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 الفهد ينفي االنسحاب من «خليجي ٢٠»: حضور بارز للكويت بالتجمع الخليجي

 غوانزو ـ الوفد االعالمي والوكاالت
  نفى رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي الشيخ أحمد 
الفهد نية الكويت االنسحاب من بطولة «خليجي ٢٠» 
التي تستضيفها اليمن من ٢٢ اجلاري الى ٥ ديسمبر 

املقبل.
  وقال الفهد في حديث للوفـــد اإلعالمي البحريني 
املتواجد في مدينة غوانزو الصينية على هامش اآلسياد 
نشرته الصحف البحرينية امس ان الكويت سيكون 
لها حضور بارز في هذا التجمع اخلليجي وستحرص 
على املشاركة إلميانها الشديد بأهمية الدورة وللسعي 
نحو جناح التجمعات اخلليجية ألنها على يقني تام بأن 
بطوالت كأس اخلليـــج لها مردودات ونتائج إيجابية 
ال تقتصر على جانب واحد فقط بل انها تنعكس على 

املنطقة من جميع اجلوانب وليست الرياضية فقط.
  ويأتي تصريح الفهد ردا على ما تناولته بعض وكاالت 
األنباء عن نية الكويت االنسحاب من البطولة لدواع 
أمنية وحفاظا على سالمة أبنايها الالعبني واإلداريني 
بســـبب عدم وجود االستقرار األمني هناك خاصة في 

مدينتي أبني وعدن.
  وعلـــى الرغم من أن املصادر التي تناقلتها وكاالت 
األنبـــاء عن وجود توجه عام لـــدى أعضاء احلكومة 
والبرملان والشارع الرياضي لعدم املشاركة وتفضيل 
خيار التأجيل للبطولة حلني استقرار األوضاع األمنية 
في اليمن، اال أن الفهد أكد أن الكويت، كما كانت عنصر 
جناح في البطوالت الســـابقة، ستبقى أيضا عنصرا 

للنجاح في كأس اخلليج القادمة.

  انضمام استراليا

  وقال الفهد إن انضمام استراليا الى عضوية املجلس 
االوملبي اآلسيوي سيجلب املزيد من العائدات واخلبرات 
والتفوق للقارة اآلســـيوية اال انه «ســـيقتل» منطقة 
االوقيانوس. وأضاف الفهد امس «نحن ال نغلق الباب 

في وجه استراليا».
  وتابع «بالنســـبة لنا فإن انضمامها سيمثل قيمة 
مضافة لدورتنا ودخلنا ومؤسستنا ومستوانا الفني 
وحتى لنتائجنا. سيكون هذا شيئا جيدا آلسيا». ومضى 
قائال «اال انه في حال انضمام استراليا فان هذا يعني 
انك تقتل منطقة االوقيانوس. يجب أن مننحهم الفرصة 

لتطوير تلك املنطقة باملشاركة مع استراليا».
  وقال الفهد في غرفة ضمن جناح كبار الشخصيات في 
القرية االعالمية بالدورة «انه ليس القرار النهائي لكننا 
ال نريد أن نكون انانيني وننسى الفوائد التي تعود على 

اللجان الوطنية االوملبية في منطقة االوقيانوس».

  نجاح قياسي

  وأكد الفهد على أن الدورة أثبتت جناحها وســـتدر 
عائدات تسويقية قياسية.

  وقال «نقـــّدر العائدات بنحـــو ٥٢٠ مليون دوالر 
وهذا ميثل رقما كبيرا بالنســـبة لنا في دورة األلعاب 

اآلسيوية».
  واستطرد «هذه أكبر عائدات في تاريخ دورة األلعاب 
اآلسيوية الن العائدات التي حققتها الدوحة عام ٢٠٠٦ 

أكبر من تلك التي حققتها بوسان عام ٢٠٠٢».

  وأشـــار رئيس املجلس االوملبي اآلســـيوي الى ان 
مخاوف ثارت بشـــأن تشـــديد اإلجراءات األمنية في 
أماكن اقامة املنافسات اضافة الى املدرجات التي امتأل 
نصفها فقط باملشجعني في املنافسات التي بيعت جميع 

تذاكرها بشكل رسمي.
  وضربت الصني ســـياجا امنيا في غوانزو الواقعة 
في جنوب البالد حيث مت نشر نحو ١٠٠ ألف فرد أمن 
وأقامت العديد من نقاط التفتيش األمنية للرياضيني 

واملسؤولني واجلماهير.
  وقـــال الفهد «مثل كل دورات األلعاب األخرى فإنك 
جتد دوما بعض املجاالت أو بعض املشاكل التي يجب 

