  املقبل���ة 
الفيتنامية هانوي عام 2019، 
اي قبل عام من دورة األلعاب 
األوملبية الصيفية املقررة في 
طوكي���و، لكنها أعلنت قبل 

الرياضة في  منو وحيوي���ة 
آسيا بإدارة املجلس األوملبي 

اآلسيوي.
وتوج���ه رئي���س اللجنة 
األوملبية الدولي���ة الى الفهد 
قائال: لقد قمت���م بعمل رائع 
واضح األهداف للوصول الى 
مستويات جديدة في الرياضة 
اآلسيوية، وان اللجنة األوملبية 
الدولية مسرورة بهذا النجاح 
الرائع. وأكد باخ ان التعاون 
بني اللجنة األوملبية الدولية 
واملجلس األوملبي اآلسيوي لم 

يكن أبدا أفضل من اآلن.

آسيا لألحداث األوملبية، من 
دورة األلعاب األوملبية الثانية 
للشباب في ناجنينغ بالصني، 
ال���ى دورة األلعاب األوملبية 
الش���توية في بيونغ تشانغ 
بكوريا اجلنوبية عام 2018، 
ال���ى دورة األلعاب األوملبية 
الصيفية في طوكيو عام 2020، 
كما ان آسيا متلك ملفني قويني 
في حملة اس���تضافة دورة 
األلعاب األوملبية الشتوية لعام 
2022 هما املاتي الكازخستانية 

والعاصمة الصينية بكني.
وأضاف باخ: كل هذا يظهر 

.2011
من جهته، أش���اد األملاني 
توماس ب���اخ رئيس اللجنة 
األوملبية الدولية في كلمة له 
امس في اجلمعية العمومية 
للمجلس األوملبي اآلس���يوي 
على هام���ش دورة األلعاب 
األسيوية في اينشيون بكوريا 
الرائعة  بالقي���ادة  اجلنوبية 

للشيخ احمد الفهد.
بالقيادة  وقال باخ: أشيد 
الرائعة للش���يخ أحمد الفهد 
للمجلس األوملبي اآلسيوي، 
فاحلركة األوملبية ترى تنظيم 

صادقت اجلمعية العمومية 
للمجلس األوملبي اآلس���يوي 
التي انعقدت امس في صالة 
مؤمترات سونغدو باينشيون 
برئاسة الش���يخ احمد الفهد 
وحضور األملاني توماس باخ 
رئيس اللجنة األوملبية الدولية 
العاصمة  عل���ى اس���تضافة 
اإلندونيسية جاكرتا آلسياد 

.2018
وجاءت املوافقة على هذه 
االستضافة بعد تبني املكتب 
التنفيذي للمجلس األوملبي 
الدورة  جاكرتا الس���تضافة 

الفهد في حديث مع باخرئيس املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد الفهد يترأس اجتماع اجلمعية العمومية بحضور رئيس اللجنة االوملبية الدولية توماس باخ 

اعتبر أن الوفد الكبير باأللعاب الكتساب اخلبرة وتبادل الثقافات ولكون الكويت مقراً للمجلس ولرئيسه الكويتي

طالل الفهد: مشاركتنا األولى بعد رفع اإليقاف الدولي عن الرياضة الكويتية
تبدو الطموحات الكويتية في آسياد 
اينش��يون عادية برغم العدد الكبير 
ألف��راد بعثتها، حي��ث تبحث اللجنة 
األوملبية عن إعادة حتقيق موقع الرياضة 
الكويتية في القارة اآلسيوية بعد عودتها 

من اإليقاف الدولي.
وقال رئيس اللجنة األوملبية الشيخ 
طالل الفهد في تصريح لوكالة »فرانس 
برس« امس انها اول مشاركة لنا بعد 
رفع اإليق��اف الدولي ع��ن الرياضة 
الكويتي��ة، وبالتالي نري��د ان نعرف 
موقعنا الرياضي في القارة اآلسيوية، 
وما خسارتنا الفنية بسبب اإليقاف«. 
وأوقفت اللجنة األوملبية الكويتية ألعوام 
من قبل نظيرتها الدولية بسبب عدم 

الرياضية مع امليثاق  تطابق قوانينها 
األوملبي، قبل ان رفع اإليقاف منذ مدة. 
ولم مينع اإليقاف مشاركة الرياضيني 
الكويتيني وان حد من ذلك، ألنهم كانوا 
يشاركون حتت العلم األوملبي وليس 
الكويتي، كما حصل في عدة مناسبات 
منها دورة األلعاب األوملبية في لندن 

