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األولمبياد هو تعبير عن وحدة لفترة زمنية في اليونان القديمة مدتها 4 سنوات، تبدأ كل 
وحدة منها باأللعاب األولمبية، واألولمبياد األول المعترف به أقيم عام 776 قبل الميالد، 
وفــي العصر الحديث أقيمــت أول دورة لأللعاب األولمبية تحت مظلة اللجنة األولمبية 

الدولية عام 1896 بمدينة أثينا بمشاركة 295 رياضياً من 13 دولة.
وأصبحــت دورات األلعــاب األولمبية في وقتنــا المعاصر أكبر حــدث رياضي حضاري 
اجتماعي اقتصادي إعالمي يقام كل 4 سنوات مرة، حيث تتجسد القيم والمبادئ والمثل 
العليا األولمبية وتندمج الثقافة والفن والرياضة وتتأصل مبادئ السلم العالمي والتفاهم 
بين الشعوب والصداقة في تنافس شريف يشارك فيه صفوة الرياضيين من جميع أنحاء 
العالــم، ويحظى باهتمام ومتابعة مختلف شــعوب األرض في القــارات الخمس، حيث 

يتابعها عبر وسائل اإلعالم والقنوات الفضائية أكثر من 3.5 مليارات نسمة.

تــرأس الوفــد األولمبي الذي مثل اإلمارات في أول مشــاركة بلوس انجليس عام 1984، 
أحمــد الفردان أمين الســر العــام للجنة األولمبيــة حينذاك، وضم في عضويته: ســالم 
عبيد،عبيد المجر وعبدالله إبراهيم كمرافق صحفي. ومثل الوفد الرياضي لدولة اإلمارات 
لعبــة واحدة هي ألعاب القــوى، وضم الوفد الرياضي علي المالــود عضو مجلس إدارة 
اتحــاد ألعاب القوى إدارياً. ومثل منتخب دولة اإلمارات في أول مشــاركة على الصعيد 
األولمبي، فريق مكون من 8 العبين، شــاركوا في منافســات ألعاب القوى في ســباقات 
800-400-100م جــرى - 110 م/ح، 400م/ح، 4×100 تتابــع والوثــب الطويل. وهؤالء 
الالعبون هم: إبراهيم عزيز، خميس خميس راشد الجربي، سلطان مرزوق، شداد سعيد، 

مبارك إسماعيل، محمد عبدالله وهالل محمد.
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ســجلت اإلمارات، مشــاركة قياسية في العدد 
اإلجمالي من الرياضيين، ومن النســاء خاصة في 
دورة األلعــاب األولمبيــة 2016، بالمقارنــة مــع الظهور 
األولمبي األول للدولة في لوس أنجليس عام 1984، ويبدو 
أن وجــود 13 رياضيــاً إماراتيــاً ضمن دائرة المنافســة في 
المحفــل األولمبي، يعزز فرص الحصول علــى ميدالية ذهبية أو ملونة 
علــى أقل تقديــر، أمام المنافســة الكبيرة من مختلف دولــة العالم. يمثل 
اإلمــارات 3 العبين في كل مــن الرماية والجودو وألعــاب القوى، فيما تضم 
الســباحة العباً والعبة، والدراجات العب واحــد، ورفع األثقال العبة، وتعتبر 
حظوظ رياضيي الرماية والجودو وأم األلعاب، األقوى ضمن المشاركة التاسعة 
لإلمارات.  ويعول الشــارع الرياضي على ســفراء ألعاب اإلمارات الرياضيين، 
الكثيــر من اآلمــال، من أجل رفع علم الدولة على منصــات التتويج، خصوصاً 
وأن بعثة الدولة لبالد الســامبا هذا العام تبشــر بالخيــر، وتجعلنا أكثر تفاؤًال 
بوجــود إنجاز أولمبــي قادم في الرحلة األولمبية التــي بدأتها دولة اإلمارات 
قبــل 32 عاماً، حيث يتطلع الجميع بشــغف كبير، إلى إعادة اإلنجاز األولمبي 
الذي تحقق في أثينا عام 2004، وكان بمثابة نقطة تحول في مســيرة رياضة 
اإلمارات، بإحراز الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم الميدالية الذهبية، 

وهي الميدالية األولمبية األولى في السجالت الرياضية لإلمارات. 

