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جانب من »البروڤة« النهائية الفتتاح آسياد غوانزو.. وفي االطار الشيخ احمد الفهد

الشيخ طالل الفهد مع أعضاء جلنة القوانني في املجلس األوملبي اآلسيوي

الكويت للمرة العاشرة في اآلسياد

»الرديف« يخسر أمام قطر
ويفقد الصدارة

الحمود والعتيبي إلى غوانزو

بدأت الرياضة الكويتية مشاركتها في الدورة اآلسيوية في طهران 
عام 1974 واستمرت مشاركتها ولم تغب عن أي دورة حتى في احلك 
الظ����روف وجنح الع����داء عبداللطيف عباس في اح����راز اول االلقاب 
للكويت في هذه التظاهرة اآلسيوية عندما حقق امليدالية الفضية في 

سباق 400 متر حواجز. 
وشاركت الكويت في آسياد بانكوك 1978 وباتت الفارسة الكويتية 
جميلة املطوع أول سيدة عربية تنال ميدالية في دورة األلعاب اآلسيوية 
بإحرازها فضية في الفروسية فيما حصل محمد الزنكوي على امليدالية 
البرونزية في مس����ابقة الكرة احلديد. وفي آسياد نيودلهي في الهند 
عام 1982 احتلت الكويت املركز الثالث عش����ر بعد أن أحرزت ميدالية 
ذهبية و3 فضي����ات و3 برونزيات، فيما تراجع ترتيبها على القائمة 
النهائية آلسياد س����يئول عام 1986 الى السابع عشر لكنها أحرزت 9 

ميداليات احداها فضية والبقية من البرونز.
وحرصت اللجنة األوملبية الكويتية على املشاركة في دورة األلعاب 
اآلسيوية احلادية عش����رة التي أقيمت في بكني عام 1990 رغم الغزو 
العراقي الغاش����م للكويت ولم تتمكن املنتخبات الوطنية من حتقيق 
أي ميدالية لكن الكويت عادت من جديد السياد هيروشيما عام 1994 
واحتلت املرتبة الرابعة عش����رة بتحقيقه����ا 3 ذهبيات وفضيتني و5 

ميداليات برونزية.
وتعتبر دورة االلعاب االسيوية التي احتضنتها بانكوك عام 1998 
هي األفضل في السجل الكويتي اآلسيوي من حيث النتائج بالنسبة 

لها وحصد العبو الكويت 14 ميدالية متنوعة.
وفي اسياد بوسان عام 2002 حصلت الكويت على املركز العشرين 
برصيد 8 ميدالي����ات متنوعة وهي )ذهبيتان وفضية و5 برونزيات، 

فيما حصلت على املركز ال� 17 في اسياد الدوحة 2006.

خس���ر املنتخب الوطني الرديف امس أم���ام قطر 0 � 2 ضمن
منافس���ات املجموعة الرابعة لدورة األلعاب اآلسيوية املقامة 
في غوانزو بالصني وفق���د األزرق بذلك صدارة املجموعة لصالح 
قطر الذي تصدرها ب� 7 نقاط بينما أصبح منتخبنا ثانيا برصيد 
6 نقاط، ورغم اخلسارة إال أن األزرق حسم تأهله الى الدور ال� 16 

من اجلولة الثانية.
لم يظهر األزرق في الش���وط األول بالصورة التي تشفع له أن 
يخرج متعادال على األقل بعد أن ظهر بصورة عادية من خالل األداء 
السلبي وعلى العكس كان القطريون سباقني للهجوم فشنوا أكثر 
من هجمة وتراجع مس���توى العبي وسط األزرق الذين لم يظهر 
منهم سوى عادل مطر بينما بذل علي اشكناني مجهودا كبيرا بني 
الهجوم والوس���ط إال أن مجهوده لم يثمر عن شيء لعدم مساندة 
حس���ني املوس���وي له في جميع احملاوالت، ليأتي الهدف القطري 
األول واملتوقع م���ن خالل مجريات املباراة من كرة بينية كس���ر 
بها عبدالعزيز حامت دفاعات األزرق ليسددها قوية فوق احلارس 

سطام احلسيني )31(.
وفي الشوط الثاني لم يتغير احلال رغم بعض التغييرات ومن 
تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة في الوقت بدل الضائع يحرز 

قطر الهدف الثاني عن طريق عادل أحمد.
من جانب آخر، تأهلت كل من االمارات وهونغ كونغ الى الدور 
ال� 16 اثر فوز االولى على أوزبكستان 3 � 0، والثانية على بنغالدش 
4 � 1 ام���س ف���ي اجلولة الثالثة االخيرة من منافس���ات املجموعة 
اخلامس���ة. كما تأهلت عمان بعد تصدرها املجموعة السادسة اثر 

فوزها على باكستان 2 � 0 امس.