.2012
ويأتي عدم رف��ع التوقعات برغم 
املشاركة الكبيرة في اينشيون، حيث 
قال الفهد: »بعثتنا تضم اكثر من 400 
شخص، منهم اكثر من 250 رياضيا، 
وتأتي كثافة املشاركة ألن الدورة تقام 
مرة كل 4 سنوات وألن حظوظنا في 
دورات األلعاب اآلسيوية تكون أفضل 

منها في الدورات األوملبية، ولذلك نزيد 
عدد املشاركني فيها، كما ان الالعب قد 
يحصل على فرصة واحدة للمشاركة 
في اآلسياد في مس��يرته«. وأوضح 
»هذا فضال عن اكتساب اخلبرة وتبادل 
الثقافات، وأيضا ك��ون مقر املجلس 
األوملبي اآلسيوي في الكويت ورئيسه 
كويتي، ولذلك ندعم من خالل مشاركتنا 
ه��ذه املنظمة«. وتاب��ع رئيس اللجنة 
األوملبية »بعد املشاركة في اينشيون 
سنرفع تقريرا كامال الى احلكومة عن 
الوضع الرياض��ي ككل في الكويت، 
ونتمنى ان يكون هناك تعاون معها حتى 
نخرج باستراتيجية كاملة نستطيع من 
خاللها نشر الثقافة الرياضية وزيادة 

عدد الرياضي��ني، ومن ثم خلق جيل 
للمنافس��ة على األصع��دة اإلقليمية 

والعربية والقارية والدولية«.
وعن فرص إح��راز ميداليات في 
األلعاب اآلسيوية قال: »أمتنى ان تكون 
حظوظنا عالية بتحقيق بعض امليداليات 
في ألعاب القوى عبر الرياضيني القدامى 
أصحاب اخلبرة أو اجلدد، وأيضا في 
الرماية، وفي بع��ض األلعاب الفردية 
األخ��رى«، معتب��را ان »فرص الكرة 
الطائرة وكرة السلة ضعيفة«، مشيرا 
الى »تراجعهما كما تراجعت كرة اليد 

قبل أعوام«.
وبخصوص كرة القدم، قال: »يشارك 
املنتخب ضمن خطة اإلعداد للتصفيات 

األوملبية التي تنطلق في مايو املقبل، 
فنحن لم نستعن ب� 3 العبني فوق السن 
القانونية، كما كل املنتخبات وفضلنا 
الدفع بالالعبني الش��باب الكتس��اب 
اخلبرة«. وتشارك الكويت في 33 لعبة 
هي كرة القدم، كرة اليد، الكرة الطائرة، 
الكرة الطائرة الش��اطئية، كرة السلة، 
كرة الطاولة، ألعاب القوى، املالكمة، رفع 
االثقال، الكراتيه، التايكوندو، الرماية، 
املبارزة،  القوس والس��هم، اجلمباز، 
اجلودو، الووشو، التجذيف، الشراع، 
البولينغ، السباحة، كرة املاء، الغطس، 
كرة املضرب، االسكواش، الكريكيت، 
املسابقة  الهوائية،  الدراجات  الغولف، 

الثالثية )ترياثلون( والفروسية.

من قلب اآلسياد

النواف التقى سفيرنا في كوريا اجلنوبيةاستبعاد 3 العبني إماراتيني في اجلودو
أعلن االحتاد اإلماراتي للمصارعة واجلودو 
ان اللجنة األوملبية اإلماراتية تلقت رسالة من 
املجلس األوملبي اآلس���يوي واللجنة املنظمة 
آلسياد اينش���يون تفيد بعدم أهلية 3 العبني 
إماراتيني في اجلودو للمشاركة في املنافسات. 
وكان من املقرر ان يبدأ الالعبون اإلماراتيون 

الثالثة مشاركتهم امس.
وأك���د االحتاد اإلماراتي ان س���بب حرمان 
الالعبني ال� 3 من املشاركة هو »عدم إكمالهم 3 
سنوات من تاريخ منحهم جنسية دولة اإلمارات 