ســطر الشــيخ ســعيد بن مكتــوم بن 
راشــد آل مكتوم، حروف اســمه بماء 
من ذهب في رماية اإلســكيت، حيث 
يمتلك سجًال حافًال في الرماية، وكانت 
البدايــة مع رماية األطباق من الحفرة 
«التــراب» عام 1995 ثــم تحول إلى 
التتويج  منصــات  واعتلى  اإلســكيت، 
القاريــة والعالميــة 9 مــرات، بينهــا 
الفــوز بذهبيتيــن و4 ميداليات فضية 

وبرونزيتين.
وفاز بذهبية بطولة نهائي كأس 

العالــم لرماية األطباق في 
النخبة»  العين «بطولــة 

وتــوج   ،2011 عــام 
بالميداليــة  حينهــا 
الذهبية متفوقاً على 
في  الرماية  أبطــال 
ويحمــل  العالــم، 
ورقماً  آسيا  ذهبية 
مســاوياً  قياســياً 

للرقم العالمي 125 من أصل 125 طبقاً 
فــي نيودلهي بالهند عام 2003. وعلى 
المياديــن،  نفــس 

حصد الشيخ 

ســعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، 
أربــع ميداليــات فضيــة، األولى عام 
2000 في النشاوي، والثانية عام 2001 
فــي ســيؤول والثالثة عــام 2006 
بالدوحــة والرابعة عام 2009، أما 
الميداليات الثالث البرونزية فقد 
فاز بها فــي الكويت 2007 وفي 

الدوحة 2012.
وتعــد المشــاركة الحاليــة 
بالبرازيل، المشاركة الخامسة 
له، حيث سبق له المشاركة 
األلعــاب  دورة  فــي 
األولمبية بســيدني عام 
2000 ودورة األلعــاب 
األولمبيــة عــام 2004 
فــي أثينــا ثــم دورة 
األلعــاب األولمبية في 
بكيــن عــام 2008 ثــم 
بلندن  األولمبية  األلعاب  دورة 

عام 2012.

المنصــوري  فطيــس  بــن  ســيف  أثبــت 
(43 عامــاً)، أنــه رقــم صعب فــي رماية 
االســكيت، وكانت ضربة البداية في بطولة 
التي اســتضافتها كوااللمبور 2011،  آســيا 
وحقق فيهــا ميدالية فضيــة، وحافظ على 
الميدالية نفسها في بطولة آسيا 2012 التي 

استضافتها باتيال، . وواصل تألقه عندما فاز 
بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا  2014، 
وحقق الميداليــة الذهبية في بطولة كأس 
العــام 2015 في الرناكا، وتأهــل الى ريو 
بعــد إحراز الذهبية في الدورة اآلســيوية 

التأهيلية بنيودلهي.

خالد سعيد سالم الكعبي (31 عاماً)، ثالث 
الرماة الذين يمثلون اإلمارات في أولمبياد 
ريــو دي جانيــرو 2016 التي تســتضيفها 
في  الكعبــي متخصصاً  البرازيــل، ويعتبر 
رمايــة دبل تراب، وكانــت له العديد من 
المشاركات القارية والعالمية في السنوات 
األخيرة، حيث شارك في بطولة آسيا التي 
استضافتها مدينة العين في دولة اإلمارات 
2014، وكأس العالــم 2014 فــي بيجينج، 
وبطولــة العالم 2015 فــي لوناتو، وكأس 
العالــم 2016 في العاصمــة األذربيجانية 
باكــو، وبطولــة العالــم في ســان مرينو، 
وتمكن من إحــراز الميدالية الذهبية في 
الدورة اآلسيوية التأهيلية التي أقيمت في 

نيودلهي بالهند. 

