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بــدأت لجنــة مكافحــة المنشــطات في 
الــدورة عملهــا مع انطالقة المنافســات، 
حيث ســيخضع عــدد كبير مــن الالعبين 
والالعبات لفحص المنشطات خاصة الذين 
يحصدون المراكز األولى في كل األلعاب، 
وســتقوم اللجنة بتحليــل 7300 عينة من 
عينــات بــول ودم خــالل هــذه الدورة 
وسترســل جميع العينات إلى مختبر ريو 
المعتمد  المنشطات  دي جانيرو لمكافحة 
من الوكالة الدولية لمكافحة المنشــطات 
«الوادا» الــذي تم إعادة افتتاحه الشــهر 

الماضي، بعــد أن كان موقوفاً لمالحظات 
فنية تم تالفيها قبل الدورة.

في الوقت نفســه، قامت اللجنة المنظمة 
للــدورة بتوفير مستشــفى متكامل داخل 
القرية األولمبية يعمل على مدار 24 ساعة 
ويضم أقســاماً متعددة من قسم الطوارئ 
وطــب األســنان والعيون وطــب العظام 
وقســم الباطنيــة وقســم القلب وقســم 
العالج الطبيعي وقســم المساج الرياضي 
والصيدلية باإلضافة إلى تواجد 4 سيارات 

إسعاف بشكل دائم للحاالت الطارئة.

المتفرجيــن األلمان،  وصــل ثالثــة مــن 
الذين اختاروا الســفر إلى ريو دي جانيرو 
بالطريقــة الصعبــة، في الموعــد المحدد 
لحضور افتتــاح دورة األلعاب األوليمبية، 
بعــد أن قطعوا مســافة 28.432 كيلومتراً 

بالدراجات من ألمانيا.
وروى األخوان األلمانيــان جوليان ونيكو 
شــمايدر، وصديقهما ســاندرو رايتر، على 
كورنيــش شــاطئ كوباكابانا فــي ريو دي 
جانيرو، قصة رحلتهم التي استغرقت 467 
يوًما والتي أمضوا فيها 333 يوماً على متن 

دراجاتهم، مع نيلهم قسطاً من الراحة في 
كوبا وجزر غاالباغوس.

وبدأ الشــباب الثالثة رحلتهــم في أبريل 
وقطعــوا  ميونيــخ،  مــن  انطالقــاً   2015
طريقهم عبر فرنسا وبريطانيا، ثم استقلوا 

الطائرة إلى أيسلندا وأالسكا.
ومــن هناك، اجتــاز ثالثتهم تحت شــعار 
«الثالثــي ذاهــب إلــى ريــو» القارتيــن 
األميركيتين، وشملت رحلتهم تسلق جبال 
ارتفاعها نحو 4 آالف متر في شــيلي، قبل 
أن يصلوا في نهاية المطاف إلى وجهتهم.

بمزيج من التشــكيك والحمــاس، علقت 
الصحف األوروبية أمس على حفل افتتاح 

أولمبياد ريو دي جانيرو.
في إيطاليــا، ذكرت صحيفة «ال جازيتا 
ديلو ســبورت» «الســامبا، االســتعراض، 
العواطــف أولمبياد ريو بــدأت»، مضيفة 
«حفل االفتتاح جميل، لطيف، يأســر في 
كل جوانبــه، حــاول تســليط الضوء على 
البســاطة، لقد منــح لحظة مــن التفاؤل 
للمدينــة، وللعالم الــذي يحتاج إلى ذلك 

بشدة».
من جانبها، أوضحت صحيفة «كوريري 
ديال ســيرا» أن المخرج الرئيسي للعرض 

هو اإليطالي ماركو باليتش.

وفي روســيا، أشارت صحيفة «سبورت 
اكسبريس» «مع إشعال المرجل األولمبي، 
بالنســبة  انتهــت  األلعــاب  دورة  فــإن 
للرياضيين،  الوقــت  وحان  للمســؤولين، 
بيانــات،  دون  اللجــان،  متاهــات  دون 

واحتجاجات».

صحيفــة  ذكــرت  الدنمــارك،  وفــي 
«اكسترابالدت»، «حفل االفتتاح يتناقض 
بشكل قوي مع العديد من التقارير 
الســلبية التي هيمنت على األجواء 
قبل الدورة، لقد جرى الحفل بشكل 
ســلس، لبعــض الوقت تم نســيان 
المشــاكل، التــي طغت علــى مدار 
السنوات خالل االستعداد لألولمبياد، 
حتى الوفد الروسي قوبل بالترحاب 

عندما دخل الملعب».
وفــي النمســا، أشــارت صحيفة«ذي 
كورير»، «ملــون، ومبهــج، ولكن قوبل 
بانتقادات واتهامات، المزاج العام لحفل 
االفتتاح األولمبي في اســتاد ماركانا كان 
متناقضاً، مثلما، هو الحال في البلد نفسه». 
وفي بريطانيا، كتبــت صحيفة«جارديان» 
تحت عنــوان «بــدأت دورة ألعاب ريو» 
تحــت صــورة الدراجــة البريطانية الورا 
تروت، مشــيرة إلى أن حفــل افتتاح ريو 
2016 كان «مزيجــاً من االقتران بالوطنية 

والشعور بالقلق إزاء المناخ».
صحيفــة  أشــارت  سويســرا،  وفــي 
«تاجيسانتســيجر» مــن خالل عــرض مليء 
باأللــوان، ومفعــم بالحياة، أكبر اســتعراض 
رياضــي فــي العالــم بــدأ فــي ريو دي 

جانيرو».

