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 الشيخ أحمد الفهد يسلّم عمدة انشون الكورية علم الدورة املقبلة

 أكد أن حظوظ قطر قوية الستضافة مونديال ٢٠٢٢

 الفهد: غوانزو تفوّقت على بكين.. وآنشون تواجه التحدي 
 غوانزو ـ وفد جمعية الصحافيين

  أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشـــؤون االقتصاديـــة ووزير 
التنمية ووزير اإلسكان الشيخ 
احمـــد الفهد ان مدينـــة غوانزو 
الصينية تفوقت باســـتضافتها 
لدورة األلعاب اآلسيوية السادسة 
عشرة التي اختتمت أمس بحفل 
ضخم على جميع املدن اآلسيوية 
مبا فيها بكني التي استضافت دورة 
األلعاب االوملبية ٢٠٠٨ وجنحت 
في تقدمي نفسها كمدينة متطورة 

عامليا خالل ستة أعوام فقط.
  وقال رئيس املجلس االوملبي 
اآلسيوي ان غوانزو قدمت لقارة 
آســـيا والعالم واحدة من أجنح 
الرياضيـــة في تاريخ  الدورات 
األلعاب على مر التاريخ وقد تفوقت 
على شقيقتها الكبرى بكني سواء 
في التنظيم او املســـتوى الفني 
واألداء او في حفل االفتتاح الرائع 

وحجم املشاركني في الدورة.
  وأضاف الفهد اثناء استقباله 
نائب رئيس االحتادين اآلسيوي 
والدولي فيصل القناعي وأعضاء 
الوفد االعالمي الكويتي املشارك 
في اجتماعات «االسبو» وعددا من 
الصحافيني الرياضيني العرب مبقر 
اقامته بغوانزو ان مدينة غوانزو 
جنحت في تقدمي نفسها للعالم 
كمدينة متطورة وستخدمها هذه 
الدورة كثيرا من حيث السمعة 
العامليـــة واعتبرها  والدعايـــة 
املصنف األول للمدن اآلســـيوية 
التي احتضنت االسياد لتفوقها 
وجناحها في تنظيم أفضل دورة 
ألعاب آســـيوية على مر تاريخ 

الرياضة اآلسيوية.
  وأكد ان دورة األلعاب اآلسيوية 
مســـتمرة في التنامي واالرتقاء 
وسيوفر لها املجلس أعلى معايير 

التميـــز حتى تصبح على نطاق 
واسع ومبستوى دورات األلعاب 
االوملبية الكبرى، مشيرا الى ان 
مدينـــة غوانزو وضعـــت املدن 
اآلســـيوية األخـــرى على احملك 
وهي خطوة ايجابية وفي الطريق 

الصحيح للمسيرة اآلسيوية.

  إمكانيات انشون

  وأوضح الفهد ان مدينة انشون 
الكورية التي تستضيف األلعاب 
املقبلة بعد أربعـــة أعوام لديها 
من االمكانيات والثقافة واخلبرة 
الكافيـــة للمحافظة على تنظيم 
ألعاب آسيوية رائعة لن تقل عما 
قدمته لنا مدينـــة غوانزو التي 
العالم في  انظار  أصبحت محط 

فترة قصيرة من الزمن.
  وعبـــر املســـؤول االول عن 

احلركة الرياضية اآلسيوية عن 
فخـــره للمســـار الصحيح الذي 
تنتهجه احلركة الرياضية في قارة 
آسيا على مدى العقدين املاضيني 
لبلوغ مستوى الدورة االوملبية، 
مشـــيرا الى ان املدن اآلســـيوية 
نظمت ما هو اكبر من االوملبياد 
من حيث عدد األلعاب الرياضية 
وتتساوى في أمور أخرى كعدد 
الالعبني واإلعالميني واملنشـــآت 

تقريبا.

  ٩٠٠ مليون دوالر لغوانزو

  وبّني الفهد ان مدينة غوانزو 
في طريقها الستعادة نحو ٩٠٠ 
مليـــون دوالر دفعـــت إلنشـــاء 
بنية حتتيـــة متكاملة وربحت 
من تنظيمها لأللعاب اآلســـيوية 
وستجني أرباحا طائلة على جميع 

املستويات، مشيرا الى ان املدينة 
نشأت بشكلها احلالي قبل ١٤ شهر 
تقريبا وأصبحت من أكبر وأهم 

املدن في العالم بسرعة البرق. 
  وحول عودة االسياد الى املدن 
اآلسيوية من جديد بني الفهد ان 
مثل هـــذا األمر طبيعي حتى في 
االوملبيـــاد وقد تعـــود األلعاب 
اآلسيوية الى غوانزو مرة اخرى، 
مشـــيرا الى ان املدن املؤهلة في 
آسيا ال يتجاوز عددها ١٥ مدينة 
ومثلما عادت االوملبياد الى لندن 
وباريس تعود االسياد الى غوانزو 
وبانكوك.وأكد اهمية االستمرار 
في العمل اآلسيوي املشترك من 
اجل تقليص الفجوة بني االسياد 
كمهرجان رياضي ضخم يقام كل 
أربع سنوات ويعد أكبر األحداث 
الرياضية في القارة الصفراء وبني 

االوملبياد وأهمية احملافظة على 
وحدة وتضامن احلركة الرياضية 
اآلسيوية التي تسير على خطى 
ودرب احلركة االوملبية الدولية.

