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0404
تشارك اليمن في أولمبياد ريو بـ 4 رياضيين في 3 مسابقات مختلفة، وهم محمد مأمون 
راجح وحنين غالب ثابت في مسابقات ألعاب القوى، بينما تشارك نوران أحمد بامطرف 
في الســباحة، ويخوض زياد عبد الكريم ماطر، مســابقات الجودو، وبالرغم من صعوبة 
التواجد بأولمبياد ريو بســبب األحداث التي تمر بها اليمن خالل الفترة األخيرة، إال أن 
الوفــد الرياضي اليمنــي كان لديه عزيمة كبيرة في االنضمام لقائمة الدول التي ســتنال 

المجد األولمبي.
من جانب آخر ســتغدق الجزائر بســخاء على الرياضيين الذين يرفعون اسم الجزائر في 
سماء ريو من خالل وعود بالحصول على شقة وسيارة ومكافأة بقيمة 35 ألف دوالر لكل 
مــن يتــوج بالميدالية الذهبية ومكافأة بقيمة 30 ألــف دوالر لصاحب الميدالية الفضية 

و25 ألف دوالر لصاحب الميدالية البرونزية.

تشــارك عمان بـ4 رياضيين في مقدمتهم العداء الدولي بركات الحارثي، الذي تأهل عن 
جدارة واســتحقاق إلى المشــاركة في الدورة من خالل البطوالت المعتمدة من االتحاد 
الدولي أللعاب القوى المؤهلة ألولمبياد ريو، وذلك بإحرازه للميدالية الذهبية في سباق 
100م عدوا ببطولة العالم العســكرية التي أقيمت بكوريا الجنوبية أواخر العام الماضي 
وتحقيقه الرقم المؤهل لألولمبياد، كما يشارك  كل من الالعبة مزون العلوية من االتحاد 

العماني أللعاب القوى  والرامي حمد الخاطري والرامية وضحى البلوشية.

يستهدف العرب 27 ميدالية ملونة عندما يشاركون في دورة األلعاب األولمبية بريو دي جانيرو التي تنطلق اليوم. ولكن يبقى ميدان المنافسة الفيصل األساسي بين األحالم والواقع، فلطالما 
كانت النتائج العربية دون المأمول في الدورات األولمبية الســابقة. ولكّن هناك أبطاًال مرشــحين فوق العادة للتتويج األولمبي باعتبار أرقامهم المتميزة في بطوالت العالم الســابقة مثل 
التونســيين أســامة الملولي وحبيبة الغريبي والمغربي ايكيدير والجزائري مخلوفي والقطري برشــم والكويتي الديحاني. وتحلم الرياضة الخليجية بتجديد العهد مع التألق من جديد وعدم 

الخروج خالية الوفاض وتحقيق إنجاز ال يقل عما تحقق في أولمبياد لندن 2012. وباستطاعة اإلمارات الحصول على ميدالية في الرماية.

130101
تضــع اإلمــارات آماًال كبيــرة على تحقيق ميداليــة أولمبية ثانية. وســتكون الرماية في 
الواجهة مرة أخرى لتكرار إنجاز الشــيخ أحمد بن حشــر آل مكتوم قبل 12 عاماً عندما 
أهــدى اإلمــارات ذهبية تاريخية، والرهان هنا على الثالثي ســعيد بن مكتوم آل مكتوم 
وخالد الكعبي وسيف بن فطيس. ويعد بن فطيس أبرز المرشحين لنيل ميدالية ال سيما 
انه احرز في 29 أبريل 2015 ذهبية بطولة العالم للرماية على االطباق «الســكيت» في 
قبرص ثم لقب بطل آسيا في فبراير الماضي في الهند، وال يمكن اغفال حظوظ المخضرم 
الشــيخ ســعيد بن مكتوم في «السكيت» أيضاً من واقع خبرته السابقة حيث يشارك في 
األولمبياد منذ دورة ســيدني 2000. من جهته، يشــارك خالد الكعبي في «الدبل تراب» 

ويعد من الوجوه الشابة التي يراهن عليها كثيرا في المستقبل.
ستكون ندى البدواوي  أول سباحة إماراتية  تشارك في هذا الحدث الرياضي األضخم 

على مستوى العالم وستلهم الكثيرات من فتيات بلدها في السير على خطاها.