غادر رئيس نادي الرماية رئيس االحتاد اآلسيوي للرماية الشيخ 
س����لمان احلمود وم.دعيج العتيبي رئيس االحتاد العربي للعبة الى 
غوانزو حلضور الدورة. وقال الش����يخ س����لمان ان الدورة ستشهد 
مسابقات الرماية األكبر واألفضل في قارة آسيا، حيث ان عددا كبيرا 
من الرماة سيشاركون في احد أفضل ميادين الرماية في آسيا، معربا 
عن امتنانه للشيخ احمد الفهد رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي على 
القيادة والدعم في تنظيم األلعاب اآلسيوية وشكر كذلك اللجنة املنظمة 

في غوانزو واحتاد الرماية الصيني.

حث االتحادات على التمسك به

السودان: الكويت بحاجة إلى وزارة 
للرياضة يديرها طالل الفهد

ناشد صقر صالح السودان نائب رئيس اللجنة االنتقالية 
السابقة في النادي العربي الشيخ طالل الفهد ونائب املدير 
العام للهيئة العامة للشباب والرياضة التراجع عن فكرة 
التخلي عن مناصبه الرياضية والتفرغ ملنصب اكبر خارج 
القطاع الرياضي، وحث السودان وهو شخصية رياضية 
معروفة شغلت مناصب قيادية عدة مبا في ذلك عضوية 
اللجنة االوملبية الكويتية الهيئات واالحتادات الرياضية 
على ابداء معارضة قوية لفكرة ابتعاد القيادات التاريخية 
للحركة الرياضية والشبابية في الكويت امثال الشيخ طالل 
الفهد وقال ان خسارة اجلسم الرياضي ملن هم مبستوى 
وثقل وكفاءة الش����يخ طالل الفهد وشقيقه الشيخ احمد 

الفهد من شأنه أن يصيب الرياضة الكويتية مبقتل.
واكد السودان انه ينطلق في دعوته هذه من واقع خبرة 
وعمل في القطاع الرياضي متتد الى خمسني عاما وقال ان 
اخلالفات بني االسرة الرياضية ال يجب ان تقود الى اقصاء 
الشخصيات النافذة القادرة على خدمة الكويت واالرتقاء 
باحلركة الرياضية وعلى تذليل الصعاب معتبرا ان وجود 
ابناء الشهيد الشيخ فهد االحمد على قمة الهرم الرياضي 
ضرورة ال يجب التفريط بها بأي حال من االحوال وألي 
س����بب لتفرغهم وتفانيهم في خدمة الرياضة والشباب 
وعالقاتهم اخلارجية املتعددة وس����جلهم الرياضي الذي 

يصب ملصلحة الكويت وحركتها الرياضية.
واعتبر الس����ودان الذي عمل مع اكثر الش����خصيات 
الرياضية الوطنية العريقة وشغل عضوية اللجنة األوملبية 
في عهد رئاس����ة الشيخ س����لمان احلمود لها وعمل معه 
نائبا للرئيس عندما كلف من قبل الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بإدارة شؤون النادي العربي مؤخرا، ان املبرر 
الوحيد املقبول لتخلي الش����يخ طالل الفهد عن مناصبه 
الرياضية هو تعيينه وزيرا للشباب والرياضة فهو االجدر 
بتولي هذا املنصب السيما ان الكويت باتت اليوم بحاجة 
قصوى الى وزارة للرياضة والشباب تتمتع بصالحيات 
وقدرات اكبر من تلك الت����ي منحت للهيئة التي واجهت 
مش����اكل ال حصر لها بسبب تبعيتها الى وزارة الشؤون 
وعدم اس����تقالليتها بالقرار وبسبب محدودية امكاناتها 
فضال عن حاالت احلل واالقالة التي تعرضت لها مجالس 
ادارتها والتي ادت الى االحتكام للقضاء وس����ببت خلال 
في االداء الرياضي وتراجعا في املستوى العام للرياضة 