شاركت بعثتنا في حفل افتتاح الدورة 
األولمبية الصيفية الـ31 التي تستضيفها 
مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، «ريو 
2016» وتستمر حتى يوم 21 أغسطس 
الجــاري، والــذي أقيــم أمس باســتاد 
ماراكانا، وتقدم طابور العرض السباحة 
الموهوبة ندى البدواوي والتي رفعت 
علــم الدولة فــي المحفــل األولمبي، 
كما شــارك في العــرض، إبراهيم عبد 
الملــك األميــن العــام للهيئــة العامة 
لرعاية الشــباب والرياضة، والمستشار 
محمــد الكمالــي أميــن عــام اللجنة 
األولمبية الوطنيــة، والمهندس داوود 
الهاجري األمين العام المســاعد للجنة 
األولمبية، واللواء أحمد ناصر الريسي 
التخطيط األولمبي، وعبد  رئيس لجنة 
المحســن فهد الدوسري رئيس اللجنة 
الفنية األولمبية، إلى جانب الرياضيين 
الذين التفوا وراء العلم وهم الراميان 
ســيف بــن فطيــس، وخالــد الكعبي، 
والسباح  البلوشــي،  عائشــة  والرباعة 
يعقــوب الســعدي، باإلضافة إلى عدد 

من اإلداريين والمدربين.

 وقدمــت ريو دي جانيرو حفل افتتاح 
موســيقي «مضاد لالكتئــاب» لأللعاب 
األولمبية األولى فــي أميركا الجنوبية 

أمس على ملعبها األسطوري ماراكانا.
وبرغــم ميزانية الحفــل المحدودة 

فــي بــالد تضربهــا أزمــات متنوعة، 
بــدت مظاهــر الفرح علــى الجماهير 
والرياضيين في بلد يعيش أســوأ فترة 
اقتصادية في 80 عاماً ويشــهد ارتفاعاً 

في معدل الجريمة.
رقــم قياســي مــن 11288 رياضياً 
(6182 العبــاً و5106 العبات) يمثلون 
207 دول وبعثة سيتنافسون ألكثر من 
أســبوعين على 306 ميداليات ذهبية 

في 28 رياضة أولمبية.
بمعزوفات موســيقية،  الحفــل  بدأ 
الشــهيرة  ابراســو»  «اكويلــي  أولهــا 
لجيلبرتــو جيــل أيقونــة الموســيقى 
إضاءة  تقنيــات  يرافقهــا  البرازيليــة، 

وليزر ورقص، على أرض ملعب مهيب 
شــهدت أبوابه إجراءات أمنية مشددة 
تحت إشراف 10 آالف شرطي. وأنشد 
المغنــي البرازيلــي باولينيــو دا فيوال 
البرازيلــي من أرض  الوطني  النشــيد 
الملعــب وهــو يعــزف علــى الغيتار 

ترافقه فرقة موسيقية.
وحضر نحــو 37 رئيس دولة، بينهم 
الفرنسي فرانسوا هوالند واألرجنتيني 
ماوريســيو ماكــري ووزيــر الخارجية 
األميركي جون كيري وأمين عام األمم 
المتحدة بان كــي مون، حفل االفتتاح 
مقابل 80 في ألعاب بكين 2008 و70 

في لندن 2012.

 «ليكن حفل االفتتاح بلســماً الكتئاب 
البرازيلييــن»، هــذا هــو هدف حفل 
االفتتاح بالنسبة إلى مخرجه البرازيلي 

فرناندو ميريليش.
ولــم يحظ مخرجو حفــل االفتتاح 
افتتاح  لحفلي  الخياليتين  بالموازنتين 
أولمبيــادي لنــدن 2012 (36 مليون 
مليــون   85)  2008 وبكيــن  يــورو) 
يورو)، وقال ميريليش في هذا الصدد: 
«الزمــن الحالي يتطلــب خالف ذلك، 
تكلفة حفل ريو ســتكون أقل 12 مرة 
من موازنة لندن و20 مرة من موازنة 

بكين».

وتحول ملعــب ماراكانــا ، الذي غص 
بأكثــر مــن 60 ألــف متفــرج ، حيث 
اســتعرض مئــات الممثليــن نحو 12 
مدرسة لرقص السامبا، في ظل انشراح 
جماهير وتشــجيع كثيــف على أنغام 
تضمن  ومشاهد  المحلية،  الموســيقى 
أحدها دخول عارضة األزياء الســابقة، 
الفاتنة جيزيل بوندشن قطعت خاللها 
الملعب بأكمله على أنغام أغنية «فتاة 

من ايبانيما» لتوم جوبيم.
وتميز الحفل بلوحــات فنية رائعة، 
وبرحلة عبــر أبرز المراحــل المميزة 
في تاريخ البالد: االستعمار البرتغالي، 

■  افتتاح أولمبياد ريو دي جانيرو 

■ الوفد الرسمي لبعثة اإلمارات 
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تشــارك ندى البدواوي في سباق 50 متراً 
حرة سيدات يوم 12 أغسطس فيما تشارك 
في نفس اليوم، ألعاب القوى في ســباقي 
10000 متر ســيدات نهائــي و1500 متر 
ســيدات بــدور المجموعات عــن طريق 
كل من علياء ســعيد وبلينة بيتلحم، فيما 
يخوض الالعب سعود الزعابي سباق 1500 
متر جري فئة الرجــال بدور المجموعات 

يوم 16 أغسطس.
في الوقت نفســه، واصلت الرباعة عائشة 
البلوشــي، تدريباتها في مجمع كاريوكا 2 

الذي يشــهد منافســات رفع األثقال، مع 
مدربها رضا عياشي، استعداداً للمنافسات 
غداً حيث تشارك عائشة في وزن 58 كجم 
بالمجموعتين «أ، ب»، ويســعى المدرب 
خالل المنافســات أن تسجل الالعبة رقماً 
جديــداً أفضل من أرقامها الســابقة، رغم 
أنه خفــف األحمال التدريبــات، وتراجع 
بالــوزن في التدريبات طبقاً لرؤيته الفنية 
مــن أجل رفع الضغوط عــن الالعبة التي 
تشــارك للمرة األولــى فــي تاريخها في 

الحدث األولمبي.

يصــل إلــى ريو اليوم الشــيخ ســعيد بن 
مكتوم، للمشــاركة في منافســات الرماية 
بمســابقة االسكيت، مع سيف بن فطيس، 
يــوم 12 و13 أغســطس الجاري، وســبق 
للشــيخ ســعيد بن مكتوم أن شــارك في 
بطولــة العالم في البرازيــل في الميادين 
نفسها، وهو ما دفعه لتأخير عودته إلى ما 
قبل التدريب الرسمي، الذي سيقام يوم 11 
الرماية خالد  أغسطس، ويدشن منافسات 
الكعبي، بالمشــاركة فــي الدور التمهيدي 

للدبل تراب يوم األربعاء المقبل.

