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أجرى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، رئيس اللجنة األولمبية الوطنية، 
اتصــاًال هاتفيــاً بــإدارة الوفــد الرياضــي 
المشارك في دورة األلعاب األولمبية بريو 
دي جانيرو، اطمــأن خالله على كل األمور 
المتعلقة بالرياضيين والوفود المرافقة لهم 
مع انطالق غمار المنافسات في أكبر تجمع 

رياضي على مستوى العالم.
وأكد ســموه أهمية تكاتف جميع أفراد 
بعثة اإلمارات العربيــة المتحدة كما تعود 
الجميع منهم في كبرى المحافل والمناسبات 
التي ظهر فيها أبناء الوطن بصورة مشــرفة 
وضربوا أروع النماذج في اإلخالص والوفاء، 
بمــا يعود بالفائدة المرجوة على مســتوى 
الرياضيين المشــاركين فــي الحدث ويوفر 
لهم األجــواء الفريدة التي ســيقدمون من 
خاللهــا أفضل ما لديهم مــن أداء وحضور 

ونتائج مميزة.
وأضاف ســموه أن الثقــة في الرياضيين 
كبيــرة حيــن يتنافســون على نيــل أرفع 
األلقــاب وحصــد أهــم الميداليــات التي 
يضاعف لها الجميع الجهود والمساعي من 

أجل تحقيق المجد األولمبي.
فــي الوقــت نفســه، تتجه األنظــار في 
الســابعة والربع من مســاء اليوم بتوقيت 
البرازيــل، الثانيــة والربع صباحــاً بتوقيت 
اإلمــارات إلى مدينــة ريو، حيــث افتتاح 
دورة األلعــاب األولمبيــة الصيفيــة الـ31، 
والتــي تشــهد مشــاركة 10903 رياضيين 
ورياضيات يمثلون 206 دول، ويتنافســون 
علــى 2488 ميدالية ملونة فــي 42 رياضة 
و306 مســابقات في 37 منشــأة، وتستمر 

حتى يوم 21 أغسطس الجاري.

ويشهد استاد ماراكانا حفل االفتتاح الكبير، 
والذي ينتظره الماليين في مختلف قارات 
العالــم، خاصــة أن البرازيــل تنتظر ضربة 
البداية كي تغير الصورة التي ظهرت عليها 
خالل الشهور الماضية، كما أن حفل االفتتاح 
يمثل البداية التي ستكشــف حجم جاهزية 
بالد السامبا لألولمبياد من عدمه، خاصة أن 
الحفل سيشــارك فيه 4800 شخص بخالف 

أكثر من 10 آالف يدخلون أرض الملعب.
يشــهد الحفــل حضوراً من قبل رؤســاء 
وملوك الدول ورؤساء الحكومات، إذ حضره 
أكثر مــن 80 شــخصية سياســية مرموقة، 
ويأتــي موعد انطــالق األولمبياد في وقت 
تعاني فيه البرازيل من أكبر أزمة ركود منذ 
ثالثينات القرن الماضي ويواجه المنظمون 
صعوبات في توفير الموارد المالية واالنتهاء 
من المالعب ومشــروعات البنيــة التحتية 

قبل أيام من انطالق األولمبياد.

وتدخــل بعثتنــا الرياضية حفــل االفتتاح، 
فــي الملعــب الكبيــر وتتقدمها الســباحة 
الموهوبة ندى البدواوي التي تم اختيارها 
من قبل اللجنــة األولمبية الوطنية، لتحمل 

العلم وتنضــم إلى قائمة أبطالنا الرياضيين 
الذيــن رفعوا علم الدولــة في حفل افتتاح 

األولمبياد خــالل 9 دورات، حيث ســبقها 
نجوم كبار بداية من أولمبياد لوس أنجلوس 

عام 1984، ودورة سيئول 1988، وبرشلونة 
1992، واتالنتا 1996، وسيدني 2004 وأثينا 
2004، وبكيــن 2008، ولندن 2012، وكان 
آخر من رفع العلم الشيخ سعيد بن مكتوم 
بطــل الرماية فــي الــدورة الماضية بلندن 
وسبقه سمو الشــيخة ميثاء بنت محمد بن 

راشد آل مكتوم في بكين.
ويشــارك وفدنا بـ 13 العباً يتنافســون 
في 6 ألعاب هــي الرماية، وألعاب القوى، 
ورفع  والدراجــات،  والســباحة،  والجودو، 

األثقال.
ويضم الوفد الرياضي الشــيخ سعيد بن 
مكتــوم بن راشــد آل مكتوم، وســيف بن 
فطيس المنصوري، وخالد سعيد الكعبي في 
الرماية، ويعقوب السعدي، وندى البدواوي 
في الســباحة، وفيكتور سكورتوف، وطوما 
ســيرجيو، وإيفــان رومانكو فــي الجودو، 
وســعود الزعابــي، وبلينة بيتلحــم، وعلياء 
محمد ســعيد في ألعاب القوى، ويوســف 
ميرزا في الدراجات، وعائشــة البلوشي في 

رفع األثقال.

يستهل الدراج يوسف ميرزا مشاركة بعثتنا 
في األولمبياد غداً الســبت، حيث سيخوض 
ســباق الطريق لمســافة 240 كلم ويشارك 

يعقوب الســاعدي غمار المنافسة بعد غد 
في سباق 100 متر ظهر، فيما يشهد الثامن 
من أغسطس مشاركة العب الجودو فيكتور 
ســكورتوف لوزن 73 بمنافسات التمهيدي 
إلى جانب مشاركة الرباعة عائشة البلوشي 

بفئة 58 كلجم بالمجموعتين (أ، ب).