الكويتية في كل االلعاب.
وش����دد السودان على ان دعوته هذه نابعة من خوف 
مبرر على املصلحة العامة وم����ن قناعة كبيرة بوجوب 
عدم املغامرة اآلن مبستقبل احلركة الرياضية الكويتية 
حال للمش����اكل الناش����ئة عن اختالف االجتهادات داخل 
القطاع الرياضي وقال انه شخصيا ليس على عالقة من 
اي مس����توى او اي نوع مع طالل الفهد الذي يعرف عنه 
عالقته احلميمية مع كل األلعاب الرياضية وصلته الوثيقة 
ب����كل االحتادات واالندية واجلهات الرياضية وبالتالي ال 
يجب ان يفسر كالمه على انه انحياز لصالح معسكر ضد 
معسكر آخر فالكل يعمل ملصلحة الكويت وهو هدف نبيل 
لكن ال يوج����ب التضحية بالقيادات العليا املتميزة التي 

ستظل الكويت بحاجة إليها لفترة طويلة.
وقال السودان ان احلركة الرياضية في الكويت مرت 
خالل الفترة االخيرة مبرحلة صعبة وواجهت ظروفا عصيبة 
جراء ظروف كبيرة ال عالقة لها بالشيخ طالل الفهد وحده 
الذي اعطى وشقيقه الشيخ أحمد الفهد للرياضة الكثير 
من الوقت واجلهد واملال وقال ان وجودهما وعدد آخر من 
ابناء االسرة على رأس عدد من االحتادات واالندية اسهم 
في تذليل الكثير من الصعاب ومعاجلة الكثير من املشاكل 
وان املجتمعات الصغيرة التي تنعم بالدميوقراطية والرخاء 
واحلياة الدستورية ستظل بحاجة الى اسهام سخي من 
اصحاب القرار والنفوذ من ابناء االسرة املؤهلني والقادرين 
على اثراء النشاط الرياضي وعلى مواجهة الصعاب وحتمل 
املسؤولية دون خوف مشيرا الى اخلدمات اجلليلة التي 
قدمها الشهيد فهد األحمد من اجل الكويت والى الدور املهم 
الذي لعبه الشيخ سلمان احلمود على مدى خمسة عقود 
ضحى خاللها بالكثير م����ن وقته وجهده وماله من اجل 

الرياضة عموما والنادي العربي خصوصا.

صقر السودان

طالل الفهد يرأس اجتماع لجنة القوانين

خدمات إعالمية مميزة

عقدت جلنة القوانني في املجلس االوملبي اآلس���يوي اجتماعا 
برئاسة الشيخ طالل الفهد رئيس اللجنة امس في فندق »الغادرن« 
مقر اللجنة املنظمة العليا لدورة األلعاب اآلسيوية السادسة عشرة، 
ومت خالل االجتماع مناقشة العديد من االمور ابرزها اعتماد الطبعة 
اجلديدة للنظام األساسي للمجلس االوملبي اآلسيوي وهي الطبعة 
املرنة التي تتيح عملية اجراء اي تعديل مستقبلي على الالئحة 
دون ان تتم اعادة طباعتها بالكامل، كما مت خالل االجتماع توقيع 

اتفاقية مع محكمة التحكيم الرياضية في لوزان »كاس« للفصل 
ف���ي اي نزاعات بني الالعبني واملنتخب���ات واالحتادات واملجلس 
االوملبي خالل دورة االلعاب اآلس���يوية حيث مت تكليف خمسة 
قض���اة من محكمة »كاس« بالتواج���د في مقر خاص للفصل في 
اي نزاعات قد تنشأ خالل الدورة ليتم احلكم فيها بشكل مباشر 
بدال من اللجوء ال���ى »كاس« وبالتالي اطالة امد فصل النزاعات 

كما كان معموال به سابقا.