حتى يحق لهم املشاركة في احلدث«.
وأكد أمني ع���ام احتاد اإلمارات للمصارعة 
واجلودو ناصر التميمي »سلمت اللجنة األوملبية 
اآلسيوية )املجلس األوملبي( بالفعل قرارا رسميا 
في هذا اخلصوص الى اللجنة األوملبية الوطنية 
التي قامت بدورها بتسليمه الحتاد اإلمارات 

للمصارعة واجلودو«.
وأك���د »ان هذا األمر ش���كل صدمة كبيرة 
بالنس���بة لهم وكذلك بالنسبة لالعبني بعدما 
أكملوا جاهزيتهم للوجود في الدورة«، مشيرا 
الى أنهم »كانوا قد تلقوا موافقة رسمية مبشاركة 

الالعبني الثالثة بعد انتهاء القرعة واالجتماع 
الفني اخلاص باملشاركة«. ولفت الى انه »كان 
عل���ى املجلس األوملبي ان يقوم بإبالغهم بهذا 
القرار قبل وقت كاف وليس بعد اعتماد تسجيل 

الالعبني عقب انتهاء مراسم القرعة«.
ويضم منتخب اجل���ودو ثالثة العبني هم 
فيكتور سكوربتوف وميخائيل مارشتان وايفان 
رميارنكو، وكان مقررا أن يستهلوا مشوارهم 
في الدورة اعتبارا من امس في تصفيات وزن 

73 كلغ و81 كلغ و100 كلغ على التوالي.
وكان الش���يخ أحمد الفهد رئيس املجلس 
األوملبي اآلسيوي حتدث في تصريح لوكالة 
»فرانس برس« قبل انطالق اآلسياد عن مشكلة 
واجهتهم في مطابقة أهلية الرياضيني للمشاركة 

في املنافسات.
وقال في ه���ذا الصدد: »ان قوانني املجلس 
األوملبي اآلسيوي )اجلهة املشرفة على تنظيم 
الدورات اآلسيوية( متطابقة متاما مع امليثاق 
األوملبي مبا يخص أهلية الالعبني وان ما يطبق 
في األلعاب األوملبية هو نفسه يطبق في األلعاب 

الشيخ احمد النواف والوفد املرافق لهاآلسيوية«.

املكتب الرئاسي العقيد خالد 
النجار ومدير العالقات العامة 
املق���دم طارق  والتس���ويق 

السداني.

اس���تقبل س���فيرنا ف���ي 
جمهوري���ة كوريا اجلنوبية 
خالد البديوي رئيس االحتاد 
الرياضي للش���رطة  الدولي 
الفريق أول م.الش���يخ أحمد 
النواف والوفد املرافق له وذلك 
على هامش حضور وفد االحتاد 
الدولي الرياضي للشرطة دورة 
األلعاب اآلس���يوية السابعة 
عش���رة في اينشيون املقامة 

حاليا في كوريا اجلنوبية 
وتأتي تلك الزيارة في اطار 
اجله���ود التي يبذلها االحتاد 
خلدمة الرياضة الشرطية من 
حيث تعزيز سبل التعاون مع 

املنظمات الرياضية.
ويتضم���ن وف���د االحتاد 
الرياضي للش���رطة  الدولي 
كال من أمني صندوق االحتاد 
عميد.م.عبدالرحمن احلقان 
واألمني العام املساعد ومدير 

فوز منتخب الطائرة 
على باكستان

تغلب منتخبنا الوطني لكرة الطائرة على 
نظيره الباكستاني 3-0، ضمن املجموعة الثانية 
من الدور التمهيدي ملنافسات الكرة الطائرة.
وجاءت نتيجة االشواط )25-22 و21-25 

و21-25(.
وفي املجموعة االولى، بدأ اصحاب االرض 
جيدا بفوز بثالثة اشواط ايضا على كازخستان 

)25-16 و25-21 و23-25(.
وفي املجموعة الثالث���ة، فازت الهند على 
هونغ كون���غ 3-1 )23-25 و25-18 و16-25 

و21-25(.
ولدى الس���يدات، فازت كوريا اجلنوبية 
على الهند 3-0 )25-5 و25-12 و25-13( في 
املجموعة االولى، وتايوان على هونغ كونغ 
3-0 )25-10 و25-12 و25-19( في املجموعة 

الثانية.
ويعتبر هذا الفوز هو األول لبعثة الكويت 
املشاركة في اآلس���ياد بعد افتتاح منافسات 
األلعاب اجلماعية على ان يتم انطالق األلعاب 

الفردية غداً او بعد غداً.

الشيخ طالل الفهد