ويستكمل طوما ســيرجيو يوم 9 أغسطس 
منافســات الجودو لــوزن 81 كجــم، فيما 
يفتتــح خالــد الكعبــي منافســات الرماية 
بالمشاركة في الدور التمهيدي للدبل تراب 

في العاشر من الشهر ذاته.
ويلعب إيفان رومانكو المنافسة األخيرة 
للجــودو حيــن يخــوض مواجهــة الــدور 
التمهيدي لفئة 100 كجم في الحادي عشــر 
من أغســطس، بينما يشــهد اليــوم التالي 
منافســة اليــوم األول التمهيديــة لرمايــة 
الســكيت ويشــارك فيها الشــيخ سعيد بن 
مكتوم وســيف بن فطيــس، باإلضافة إلى 
ســباق 50 متــراً حــرة ســيدات وتخوضه 
الســباحة ندى البــدواوي، وأللعاب القوى 
سباقي 10000 متر ســيدات نهائي و1500 
متر ســيدات بدور المجموعات عن طريق 
كل مــن علياء ســعيد وبلينــة بيتلحم على 

الترتيب.
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أعلنــت اللجنة المنظمــة ألولمبياد «ريو 2016» أنها تمكنت مــن تحقيق هدفها المالي 
بحصد مليار و45 مليون ريال برازيلي (ما يقرب من 316.7 ماليين دوالر) بعد أن باعت 

80 % من تذاكر المسابقات والمنافسات المختلفة ألولمبياد ريو دي جانيرو.
وحققت اللجنة األولمبية هذه األرباح بعد أن باعت 4.9 ماليين بطاقة دخول من إجمالي 

6.1 ماليين.
ومن إجمالي التذاكر التي بيعت، كان %25 منها من نصيب المشجعين األجانب.

ومــا زالت اللجنــة المنظمة لديها 1.2 مليون تذكرة لم تبع حتى اآلن، شــاملة مجموعة 
جديدة طرحت من أجل حضور حفل افتتاح األولمبياد غدا الجمعة.

وكانــت بطاقات حضور االفتتاح قد نفدت تقريبا، لكن اللجنة المنظمة طرحت مجموعة 
جديدة بعد أن اكتشــفت خالل التجارب التحضيرية األخيرة أن بعض المقاعد في استاد 
رويترز ماراكانا تعتبر صالحة. 

دعت الشــرطة المدنية في مدينة برازيليا إلى تنظيم إضراب عن العمل لمدة 48 ســاعة 
بالتزامن مع انطالق أولى منافسات كرة القدم في دورة األلعاب األولمبية الصيفية «ريو 
2016». وأعلنت الشــرطة المحلية في برازيليا الليلة الماضية أن اإلضراب يأتي بســبب 
مشــكالت ذات صلة بالرواتب. وينبغي أن توفر الشــرطة المدنيــة في برازيليا عددا لم 

يحدد بعد من األفراد لتأمين مباريات كرة القدم التي ستقام في المدينة.
وأعلنت السلطات البرازيلية أن األيام التي ستشهد إقامة أية مباراة في البطولة ببرازيليا 
ستشــهد تعزيزات أمنية بنشــر إجمالي ثمانية آالف و500 عنصر من القوات المســلحة 
وأجهــزة األمــن المحلية. وتمارس الشــرطة المدنيــة ضغوطا بهذا اإلضــراب من أجل 
المطالبة بتحســين ظروف العمل وزيادة الرواتب التي جرى التوافق بشــأنها مع حكومة 
دب أ المنطقة الفيدرالية في برازيليا. 
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■ بروفة حفل االفتتاح في استاد ماراكانا  |  أف ب

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

حرص محمد الكمالي، األمين العام اللجنة األولمبية الوطنية، على زيارة 
الالعبين بمقر إقامتهم بالقرية األولمبية واالجتماع معهم، كما اجتمع مع 
المدربيــن واإلداريين، وحثهم على بذل أقصى الجهد من أجل تشــريف 
الرياضــة اإلماراتيــة، وتجول الكمالي مع الالعبين فــي قرية اإلعالميين، 
التي تعد المكان الترفيهي لالعبين، منهم يوســف ميرزا وندى البدواوي 
ويعقوب السعدي، الذين خرجوا من القرية إلى المنطقة الترفيهية لقضاء 

بعض الوقت لكسر حالة الروتين اليومي من التدريبات.
من ناحية أخرى، شــهدت القرية األولمبية ترتيبات كثيرة، بشــأن حفل 
االفتتــاح، حيث تركز االجتمــاع حول دخول وخــروج البعثات والوفود 

الرياضية في ملعب حفل االفتتاح.
كما اختارت اللجنة المنظمة للدورة العباً من كل قارة، لحمل الشــعلة 

حتــى دخولها، وتم اختيــار العب من الفلبين ممثالً عن قارة آســيا 
والعب ألماني ممثالً لقارة أوروبا، والعب من مالوي ممثالً 

لقــارة أفريقيــا، إضافة إلى ممثل من أســتراليا وأميركا 
طبقــاً للمبادرة التي أطلقتهــا اللجنة المنظمة من أجل 

مشاركة جميع القارات في حمل شعلة الدورة.



ال صــوت يعلو فوق صــوت األولمبياد، 
التي تنطلق اليوم بشــكل رســمي على 
مــدار 16 يوما، بمدينــة ريو البرازيلية، 
التي تحتضن العالم رغم كل المشــاكل 
التــي حدثــت قبــل بــدء المنافســات 
وقبــل وبعد وصــول الرياضيين، إال أن 
األولمبياد أصبح واقعا للمرة األولى في 
اميــركا الجنوبية وتحديدا في البرازيل، 
التي خطفت شــرف اســتضافة الدورة 
الـــ31 مــن العاصمة اإلســبانية مدريد 

ووالية شيكاغو األمريكية.
ورغــم أن األحــداث والمفاجآت لم 
تبدأ بعد إال أن ريو وضعت كل همومها 
علــى جانب واســتعدت للحدث الكبير 
في كل مــكان وبالتحديد في المالعب 

والمنشآت التي تستضيف الحدث.
وتزين  جاهــزة،  المالعــب  وباتــت 
األلــوان واألعــالم األولمبيــة «المدينة 
الســاحرة» التــي يقطنهــا 6.5 ماليين 
شخص، وتنحصر في مضيق بين المحيط 
وجبــال رائعــة مــع كل هــذا التبايــن 
الجذاب بين شــوارع ميســورة تهدهد 
الشواطىء واخرى شعبية فقيرة ترتسم 

عليها عالمات البؤس والحرمان.
تحركنا من ريــو المدينة إلى منطقة 
كوباكبانــا التــي تعد إحــدى الواجهات 

الســياحية المهمة في ريــو، والتي تعد 
مقصدا لكل السائحين األجانب، ويعيش 
أهــل ريو انتعاشــة اقتصادية مع قدوم 
نصــف مليــون ســائح مــن كل قارات 
العالم قدموا إلى بالد الســامبا من أجل 

األولمبياد وأشياء أخرى.