على م���دار 24 س���اعة يوميا س���يفتح 
املركز االعالمي للبطولة أبوابه للصحافيني 
واالعالميني املعتمدين رس���ميا من املجلس 
االوملبي اآلسيوي واللجنة املنظمة لالسياد 
والبالغ عددهم 9595 فردا ميثلون 887 وسيلة 
اعالم وتبلغ مساحة املركز 20 ألف متر مربع 
جهزت بأح���دث التقنيات، ويتضمن مكاتب 

خاصة للمساعدة الى جانب املكتب الرئيسي 
إلدارة املركز ومكاتب لقسم االخبار اخلاصة 
بالبطولة ومكاتب للخدمات اخلاصة بوسائل 
النقل وأماكن خاصة للمؤمترات الصحافية 
يتسع احدها حلضور 700 صحافي وآخران 
أحدهما يتسع حلضور 220 والثاني يتسع 

حلضور 80 صحافيا.

وقد كش���فت اللجنة املنظمة عن سبعة 
أزياء رسمية جديدة وخاصة بالدورة وتشمل 
مالبس املسؤولني عن التنظيم وأزياء املوظفني 
واملالبس اخلاص���ة باحلكام وحاملي الراية 
وأزياء املضيفات في مراسم التتويج وتقليد 
امليداليات وهي مستوحاة من الزي الصيني 

التقليدي.

الكويت تشارك بوفد يتكون من 279 فردًا من بين 14 ألف رياضي يمثلون 45 دولة

الفهد يفتتح آسياد غوانزو الـ 16 في الصين اليوم

تفتتح دورة األلعاب 
السادس���ة  اآلس���يوية 
عشرة اليوم في غوانزو 
الصينية، والتي تعد ثاني 
أكبر ح���دث رياضي في 
العالم بعد دورة األلعاب 
األوملبية الصيفية وسط 
اهتمام عاملي غير مس���بوق ومشاركة 
أكثر من 14 ألف رياضي ميثلون 45 دولة 
آسيوية من بينها الكويت التي تشارك 

للمرة العاشرة على التوالي.
ويدشن نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش����ؤون االسكان 
الشيخ احمد الفهد بصفته رئيس املجلس 
االوملبي اآلسيوي حفل افتتاح الدورة امام 
انظار العالم مبش����اركة كبار املسؤولني 
الصينيني ومس����ؤولي مدين����ة غوانزو 
يتقدمهم عمدة املدينة ليعلن رسميا بدء 
منافسات الدورة التي تستمر اسبوعني. 
وتشارك الكويت بوفد كبير يتكون 
من 279 فردا م���ن بينهم 186 العبا في 
21 لعب���ة رياضية هي ألعاب كرة القدم 
والطائرة والسلة واليد وألعاب القوى 

والرماية والكراتيه واجلودو والتايكوندو 
والبولين���غ وكرة الطاول���ة واملبارزة 
واالس���كواش واجلمب���از والبلياردو 
والس���نوكر ورفع االثق���ال والتجديف 

والشراع وكرة املاء والسباحة. 
وكانت منافسات كرة القدم قد انطلقت 
مبكرا قبل االفتتاح الرس���مي ويتوقع 
ان تش���هد الدورة منافسات حامية بني 
الرياضيني في القارة الصفراء لترتقي الى 
مستوى املنافسة في الدورات االوملبية 
الدولية وخاصة في االلعاب التي يشتهر 
ويتميز بها اآلس���يويون مثل اجلودو 
وكرة الطاول���ة والغطس والتايكوندو 
واملصارعة خاصة ان القارة اآلسيوية هي 
مهد هذه االلعاب وبعد انضمام ألعاب مثل 
الكريكيت والرقص والشطرجن الصيني 
واملالكمة للسيدات وغيرها من االلعاب 
الت���ي تعتبر حديثة العه���د في تاريخ 

الدورات اآلسيوية.
ومن املتوقع ان تقدم مدينة غوانزو 
عرضا فنيا الحدى روائع االفتتاح ويتوقع 
ان يفوق حفل االفتت���اح ما حصل في 
كل األلعاب اآلسيوية والعاملية السابقة 
خلروجه عن إطار امللعب ليقام في خارجه 

اللؤلؤة  وبالتحديد على ضف���اف نهر 
جنوب الصني على جزيرة هايشن شاغ 
التي انش���أ فيها اكبر مسرح مائي في 