عليك حلها».
  وأضاف «لقد سمعت بعض األمور حول اإلجراءات 
األمنية املشددة لكن يجب عليك أن تفهم أن هذا يأتي 
بسبب النظام األمني العاملي القائم اآلن عقب هجمات 

احلادي عشر من سبتمبر واحلرب على اإلرهاب».
  ومضى قائال «لكن وفي ظل هذا الوضع فاننا يجب 
أيضا أن نتعاون مع اللجنة املنظمة لتخفيف الوضع 
في بعض املناطق التي نعتقد اننا لسنا بحاجة لوجود 
نقطتـــي تفتيش بها. أعتقد اننا توصلنا الى حل جيد 

اآلن».

  تذاكر إضافية

  وقال الفهد انه سيتم بيع ٤٠٠ ألف تذكرة اضافية 
الى اجلمهور خالل ما تبقى من منافسات دورة األلعاب 
اآلسيوية وألقى بالالئمة على خلو نحو نصف مقاعد 
الســـتادات على عدم حضور حملـــة التذاكر اخلاصة 

بالشركات والهيئات.
  وأضاف «وحتى في ظل هذا الوضع (بيع كل التذاكر) 
فاننا وجدنا بعض األماكن اخلالية في الستادات وتعجبنا 

من عدم حضور هؤالء الذين حصلوا على تذاكر».
  وتابع «تساءلنا هل األمر يتعلق باألمن أم بفقدان 
االهتمام أم انهم ال يحبون هذه النوعية من الرياضات؟» 
وأردف «اعتقد أن بعض األشخاص ال يفضلون الذهاب 
حلضور املنافسات بسبب الزحام املروري أو لإلجراءات 
األمنية ويفضلون متابعة املنافســـات على شاشـــات 

التلفزيون».

  االحتفاظ بالكريكيت والكاراتيه

  وأكد الفهد أن املجلس االوملبي اآلسيوي صادق على 
االحتفاظ برياضتي الكريكيت والكاراتيه ضمن برنامج 
دورة العاب آســـيا في اينشون بكوريا اجلنوبية عام 
٢٠١٤ والتي سيتم تقليص عدد األلعاب فيها الى ٣٥ بعد 

أن ضم جدول منافسات دورة غوانزو ٤٢ رياضة.
  ونفى الفهد وجود أي خالفـــات بني منظمي دورة 
اينشون واملجلس االوملبي اآلسيوي حول اختيار سبع 
رياضات غيـــر اوملبية عقب تقارير اعالمية ذكرت ان 
كوريا اجلنوبية كانت ترغب في اســـتبعاد الكريكيت 
والكاراتيه لصالح رياضات مثل البيسبول والبولينغ 

والووشو.
  وقال «لدينا تفاهم جيد مع اللجنة املنظمة لدورة 
اينشـــون حول البرنامج الرياضي. سنعلن البرنامج 

الحقا عقب توصلنا لتفاهم معهم». 

 أعلن عن مردود قياسي من اآلسياد يصل إلى ٥٢٠ مليون دوالر

 طـرح ٤٠٠ ألف تذكرة إضافيـة إلى الجمهور لخلـو نصف مقاعد السـتادات لعدم حضـور حملة التذاكر الخاصة بالشـركات
 انضمام أستراليا إلى عضوية المجلس األولمبي اآلسيوي سيجلب المزيد من العائدات والخبرات إال أنه «سيقتل» منطقة األوقيانوس
 المجلس األولمبي صادق على االحتفاظ برياضتي الكريكيت والكاراتيه ضمن برنامج آسياد اينشون في كوريا الجنوبية عام ٢٠١٤

 الشيخ أحمد الفهد وضع النقاط الكثيرة على احلروف آلسياد غوانزو  (أ.ف.پ) 

 قطر تودع البطولة على يد أوزبكستان

 هزيمة ساحقة لسيدات األردن

 فقدت قطر لقبها في مسابقة كرة القدم للرجال بخسارتها 
أمام اوزبكستان ٠-١ في الوقت اإلضافي (الوقت األصلي ٠-٠) 

في الدور الثاني أمس.
  وقدم الطرفـــان عرضا مقنعا كان التعادل عادال في نهاية 
وقته األصلي رغم إضاعة بعض الفرص من اجلانبني، لكن فهد 
خلفان اهدر فرصة الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت اإلضافي 
عندما مر من احلارس االوزبكستاني تيمور يوراييف بعدما 
اســـقطه ارضا وأصبح على بعد مترين من املرمى خاليا من 
الرقابة ودحرج الكرة بسن القدم منحرفة بدل ان يوجهها بشكل 
زاوية قائمة بوجه قدمه فأصابت أسفل القائم األيسر ورفضت 