مــن ناحية أخــرى، انضم ثالثــي الجودو 
فيكتور سكورتوف وإيقاف رومانكو وتوما 
ســيرجو إلى بعثتنا في القريــة األولمبية 
يســتطيعوا  لــم  أنهــم  إال  األول  أمــس 
المشــاركة في طابــور االفتتــاح، وفضل 
الجهــاز الفنــي منحهــم راحــة خاصة أن 
فيكتور ســكورتوف ســيبدأ مشــواره في 
البطولــة غداً فــي وزن تحــت 73 عندما 

يواجه اليمني زياد مطر في الدور الـ32

لــم تصــدق الســباحة الموهوبــة نــدى 
البدواوي نفســها، وهي ترفع علم الدولة 
فــي حفل افتتاح أولمبياد ريو، وبكت من 
الفرحــة ألنها لم تكن تحلم أن يأتي اليوم 
الــذي ترفع فيه علم الوطــن في المحفل 
األولمبــي الكبير، وقبل حفل االفتتاح كان 
الجميــع يداعبها بأن تكون جاهزة ولديها 
لياقــة بدنية عالية كي تســتطيع أن ترفع 
العلــم في حفل االفتتاح الطويل، وتزينت 
نــدى للحفــل الكبير، في ليلــة من ليالي 

األولمبياد.
وأعربت الالعبة الموهوبة عن سعادتها 
الكبيــرة برفع علم الوطــن، وقالت: «لم 
أصــدق أن أحصــل علــى هــذه الفرصة 
الذهبية وأدخل ضمن قائمة أبطالنا الذين 
ســبق لهم حمــل العلم في حفــل افتتاح 
األولمبيــاد، وأفخــر بهذا واعتبره وســاماً 
علــى صدري، وإنجازاً ال يقل عن إنجازات 
الفــوز بالبطوالت، ألن التاريخ سيســجل 
أنني رفعت العلم مثلما يسجل اإلنجازات 
لألبطال، فقد عشت أجمل لحظات العمر، 

وكانت ليلة جميلة واحتفالية رائعة».
ووجهت ندى الشــكر إلى سمو الشيخ 
أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس 
اللجنة األولمبية الوطنية الذي منحها هذا 
التكريم الكبير، مؤكدة أنه ســيكون حافزاً 
لها في مســتقبلها الرياضي، خاصة أنها ما 
زالت صغيرة في السن وتطمح في تحقيق 

إنجازات عالمية لإلمارات.

وانضمت ندى إلى قائمة أبطالنا الرياضيين 
الذيــن رفعوا علم الدولة في حفل افتتاح 
األولمبيــاد خالل 9 دورات، حيث ســبقها 
نجــوم كبــار بدايــة مــن أولمبيــاد لوس 
انجلوس عام 1984، ودورة سيئول 1988، 
وبرشلونة 1992، واتالنتا 1996، وسيدني 
2004 وأثينــا 2004، وبكين 2008، ولندن 

.2012
كان آخر من رفع العلم الشيخ سعيد بن 
مكتوم بطل الرماية فــي الدورة الماضية 
بلندن وســبقه الشــيخة ميثاء بنت محمد 

بن راشد آل مكتوم في بكين.
وأكدت الالعبة اإلماراتية أن المشاركة 

فــي أولمبياد ريــو تمثل نقطــة انطالقة 
حقيقيــة لهــا في مســيرتها، خاصــة أنها 
تشــارك ببطاقة االتحاد الدولي للسباحة. 
وقالت: «المشــاركة مع سباحين عالميين 
فــي المحفل األولمبي لهــا وضعية خاصة 
ألنهــا تمثــل نقــل الخبــرة واالحتــكاك 
واالســتفادة منهم، وقــد التقت عدداً من 
السباحين العالميين والتقطت صوراً معهم 
ودار حديث بيننا، واألهم في الحدث هو 
تقــارب الرياضييــن فيما بينهــم وبالتالي 
المشــاركة في حد ذاتها إنجاز ومكســب 

كبير».

ســتكون  ريــو  «أولمبيــاد  وأضافــت: 
السباحة ودفعة  الحقيقية مع  انطالقتي 
البطــوالت  كل  فــي  كبيــرة  معنويــة 
المقبلــة، وإذا كنــت أشــارك فــي ريو 
2016، بحثــاً عــن رقم شــخصي جديد 
لي إال أنني أعتبر نفســي حققت إنجازاً 

بهذه المشاركة».
وحول المرحلة المقبلة من مسيرتها، 
قالت: «االتجاه هــو اإلعداد لألولمبياد 
المقبــل في طوكيــو 2020 مــن اآلن، 
وعلينــا أن نفكر مبكــراً ونحدد مالمح 
اإلعداد دون توقف ألن كل الســباحين 

الذين يشــاركون في ريو اســتعدوا من 
4 ســنوات، وعندما تأتي طوكيو سأكون 

جاهزة لتحقيق إنجاز للدولة».

وطالبت ندى اللجنــة األولمبية واتحاد 
الســباحة، ببــدء برنامــج اإلعــداد مع 
نهاية دورة ريو، وقالت: «أشــكر اتحاد 
الســباحة واللجنــة األولمبيــة على كل 
الدعــم وأدرك أن الجميــع يطمــح في 
تحقيق إنجازات ولن يكون هناك تقصير 
في الدعم، ولكن األهم أن نبدأ مبكراً.

■  ندى البدواوي في مقدمة بعثة اإلمارات رافعة علم الدولة خالل االفتتاح    الطيران  رائــد  وتحليــق  والعبوديــة، 
ألبرتــو ســانتوس دومــون علــى متن 
طائرتــه 14 مكــرر في أوائــل القرن 

العشرين.