نعم.. طوابير على بوابــات التذاكر لحجز 
بطولة الكرة الطائرة الشاطئية، والكثير من 
األلعــاب التي تجذب الجمهور، والعروض 
الترفيهيــة، ولم ينــس البرازيليون عنصر 
البهجة والرقــص والغناء، اذ أنهت اللجنة 
المنظمة من تجهيــز حلبة ضخمة للترفيه 
تضمــن للجمهــور قضــاء أوقــات مميزة 
خارج المالعب الســبعة التي ستقام عليها 
المنافســات كمــا أن العــروض الترفيهية 
بدأت بالفعل فــي منطقة الفعاليات التي 
المنظمــة للجمهور على  اللجنة  خصصتها 
شــواطئ كوباكبانــا. والمعــروف أن ريو 
دى جانيــرو هــي موطن رقصة الســامبا 
األكثر شــهرة في البرازيل والسامبا كانت 
ترجمــة الطبقة المتوســطة لطــرق أداء 
والتي  والبرازيلية  االفريقيــة  الموســيقى 

كتبها الموسيقيون المحترفون في ريو.

ويعــرف البرازيليون بأنهم عشــاق لكرة 

القــدم، وشــعب يعشــق الرقــص علــى 
الموســيقي، لكنهــم ايضا هــواة للرياضة 
بمختلف أنواعها، ورغــم الوضع الرمادي 
المعــاش يوميا، فــإن األلعــاب األولمبية 
ستشكل فاصال سعيدا من فواصل وحلقات 

حياتهم.
مع التحرك على شاطئ كوباكبانا تتواجد 
قوات الشــرطة في كل مــكان، خاصة من 
التخوف لحــدوث أعمــال إجرامية، أثناء 
المنافســات، وهنــاك 85 ألــف شــرطي 
لتأميــن الدورة في كل الفعاليات، بجانب 
أن اللجنة المنظمة تحارب مشكلة فيروس 
زيــكا الذي يعد حديث الصباح والمســاء 

بين الرياضيين.
والطريف أن اللجنة المنظمة تقوم 
برش مبيد حشــري من وقت آلخر في 
أجــواء القريــة األولمبيــة، عبارة عن 
دخان كثيف يخرج على كل الرياضيين 
خاصــة فــي منطقــة الترفيــه التــي 
خصصتها اللجنــة المنظمة للرياضيين 

واإلعالميين.

ومــن يعيــش في ريــو يتأكــد أن هذه 
الدورة ليســت صيفية بل شتوية، خاصة 
أن فــارق الطقــس جعل أولمبيــاد ريو 
دي جانيــرو تنطلق في أغســطس بنكهة 

خاصة.
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ستظهر خمس رياضات جديدة من بينها البيسبول والتزلج وركوب األمواج في أولمبياد 
طوكيو 2020 بعدما صادقت اللجنة األولمبية الدولية مؤخرا على إضافتها، حيث تســعى 

لتغيير وجه البرنامج األولمبي لجذب األجيال األصغر سنا.
ووافــق أعضاء اللجنة األولمبية باإلجماع على القــرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية في 
يونيــو الماضي بانضمام رياضــات التزلج وركوب األمواج والتســلق الرياضي والكاراتيه 
إضافــة للبيســبول/  الكرة اللينة، ويتوقع أن تعزز هذه الموافقــة دعم الجماهير المحلية 
لألولمبياد. ووفقا للوائح الجديدة تستطيع المدن المستضيفة لألولمبياد اختيار رياضات 

من أجل ضمها للبرنامج األولمبي الذي يضم 28 رياضة.
وقــال جــون كوتس نائب رئيس اللجنة األولمبية الدولية: «ســيجعل هــذا القرار ألعاب 
رويترز طوكيو واحدة من أكثر الدورات جذبا وابتكارا في التاريخ.». 

بدأ الياباني كوهي اوتشيمورا سعيه ليصبح أول العب في الجمباز خالل أكثر من 40 عاما 
يحــرز ذهبية كل األجهزة في األولمبياد للمرة الثانية على التوالي بخطأ بســبب إدمانه 

لعبة بوكيمون جو كلفه نحو 5000 دوالر قيمة فاتورة هاتفه المحمول.
واقتنع أوتشــيمورا -الشــهير باســم ســوبر-مورا والحاصل على ســتة ألقاب متتالية في 
منافسات كل األجهزة في بطولة العالم وهو رقم قياسي - بكالم زمالئه بضرورة تحميل 
اللعبــة فــور وصوله إلى ســاو باولو لبدء المعســكر اإلعدادي قبل األولمبياد األســبوع 
الماضي. وقال أوتشيمورا لوكالة أنباء كيودو اليابانية إنه بدال من االستمتاع باللعبة التي 
نالت شهرة عالمية واسعة خالل األسابيع الماضية فإنه أصيب بصدمة كبيرة بعدما طالع 
قيمــة الفاتورة. وأضاف كينزو شــيراي زميله بالفريق «لــم ينطق بأي كلمة خالل تناول 
الطعام مع زمالئه في ذلك اليوم.».  رويترز

ويســتكمل الشــيخ ســعيد بــن مكتوم 
بن راشــد آل مكتوم وســيف بــن فطيس 
منافســات اليــوم الثاني لرماية االســكيت 
لألدوار التمهيدية يوم 13 أغســطس، فيما 
يخوض الالعب سعود الزعابي سباق 1500 
متر جري فئة الرجال بدور المجموعات في 

السادس عشر من أغسطس.

