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 افتتـــح رئيـــس 
الصيني  الوزراء 
بـــاو امس  جياو 
األلعـــاب  دورة 
اآلسيوية السادسة 
التـــي  عشـــرة 
مدينة  حتتضنها 
غوانزو الصينية والتي تستمر 
حتى ٢٧ نوفمبر اجلاري، بحضور 
الدولية  اللجنة االوملبية  رئيس 
جاك روغ ورئيس املجلس األوملبي 
اآلسيوي الشيخ احمد الفهد الذي 
رحب في كلمته االفتتاحية برئيس 
مجلس الدولة الصيني وبرئيس 
الدولية د.جاك  اللجنة االوملبية 
روغ وعقيلتـــه وقال ان املجلس 
االوملبي اآلســـيوي يشكر جميع 
من ساهم في التحضيرات للدورة 
ونهنئ احلكومة املركزية واللجنة 
االوملبية الصينية وجميع أهالي 
غوانزو على هـــذا العمل الرائع 

الذي جمعنا الليلة.
  واضاف الفهد اننا نشهد فصال 
رائعا من األلعاب اآلســـيوية في 
رحلة اتصلـــت منذ الثالثينيات 
وأصبحت حقيقة بعد سنوات من 
التجارب وندعو جميع الرياضيني 

الـــى التنافس بـــروح رياضية، 
فالدورة استقطبت سفراء آسيا 
من مناطق مختلفة ليبذلوا افضل 

ما لديهم بأداء رفيع.
  وأشـــار الفهد الـــى ان الفوز 
واالنتصار يحدو اجلميع واألمر 
املهم هو املشاركة واألكثر اهمية 
بذل اجلهود. ودعا اجلميع قائال: 
استمتعوا بأوقاتكم في غوانزو 
وتذكـــروا أنكم جزء من التاريخ 
واظهروا لنـــا روحكم الرياضية 

والصداقة واحترام الرياضيني.
الفهد كلمته بالشكر    واختتم 
ألهالـــي غوانـــزو وقال: شـــكرا 
لكل من ســـاهم وامـــن باأللعاب 
اآلســـيوية ونحن فـــي املجلس 
االوملبي اآلســـيوي متأكدون من 
ان املجلـــس األوملبي اآلســـيوي 
سيقدم لكم الدعم ونهنئكم على 
جهودكم. وشكرا لإلعالم احمللي 
على إيصـــال األلعاب لكل أنحاء 
العالم وشكرا لكل املتطوعني على 
العمل اجلاد. وقبل إعالن رئيس 
الوزراء الصينـــي االفتتاح كان 
الذي شارك فيه  العرض  طابور 
وفد الكويت حتت العلم االوملبي 

اآلسيوي.

  وفي فقرات حفل االفتتاح الذي 
امتد الى ٣ ساعات شكل املاء مع 
النار والليزر عنصرا رئيسا في 
حفل االفتتاح لوقوع مدينة غوانزو 
في اقليم غانغدونغ احملاذي لبحر 
جنوب الصني وحتديدا في دلتا 
نهر اللؤلؤة الذي يقســـمها الى 

شطرين.
  ويدعى موقع حفل االفتتاح 
هاشينشا وتعني بحيرة صغيرة 
حفرت في قلب النهر وملئت باملاء 
بارتفــــاع ٣٠ مترا لقلة األمطار 
املوســــمية حتيط بهــــا األبنية 
السكنية من كل اجلهات يعلوها 
برج كانتون البالغ ارتفاعه ٦١٠ 
امتار واملعروف باســــم «برج 
الذكريات» ألنه يؤرخ، رغم حداثة 
بنائه، حلضارة كانت ناشطة 

قبل ٢٢٠٠ عام.
  وانتقل قسم من ممثلي الدول 
بزوارق يصل عددها الى ٤٥ ميثل 
كل واحـــد منها دولة، وســـارت 
ملسافة ٩٫٣ كيلومترات عبر نهر 
اللؤلؤة وصوال الى «هاشينشا» 
حيث أنشئ اكبر مسرح مائي في 
العالم يتسع لـ ٢٨ الف متفرج وهو 

بحجم ملعب لكرة القدم. 