وركز الحفل أيضاً على مســتقبل الكرة 
األرضيــة، مــع لوحــة حــول ظاهرة 
االحتباس الحراري تؤكد الدور الحاسم 
للبرازيــل التي تضم الجــزء األكبر من 

غابة األمازون.
وبعد انتهاء العرض الفني بدأ طابور 
الوفود الـ207 المشاركة بالدخول بدءاً 
من الوفــد اليوناني مضيــف األلعاب 

الحديثة األولى عام 1896.
ومــن بيــن الوفــود بعثــة لفريــق 
الالجئين تضم سباحين سوريين وبعثة 
للكويــت دخلت تحت العلم األولمبي 
فــي ظــل إيقافهــا دولياً تحــت حجة 
تعارض قوانينها مع الميثاق األولمبي.

ورحب باخ بفريق الالجئين: «نعيش 
في عالم تسيطر عليه األنانية، ويدعي 

البعض التفوق على اآلخرين. 
الشــعلة  يوقــد  أن  متوقعــاً  وكان 
أســطورة كرة القدم بيليه لكنه اعتذر 
المتردية، وذلك  الصحية  بسبب حالته 
على الرغم من الدعوة التي وجهت له 

في هذا الصدد.

■ بعثة الدولة خالل مراسم كرنفال االفتتاح في ملعب ماراكانا



ذكرت الشــرطة البرازيلية أمس الســبت 
أن شــخصين قتــال فــي اعتــداءات قرب 
ملعــب ماراكانا والبوليفــار األولمبي أول 
مــن أمس، يوم افتتــاح األلعاب األولمبية 
التي تســتضيفها ريو دي جانيرو حتى 21 
أغســطس. وذكرت الشــرطة في بيان أن 
مهاجماً قتل من قبل شــرطي عسكري من 
والية جهوية أخرى يشارك في تعزيز أمن 
األلعاب مساء الجمعة بالقرب من الملعب 

األسطوري.
المعلومات األولية  البيان «تــدل  وأضاف 

علــى أن الرجل كان يهــم بالقيام بعملية 
ســرقة عندما أطلق شــرطي عسكري من 
والية جهوية أخرى، النار في رأسه» دون 

أن يشير ما إذا كان المهاجم مسلحاً.
وقبل ســاعات، قتلت مهندســة معمارية 
(51 عامــاً) برصاصــة فــي الــرأس داخل 
ســيارتها علــى مدخــل أحــد الشــوارع 
المخصصة للمشاة تم تحديثه بالكامل من 
أ ف ب أجل األلعاب األولمبية. 

إيغــور  الروســي  الوفــد  رئيــس  أعلــن 
كازيكــوف أمس أن اللجنة الخاصة التابعة 
للجنة األولمبية الدولية سمحت للمصارع 
الروســي فيكتــور ليبيديف بطــل العالم 
مرتين في المصارعة الحرة بالمشاركة في 
أولمبياد ريــو 2016. وقال كازيكوف في 
تصريــح لوكالة األنباء الرياضية الروســية 
لفيكتــور  «بالنســبة  ســبورت»:   - «ار 
ليبيديف (28 عاماً)، كل شيء على ما يرام. 
اتخــذ القرار (...). تم الســماح لليبيديف 
بالمشاركة في األلعاب األولمبية من قبل 

اللجنة الثالثية للجنة األولمبية الدولية».
الدوليــة  األولمبيــة  اللجنــة  وكانــت 
عينــت األســبوع الماضــي لجنــة ثالثية 
مكلفة بدراســة وضــع الرياضيين الروس 
المســتبعدين بســبب اتباع بالدهم نظام 
تنشــيط ممنهج حســب تقريــر المحقق 

الكندي ريتشارد ماكالرين.
وباتت مسألة مشــاركة الرياضيين الروس 
أولويــة بالنســبة إلــى اللجنــة األولمبية 
الدوليــة التــي وضعــت معاييــر محددة 

الختيارهم بعد نشر تقرير ماكالرين.

04

 رفضت بعثة لبنان التوجه مع رياضيي بعثة إسرائيل 
في حافلة واحدة إلى ملعب ماراكانا، للمشــاركة في 
فعاليات حفل افتتاح ألعاب ريو دي جانيرو األولمبية 

الجمعة، بحسب ما ذكرت البعثتان.
وقــال رئيس البعثــة اللبنانية ســليم الحاج نقوال 
لوكالــة فرانس بــرس: «كنا داخل الحافلــة وفوجئنا 
برياضيين إســرائيليين يهمون بالصعود إلى الحافلة. 
تدخلت وطالبت إغالق باب الحافلة. لكن الرياضيين 
اإلســرائيليين أصروا على الدخول، فحصل نقاش مع 
المشرفين على وسائل النقل إلى أن انتقلت كل بعثة 

بمفردها إلى ملعب ماراكانا».
ولطالمــا شــهدت مشــاركة الرياضييــن العــرب 
مناكفــات مــع رياضيين إســرائيليين فــي األحداث 

الرياضية الدولية الكبرى.
فــي المقابل كتــب أودي غال أحد أفــراد البعثة 
اإلسرائيلية في ريو: «اتضح أننا سنتشارك الحافلة مع 
البعثــة اللبنانية. عندمــا أدرك اللبنانيون هذا األمر، 

طلبوا من السائق إغالق الباب».

لكن نقوال أضاف: «تعمد الوفد اإلسرائيلي استفزازنا 
وحاولــوا إنزالنا مــن الحافلة الرقــم 22 المخصصة 
لنا، برغــم تحديد أرقام حافلــة كل بعثة قبيل حفل 

االفتتاح».
وتابع: «لبنان يمتثل للميثاق األولمبي، ولم نرغب 
باتخــاذ أي خطــوة مخالفة لهذا الميثــاق، لكن يبدو 
أن الوفد اإلســرائيلي كان يرغب بخلط السياسة في 

الرياضة».
والعالقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة، في 

ظل الحروب األخيرة بينهما.