وتعد المشــاركة النســائية هــي األبرز في 
تاريخ الرياضــة اإلماراتية فــي األولمبياد، 
حيث تشارك 4 العبات للمرة األولى، وهي 
ندى البــدواوي وعائشــة البطولــة وبيلنة 
بيلتحــم وعلياء ســعيد، وســبق لإلمارات 
أن شــهدت مشاركة نســائية ألول مرة في 
أولمبيــاد بكين 2008 عبر ســمو الشــيخة 
ميثاء بنت محمد بن راشــد آل مكتوم في 
الكاراتيه، والشــيخة لطيفــة آل مكتوم في 
الفروسية، ثم حافظت على نفس العدد في 
لندن عبر بيلتحــم والرباعة خديجة محمد 

في رفع األثقال.

وســتكون عائشــة البلوشــي ممثلــة لرفع 
األثقال للدورة الثانيــة على التوالي عندما 
تشــارك فــي وزن دون 58 كلــج، بعدمــا 

شــاركت خديجة محمد في أولمبياد لندن 
2012، وجاء تأهل البلوشــي بعد اكتشــاف 
حاالت منشــطات عند العبات دول أخرى 
في التصفيات اآلســيوية، مــا جعل منتخبنا 
الذي حصــد 82 نقطة يحصــل على بطاقة 
تأهــل إلحــدى رباعاتــه. وســيكون األمر 
بالنســبة لمشــاركة بيلنــة بيلتحم  مختلفاً 
وعلياء سعيد في سباقي 1500 م و10 آالف 
م على التوالي، حيث إن أرقامهما تؤهلهما 

للمنافسة وبقوة.
ويرفض الكمالي الوعد بتحقيق ميدالية، 
حيــث إن منافســات ألعــاب القــوى في 
األولمبيــاد تختلف عــن بطوالتها األخرى، 
وهــي مرهونة بظــروف العدائيــن الفنية 

والنفسية خالل السباق.

اختار اتحــاد إذاعات الدول العربية الزميل 
اإلعالمــي جمــال بو شــقر المذيــع بقناة 
أبوظبي الرياضية، للتعليق على حفل افتتاح 
دورة األلعاب األولمبيــة «ريو 2016» مع 
الزميــل اإلعالمي التونســي رضــا العودي، 
وهي المرة الثالثــة التي يقوم فيها الزميل 
جمــال بالتعليق على حفل افتتاح الدورات 
األولمبية، حيث سبق له أن علق على حفل 

افتتاح أثينا 2004، وبكين 2008. 

■   رئيس بعثة أذربيجان يرقص السامبا على أنغام الموسيقى البرازيلية  أ ف ب
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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.

ة اإلســكيت، حيث 
 في الرماية، وكانت 
األطباق من الحفرة 
199 ثــم تحول إلى 
التتويج  منصــات  ى 
ـة 9 مــرات، بينهــا 
 و4 ميداليات فضية 

طولة نهائي كأس 
طباق في 

نخبة» 
ـوج 
ــة 
ى 
ي 
ل 
اً 
اً 

المياديــن ن، نفــس 
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2000 في النش
فــي ســيؤ
بالدوحــة

الميداليات
فاز بها ف
الدوحة
وتع
بالبرا
له،
ف

ا دورة 
عام 2012.

ــعدي (23 عاما)، يعزز مشــاركة 
ة اإلمارات في لعبة السباحة، 

شــارك السعدي في تحدي 
100 متــر ظهــر. وأثبت
خــالل موهبتــه  ــــعدي 

ــنوات الســابقة، بالحضور 
البطوالت  العديــد مــن  ي 
الصعيدين  على  مســابقات 

حلي والدولي، منها على سبيل 
ال ال الحصــر، بطولة دبي 

للســباحة  وليــة 
100  ،20
ر «ظهــر»، 
دبي  ولة 
الدولية 

لسباحة
2015

وبطولــة العالم للســباحة فــي كازان 
متر ظهر،  2015 ضمن فئــة 100
المفتوحة  الدوليــة  والبطولــة 
في بودابســت 2016، 50 متراً 
«ظهر»، وبطولة دبي الدولية 
6للسباحة 2016 ضمن منافسة 
50 مترا «ظهــر»، و100 متر 

«ظهر».

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 
ة 
 
 

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
وســبق لالعــب

الب
ــســ
بكرو
الكبــرى
هافانا، ومســا
احتضنتها أخير

هذا 
ي 
من 

ة الشــرطة 
 وبطولة كأس 
ة التي أقيمت 
وطنية لألندية 

ي

ة الدنيا، عالوة 
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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بعــد تتويجها في أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012، كانت «الملكة» ايســينباييفا (34 
عاماً) تود أن تنهي مســيرتها بذهبية أولمبية ثالثة، لكن فضيحة المنشطات، التي فتكت 

بشكل خاص بألعاب القوى ورفع االثقال، أنهت حلم «القصيرة».
وشــمل تقرير ماكالرين الذي نشــر فــي 18 يوليو جميع الرياضــات بعد أن لحظ وجود 
برنامج تنشيط منظم ترعاه الدولة، وطارت اآلمال بالذهب مع حرمان بطل العالم 2015 
في ســباق 110م حواجز العداء سيرغي شــوبنكوف وبطلة الوثب العالي ماريا كوتشينا. 
وُأوقف لالتحاد الروسي من قبل االتحاد الدولي، ولن يشارك له تابعين في أولمبياد ريو 

إال العبة الوثب الطويل داريا كيشينا المقيمة في فلوريدا بالواليات المتحدة.
وســتغيب العداءة األميركية كندرا هاريســون التي حطمت مؤخراً الرقم القياســي في 

سباق 100م حواجز، لعدم تمكنها من التأهل خالل تجارب انتقاء المنتخب األميركي.