640415
تتطلــع الجزائر للحصــول على أكثر من ميداليــة في دورة األلعــاب األولمبية، وتجاوز 
اإلنجــاز الــذي حققته قبــل أربعة أعــوام، عندما ســرق توفيق مخلوفي األضــواء وفاز 
بســباق 1500 متر. وكان فوز مخلوفي كافيا إلهداء الجزائر ميداليتها الذهبية الخامســة، 

والميدالية الخامسة عشرة لها في مجموع مشاركاتها منذ أولمبياد طوكيو 1964.
وتشارك الجزائر في أولمبياد ريو، بأكبر وفد رياضي لها على اإلطالق، حيث يضم 64 
رياضياً ورياضية، منهم عشــر ســيدات يتنافســون في 13 رياضة، ألعاب القوى والجودو 
وكرة القدم والسباحة والشراع والتجديف والمبارزة ورفع األثقال والمصارعة والمالكمة 

والرماية والدراجات والجمباز.
ومرة أخرى، ســتكون اآلمال معلقة على رياضيي ألعاب القوى والمالكمة ثم بدرجة 

أقل على الجودو لتدوين اسم الجزائر في جدول الميداليات.
ولــم يخف مصطفى براف، رئيــس اللجنة األولمبية الجزائريــة، أن هدف البعثة هو 
الحصــول على أربع ميداليات في ريو، لكنه تحفظ في الكشــف عــن ألوانها العتبارات 
رياضية. ورغم هذا، كشــف عبد الكريم صادو، مديــر المنتخبات الوطنية باتحاد ألعاب 

القوى، أن االتحاد يخطط للحصول على ميدالية أو ميداليتين .

470422

090103
يتطلع األردنيون بثقة وتفاؤل إلى المشــاركة العاشــرة على التوالي فــي دورة األلعاب األولمبية . ويعتبر 
األردنيــون  ريــو 2016 بوابة لتذوق حالوة الفوز بأول ميدالية أولمبية رســمية بعــد 3 ميداليات برونزية 
شــرفية حصل عليها أبطال التايكواندو احســان أبو شــيخه وســامر كمال (ســيول 1988)، وعمار فهد في 
أولمبياد برشــلونة 1992. وســيكون احمد أبو غوش الذي سيكمل مشوار أبو شيخة وكمال وفهد في رياضة 
التايكواندو، محط انظار األردنيين ألنه يعتبر مرشــحاً بقوة لنيل احدى ميداليات وزن تحت 68 كلغ حسب 

مدربه الوطني فارس العساف.

070003
تشــارك ســوريا في األلعاب  بـ 7 رياضيين يتحدون ومآسي الحرب التي تعيشها بالدهم منذ عام 2011.  
ولكــن تبدو اآلمال الســورية في التتويج بميدالية في ريو صعبة للغايــة. يذكر بأن أفضل إنجاز للرياضة 
السورية تحقق في أولمبياد أتالنتا 1996 حين حصدت غادة الشعاع ذهبية المسابقة السباعية، فيما كان 

المصــارع جوزيف عطية أول من يحصد ميدالية أولمبية لســوريا فــي أولمبياد 1984 حين خطف فضية  
وزن 100 مصارعة حرة.

060000
تشــارك فلســطين في األولمبياد بـ 6 رياضيين وسيكون التمثيل في ألعاب القوى، من خالل 
العداءة ميادة الصياد (23 عاًما)، في ســباق الماراثــون، إضافة إلى العداء محمد أبو خوصة 
(23 عاًما) في ســباق 100م، و200م. ويشارك السّباح أحمد جبريل في سباق 200م، و400 
متر حرة، إضافة إلى السباقات في المياه المفتوحة 5+3كم، وسبق لالعب  أن مّثل فلسطين 

في لندن 2012. كما تشارك ميري األطرش في سباق 50 متراً حرة.
ويمثل فلســطين في الفروسية، كريســتيان زميرمان وسيمون يعقوب (26 

عاًما)، عن رياضة الجودو.

 يمثــل المغــرب 47 رياضياً ورياضية فــي 12 لعبة بأولمبياد ريــو. ويقود الئحة ألعاب 
القوى المغربية العداء عبد العاطي إيكيدير، صاحب برونزية أولمبياد لندن 2012، والذي 
ســينافس في ســباقي 1500 و5 آالف متر، بجانب ثنائي ســباق 800 متر مليكة العقاوي 
ورباب العرافي اللتين ستشــاركان أيضاً في ســباق 1500 متر إلى جانب ســهام الهاللي 
آمــال المغرب في الحصول على ميداليات. وتضم الئحة العدائين المغاربة المشــاركين 
20 بالتمــام والكمال. وبجانــب 20 رياضياً من ألعاب القوى، ســتكون المالكمة حاضرة 
بقوة من خالل 10 مالكمين بينهم 3 أســماء ســقطوا في اختبارات أولية للمنشطات و3 
رياضيين من التايكوندو ومثلهم في الجودو والمصارعة ومنافسات الدراجات، إضافة إلى 
رياضيين اثنين في رفع األثقال والسباحة ورياضي واحد في الفروسية والرماية والكانوي 

والكاياك والمبارزة.
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199617
 خالل دورة األلعاب األولمبية في اتالنتا 1996منح حسين سلطاني للجزائر أول ميدالية 
ذهبية أولمبية في المالكمة  لكن هذا الحلم عرف نهاية مأسوية في 2002 في مرسيليا 
بعــد العثــور على جثة المالكم في حالة تحلل. وبعد 14 ســنة من هذه الوفاة الغامضة، 
مازال النصر الذي حققه سلطاني حاضرا في 
الذاكــرة، وهو الثاني بالنســبة ألفريقيا بعد 

الكيني نابونيي فانغيال في 1988.