 غوانزو 
  الوفد اإلعالمي

(أ.ف.پ)   لوحة جميلة خالل حفل االفتتاح 

 طفل يطير على ورقة في الهواء  سفينة احمليط في نهر اللؤلؤة 

 في حفل مبهر امتزج فيه الماء والليزر والنار وشارك فيه وفد الكويت تحت العلم األولمبي 

 الفهد: فصل رائع في افتتاح آسياد غوانزو 

ــؤولية رئاسة  ــيخ فهد األحمد منذ توليه مس  حترك الش
ــر ١٩٧٤ واملتزامنة مع  ــة الكويتية في أكتوب اللجنة االوملبي
ــيوية، نحو  ــاركة الكويت األولى في دورة األلعاب اآلس مش
ــية ورياضية، ويهدف  القارة الكبرى من ٣ منطلقات سياس
ــك الوقت على  ــيطرة في ذل ــرائيل املس األول حملاصرة اس
ــيوية بوصفها من األعضاء املؤسسني لالحتاد  األلعاب اآلس
ــة القارية  ــا» من العائل ــدا لـ «طرده ــيوي ١٩٥٠ متهي اآلس

الحقا.
  وتركز املنطلق الثاني على توحيد كلمة القارة التي كانت 
ــيطرة األوروبية  ــتت وخضوع للس ــي من متزق وتش تعان
ــتوى الفني  ــا كان الهدف الثالث رفع املس واألميركية، فيم

واإلداري للرياضة الكويتية.
ــاركت في  ــرائيل التي ش   ولم يكن متوقعا ان حترم إس
ــاركة في  ــابعة عام ١٩٧٤ في طهران، من املش ــخة الس النس
الدورة الثامنة بعد ٤ أعوام في بانكوك وتستبعد من الدورة 
ــطب نهائيا بحكم  ــام ١٩٨٢ في نيودلهي، ثم تش ــعة ع التاس
قانون التنظيم اجلديد اجلامع للدورة وهو املجلس االوملبي 

اآلسيوي، واعتبر ما حتقق جناحا سياسيا وقوميا للعرب.
  وتطلب شطب إسرائيل ٨ أعوام من اجلهد، وفي عام ١٩٧٧ 
كانت فكرة إنشاء تنظيم جديد يحل محل االحتاد اآلسيوي 
ــيخ فهد  ــورت في اللجنة االوملبية الكويتية، وطرح الش تبل
األحمد وجهة نظره في عشرات االجتماعات الثنائية والقى 
ــيوي  تأييدا كبيرا ثم مت اعتماد فكرته وأبصر املجلس اآلس
ــمبر في نيودلهي ١٩٨٢ فكان بحق أضخم  النور في ٥ ديس

االجنازات الرياضية في تاريخ الكويت.
ــيرة والده الذي غاب عن  ــيخ أحمد الفهد مس   وتابع الش
ــت (١٩٩٠)، وجنح  ــرح احلياة خالل غزو العراق للكوي مس
ــرة ٢٠٠٢ في مدينة بوسان الكورية  في الدورة الرابعة عش
ــذا النجاح في  ــد ه ــة، في جمع الكوريتني وجتس اجلنوبي
دخول وفدي البلدين جنبا إلى جنب في قافلة موحدة وإيقاد 

الشعلة من العبني من «الطرفني املتناقضني».
  وعقد املجلس األوملبي اآلسيوي اجتماعه ١٩٩٤ في تايبيه، 
وساهم الشيخ احمد الفهد في حضور العضو الصيني واي 
ــكان اول صيني يزور تايوان منذ  جونغ اعمال االجتماع ف

انفصال اجلزيرة.
ــه «دائما الى  ــعار املجلس االوملبي كان منذ تأسيس   وش
ــبات الرياضية  ــك جليا في حتول املناس ــام»، ويبدو ذل األم
ــى دورات جامعة اذ ارتفع العدد الى  االقليمية احملصورة ال

حده األقصى وأصبح عدد املشاركني ٤٥ دولة. 