  وتطرق الفهد الى املراحل التي 
مر بها املجلس االوملبي اآلسيوي 
خالل رئاسته للمجلس واآللية 
التي يعمل بها لوضع آسيا على 
اخلارطة العاملية وإبراز آسيا كقوة 
رياضية عاملية يتحقق لها االجناز 

وتتصدر الترتيب العاملي.
  وأشـــار الى ان رؤية املجلس 
االوملبي اآلســـيوي املستقبلية 
تتضمـــن الكثيـــر مـــن اخلطط 
املســـتقبلية ملزيد مـــن التنمية 
اآلســـيوية، والى برامج املجلس 
احلافل ســـنويا بدورات األلعاب 
الشاطئية واأللعاب داخل األماكن 
املغلقة واأللعاب الشتوية واأللعاب 

اخلاصة بالشباب ودورة األلعاب 
اآلسيوية الكبرى.

  نجاح الدوحة

  وتناول الفهد في حديثه النجاح 
الذي حققته مدينة الدوحة خالل 
تنظيمهـــا املثالي والرائع لدورة 
األلعاب اخلامسة عشرة عام ٢٠٠٦ 
واعتبرها احد مصنفي آسيا األوائل 
بعد ان قبلـــت التحدي وأثبتت 
نفســـها بني الكبار مثلما أثبتت 
مقدرتها على التنظيم العاملي أسوة 

باملدن العاملية.
  وقال ان اسياد الدوحة ٢٠٠٦ 
ستبقى عالمة فارقة في مسيرة 
دورات األلعاب اآلسيوية العتبارات 
كثيرة ومتعددة أهمها انها املدينة 
العربية األولـــى التي تنظم هذا 
احلدث الرياضي، مشيرا الى الدور 
واالهتمام الذي يوليه سمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني ولي العهد 
القطري ورئيس اللجنة االوملبية 
لتقـــدمي صورة رائعـــة لقدرات 
وامكانيات دولـــة قطر للخروج 

بهذا املستوى العاملي.
  وعن حظـــوظ دولة قطر في 
تنظيـــم كأس العالم ٢٠٢٢ لكرة 
القدم قال ان فرصة قطر للفوز في 
الثاني من ديسمبر املقبل بزيوريخ 
كبيرة وتنصب الترشيحات لها 
بنسبة تبلغ نحو ٨٠٪ ما لم تكن 
هناك أالعيب وتكتيكات انتخابية 

اثناء عملية االختيار.
   وأشـــاد بالســـمعة واملكانة 
املرموقة التي حتتلها دولة قطر 
وقدرتها على تنظيـــم األحداث 
الكبـــرى، معربا عن  الرياضية 
أمله في ان تتوج اجلهود القطرية 
باختيار امللف القطري الذي يعتبر 
احد ابرز امللفات الستضافة أهم 

حدث كروي عاملي. 

 تأجيل انتخابات المؤتمر اآلسيوي عودة أبطال الكراتيه
   للصحافة الرياضية 

 عاد الى البالد ظهر امس وفد احتاد الكراتيه قادما من الصني بعد ان حقق 
اجنازا رائعا متثل في حتقيق العبينا االبطال لثالث ميداليات ذهبية وفضية 

وبرونزية في دورة األلعاب اآلسيوية.
  وفي تصريح له اعرب الشيخ خالد العبداهللا رئيس االحتاد عن اعتزازه 
بالالعبني االبطال الذين تألقوا في الصني ورفعوا اسم الكويت عاليا في هذا 

احملفل اآلسيوي الكبير رغم قوة املشاركني من الدول االخرى.
  وثمن العبداهللا دعم الهيئة العامة للشباب والرياضة لالحتاد في مشاركاته 

اخلارجية، واشاد كذلك بجهود االجهزة االدارية.
  وعبر العبداهللا عن خالص تقديره لصاحب الســـمو األمير على تهنئته 

بعد فوز االبطال بامليداليات املتنوعة.
  ومن جهته، فقد هنأ عصام جعفر اسرة احتاد الكراتيه على هذا االجناز 
الرائع مشيرا الى ان االحتاد حقق للمرة االولى هذه االنتصارات على مستوى 
دورة االلعاب اآلســـيوية. لذا كان االجناز كبيرا ورائعا.وبدوره، فقد اعرب 
البطل حمد النويعم صاحب امليدالية الذهبية عن سعادته الكبيرة بهذا االجناز 
الذي اهداه الى القيادة السياسية والى رئيس واعضاء االحتاد والهيئة العامة 

للشباب والرياضة والى اسرة االحتاد، وجميع الالعبني. 

 اختتمت اجتماعات املؤمتر اآلسيوي للصحافة الرياضية اخلامس 
عشر امس بعد مناقشات مستفيضة استمرت يومني وانتهت بقرار 
الغلبية الدول املشاركة البالغ عددها ٢٤ دولة آسيوية ومن بينها 

الكويت بقضي بتعديل النظام االساسي لالحتاد.
ــه اجلديد للفترة    ووافق املؤمتر على تأجيل انتخابات مجلس
ــة التي من املقرر ان تنتهي في ٢٠١٤ الى موعد يتحدد بعد  املقبل
ــة اجلديدة للنظام  ــهر مارس املقبل بعد املوافقة على الصيغ ش
االساسي لالحتاد مبشاركته االيجابية ومداخالته في اقناع الوفود 
ــتقبل االعالم الرياضي في  وحثها للعمل يدا واحدة من اجل مس

آسيا واحياء نشاط االحتاد وفاعليته. 
  واشاد املؤمتر باستضافة الكويت الجتماعات املؤمتر اآلسيوي 
ــة الرياضية الـ ١٤ واجتماعات اللجنة التنفيذية لالحتاد  للصحاف
خالل شهر نوفمبر ٢٠٠٨ مبشاركة اكثر من ١٢٠ شخصية اعالمية 
رياضية من الكويت والقارة اآلسيوية ودول العالم واعتبره احد 

افضل اللقاءات اآلسيوية. 