يعقــوب  الالعــب  وجــود  أن  الشــك 
الســعدي (23 عاماً)، يعزز مشــاركة 

دولة اإلمارات في لعبة السباحة، 
إذ يشــارك السعدي في تحدي 
الـــ 100 متــر ظهــر. وأثبت 
خــالل  موهبتــه  الســعدي 
الســنوات الســابقة، بالحضور 
البطوالت  العديــد مــن  فــي 
الصعيدين  على  والمســابقات 

المحلي والدولي، منها على سبيل 
المثال ال الحصــر، بطولة دبي 

للســباحة  الدوليــة 
 100  ،2014

متــر «ظهــر»، 
دبي  وبطولة 
الدولية 
للسباحة 
 2015

«ظهــر»،  متــراً   50 منافســة  ضمــن 
وبطولــة العالم للســباحة فــي كازان 
2015 ضمن فئــة 100 متر ظهر، 
المفتوحة  الدوليــة  والبطولــة 
في بودابســت 2016، 50 متراً 
«ظهر»، وبطولة دبي الدولية 
للسباحة 2016 ضمن منافسة 
50 مترا «ظهــر»، و100 متر 

«ظهر».

يوســف ميــرزا الحمــادي (25 عامــاً)، من 
أشــهر الدراجين الذي يمثلون اإلمارات في 
اللعبــة، نظراً لمشــاركة الــدراج اإلماراتي 
المتميزة، ويشارك في الدورة الحالية ضمن 
ســباق الطريق. ويحمل ميرزا ســجًال حافًال 
بالبطوالت خالل الســنوات الماضية، بإحراز 
المراكز األولى في العديد من المشــاركات، 
حيــث توج بفضية آســيا، وتأهل إلى بطولة 
لنــدن، وحقــق 9  العالــم للمضمــار فــي 
ميداليات ذهبية في البطوالت العربية، منها 
ميداليتان ذهبيتــان في البطولة العربية في 
مصر، وحقق لمنتخب الدراجات إنجازاً رائعاً 
باحتكار جميــع البطــوالت الخليجية خالل 
الموســم المنتهي، وفاز بجولتين في طواف 
تونس الدولي، كما شــارك ميرزا في بطولة 
آسيا طريق 2015 في تايلند، ودورة مرسين 
الدوليــة فــي تركيــا 2016، ودورة وهران 

الدولية التي استضافتها الجزائر أخيراً.
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وبطولــة العالم للســباحة فــي كازان 
متر ظهر،  2015 ضمن فئــة 100
المفتوحة  الدوليــة  والبطولــة 
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6للسباحة 2016 ضمن منافسة 
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تعــد نــدى البــدواوي (20 عامــاً) أصغر 
مشــاركة إماراتيــة، وهــي نموذج 

اإلماراتيــة  للمــرأة  اســتثنائي 
على الســاحة الرياضية، حيث 

ســتقفز فــي حــوض مركز 
األلعــاب المائية في بارادا 
تيجــوكا غــرب ريــو دي 
جانيرو، وهي أول سباحة 
فــي  تشــارك  إماراتيــة 

ونجحت  األولمبياد. 
فــي إحراز  ندى 
ميداليــة  أول 
خارج الحدود، 
فازت  عندمــا 
ببرونزية 100 
«فراشة»  متر 

فــي بطولة قطر الدولية في أبريل 2015، 
وأيضاً عندمــا أصبحــت أول إماراتية 
تشــارك في بطولــة العالم التي 
أقيمــت فــي مدينــة قــازان 
الروســية في أغسطس العام 
الماضــي، وحققــت إنجــازاً 
آخر في بطولة العالم عندما 
أكملت سباق 100 م فراشة 
بزمــن 1.35.83 دقيقة، ما 
أهداها بطاقة دعوة 
فــي  للمشــاركة 
أولمبياد ريو دي 
حيث  جانيــرو، 
ستنافس في 50 

متراً حرة.

تيــة، وهــي نموذج 
اإلماراتيــة  ــرأة 

لرياضية، حيث 
حــوض مركز 
ية في بارادا 
ب ريــو دي 
ول سباحة 
فــي  ـارك 

جحت 
از 
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وأيضا عندمــا أصبحـ
تشــارك في بط
أقيمــت فــي