دخول الشباك في اغلى فرصة ندم عليها كثيرا (٩٢).
  وكان ايفان ناغاييف اكثر حكمة وهدوءا من خلفان عندما 
ســـنحت له الفرصة فلم يفوتها وسجل هدف الفوز الوحيد 

والغالي (١٠٨).
  وخرج املنتخب الصيني املضيف من املنافسة على يد نظيره 
الكوري اجلنوبي وبنتيجة كبيرة ٠-٣ سجلها جونغ فوو كيم 

(٢٠) وتشو يانغ بارك (٥٠) ويانغ تشيول تشو (٥٨).
  وتأهل منتخبا عمان وايران الى ربع النهائي بعد فوز االول 

على هونغ كونغ ٣-٠، والثاني على ماليزيا ٣-١.
  وسجل حسني احلضري (٣٠ و٦١) وبدر نصيب (٦٨) أهداف 
عمان في املباراة األولى، وســـجل في الثانية كرمي انصاري 
(٥٣) وســـيد حسيني (٥٩) وامير شرفي (٦٧) اهداف ايران، 

وطلحة (٨٦ من ركلة جزاء) هدف ماليزيا. 

 خسر منتخب سيدات األردن امام نظيره الصيني ١-١٠ (الشوط 
األول ١-٦) فـــي اجلولة األولى من منافســـات املجموعة األولى 
ضمن مســـابقة كرة القدم. وسجلت ميساء جبارة هدف االردن 

الوحيد في الدقيقة ١٩.
  وفي املجموعة ذاتها، فازت كوريا اجلنوبية على ڤيتنام ٦-١، 
فيما تغلبت اليابان على تايلند ٤-٠ في املجموعة الثانية التي 
تضم ايضا كوريا الشمالية. وتقام منافسات السيدات بطريقة 
الدوري من دور واحد على ان يتأهل اول وثاني كل مجموعة الى 
نصف النهائي الذي يقام بطريقة املقص يتأهل بنتيجته الفائزان 

الى املباراة النهائية ويلعب اخلاسران على املركز الثالث.  

 الفهد يقدم جوائز تقديرية لشخصيات آسيوية
 منح رئيس املجلس األوملبي 
اآلسيوي الشيخ احمد الفهد ٥ 
جوائز تقديريه لـ ٥ شخصيات 
رياضية آســـيوية ســـاهمت 
الرياضية  إثراء احلركـــة  في 

اآلسيوية وتطويرها.
  جـــاء ذلـــك أثنـــاء انعقاد 
العامة ٢٩ للمجلس  اجلمعية 
االوملبي اآلســـيوي بحضور 
رئيس اللجنة االوملبية الدولية 
البلجيكي جاك روغ ورئيس 
اللجنة االوملبية الصينية ليو 

بنغ.

  وتســـلم تشـــانغ قوانـــغ 
نينغ األمـــني التنفيذي العام 
لـــدورة األلعـــاب اآلســـيوية 
السادســـة عشـــرة بغوانزو 
التقديريـــة األولى  اجلائـــزة 
لقيادتـــه والتزامـــه بانطالق 
دورة األلعاب اآلسيوية ٢٠١٠ 
ناجحة فيما تســـلم اجلائزة 
الثانية رسيفانثي  التقديرية 
اديتيان رئيس اللجنة األوملبية 
الهنديـــة والرئيس الســـابق 
للجنة املالية املجلس االوملبي 
اآلسيوي ألكثر من عقد وهو 

نائب رئيـــس االحتاد الدولي 
للكرة الطائرة.

  وحصل يو تســـاى تشينغ 
نائب رئيس املجلس االوملبي 
لـــدورة األلعـــاب  اآلســـيوي 
اآلسيوية ونائب رئيس اللجنة 
االوملبيــة الدولية جائزة تقديرية 
ملساهمته املتميزة في الرياضة 
اآلســـيوية وخاصـــة األلعاب 
اآلسيوية الشـــتوية ٢٠٠٧ في 
مدينة تشانغتشون، والصني، 

و١٦ دورة األلعاب اآلسيوية.
  كما تسلم سنغ اكهوم رئيس 

املؤسسة الوطنية للنفط بالوس 
جائزة تقديرية، الســـتضافة 
الوس لدورة األلعاب اآلسيوية 
٢٥ جنوب شـــرق فينتيان في 

عام ٢٠٠٩.
  وكانت جائزة االستحقاق 
اخلامسة واألخيرة قد خصصت 
لهوانغ توان آنه وزير الرياضة 
بڤيتنام الستضافتها الناجحة 
لدورة األلعاب اآلسيوية ٢٠٠٩ 
في األماكن املغلقة في مدينتي 
هانـــوي ومدينة هو تشـــي 

مينه. 