 الفهد تابع مسيرة الشهيد

 شعلة الدورة 

 الشيخ أحمد الفهد يحيي احلضور 

 احد العروض التي قدمت خالل حفل االفتتاح  وفد الكويت شارك في حفل االفتتاح حتت العلم االلوملبي 

 منافسات السباحة
  تنطلق اليوم

  ولي عهد بروناي ينسحب  
إللغاء حجزه الفندقي 

 تنطلق اليوم منافسات ٩ العاب 
حيث ســـتوزع ٢٨ ميدالية من أصل 

٤٧٦ ميدالية خالل األلعاب كلها.
  وتأتي الســـباحة في مقدمة هذه 
األلعـــاب حيـــث ســـتقام تصفيات 
ونهائيات ٦ ســـباقات (من أصل ٣٨ 
ميدالية) هي ٤٠٠م متنوعة و٢٠٠م 
فراشة للرجال، و٢٠٠م حرة و١٠٠م 
فراشة و٥٠م صدرا والتتابع ٤ مرات 

١٠٠م متنوعة للسيدات.
   اما الرياضات األخرى فهي الدراجات 
(ميدالية واحدة) والرقص الرياضي 
(٥) واجلمباز الفني (١) واجلودو (٤) 
والرماية (٦) والترياتلون (١) ورفع 

االثقال (٢) والووشو (٢). 

 ألغـــى األمير املهتدي باهللا بلقيه ولي عهد 
سلطنة بروناي مشاركته، بعد أن الغى الفندق 
الـــذي كان من املفتـــرض أن يقيم به حجزه. 
وذكرت صحيفة «بروناي تاميز» امس أنه كان 
من املفترض أن يشارك األمير املهتدي باهللا، 
الذي يشـــغل أيضا منصـــب وزير في مكتب 
رئيس الوزراء في البلياردو. وأصدر املجلس 
األوملبي ببرونـــاي بيانا أكد فيه أن القرار مت 
اتخاذه كنتيجـــة «للمعاملة غير الالئقة» من 
املجلس األوملبي اآلســـيوي واللجنة املنظمة 
لدورة األلعاب اآلسيوية، فيما يتعلق باالتفاق 
املســـبق حول اإلقامة، ووفقا للصحيفة فإن 
فندق ريتز كارلتون ألغى حجز األمير، مشيرا 
إلى أنه مت تخصيص الفندق ألعضاء املجلس 

التنفيذي اآلسيوي. 

 الشمري: األزرق أمام اإلمارات سيكون مختلفًا
 مبارك الخالدي

  ذكر مدرب املنتخب الوطني الرديف ماهر الشمري ان 
خسارة األزرق أمام قطر أول من امس ٠ـ  ٢ في ختام دوري 
املجموعات آلسياد غوانزو لها أسبابها، مؤكدا ان الفريق 
الذي ال يبدأ املباراة بقوة لن ينهيها بقوة، وجنح القطريون 
في الدخول الى املبــــاراة بقوة وحققوا هدفهم من املباراة 
وهو تأهلهم للدور الـ ١٦ وفي املركز األول للمجموعة حيث 

لعب العنابي بطريقة جيدة منذ البداية.
  وأرجع الشمري الهزمية الى غياب عدد كبير من الالعبني 
األساسيني، مشيرا الى اننا اضطررنا الى تغيير عدد كبير 
من الالعبني اضافة الى تغييرات في املراكز بسبب اإلصابات، 
كما ان بعض الالعبني يحتاجون الى الوقت لكســــب مزيد 
من اخلبرة فمشاركتهم مع املنتخب هي االولى لهم بشكل 
رسمي وعامل الوقت مهم لهم لتقدمي أداء أفضل، الفتا الى 
افتقاد املنتخب العناصر االساسية التي مت اختيارها ضمن 

املنتخب األول.
  واعترف الشمري بصعوبة مواجهة االمارات في دور الـ 
١٦ الثالثاء املقبل وقال سنواجه منتخبا هو بطل اخلليج 
وآسيا في الســــنوات االخيرة ويضم مجموعة جيدة من 
الالعبني الذين يجيدون الســــيطرة على منطقة املناورات 
وصناعة الفرص املناسبة للمهاجمني ولكن في املقابل هي 
مباراة مصيرية بالنســــبة لنا فإما ان نكمل املشــــوار في 
البطولة وإما نبتعد عنها بشكل نهائي ولذلك فاحلسابات 
هنا مختلفة ونحن لن نقبل ان نكون جسر عبور للمنتخبات 
األخرى فالروح العالية لالعبني والدفاع عن ألوان األزرق 

هي السالح املهم الذي نخوض به املباراة.
  وأشار الشمري الى ان عددا كبير من العبينا احلاليني 
واجهــــوا منتخب االمــــارات في بطولــــة اخلليج االخيرة 
للمنتخبات األوملبية ولذلك لن يجدوا صعوبة في التعامل مع 
املباراة سوى كونها مواجهة خليجية بحسابات مختلفة. 