الروســية في
الماضــي، و

ي

آخر في بط
أكملت سب

بزمــن 83
أه
ل

حجم املشاركة: 8 رجال
األلعاب: ألعاب القوى

1984
حجم املشاركة: 12 رجالً

األلعاب: 6 سباحني- 6 دراجني

1988
حجم املشاركة: 15 رجالً
األلعاب: 5 العبي ألعاب

قوى - 5 سباحني- 5 دراجني

1992
حجم املشاركة: 5 رجال

األلعاب: رامي واحد - العب ألعاب قوى
- سباح واحد - دراج واحد - العب بولينغ واحد

1996

إعداد: إيهاب زهدي- جرافيك: حازم عبيد

لوس أنجليس
الواليات املتحدة

األمريكية

أتالنتا
الواليات املتحدة

األمريكية
سيؤول

(كوريا الجنوبية)
برشلونة
(أسبانيا)
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يتولى مســؤولية اإلشــراف على إعــداد الرياضيين في دورة األلعــاب األولمبية الحالية 
2016 المقامــة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، 9 مدربين وفنيين متخصصين وهم 
الناصرغريــب الخبير الفني للجنة األولمبية، وليوناس مولوكاس مدرب رماية الســكيت، 
وعاصف محمد وعبدو حايي فنيي األســلحة، وفزيل كولتا مدرب الجودو، وإيتو ماتياس 
كرفونان مدرب الســباحة، ورضا العياشــي مدرب رفع األثقــال، وفيتوركارفالهو مدرب 

الدراجات، وخوزي هيرارا فني الدراجات.
كمــا ســيتولى متابعة الرياضيين مــن الناحية الطبية والعالجية جهــاز طبي مكون من 6 
متخصصين منهم اثنان من أبرز األطباء وهم الدكتور عبدالحميد العطار، وإيليا شــليفار، 
و4 معالجين وهم أدربيان كاترينكيوش، ويونس الهيري، وأيدار خوســانوف، وكريستيان 
فرانديز، باإلضافة إلى الوفد اإلداري الذي يضم حسن طالب المري، وسالم مبارك جمعة، 

وطالل هندي إداري فريق الرماية. 

بلــغ عدد أعضاء الوفد المشــارك في دورة األلعاب األولمبيــة الحالية، 32 رياضياً منهم 
13 العباً والعبة يتنافســون بـ 6 ألعاب هي الرماية، وألعاب القوى، والجودو، والسباحة، 
والدراجــات، ورفــع األثقــال. وتم اختيــار أحمد إبراهيــم الطيب ليكون مديــراً للوفد 
الرياضــي، وهو مدير اإلدارة الفنية والرياضيــة باللجنة األولمبية الوطنية، وقد أمضى 3 
ســنوات في العمل ضمن الوفود اإلدارية والفنية في الدورات الرياضية الدولية والقارية 
واإلقليميــة، وحصــل على العديد من شــهادات الكفاءة اإلدارية، ويحمل شــهادة دبلوم 
تنفيــذي في إدارة المؤسســات الرياضية األولمبية من اللجنــة الدولية، حتى أصبح من 
الكفاءات الشابة التي تسعد اللجنة األولمبية الوطنية تقديمها، حيث باشر الطيب مهامه 

فعلياً في ريو دي جانيرو قبل نحو 3 أسابيع من انطالق الحدث األولمبي في البرازيل.

وجود الالعبة عائشــة البلوشي (24 عاماً) 
فــي أولمبياد 2016، يثبت الحضور القوي 
لإلماراتية في ســاحة األلعاب، وتشــارك 
عائشــة ضمن فئة 58 كغم، وهي صاحبة 
مســيرة مميزة، حيــث التحقت بصفوف 
المنتخــب الوطني عــام 2009، ونجحت 
وقتهــا بتحقيق 3 ميداليــات برونزية، ثم 
حققــت عــام 2010 ثــالث ميداليــات 
ذهبيــة في البطولــة العربية في 
العراق، وفي عام 2011 حققت 
ميدالية ذهبية وميدالية فضية 
فــي البطولــة العربيــة فــي 
المغرب. وواصلت البلوشــي 

الحافــل  ســجلها 
 ،2013 عــام 
تحقيــق  عبــر 
ميداليــات   3

فــي  ذهبيــة 
بطولة غرب آســيا في 
ميداليــات  و3  األردن، 

برونزيــة فــي البطولة العربيــة في قطر. 
وعادت لتحصد ميدالية ذهبية في البطولة 
العربية التي أقيمت في تونس عام 2014، 
فيما كانت غلتها وفيرة عام 2015، بتحقيق 
ذهبيــة البطولــة العربيــة فــي األردن، 

وميدالية ذهبية وفضيتين في البطولة 
العربيــة في مصر، والميدالية الذهبية 
األفروآســيوية  البطولة  في  وفضيتين 
في شرم الشيخ بمصر، وأخيراً شاركت 

فــي بطولــة أوزبكســتان التأهيلية في 
طشقند.