 تســتعد هند جميلي، أصغر أعضاء الوفد المغربي في ألعاب ريو دي جانيرو األولمبية، 
لخوض أهم تجربة رياضية في حياتها ضمن منافسات الكاياك المتعرج.

وحجــزت جميلــي (17 عاما) بطاقة تأهلها إلى األلعــاب األولمبية الصيفية بعد تتويجها 
بذهبية البطولة األفريقية للتعرج في كينيا في نوفمبر 2015.

وعــن كونهــا أصغر رياضية فــي الوفد المغربــي، قالت هند المولودة في 11 ديســمبر 
1998 في مدينة أويونا شرق فرنسا: «تدربت هنا (في ريو) مرتين، لكن الوضع مختلف 
عندما تشــاهد الرياضيين والقرية األولمبية. اآلن بت مدركة أنها األلعاب األولمبية، كما 

نشاهدها على الشاشة».
وتبدأ ابنة السابعة عشرة تصفيات فئتها في 8 أغسطس ، لكن أحالم بلوغها نصف النهائي 
والنهائي (11 منه) تبدو صعبة في ظل خبرتها المتواضعة مقارنة مع باقي البطالت، برغم 

مشاركة 21 رياضية فقط في المسابقة، إذ تحتل المركز 101 عالمياً.

090104
 تحمل الرامية راي باســيل آمال  أربعة ماليين لبناني، لكونها مرشــحة إلعادة اسم «بالد 

األرز» إلى الئحة الميداليات األولمبية بعد غياب 36 عاما، عندما تشارك في ريو.
وستشــارك باســيل في األلعاب بموجــب بطاقة دعوة اســتحقتها نظرا إلــى نتائجها 
القوية في غالبية مشاركاتها الخارجية. وخضعت باسيل المصنفة األولى في العالم طبقا 

لتصنيف االتحاد الدولي للرماية، لمعسكر إعدادي أخير في تركيا.

260101
يشارك 4 رياضيين عراقيين في فعاليات رفع االثقال والمالكمة والتجذيف والجودو إلى 
جانــب منتخب كرة القدم (22 العباً) فــي ريو 2016 . ويحمل المالكم وحيد عبد الرضا 

حلم العراق في الحصول على ميدالية في ريو.
 كما يشــارك منتخب أســود الرافدين لكرة القدم ويخوض منافسات الدور األول في 
ريــو 2016 ضمــن المجموعة األولى إلــى جانب  البرازيل وجنــوب افريقيا والدنمارك. 
واستهل رحلته بمالقاة الدنمارك أمس، ثم يواجه البرازيل ونجمها نيمار في 7 أغسطس 

في برازيليا أيضا، قبل اختتام مشواره ضد جنوب إفريقيا في العاشر منه في ساوباولو.

12107 26
تأمــل مصــر في اقتناص 7 ميداليــات في دورة ريو دي جانيــرو. وتضم بعثة مصر 122 

رياضًيا بينهم 40 العبة في أكبر بعثة رياضية في تاريخها بالدورات األولمبية.
ويرى وزير الرياضة عبد العزيز، أن بعثة بالده تســعى إلنجاز مشــرف في األولمبياد 
المقبل، قائًال «كل األرقام التي حققها العبونا المتأهلون للدورة ترشح 7 منهم للحصول 
على ميدالية في ريو». وأضاف  «اســتطيع القول إننا سننافس للحصول على 7 ميداليات 

أولمبية لكنني ال استطيع أن أجزم بهذا الرقم».
وهناك مجموعة من الالعبين المرشــحين بقوة للحصول على ميداليات، وفًقا لألرقام 
التــي حققوهــا في البطوالت العالميــة، منهم عزمي محيلبة بطل الرماية، وحســام بكر 
فــي المالكمة، وهداية مالك العبة التايكوندو. ويوجد أيضاً رمضان درويش في الجودو، 
ومحمــد إيهــاب في رفع األثقال، وعمرو الجزيري في الخماســي الحديث، وأحمد أكرم 

وفريدة عثمان في السباحة.