العالم يتسع ل� 28 ألف متفرج.
وتعود فكرة إقامة األلعاب اآلسيوية 
للبروفيسور برودوت صنداي عام 1949 
على نهج دورة األلعاب االوملبية تشارك 
فيه كل دول القارة اآلسيوية وتقام مرة 
كل أربع سنوات وتستمر منافساتها ملدة 

محدودة ال تتعدى االسبوعني تقريبا.
وفي عام 1951 استضافت العاصمة 
الهندية نيودلهي الدورة االولى مبشاركة 
11 دولة واقتصرت املنافس���ة على ست 
العاب فيما اقيمت الدورة الثانية في عام 

1954 في عاصمة الفلبني مانيال.
واستضافت العاصمة اليابانية طوكيو 
الدورة الثالثة في عام 1958 وتضمنت 
هذه الدورة مشاركة رياضيني من 18 دولة 
تنافسوا في 13 لعبة رياضية وشهدت 
هذه النسخة إضافة تقليد جديد متثل 
في رحلة ش���علة األلع���اب عبر القارة 
الصف���راء ثم أقيمت الدورة الرابعة في 
العاصمة االندونيسية جاكرتا في عام 
1962 تخللتها احداث سياسية متثلت في 

رفضها الستقبال وفدي تايوان وإسرائيل 
واقيمت منافس���ات الدورة في 17 لعبة 

ومشاركة 17 دولة.
وف���ي ع���ام 1966 ب���دأت العاصمة 
التايلندية بانكوك مسيرتها مع األلعاب 
اآلسيوية واقتصرت املشاركة على أربع 
دول فقط بسبب احلرب الڤيتنامية ثم 
أقيم���ت الدورة السادس���ة في بانكوك 
م���رة اخرى وبالتحديد ف���ي عام 1970 
بعد اعتذار كوري���ا اجلنوبية عن عدم 
التنظيم وجنحت اليابان في احملافظة 
على الصدارة فيما انتقلت عام 1974 في 
دورتها السابعة ألول مرة إلى غرب القارة 
حيث اس���تضافتها العاصمة اإليرانية 

طهران مبشاركة 25 دولة.
التايلندية  العاصمة  واس���تضافت 
بانكوك االسياد للمرة الثالثة في عام 1978 
لتلعب دور املضيفة للدورة الثامنة بدال 
من إسالم اباد الباكستانية وسنغافورة 
وتفوقت الص���ني ألول مرة في صدارة 

الئحة امليداليات.
وف���ي عام 1982 ع���ادت األلعاب في 
دورتها التاس���عة واقيم���ت بنيودلهي 
وكان ابرز احداث تل���ك الدورة انتهاء 

دور احتاد األلعاب اآلسيوية وتشكيل 
املجلس األوملبي اآلسيوي الذي ترأسه 

الشيخ فهد األحمد آنذاك.
الكورية  العاصم���ة  واس���تضافت 
اجلنوبية سيئول النسخة العاشرة للدورة 
عام 1986 وكانت مبثابة البروڤة ألوملبياد 
سيئول بعد عامني وجنح الكوريون في 
استكمال جناحهم التنظيمي بل تصدروا 
الئحة الرتيب الع���ام للميداليات فيما 
اقيمت النسخة احلادية عشرة للدورة 
في العاصمة الصينية بكني في عام 1990 
في ظل غي���اب رئيس املجلس األوملبي 
اآلسيوي الشيخ فهد األحمد الذي استشهد 

أثناء الغزو العراقي للكويت.
وفي عام 1994 استضافت هيروشيما 
اليابانية الدورة الثانية عش���رة والتي 
كانت األضخم حتى ذلك احلني مبشاركة 
43 دولة تنافس���ت على 34 لعبة بينما 
عادت بانكوك في عام 1998 الستضافة 
الدورة الثالثة عش���رة من جديد فيما 
اس���تضافت العاصمة القطرية الدوحة 
الدورة اخلامس���ة عشرة س���نة 2006 
لتسجل اس���مها بأحرف من نور كأول 

مدينة عربية حتظى بهذا الشرف.

غوانزو 
وفد الصحافيين 