وتدخــل المنظمــون واقترحــوا على اإلســرائيليين 
الصعــود في حافــالت أخرى «ما كان مســتحيًال من 
وجهــة نظــر بروتوكولية وأمنية» بحســب ما أضاف 
أخصائــي األلواح الشــراعية علــى صفحته في موقع 
فيســبوك، قبــل أن تتوجــه البعثتــان إلــى الملعب 
وتشــاركان في حفــل االفتتاح. وأضــاف غال أنه تم 

تفادي وقوع «حادث دولي».

 ■ الوفد اللبناني خالل حفل االفتتاح  |  أف ب

أكد التونسي رضا عياشــي مدرب منتخبنا الوطني 
لرفع األثقال أن المشــاركة فــي األولمبياد مختلفة 
عن كل البطوالت، وســبقها تأهــل لألولمبياد على 
مرحلتيــن من خالل بطولة العالم مرتين، والبطولة 
اآلســيوية، ونأمل أن تكون عائشــة البلوشــي في 
مســتواها، وتظهر بالشكل المطلوب وتشرف دولة 
اإلمارات كفتاة إماراتية تسعى لترك بصمة في ريو 

وفي أول ظهور لها على مسرح األولمبياد.
وأضــاف: «بالطبــع ال نطمــح فــي 

ميداليــة،  علــى  المنافســة 
ورغــم أن عائشــة من 

على  الالعبات  أفضل 

المســتوى العربي وغرب آســيا ولكننا نطمح 
أن تدخــل الالعبة ضمن أفضل 10 العبات على 
العالم، وهو ما ســيكون إنجازاً في مشــاركتها 
األولى كما أننا نطمح في أن تنجح الالعبة بكل 
خبرتهــا في تحســين أرقامها في هــذا المحفل 

الكبير».
وتابع: «بعد المشــاركة في األولمبياد لدينا خطط 
كثيرة وأهداف نســعى لتحقيقها، من خالل البحث 
عن ميدالية ذهبية عربية، وذهبية في غرب آسيا، 
وريو نقطــة انطالقة وليســت نهايــة المطاف 
بــل نعمــل مــن اآلن لتحقيق نتائــج جيدة 
فــي بطولة العالــم للكبار العــام المقبل، 
وهــو األمر الذي يحتــاج إلى الكثير 
وتضافــر  المعســكرات  مــن 
هذه  إلى  للوصول  الجهود 
توفــر  مــع  األهــداف، 

اإلمكانيات.

رياضــة  أن  وأكــد 
رياضة  األثقال  رفع 
على  جاذبــة  غيــر 
العالــم  مســتوى 
إقبــاًال  تلقــى  وال 
قليل  وعدد  كبيراً، 
في  األبطــال  من 
العالم وعملنا في 
لســنوات  تونس 
ظهر  حتى  طويلة 
أبطال في اللعبة، 
بطولــة  وحققنــا 
وبطولــة  العالــم 
للشــباب،  أولمبية 
ولكــن األمر يحتاج 
اســتراتيجية  إلــى 
طويلــة المدى، وعندما 
تحتاج  أولمبياً  فريقاً  تجهز 
إلى 4 ســنوات على األقل، وإذا 
أردت أن تحقــق ميداليــة عليك 
أن تعمــل على مدار 8 ســنوات 
متتالية كي تحقــق ميدالية في 
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الحالــي  مســتوانا  وأضــاف: 
جيــد علــى مســتوى غرب 
آســيا والعرب ومن الممكن 
أن نحقــق ميداليات، ولكن 
عندما نتحــدث عن بطولة 
األولمبيــاد  أو  العالــم 
تماماً،  مختلــف  فالوضع 
وفي هذه الحالة ال يمكن 
أن نعتمــد علــى رباع أو 
اثنين ولكــن تحتاج إلى مجموعة 
كبيــرة كي تختــار منهــا، والتي 
تســمى النخبة األولمبية وهو ما 
ينطبق علــى كل األلعاب وليس 

رفع األثقال فقط.
وأشــار إلــى أن اإلمــارات مليئــة بالمواهــب في 
اللعبــة ولكن المشــكلة الحقيقية فــي عدم وجود 
أنديــة للعبة، وهي أهم عقبــة واللعبة تحتاج إلى 
أندية وبطوالت ومنافســة بين الالعبين والالعبات، 
وال يمكــن أن يقتصر األمر علــى التدريبات فقط، 
والنشــاط المحلي هــو الفيصل الختيــار الالعبين، 
وعلينا أن نبدأ من أعمار صغيرة 10 و11 سنة، ألننا 
عندما نذهب إلــى «الكروس فيت» نجد أعمارهم 
فوق 18 سنة، ومن الصعب أن تعمل معه، وإذا كنا 
نشــارك بالعبة في األولمبيــاد فهذه الالعبة تحتاج 
إلى منافســة من خالل مشــاركة العبات أخريات، 
وهــو ما يخلــق نوعاً مــن التحــدي، وال يمكن أن 
تتحقق النتائج دون منافســة وتحــد بين الالعبين 
ونحتاج في كل وزن إلى 4 العبين على األقل، وأي 
رياضــي في العالم ال يمكن أن يؤدي دون أن يجد 

منافسين معه.
وحول ضربة البداية الصحيحة، قال: «اتحاد األثقال 
بــدأ الطريــق الصحيح عبــر بوابة المــدارس، وتم 
تأسيس مدرسة كنواة للعبة، وهي خطوة يستحقون 
الشــكر عليها ألنها بداية حقيقية وصحيحة، والعام 
المقبل ستكون هناك مدرسة للبراعم في اللعبة، ال 

تتجاوز أعمارهم 13 سنة».