6003 10
تطمح تونس في زيادة غلتها بـ3 ميداليات عندما تشــارك للمرة 13  . وســيمثل تونس 
60 رياضيــاً ورياضيــة سينافســون في 17 لعبة هــي ألعاب القوى والســباحة والجودو 
والتايكوندو والمصارعة ورفع األثقال والشــراع والتجديف وســباقات الكانوي والكاياك 
والمالكمــة والتنس وتنــس الطاولــة والرماية والمبــارزة والدراجات والكــرة الطائرة 
الشــاطئية وكرة اليد. ويحمل البطالن األولمبيان السباح أسامة الملولي والعداءة حبيبة 
الغريبــي اآلمــال في اعتالء منصة التتويــج . وتنتظر تونس أيضاً تألــق إيناس البوبكري 
وســارة بسباس وشــقيقتها عزة في منافسات ســيف المبارزة وياســين الطرابلسي في 

التايكوندو وفيصل جاء بالله في الجودو.

1100 03
ال تنتظر الســعودية، الكثير من 11 رياضياً المشــاركين في أولمبياد ريو، الشهر المقبل، 
لكنها تضع خطة لتطوير النتائج، وتأمل أن تحصد ثمار ذلك في الدورة األولمبية التالية، 
في طوكيو عام 2020. وحصدت السعودية، ميدالية برونزية في أولمبياد لندن 2012 في 
منافســات الفروســية للفرق، لكنها لم تتأهل إلى ريو، بينما ضمن 11 رياضياً حتى اآلن 
الظهــور في الدورة الصيفية المقبلة. وتضم القائمة أربعة متســابقين في ألعاب القوى، 
هم: طارق العمري، ومخلد العتيبي، في سباق 5 آالف متر، وعبدالله أبكر في سباق 100 

متر، وسلطان الداودي في منافسات رمي القرص.

3101 01
تشــارك البحرين في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو بـ 31 رياضياً وســيكون نصيب 
األســد أللعاب القــوى بما مجموعــه 28 رياضياً ورياضيــة، بينما يمثــل المصارعة آدم 
باتيروف، والسباحة فرحان صالح فرحان وفاطمة عبد الحميد، والرماية محمود حاجي.

وقال األمين العام للجنة األولمبية البحرينية عبد الرحمن عسكر «البحرين تعّول كثيراً 
على ألعاب القوى في تحقيق إنجاز أولمبي يفوق ما تحقق في أولمبياد لندن 2012 حين 
حصلت العداءة مريم يوسف جمال على الميدالية الفضية في سباق 1500 م، وهي أول 

ميدالية أولمبية باسم البحرين».
وأضاف عسكر «المشاركة بعدد كبير يعزز حظوظنا كثيراً في تحقيق نتائج إيجابية».

0801 00
يمثل الكويت 8 رياضيين في الرماية والمبارزة والسباحة خاض 7 منهم غمار دورة بكين 
2008، بيد أن هؤالء سيشــاركون هذه المرة تحت العلم األولمبي بســبب قرار اإليقاف 
المتخذ بحق الرياضة الكويتية منذ أكتوبر 2015 . ويبقى يوم 20 سبتمبر 2000 محفوراً 
في ذاكرة الكويتيين ألنه حمل في طياته تدوين اســم بلدهم للمرة األولى في ســجالت 
التاريــخ األولمبي من خالل الرامي فهيــد الديحاني الذي انتزع أول ميدالية أولمبية في 

دورة سيدني وحملت اللون البرونزي في مسابقة «الحفرة المزدوجة» (دابل تراب).

380304
 تشــارك قطر في أولمبياد ريو بأكبر بعثــة في تاريخها تمثل 10 اتحادات 
هي كرة اليد والسباحة والرماية والفروسية وألعاب القوى وكرة الطاولة 

والمالكمة والكرة الطائرة الشاطئية والجودو ورفع االثقال.
وتضم البعثة 38 رياضياً، وستكون اآلمال القطرية معلقة بشكل 
خاص على ناصر صالح العطية ومعتز عيســى برشــم المتوجين 
ببرونزيتــي الرماية والوثب العالي على التوالي في أولمبياد 
لندن 2012. وحققت قطر في مشــاركاتها الســبع األولى 4 
ميداليات بدأت في برشــلونة 1992 عندما فاز العداء محمد 
ســليمان بفضيــة 1500 م، تلتها برونزية في رفــع االثقال عبر 
الرباع ســعد ســعيد ســيف في وزن 105 كلغ في سيدني 2000، 

وأخيراً برونزيتا برشم والعطية في لندن 2012.
وفضًال عن العطية وبرشــم، يعول القطريــون كثيرا على ألعاب 
القوى وهذه المرة علــى كرة اليد نظرا لقوة المنتخب، وصيف 

بطل العالم عام 2015.
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