يشــارك فيكتور ســكورتوف (28 عاماً) في 
ألعاب الجودو ضمن فئة 73 كغم، واستطاع 
خالل السنوات الســابقة، أن يحقق مشاركة 
متميــزة فــي المحافــل الخارجيــة، أبرزها 

الميداليــة البرونزيــة في بطولــة جراند 
باريــس، والبرونزية  ســالم 2014 في 
فــي بطولة جراند ســالم 2014 
والبرونزية  باكو،  في 

أيضــاً في بطولــة العالم 2014 في روســيا، 
والميداليــة الذهبيــة في مســابقة الجائزة 
الكبرى التي أقيمت فــي العاصمة المجرية 
بودابســت عام 2014، والميدالية البرونزية 
في مسابقة الجائزة الكبرى في تركيا، 
والميداليــة الفضيــة في مســابقة 

الجائزة الكبرى 2016 في كوبا.

يعتبــر إيفــان رومانكو (28 عامــاً) هو 
المشــارك الثالــث ضمن رياضــة الجود، 
ويخــوض رومانكو المنافســة ضمن فئة 
100 كــغ، ويســعى إلــى ترجمــة حلم 
الحصــول علــى الميدالية إلــى حقيقة، 
وســبق لالعــب المشــاركة فــي العديد 
منها:  المســابقات  من 
 2014 العالــم  بطولــة 
أحرز  والتي  روسيا،  في 
الميدالية  الالعــب  فيها 
البرونزيــة، وبطولــة جراند 
زغــرب  فــي   2015 ســالم 
الجائزة  ومســابقة  بكرواتيــا، 
الكبــرى 2016 التــي اســتضافتها 
هافانا، ومســابقة الجائــزة الكبرى التي 

احتضنتها أخيراً سمسون بتركيا. 

يحمــل طوما ســرجيو (29 عامــاً) مهمة 
ليســت مســتحيلة في الجودو ضمن فئة 
81 كغم، وســبق لالعــب الحصول على 
العديــد مــن الميداليــات الملونــة في 
أبرزها  الدوليــة،  البطوالت 
الميداليــة البرونزية في 
بطولــة جرانــد ســالم 
أبوظبــي،  فــي   2014
والميداليــة الفضية في 
بطولة جراند سالم 2014 
والميدالية  طوكيــو،  في 

الفضيــة فــي مســابقة الجائــزة الكبرى 
2015 بتركيــا، والميداليــة البرونزية في 
بطولة ماســتر التي أقيمت في المغرب 
عام 2015، والميدالية الفضية في بطولة 
جراند ســالم 2015 بالعاصمــة أبوظبي، 
والميدالية الذهبية في مســابقة الجائزة 
الكبــرى 2015 في طشــقند، والميدالية 
البرونزية في مسابقة الجائزة الكبرى في 

تركيا 2016.

الكثيــر من اآلمــال معقودة علــى العداءة 
علياء محمد سعيد، العبة ألعاب القوى التي 
ستشارك ضمن فئة 10 آالف متر، ويبدو أن 
حظــوظ علياء (23 عاماً) جيدة في الحصول 
علــى ميداليــة ملونة، وســبق لالعبة إحراز 
العديد من الميداليات واأللقاب في مســافة 
10 آالف متــر، أبرزهــا الميداليــة الفضية 

فــي بطولة آســيا أللعاب القــوى 2013 في 
الهند، والميدالية الذهبية في دورة األلعاب 
اآلســيوية فــي كوريــا 2014، والميداليــة 
الذهبيــة فــي بطولة آســيا أللعــاب القوى 
2015 في مدينة يوهان بالصين، إضافة إلى 
إحرازهــا الميدالية الفضية في كأس صاحب 

السمو رئيس الدولة أخيراً.