وأضاف: «بالطبع هناك صعوبة كبيرة في ممارســة 
اللعبــة في المدارس، ألن أولياء األمور يبحثون عن 
ألعاب أخرى، وال يريدون أن يبدأ أبناؤهم في لعبة 
مثــل األثقال، وهؤالء يحتاجون إلــى ثقافة وإقناع 
من أجل أن يدفعــوا بأبنائهم للعبة، واألمر متدرج 

حتى تنتشر اللعبة في كل إمارات الدولة».
وكشــف عن أن اللعبة صعبــة ومكلفة، ويكفي أن 
حــذاء رفع األثقال بـ300 دوالر، أي أغلى من حذاء 
العداء الجاميكي أيسين بولت، وسعر «البار» يصل 
إلــى 5 آالف دوالر، واتحــاد اللعبــة يقــدم كل ما 
لديه في حدود إمكانياتــه، ونعرف أن اإلمكانيات 
موجــودة في اإلمــارات، ولكن اللعبــة تحتاج إلى 
الدعــم، وال يمكــن أن نفكر في حدود المســتوى 
العربي، بل نطمح في أن نصل للمســتوى العالمي 
ونحقــق ميداليات، ونرفع علــم اإلمارات في هذه 

البطوالت العالمية.

وتابــع: لدي خبرة كبيرة في اللعبة، وســبق لي أن 
توليــت تدريب منتخــب تونس، لمدة 3 ســنوات 
وحققت نتائج، وشــاركت فــي األولمبياد 3 مرات 
كمــدرب و10 مرات في بطوالت العالم، وتجربتي 
مع منتخب األثقال مثيرة والمدرب عليه أن يكون 
طموحاً ويقبــل التحدي، واللعبة تحتاج إلى الصبر، 
ويكفي أنه في خالل ســنة ونصف السنة من عملي 
مــع االتحاد، حققنــا نتائج على المســتوى العربي 
وغرب آســيا ووصلنا لألولمبياد، ولكننا نطمح إلى 

تحقيق ميداليات آسيوية وعالمية.
وأكــد أن رياضــة رفع األثقال في اإلمارات تبشــر 
بالخيــر، ولدينــا الالعبــة مي مدني، التي تشــارك 
وعمرهــا 15 عامــاً وتحقــق أرقاماً جيــدة، وهذه 
النوعية من الالعبات التي نعول عليها في المستقبل.

أكد التونسي رضا عياشــي مدرب منتخبنا الوطني 
لرفع األثقال أن المشــاركة فــي األولمبياد مختلفة 
عن كل البطوالت، وســبقها تأهــل لألولمبياد على 
الالمرحلتيــن من خالل بطولة العالم مرتين، والبطولة 
اآلســيوية، ونأمل أن تكون عائشــة البلوشــي في 
مســتواها، وتظهر بالشكل المطلوب وتشرف دولة 
اإلمارات كفتاة إماراتية تسعى لترك بصمة في ريو 

وفي أول ظهور لها على مسرح األولمبياد.
وأضــاف: «بالطبــع ال نطمــح فــي 

ميداليــة،  علــى  المنافســة 
ورغــم أن عائشــة من 

على  الالعبات  الالأفضل 

المســتوى العربي وغرب آســ
الالأن تدخــل الالعبة ضمن أفضل

العالم، وهو ما ســيكون إنجازاً
األولى كما أننا نطمح في أن تنج
خبرتهــا في تحســين أرقامها في

الكبير».
وتابع: «بعد المشــاركة في األولمب
كثيرة وأهداف نســعى لتحقيقها، م
عن ميدالية ذهبية عربية، وذهبية
الالوريو نقطــة انطالقة وليســت

بــل نعمــل مــن اآلن لتحقيق
فــي بطولة العالــم للكبار
وهــو األمر الذي يحت
المعســك مــن 
للو الجهود 

األهــداف
اإلمكاني

وأكــ
رفع
غيــ
مس
وال
كبي
من
الع
تو
ط

أبط
وح
الع

أولم
ولكـ
إلــى

طويلــة
فريقاً تجهز 
إلى 4 ســنوات ع
أردت أن تحقــق
أن تعمــل على م
متتالية كي تحقـ

.2024

مس وأضــاف: 
جيــد علــى

آســيا والعرب
أن نحقــق م
عندما نتحــ
أ العالــم 
م فالوضع 

م

وفي هذه
أن نعتمــد
اثنين ولكــن تحتا
كبيــرة كي تختــا
تســمى النخبة األ
ينطبق علــى كل ■ عائشة البلوشي

فيرجينيــا  األميركيــة  أحــرزت 
ثراشــر الذهبية األولى في دورة 
 2016 ريــو  األولمبية  األلعــاب 
بتتويجها بطلة لمســابقة بندقية 
الهواء المضغوط 10 أمتار أمس.

وتفوقت ثراشــر (19 عاماً) على 
الصينيتيــن دو لي بطلة أولمبياد 
أثينــا عــام 2004 التــي نالــت 
الفضية، ويي سيلينغ حاملة لقب 
النســخة األخيرة في لندن التي 
اكتفــت بالبرونزية فــي الدورة 
ثراشــر،أن  وأعربــت  الحاليــة. 
«المنافســة كانــت مثيــرة جداً. 
قلبــي كان يخفق بقــوة. كل ما 
خططــت لــه هذا اليــوم هو أن 
أقدم أفضل ما لدي، وأنا سعيدة 

جداً بالنتيجة». ا ف ب
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توزع اليوم (في اليوم الثالث) من منافسات 
أولمبياد 2016 (21-5 أغسطس) في ريو دي 
جانيرو، 14 ميدالية ولكن تبدو آمال العرب 
متواضعــة في الحصول علــى نصيب محترم 
منها بناء على ســجل المشــاركين ونتائجهم 

السابقة. 
 ويســعى المصري عالء الدين أبو القاسم 
علــى األقل إلى تكرار إنجاز ألولمبياد لندن، 
حيث نال فضية ســالح الشيش وذلك عندما 
يخوض غمار المســابقة اليــوم في أولمبياد 

ريو دي جانيرو.
وكان أبو القاســم دخل التاريخ في لندن 
كونه أول عربي وأفريقي يتوج بميدالية في 

المبارزة في تاريخ األلعاب.
ويبــدأ أبــو القاســم مشــواره بمواجهة 
الكســندر شــوبينيتش، وفي حال  التشيكي 
تأهله قد يلتقي مع مواطنه طارق عياد الذي 
سيواجه اإليطالي دانييلي كاروزو غداً أيضاً.