تمنى النجم السويســري فيدرر، صاحب الـ17 لقبا في البطوالت األربع الكبرى، أن يضيف 
لدوالب بطوالته الذهبية األولمبية األولى، حيث لم يســبق لفيدرر الحصول على ميدالية 
أولمبيــة من قبل رغم ســجله الحافل باأللقاب والبطوالت. وكان النجم السويســري قاب 
قوســين أو أدنى من إدراك ذهبية األولمبياد قبل 4 ســنوات في لندن 2012، حيث خســر 
فــي النهائي أمــام البريطاني اندي موراي الذي لعب على أرضه ووســط جماهيره. وقرر 
فيدرر إنهاء موسمه بعد أن تكررت اإلصابات في الظهر والركبة، لينتهي حلمه في الحصول 
على ميدالية، خاصة مع صعوبة اســتمراره في المالعب حتى أولمبياد 2020، لبلوغه عامه 
الـ35، ووقتها ســكون قد اقتــرب من الـ40 عاماً. وتعويضاً لذلك قرر الالعب السويســري 
االحتفــال بعيــد ميالده الخامس والثالثين في ريو دي جانيــرو، في الوقت الذي أعلن فيه 
عدم مشــاركته بســبب آالم مســتمرة في الركبة التي أجرى لها عملية جراحية في بداية 

العام الحالي.

06
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عــادت رياضــة الغولف إلى األلعــاب األولمبية بعد غياب 112 عامــاً، لكنها وقعت ضحية 
فيــروس زيــكا، ليغيــب الكثير من نجــوم الصف األول والمشــاهير في عالــم اللعبة، عن 
المشــاركة فــي دورة األلعاب األولمبية، بعــد العودة المأمولة للعبة. وأعلن 6 من أشــهر 
10 العبيــن لرياضــة الغولف على مســتوى العالم عدم مشــاركتهم فــي أولمبياد ريو دي 
جانيرو، بينهم أصحاب المراكز األربعة األولى (األسترالي جايسون داي، واألميركيان داستن 
جونســون وجوردان ســبيث، واأليرلندي الشــمالي روري ماكيلوري)، وعــدم االنتقال إلى 
البرازيل، متذرعين بخشــيتهم من فيروس زيكا. وثارت الكثير من المخاوف بســبب انتشار 
الفيســروس الذي ينتقل عبر البعوض، ويؤثر على شــكل المواليد وقواهم العقلية، في حين 
ليــس له تأثير كبير على حامل المرض، غيــر مجرد أعراض أنفلوانزا عادية.وحذرت منظمة 
الصحة العالمية قبل أسابيع الرياضيين والزوار الراغبين في اإلنجاب أو الحوامل من الذهاب 

إلى ريو دي جانيرو.

أحبط طول فترة دوري كرة الســلة األميركي للمحترفين، همة أفضل 8 العبين، وغيبهم عن 
المشاركة مع المنتخب األقوى في العالم في دورة األلعاب الصيفية ريو 2016.

وغاب الكثير من النجوم الكبار عن تشــكيلة المنتخب األميركي في دورة األلعاب األولمبية، 
مثل ســتيفن كوري (غولدن ســتايت ووريــرز)، والملك ليبرون جيمــس (كليفالند كافاليير)، 
وجيمس هاردن (هيوســتن روكتس)، وراســل وســتبروك (أوكالهوما سيتي)، وكاهوي لينرد 
والماركوس الدريدج (ســان أنطونيو ســبيرز)، وكريس بول وباليــك غريفين (لوس أنجليس 
كليبرز)، الذين قرروا االنســحاب من وعدمخ المشــاركة مع المنتخب األميركي الذي يبحث 
عــن لقــب ثالث على التوالي. وكان الدوري األميركي لمحترفي الســلة قد شــهد إثارة بالغة 
وموســم طويل أثر بالسلب على عزيمة ولياقة أغلب نجوم الصف األول الذين عانوا األمرين 
من البطولة وضغطها وفضلوا الخلود في راحة صيفية سلبية يقضي معظمهم فيها األوقات مع 

العائلة بعيداً عن متاعب الرياضة.
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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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 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.



نجت األلعــاب األولمبية ريــو 2016 من 
جحيــم التشــفير وســتكون مفتوحة على 
جميع القنوات الحكوميــة والرياضية في 
مختلف الدول العربية والفضل يعود إلى 
اتحــاد إذاعات الــدول العربية الذي دأب 
على شــراء حقوق البث التلفزي ويمنحها 
بأســعار زهيــدة إلى القنــوات الحكومية 
العربيــة حتــى يكــون العــرس الرياضي 
األولمبي على ذمة الجماهير من المغرب 
إلــى المشــرق.. متاحا مجانــا في صيف 

المتعة الرياضية بامتياز.
ولمزيــد كشــف تفاصيــل وخفايا حقوق 
البــث التلفــزي لألولمبيــاد كان لـــ «البيان 
الرياضي» لقاء مع نبيل خيرات مدير الرياضة 

بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس.
 أكــد خيــرات فــي بدايــة حديثه أن 
الجمهــور العربــي ســيكون علــى موعد 
مــع ألعاب ريــو دي جانيــرو على جميع 
القنوات العربية الحكومية والرياضية وأن 
اتحاد إذاعات الدول العربية أنقذ عشــاق 
الذي  التشــفير واالحتــكار  الرياضــة من 
باتت تمتهنه بعض القنوات الخاصة خالل 

األعوام األخيرة.
إذاعــات  اتحــاد  أن  خيــرات  وذكــر 
الــدول العربية الذي تأســس عــام 1960 
فــي الخرطــوم ثم انتقل إلــى تونس بعد 
اتفاقية «كامــب ديفيد» التاريخية يحرص 
على الدفاع عن حقوق اإلعالميين العرب 
والجمهور العربي وبدأ في نقل األولمبياد 
منذ دورة 1976 واســتمر على ذلك على 

امتداد 40 عاما.
 وتابــع: االتحــاد يشــتري الحقوق ثم 
يبيعها بأســعار رمزية للقنــوات التلفزية 
الحكومية العربية. ويهتم االتحاد باأللعاب 
األولمبية الصيفية والشتوية أيضا. كما كان 
اتحاد إذاعات الــدول العربية حتى وقت 
قريب يشتري حقوق مونديال كرة القدم.