تعتبر مشاركة سعود الزعابي العب ألعاب 
الالعب  القوى، مشاركة شــرفية، ويتطلع 

إلى تقديم حضور مشرف 
عندما  اإلمــارات،  لدولة 
يخــوض غمار المنافســة 

ضمن الفئة 1500 متر.
وحقق الزعابــي خالل هذا 
العــام، العديد من األرقام في 
ســباقات 800 متر، وذلك من 

خــالل المشــاركة في بطولة الشــرطة 
التــي أقيمت في أبوظبــي، وبطولة كأس 
صاحب الســمو رئيس الدولة التي أقيمت 
فــي دبي أخيراً، والبطولة الوطنية لألندية 
التــي أقيمت أيضاً فــي دانة الدنيا، عالوة 
على بطولة الشــرطة التي احتضنتها دبي. 
ويحمل الزعابــي بطاقة التأهل الثالثة في 
ألعــاب القوى بجانب إلهــام بيتي وعلياء 

محمد سعيد.

جر و ب ي زي بروو ي ي
باريــس، والبرونزية  فيي  2014 ــســالم
ــفــي بطوللة جراند ســالم 2014

والبرونزية  باكو،  في 

ي ر ي برى ز ج ب ي
والميداليــة الفضيــة في مســابقة 

الجائزة الكبرى 2016 في كوبا.

و
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حتضنتها دبي. 

يبدو أن إلهام بيتي العبة ألعاب القوى 
ســتكون ضمــن دائرة المنافســة 

الالعبات  جميــع  أمــام  القويــة 
العالم،  أنحــاء دول  من مختلف 
بيتي (25 عاماً) ضمن  وتشــارك 
فئــة 1500 متر، ويعــول عليها 

الكثير من اآلمال، وســبق لها 
من  العديــد  فــي  المشــاركة 

والدولية  المحليــة  المحافل 
التحدي  مسابقة  منها 

أللعــاب  العالمــي 
 2016 القــوى 
الصيــن،  فــي 
أحرزت  والتي 

فيهــا الميدالية الفضية في مســافة 
1500 متر، وبطولة آســيا داخل 
اســتضافتها  التــي  القاعــات 
العاصمــة القطريــة الدوحــة 
وأحــرزت  الجــاري،  العــام 
الذهبية  الميدالية  بيتــي  فيها 
لمســافة 1500 متــر، إضافة 
إلى المشــاركة فــي الدورة 

الدولية في بلجيكا 2015.

 إلهام بيتي العبة ألعاب القوى 
 ضمــن دائرة المنافســة 

الالعبا ت  جميــع  أمــام 
العالم،    أنحــاء دول  لف 
عاماً) ضم ن 
م

بيتي (25 ك 
15 متر، ويعــول عليها 

ن اآلمال، وســبق لها 
م ن ن  العديــد  فــي  كة 

والدولية  المحليــة   
التحدي  سابقة 

أللعــاب  ي 
2016
لصيــن،
حرزت 

فيهــا الميدالية الفضية
1500 متر، وبطولة آ
التــي  القاعــات 

العاصمــة القطريـ
الجــاري، العــام 
الميدا بيتــي  فيها 
م 1500 لمســافة
إلى المشــاركة ف
الدولية في بلجيك

و ب
2، ونجحت 
برونزية، ثم 
 ميداليــات 
 العربية في 
حققت  201
يدالية فضية 
عربيــة فــي 
ت البلوشــي 

ـل 

ــيا في 
اليــات 

ن ر ي ربي و ب بي
وميدالية ذهبية وفضيتين في البطولة 
العربيــة في مصر، والميدالية الذهبية 
األفروآســيوية  البطولة  في  وفضيتين 
في شرم الشيخ بمصر، وأخيراً شاركت 

ي

فــي بطولــة أوزبكســتان التأهيلية في 
طشقند.

برز ي و و ب
الميداليــة البرونزية في 
ــبطولــة جرانــد ســالم 
أبوظبــي،  فــي   2014
والميداليــة الفضية في 
بطولة جراند سالم 2014
والميدالية  طوكيــو،  في 

بي بو ب م جر
والميدالية الذهبية في مســابقة الجائزة
الكبــرى 2015 في طشــقند، والميدالية
البرونزية في مسابقة الجائزة الكبرى في

تركيا 2016.
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