وأكد أبو القاسم أن معنوياته عالية قبيل 
الــدورة وأن معســكره التدريبي األخير في 
فرنســا حيث يقيــم كان «ناجحــاً للغاية»، 
واعــداً بـ«فوز آخــر». ويدخل المنافســات 
غــداً أيضاً الجزائري حميد ســينتيس، حيث 

سيلتقي مع البريطاني ريتشارد كروزه.

 وترغــب الرامية راي باســيل فــي تحقيق 
حلــم أكثر من أربعة مالييــن لبناني، لكونها 
مرشــحة إلعادة اسم «بالد األرز» إلى الئحة 
الميداليــات األولمبية بعد غيــاب 36 عاماً، 
عندما تشــارك في مسابقة الحفرة األولمبية 

«التراب» اليوم.
وتعــود الميداليــة األخيــرة للبنــان في 
األلعاب األولمبية عندما انتزع حسن بشارة 
اليونانية-الرومانية لوزن  برونزية المصارعة 

فوق الثقيل في أولمبياد موسكو 1980.
وتخوض 3 راميات عربيات هن التونسية 
ألفــة الشــارني والمصرية عفــاف الهدهد 
والعمانية واضحة البلوشــي مسابقة مسدس 

الهواء المضغوط.
وتشــارك باســيل في األلعــاب بموجب 
بطاقــة دعوة اســتحقتها نظراً إلــى نتائجها 
القوية في غالبية مشاركاتها الخارجية، فهي 
أحرزت لقب بطلة آسيا في الكويت قبل أن 
تشــطب نتائجها الحقاً بسبب تعليق أنشطة 
الرياضة الكويتية مــن قبل اللجنة األولمبية 
الدوليــة، كما حققت إنجــازاً جديداً بفوزها 
بدورة قبرص الدولية في الرماية من الحفرة 
األولمبيــة «تراب»، المرحلــة األولى من 5 
مراحل ضمن بطولــة العالم، المرتبة الثانية 

في بطولة العالم في يونيو في باكو.
وخضعــت باســيل المصنفــة األولى في 
العالم طبقاً لتصنيف االتحاد الدولي للرماية، 
لمعسكر إعدادي أخير في تركيا قبل توجهها 

إلى ريو دي جانيرو في تركيا.

ويدخل المالكم المغربي محمد ربيعي بطل 
العالم في وزن 69 كلغ المنافســات لخوض 
الــدور الثاني بعدما أعفي مــن األول، وهو 

ســيالقي الفائز فــي المباراة 
بيــن الكيني رايتون ندوكو 

والروســي  اوكويــري 
اندري زامكوفوي.

آمــال  وتعقــد 
كبيرة على ربيعي 
النتــزاع الذهب 
للمرة  األولمبي 
فــي  األولــى 
المغرب،  تاريخ 
وبالتالي معانقة 

التتويــج  منصــة 
األولــى  للمــرة 

فــي المالكمــة منذ 
أولمبياد سيدني عندما 

نــال الطاهــر التمســماني 
برونزيــة وزن 57 كلغ، علماً بأن 

المغاربة حصــدوا 3 برونزيات  المالكميــن 
حتــى اآلن (أحــرز الشــقيقان عبــد الحــق 
ومحمد عشــيق في 1988 و1992 في وزني 

54 و57 كلغ على التوالي).

■ الوفد التونسي خالل حفل االفتتاح  |   أف ب 

ب بموجب 
ــى نتائجها 
رجية، فهي 
يت قبل أن 
ليق أنشطة 
ة األولمبية 
ديداً بفوزها 
 من الحفرة 
ألولى من 5

رتبة الثانية 
اكو.

 األولى في 
لي للرماية، 
ي

قبل توجهها 

ربيعي بطل 
ـات لخوض 
األول، وهو 

ســيالقي الفائز فــي المباراة 
بيــن الكيني رايتون ندوكو 

والروســي  اوكويــري 
اندري زامكوفوي.

آمــال  وتعقــد 
كبيرة على ربيعي 
النتــزاع الذهب 
للمرة  األولمبي 
فــي  األولــى 
المغرب،  تاريخ 
وبالتالي معانقة 

التتويــج  منصــة 
األولــى  للمــرة 

فــي المالكمــة منذ 
أولمبياد سيدني عندما 

نــال الطاهــر التمســماني 
 كلغ، علماً بأن 

ي
برونزيــة وزن 57

المغاربة حصــدوا 3 برونزيات  المالكميــن 
حتــى اآلن (أحــرز الشــقيقان عبــد الحــق 
و1992 في وزني  ومحمد عشــيق في 1988

54 و57 كلغ على التوالي).

 ال خيار أمام الجزائر غير الفوز |  أف ب 

 يخوض ممثــال العرب الجزائــر والعراق 
اختبارين مصيريين اليــوم عندما يلتقيان 
األرجنتيــن والبرازيل علــى التوالي ضمن 
الجولة الثانية من منافســات المجموعتين 
الرابعــة واألولى في مســابقة كرة القدم 
بــدورة األلعاب األولمبيــة المقامة حالياً 

في ريو دي جانيرو.
وكان المنتخب الجزائري مني بخسارة 
قاســية أمــام نظيــره الهندوراســي 2-3 
بخطأيــن فادحيــن لحارس مرمــاه فريد 
شعال، وبات مصيره يتوقف على مباراته 

التــي منيــت بدورها  أمــام األرجنتيــن 
بخسارة مدوية أمام البرتغال صفر2-.

أما العراق فخرج بنقطة مخيبة بتعادل 
ســلبي أمــام الدنمــارك، وهــي النتيجة 
ذاتها التي آلت إليهــا المباراة الثانية بين 
البرازيل الساعية إلى لقبها األولمبي األول 
فــي تاريخها والوحيد الذي ينقص خزائنها 

المرصعة باأللقاب، وجنوب أفريقيا.