وقال نبيل خيرات إن اتحاد إذاعات الدول 
العربيــة جاهــز لنقــل أولمبيــاد ريو دي 
جانيــرو 2016، حيــث جند فريقــا عربيا 
موحدا من الصحافيين والتقنيين سينقلون 
العــرس األولمبي للمشــاهد العربي على 
13 قناة.كما ســيؤمن االتحاد ملخصا عربيا 
يوميــا. هذا الــى جانب التحاليــل الحية 
والمباشرة قبل وبعد المنافسات من خالل 

استوديوهات من أرض الملعب بريو.
وشــدد مدير الرياضة باتحــاد إذاعات 
الدول العربية أن التغطية ستركز خصوصا 
على الرياضيين العرب وترصد مشاركاتهم 

وتدريباتهم واستعداداتهم.
وذكر أيضا أن 3 دول وهي تونس ومصر 
والمغرب انضمت في هذا األولمبياد إلى 
كوكبــة البلدان التي تقتنــي حقوق البث 

من االتحاد.

وطمــأن خيرات المشــاهدين العرب بأن 
اتحــاد إذاعات الدول العربية اختار أفضل 
المعلقين الرياضييــن لنقل المباريات في 
مختلف الرياضات. مؤكــدا حرص المدير 
العــام لالتحاد عبد الرحيم ســليمان على 
ضــرورة االلتزام بالشــروط الصارمة عند 

اختيــار المعلقيــن، حيث ال بــد من توفر 
الكفــاءة العالية والحيادية التامة والتخلي 
عــن األلــوان واالنتمــاء وقبــول العمــل 
ضمن مجموعة إلــى جانب موافقة الهيئة 

المسؤولة.
وســيكون الجمهــور علــى موعــد مع 
العرس األولمبي انطالقا من اليوم بتعليق 
نخبة مــن المعلقين العــرب حيث يمثل 
اإلمارات جمال بوشقر بينما تضم القائمة 
الثنائي رضا العودي وحســني الزغدودي 
وزياد الخياري مــن تونس.وفهد الدريبي 
وحســين األحمــد مــن الســعودية وعبد 
العزيــز عطية مــن الكويت وعــالء مايح 
وعــالء كاظــم مــن العــراق ونورالديــن 

الحمراوي ولحسن ميهوبي من الجزائر

ويشير نبيل خيرات إلى أن االتحاد دأب على 
نقــل نهائيات كأس العالــم لكرة القدم منذ 
1978 حتى 1998 دون تشفير وكان يمتلك 
فعليا حقوق البث لكن مع بداية التسعينات 

تغيــرت المعادلة والخارطــة اإلعالمية في 
الســوق وذلك بعــد ظهور قنــوات رياضية 
خاصة ربحيــة وهي «إي أر تي» و الجزيرة 

الرياضية «بين سبورت» حاليا.
ويكشــف خيرات أن الجزيرة الرياضية 
ســاهمت فــي الحد مــن إشــعاع اتحاد 
إذاعــات الدول العربيــة وتعمقت األزمة 
خصوصــا في مونديال 2002 حيث رفعت 
القناة القطرية السقف عاليا عند المنافسة 
على ســعر الحقوق ودفعت مبالغ خرافية 

غير معهودة سابقا في الحقل الرياضي.

وقال خيــرات: الوطن العربي منطقة غير 
محميــة بالقوانين الخاصــة بحقوق البث 
التلفــزي للبطوالت الرياضيــة. فالقنوات 
الربحيــة تســيطر علــى المشــهد وتحرم 
الجماهير من متعة الرياضة دون رقيب أو 
حســيب. بينما الوضع مختلف في انجلترا 
وألمانيــا مثــال حيث تنــص القوانين على 
ضــرورة وجود قنــاة واحدة علــى األقل 

مفتوحــة حتــى ال يحــرم المشــاهد من 
متابعة المونديال مثال.

ويؤكد خيرات أن الوقت حان حقا لســن 
قوانيــن صارمة تحمي المشــاهد العربي 
من االحتكار والتالعب به واستغالله ماليا. 
وأشار إلى أن البرلمانات العربية المحلية 
هي التي تتحمل المســؤولية وعليها طرح 
الموضوع واقتراح قوانين منظمة لحقوق 
البث فــي بلدانها وذلك في غياب برلمان 
عربــي موحــد مثلما هو عليــه الحال في 

أوروبا.
الخاصــة  الرياضيــة  وأضاف:القنــوات 
همهــا  الربــح المادي لذلــك فقد رفعت 
السقف عاليا عند المناقصات على حقوق 
أي بطولة إنهم يتقدمون بشيك على بياض 
ومســتعدون لدفع مبالــغ تعجيزية لذلك 
فال أحد يقدر على منافســتهم اليوم فهم 

يعربدون في السوق وحدهم.
وتابع:القنــوات الحكوميــة حتــى في 

أوروبــا تجــد صعوبــات أمــام منافســة 
القنــوات الخاصة كـ «راي أونو» اإليطالية 

و «تي أف 1» تعانيان متاعب كبيرة .

وكشــف خيرات أن اتحاد إذاعات الدول 
العربية ســعى إلى التحالف مع منظمات 
قارية أخرى إفريقية وأوروبية وآســيوية 
لتكويــن لوبــي يضغــط علــى القنــوات 
الرياضيــة الربحيــة ويحد مــن احتكارها 

لألحداث الرياضية الكبرى.

