
Os próximos Jogos Olímpicos de Inverno começam em
fevereiro de 2018 e têm lugar na cidade sul-coreana de
Pyeongchang
AFP/Getty Images
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Jogos Olímpicos de Inverno
na Coreia do Norte?
A Coreia do Sul propôs que a Coreia do Norte
recebesse alguns dos evento de esqui dos
próximos Jogos Olímpicos de Inverno, em 2018.
O objectivo será o de aliviar as tensões
transfronteiriças.
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Gosta de automóveis? O Alfredo Lavrador também. E
traz-lhe, às quartas-feiras, uma seleção do que de
melhor roda por aí.
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A Coreia do Sul propôs que a Coreia do Norte

organizasse alguns dos eventos de esqui dos próximos

Jogos Olímpicos de Inverno, que vão ter lugar em

Pyeongchang, a fevereiro de 2018.

Além desta proposta, também surgiu a ideia de se

formar uma equipa feminina “inter-coreana” de

hóquei no gelo. Todas as sugestões foram feitas com

o objetivo de aliviar as tensões existentes entre as

duas nações.

O ministro do desporto da Coreia do Sul, Do Jong-

hwan, afirmou que existia a possibilidade de

discussão uma co-organização com o delegado norte-

coreano do Comité Olímpico Internacional (COI),

Jand Woog. O luxuoso resort de esqui de

Maskigryong foi apontado como um local

potencial para a realização dos eventos desta

modalidade na Coreia do Norte.

Esta proposta de co-organização das olimpíadas veio

demonstrar a abertura do novo presidente da Coreia

do Sul, Moon Jae-in, à construção de um novo

relacionamento entre as duas nações coreanas.

Assim, foi posta de parte a raiva sentida pelos mais

recentes acontecimentos na Coreia do Norte,

nomeadamente os lançamentos dos mísseis e a morte

do estudante universitário Otto Warmbier.

Moon já tinha sugerido, no início deste mês, que os

dois países se unissem para formar uma proposta

para sediar o Mundial de Futebol de 2030.

O envolvimento da Coreia do Norte obrigaria a

grandes investimentos em infraestruturas, mas

Moon afirmou que “se os países vizinhos no
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Moon afirmou que se os países vizinhos no

nordeste da Ásia, do norte da Ásia e a Coreia do

Sul, inclusive, pudessem organizar o Mundial

juntos, este poderia ajudar a fomentar a paz“.

A ideia de deslocar alguns dos eventos de esqui para a

Coreia do Norte vai ser discutida quando ele se

encontrar com o presidente do COI, Thomas Bach, no

fim deste mês, segundo o que foi avançado pelos

meios de comunicação social da Coreia do Sul.

Os atletas da Coreia do Norte têm um rasto muito

pobre nos Jogos de Inverno, tendo ganho apenas um

medalha de prata e uma de bronze em oito

participações. Falharam as qualificações para os

eventos de Pyeonchang, sendo que os seus vizinhos

sul-coreanos são a única representação nos Jogos,

caso o plano da equipa feminina “inter-coreana” de

hóquei não avançar.

As duas Coreias já realizaram alguns intercâmbios

desportivos durante este ano. As equipas de futebol

feminino jogaram uma contra a outra em Pyongyang,

em abril, e as equipas de hóquei feminino competiram

na Coreia do Sul.

Ainda este fim de semana, uma equipa norte-coreana

de taekwondo vai juntar-se aos atletas sul-coreanos

para comemorar a abertura da cerimónia do

campeonato mundial da modalidade, que se realiza

em Muju, no Coreia do Sul.

Esperançosamente, nós vamos conseguir atenuar

as tensões à medida que trazemos a Coreia do

Norte para o quadro dos Jogos”, disse a Korea

Herald citada pelo The Guardian.

“
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"Tóquio2020 sem pandemia contida
será difícil"

COREIA DO NORTE JOGOS OLÍMPICOS MUNDO DESPORTO

    1

por TaboolaLinks promovidos
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