 المجلس األولمبي يوقّع اتفاقية مع اللجنة األولمبية األميركية 
 وّقع املجلس األوملبي اآلســـيوي 
اتفاقية للتعاون املشترك والثنائي مع 
اللجنة األوملبية في الواليات املتحدة 
األميركية تهدف الى تطوير النشاط 
الرياضي واالوملبي في قارتي آســـيا 
واميركا وتبادل األنشطة واخلبرات 

في املجال الرياضي.
  ووقع االتفاقية من جانب املجلس 
األوملبي اآلســـيوي رئيســـه الشيخ 
احمد الفهد فيما وقـــع االتفاقية عن 
اجلانـــب األميركـــي رئيـــس اللجنة 
االوملبية األميركية لورنس برويست 
بحضور املدير العام للمجلس االوملبي 
اآلسيوي حسني املسلم وعدد من كبار 

الشخصيات اآلسيوية.
الفهـــد عقب توقيعـــه لهذا    وقال 
العقد الرسمي املشترك ان املنظمتني 

الرياضيتـــني اآلســـيوية واالميركية 
تتمتعان بعالقة وثيقة ومستقرة في 
السنوات األخيرة وإبرام العقد ميثل 
اتفاقا رسميا من شأنه أن يساعد تطوير 
هذه الشراكة وتعزيز التعاون الدولي 

العالقات بني اجلانبني.
  من جانبه أشـــاد بروبست بدور 
املجلس االوملبي اآلســـيوي كشريك 
رئيسي في الرياضة العاملية واعتبرها 
اكبر منظمة رياضية، ألنها تضم ٤٥ 
دولة واكثر من ٢٠ عضوا من أعضاء 

اللجنة األوملبية الدولية.
  ووقع الفهد ٣ عقود اخرى مع املدن 
املستضيفة ألحداث املجلس االوملبي 
اآلسيوي املقبلة وهي مدينة ناجنينغ 
الصينية املستضيفة لدورة األلعاب 
اآلســـيوية للشـــباب الثانية في عام 

٢٠١٣ ومدينة فوكيت التايلندية التي 
تســـتضيف دورة األلعاب اآلسيوية 
الشاطئية الرابعة في عام ٢٠١٤ ومدينة 
ونها ترانغ الڤيتنامية التي تستضيف 
دورة األلعاب اآلســـيوية الشاطئية 

اخلامسة في عام ٢٠١٦.
  على صعيـــــد متصــل تســـلــم 
املجلــس االوملبــي اآلسيــوي طلبــات 
الستضافة األلعاب اآلسيويــة في ٢٠١٣ 
بعـــد ان قــرر املجلـــس دمج بطولة 
القتالية  األلعاب اآلســـيوية للفنون 
مع األلعاب اآلسيوية داخل الصاالت 
وأبدت البحرين وكاوشيونغ (الصني 
تايبيه) اهتمامهما في تنظيم هذا احلدث 
اآلسيوي بينما ستقام الدورة اآلسيوية 
السابعة عشـــرة في مدينة انشيون 

الكورية. 

 جدول الميداليات 
 المجموع  برونزية  فضية  ذهبية  الدولة 

 ٩٢  ١٩  ٢٠  ٥٣  الصني 

 ٤٩  ١٨  ١٣  ١٨  كوريا اجلنوبية 

 ٦١  ٢٣  ٢٥  ١٣  اليابان 

 ١٤  ٩  ٣  ٢  تايوان 

 ٧  ٢  ٣  ٢  هونغ كونغ 

 ١٣  ٩  ٤  ١  كوريا الشمالية 

 ٨  ٣  ٤  ١  الهند 

 ٥  ٣  ١  ١  ماليزيا 

 ٤  ٣  -  ١  الفلبني 

 ١  -  -  ١  ماكاو 

 ١١  ٧  ٤  -  كازاخستان 

 ٨  ٤  ٤  -  اوزبكستان 

 ٨  ٥  ٣  -  تايلند 

 ٥  ٣  ٢  -  ايران 

 ٥  ٣  ٢  -  ڤيتنام 

 ٧  ٦  ١  -  اندونيسيا 

 ٣  ٢  ١  -  منغوليا 

 ٢  ١  ١  -  ميامنار 

 ٢  ١  ١  -  سنغافورة 

 ١  -  ١  -  الكويت 

 ١  ١  -  -  باكستان 

 ١  ١  -  -  طاجيكستان 