ذكــر نبيل خيرات أن اتحاد إذاعات الدول 
العربيــة يعتزم بعــث أكاديمية كبيرة في 
تونس قريبــا وذلك لتدريــب الصحافيين 
وصقــل قدراتهم ومواهبهــم. وتأتي هذه 
المبادرة إيمانا من االتحاد بضرورة تطوير 
تكوينهم  وتحديــث  اإلعالميين،  قــدرات 
لمواكبة العصر ولتعويض أكاديمية دمشق 

المشلولة  بسبب الحرب.
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 نخبة المعلقين العرب تنقل الحدث 

 تضاعفــت قيمة حقوق النقــل التلفزيوني لأللعاب األولمبية 4 مرات خالل 20 عاماً بين 
1992 فــي برشــلونة و2012 في لنــدن لتصل إلى 2.56 مليــار دوالر (2.3 مليار يورو)، 
وتبقى بالتالي أكبر وأهم مصدر تمويل يمثل 70 في المئة من عائدات اللجنة األولمبية 

الدولية.
ويخصــص 90 في المئة من هذه العائدات لالتحادات الدولية لأللعاب المختلفة واللجان 
األولمبيــة الوطنية واللجــان المنظمة لأللعاب األولمبية الصيفية والشــتوية. وعلى هذا 
األســاس، التزمت اللجنة األولمبية الدولية بدفــع مبلغ 1.5 مليار دوالر للجنة البرازيلية 

المنظمة ألولمبياد ريو 2016.

ســتتضاعف العائــدات بوجود 10 شــركاء 10 مرات في الفتــرة 2013 - 2016 لتصل 
إلــى مليار دوالر، وقد وقعــت اللجنة األولمبية عقدين طويلي األجل مع بريدجســتون 
لإلطارات وتويوتا للسيارات، وجددت 3 عقود مع 3 شركاء موجودين (اتوس وباناسونيك 
وسامســونغ). وإضافة إلى العقد مع «أن بي ســي»، أكدت اللجنة األولمبية الدولية أنها 
وقعت في 2014 «عقوداً تلفزيونية ورعاية بما يزيد على 10 مليارات دوالر» ما يشــكل 

«مساهمة كبيرة في االستقرار المالي للحركة األولمبية حتى 2032».

 الوفد اإلعالمي العربي في ريو  |  البيان



اقترنــت كلمــة األلعــاب األولمبيــة في 
العربيــة عموماً  والدول  تونس خصوصــاً 
باســم العداء محمد القمودي الذي أهدى 
أول ميداليــة ذهبية لبــالده في أولمبياد 
مكســيكو ســنة 1968 بعد الفوز بســباق 
الـــ5000 متر وقهر نجوماً عالميين. وقصة 
التونســي القمودي مع المجــد األولمبي 
حافلــة بالطرائف والغرائب.. كيف ال وقد 

ولد من رحم الزمن الجميل.
فالشــاي صنع منه بطــًال أولمبياً يتوج 
بالفضيــة فــي طوكيــو 1964 وبالذهــب 
والبرونز في مكسيكو 1968 وبالفضة في 

ميونيخ 1972. 
وأصل الحكاية يشــرحها القمودي (78 
ســنة) قائــًال: لم أذهــب إلى المدرســة 
يوما في حياتــي ولم أمارس الرياضة منذ 
صغري. لقد نشــأت في قرية ريفية جبلية 
(ســيدي يعيش تبعد 20 كلــم عن مدينة 
قفصة جنوب تونــس). عندما يتهيأ لطبخ 
الشــاي يطلــب مني إحضار كيس الشــاي 
من البقالة في وقت قياســي قبل أن يغلي 
الماء فكنت أخشــى والدي وأخاف عقابه 
فأذهب ركضا الى قفصة وأعود ركضا في 
وقت قياسي (40 كلم ذهابا وإيابا) لتلبية 

رغبة والدي.
 ويتابــع: كان والــدي دون أن يقصــد 
دربني أحســن تدريب وصنــع مني عداء 
ســريعا قارعــت الكبــار فــي األولمبياد 

خصوصا في سباقات المسافات الطويلة.

وقال القمودي: توشــيح صــدري بذهبية 
5000 متــر فــي مكســيكو أفضــل ذكرى 
فــي حياتي ولــن تمحى مــن مخيلتي ما 
دمت على قيد الحياة. ففضًال عن التتويج 
بالذهــب كان أدائــي خالل ذلك الســباق 
جيــدا ورغم قوة خصومي وخاصة الكيني 
كينــو فإنني أظهرت طاقــة كبيرة لتحمل 
نســق الســباق القوي وخاصة في األمتار 
األخيــرة، ممــا مكنني مــن التغلب على 
الكينــي كينو الــذي كان جاهزا كما يجب 
ومرشــحا للفوز، ولكنــي كذبت التكهنات 

المسبقة.
وتضاعفت فرحتي عندما صعدت على 
منصة التتويج تحت أنغام السالم التونسي 

والعلم يرفرف في سماء مكسيكو.
وأضاف: لقد أدخلت الميدالية الذهبية 
األولــى لتونــس فــي األولمبيــاد البهجة 
والســرور في بــالدي التي عاشــت وقتها 
أفراحا ومســرات بل وأعيادا وكان الزعيم 
المرحوم الحبيــب بورقيبة أول المهنئين، 
وهو شرف كبير لي وتقدير ال يعادله ثمن 

في ذلك الوقت.

وعــن أســوأ ذكرى فــي حياته قــال إنها 
حصلت له في أولمبياد ميونيخ أثناء سباق 
10.000 متر لما ســقط فتأثر وفقد وعيه 
إلى درجة أنه جرى في االتجاه المعاكس.

وكشف القمودي سر الخيبة قائًال: تمت 
الفنلندي فيران  العداء  مضايقة 

لكنه  االبتعاد  فحــاول 
بقــوة  دفعنــي 

قصد  دون 

فســقطت أرضا. كنت أعلق آمــاال كبيرة 
على ذلك الســباق ألني تقدمت نسبيا في 
الســن ولم أعد قادرا على المنافســة في 

سباق 5 آالف متر.
لكن وبعد تردد كبير شاركت في سباق 
الـ5000 متر ورغم المنافســة القوية التي 
وجدتهــا من طرف فيــران ومجموعة من 
العدائيــن األصغــر مني ســنا والمحققين 
ألوقــات محترمة جــدا تتــراوح بين 13 
دقيقــة و13 ثانيــة و13 دقيقة و 20 ثانية 

كسبت الرهان وفزت بالميدالية الفضية.

طرائفتذكر القمودي ان أثناء حصوله على 
أول ميداليــة أولمبيــة وهــي فضيــة في 
طوكيو تفاجأ المنظمــون بعدم معرفتهم 
للعلم التونســي فأخذوا حقيبته الرياضية 
المرســوم عليهــا علــم تونس وبســرعة 
توصلــوا الــى إنقاذ الموقــف بإعداد علم 

تونس قبل مراسم التتويج.

وعن أبرز عوامل نجاحه قال البطل محمد 
القمــودي إن الفضل فــي إنجازاته يعود 
القوية وإصراره  انضباطه وعزيمتــه  إلى 
علــى التألق، مشــيرا إلى أن فــوزه في 
سباق الـ5000م في مكسيكو 1968 على 
حســاب أقــوى العدائيــن الكينيين أكبر 
دليل على ذلك. وتذكر القمودي في هذا 
الســياق أنه خالل المعسكرات اإلعدادية 
وبعــد التدريب يتناول العشــاء ثم يخلد 
الى الراحــة بغرفته عكــس بقية زمالئه 
الذين يســهرون إلى ساعات متأخرة من 

الليل.

وكشــف أيضــا أنه اعتــاد علــى التعرف 
أكثــر على خصومه بفضل حاســة الشــم، 
حيث يمر عند خط االنطالق بسرعة أمام 
المنافســين، والذي يالحــظ عليه صعوبة 
التنفس فإنه غير جاهز وال يخيفه وبالتالي 
يحتاط من الذين يتنفسون بهدوء وراحة. 
وأشار القمودي إلى تميزه بالقوة والسرعة 
في اللفة األخيرة من السباق، وقال إن كل 
خصومه يســعون الى تقوية النسق خالل 
السباق وتارة يتعاونون على ذلك إلرهاقه 
لكن عندما يظهر طاقة كبيرة لتحمل ذلك 
يعرفــون جيدا أنه أقوى منهــم في اللفة 
األخيرة، وفي هذا السياق كشف القمودي 
أن منافسه البلجيكي رون كالرك يقول له 

في آخر لفة: «هنيئا لك يا قمودي».

وعن حياته اليوم ومكاســبه من األمجاد 
األولمبية قال القمودي إنه لم يغنم من 
ألعاب القوى وميدالياته األولمبية سوى 
الشهرة وحب الناس. ففي بعض البلدان 
ال يعرفــون تونس إال مــن خالل محمد 
القمودي.أما فــي تونس فالكل يعرفني 
ويفتخر بإنجازاتي. وأنا فخور باالحترام 
والتقديــر والتبجيل حيثما حللت. فحب 
الناس ليس له مثيل. وأفاد القمودي أنه 
ابتعد عــن عالم ألعاب القــوى وأصبح 
مهتمــاً بفالحته، حيــث يقضي وقته في 
البســاتين والحقول بين األشجار لضمان 

قوت عيشه.
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سألنا القمودي عن حظوظ العرب في أولمبياد ريو 2016 فكان صريحا كما عهدناه فقال: 
أنتظر تتويجات ولكنها محدودة. فالرماية اإلماراتية قادرة على كســب التحدي والتتويج 
بميداليــة. أما التونســية حبيبة الغريبي فهي مؤهلة للفــوز بذهبية إلى جانب الجزائري 
توفيق المخلوفي في ســباقي 800 متر و1500 متر. وباســتطاعة القطري بشــرم القطري 
الحصــول علــى ميدالية في القفز العالي، كما أن للمغربــي عبد العاطي ايكيدير حظوظا 

وافرة في تكرار إنجاز لندن 2012 في سباق 1500 متر.

كان فــي الحســبان أن يشــارك محمد القمودي خــالل أولمبياد مونتريــال 1976 في 
ســباق الماراثون، وقد اســتعد لذلك كما يجب، لكن قرار الوفود األفريقية بمقاطعة تلك 
األلعاب لم يســمح له بالمشــاركة. في هذا الســياق قال القمودي بأنه استعد كما يجب 
إلنهاء مســيرته الرياضية بميدالية أخرى يضيفهــا للميداليات التي أحرزها في (أولمبياد 
طوكيو فضية 10000 متر) و(ذهبية 5000 متر وبرونزية 10000 متر في مكسيكو 1968) 

و(فضية 5000 متر في أولمبياد ميونيخ).

ينــي كينو الــذي كان جاهزا كما يجب 
رشــحا للفوز، ولكنــي كذبت التكهنات 

سبقة.
وتضاعفت فرحتي عندما صعدت على 
الالصة التتويج تحت أنغام السالم التونسي 

علم يرفرف في سماء مكسيكو.
وأضاف: لقد أدخلت الميدالية الذهبية 
لــى لتونــس فــي األولمبيــاد البهجة 
الالـالدي التي عاشــت وقتها  ــســرور في بـ
حا ومســرات بل وأعيادا وكان الزعيم 
رحوم الحبيــب بورقيبة أول المهنئين، 
و شرف كبير لي وتقدير ال يعادله ثمن 

 ذلك الوقت.

ــن أســوأ ذكرى فــي حياته قــال إنها 
صلت له في أولمبياد ميونيخ أثناء سباق 
10.0 متر لما ســقط فتأثر وفقد وعيه 
 درجة أنه جرى في االتجاه المعاكس.

الالوكشف القمودي سر الخيبة قائًال: تمت 
الفنلندي فيران  العداء  ايقة 

لكنه  االبتعاد  ــاول 
بقــوة  عنــي 

قصد  ن 

اختــارت نادية القمودي الســير 
علــى خطــى والدها فــي عالم 
الرياضــة، ولكنهــا لــم تقتحــم 
فضلــت  بــل  القــوى،  ألعــاب 
والسيارات.  الفروســية  سباقات 
واستطاعت نجلة البطل األولمبي 
أن تفــرض ذاتها وتحقق نجومية 
واســعة فــي تونس، ليــس ألنها 
ابنــة القمــودي بــل لتألقها في 

الفروسية وفي سباقات الرالي.
فقد شــاركت في سباقات محلية 
وأفريقية ودولية كبيرة وحققت 
والدها  محترفة جعلــت  نتائــج 
يشــعر بالفخر ويستعيد لحظات 
الفرح التي عاشــها في الســابق 

على المضمار.
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