يدرك المنتخب الجزائري جيداً أن اي تعثر 
أمام األرجنتين سيبخر حلمه بتكرار إنجاز 
مشاركته األولى قبل 36 عاماً وتحديداً في 
أولمبياد موســكو 1980 عندما بلغ الدور 

ربع النهائي.
وبدا التفــاؤل على رجــال المدرب 
السويســري بيار اندريه شــورمان قبل 
هــذه المبــاراة المصيرية والحاســمة، 
وشــدد األخير على أن الحظوظ ال تزال 
قائمة، وقــال «حظوظنا ال زالت قائمة 
رغم صعوبــة المهمة. ال زلنــا واثقين 
فــي إمكانياتنا، في كرة القدم يبقى كل 

شيء ممكنا».
وأكد العب الوســط ســفيان بن دبكة 
ثقتــه بإمكانية تحقيق إنجاز كبير، مضيفاً: 
«علينــا طي صفحة هنــدوراس والتحضير 
يتعين علينا االحتفاظ  لمباراة األرجنتين. 
بــاألداء الذي قدمناه في الشــوط الثاني، 
وأن نكــرر ذلك لكســب أول النقاط في 

الدورة».
ودافــع مهاجم الســد القطــري بغداد 
بونجــاح عن حارس مرماه شــعال، وقال: 
«ال ينبغــي إلقــاء اللــوم عليــه. فالخطأ 
إنســاني ثــم إن أكبر الحــراس العالميين 
يرتبكون أخطاء فادحة»، مضيفاً «سنعمل 
على الرفــع من معنوياتــه المحطمة. انه 
بحاجــة إلى ذلك ونحن أيضــاً لنكون في 

الموعد أمام األرجنتين».
لكــن األرجنتيــن بدورها تجد نفســها 
أمــام حتميــة الفــوز إلنعــاش آمالها في 
تخطــي الــدور األول ومواصلة المشــوار 
بهدف نيل لقب المســابقة التي تقام في 
القــارة األميركية الجنوبيــة للمرة األولى 

في التاريخ.

لجــأت العبــة التنــس األلمانيــة أندريــا 
بتكوفيتش إلى رواية «اإلخوة كارامازوف» 
للكاتب الروســي فيودور دوستويفسكي، 
والمترجمــة للعربيــة بعنــوان «اإلخــوة 
األعداء» لالســتعداد قبــل مباراتها األولى 

في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
وتخــوض بتكوفيتــش تجربــة األولمبياد 
للمــرة األولى وقد أكــدت في تصريحات 
لوكالــة األنبــاء األلمانية، أنها متحمســة 
بشكل كبير للمنافسة، لدرجة أنها وجدت 
بعض الصعوبة في النوم بشكل كاف خالل 

األيام الماضية.
وقالت بتكوفيتش «لدي الكثير من اإلثارة 
والحماس. لم يكن ســهال بالنســبة لي أن 
أنام. في األيام الثالثة أو األربعة الماضية، 
أجبرت نفسي على القراءة كثيرا كي أهدأ. 
وفي الوقــت الحالي، أقــرأ رواية اإلخوة 

كارامازوف للكاتب دوستويفسكي».
وأبدت بتكوفيتش، ســعادتها بشــكل عام 
بالمشــاركة األولمبيــة األولــى بعــد أن 
حرمتها اإلصابة من المشاركة في أولمبياد 
أف ب لندن 2012. 

يمكــن القول إن مايــكل فيلبس ال يحتاج 
إلى ســباحي اإلنقــاذ لمراقبته في حوض 
الســباحة األولمبي لكن السباح األميركي 
األنجح على اإلطالق في تاريخ األولمبياد 
برصيــد 18 ذهبية ضمــن 22 ميدالية في 
المجمل ســيراقبه أحدهم في ألعاب ريو 

دي جانيرو.
وســيكون الحــال كذلــك أيضــاً لجميــع 
الســباحين البارزين في العالم في موقف 
تسبب في حالة من المرح في الفترة التي 

سبقت انطالق األولمبياد.

وقال ريكاردو بــرادو مدير مجمع ألعاب 
المــاء في ريو لرويترز «القانون البرازيلي 
ينــص على وجود ســباحي اإلنقاذ في أي 
حوض سباحة عام يتخطى مساحة معينة.»

وأضاف «نتمنى لو لــم يكونوا موجودين 
(في األولمبياد) لكن يجب وجودهم».

وجميعهم ســواء كانوا رجاال أو ســيدات 
معتمديــن ويرتدون زيا موحــدا باللونين 
صفــارات  ولديهــم  واألصفــر  األحمــر 

وعوامات.

■ المصري عالء أبو القاسم يأمل
في الحفاظ على فضية لندن 2012
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يدشــن الســباح يعقوب الســعدي، اليوم 
الثاني لبعثتنا الرياضية المشاركة في دورة 
األلعــاب األولمبية في ريــو دي جانيرو، 
والتي تســتمر حتى 21 أغسطس الجاري، 
وتأتي مشــاركة الســعدي في سباق 100 
متر ظهر، بعد تأهله لألولمبياد عبر بطاقة 
االتحاد الدولي للســباحة والتي منحها له 
وزميلتــه ندى البدواوي بعد مشــاركتهما 

في بطولة العالم في كازان الروسية.
لالعــب  األولــى  المشــاركة  ورغــم 
الموهوب الذي يخطو خطوات واسعة في 
عالم الســباحة إال أن مشــاركته في دورة 
أولمبيــة بهذا الحجم منحته دفعة معنوية 
كبيرة بعدما خــاض تدريبات خالل األيام 
الماضية مع أبطال العالم المرشحين للفوز 
بميداليات أولمبية في مسبح واحد، وهو 
ما يمثل نقلة نوعية في مســيرة الالعب، 

الذي يتطلع ألولمبياد طوكيو 2020.
وخــاض الالعب خالل األيــام الماضية، 
تدريبــات على فترتين بشــكل يومي في 
المجمــع األولمبــي، الــذي ســيخوض به 
الســباق كما التقــى الســعدي بعدد من 
الســباحين العالميين وراقــب تدريباتهم 
وطريقــة بدء الســباق وأيضاً فــي األمتار 

األخيرة.

وركز الفنلندي أيتو ماتياس مدرب منتخبنا 
الوطني للســباحة علــى تخفيف األحمال 
عــن الالعب وزميلته ندى البدواوي خالل 
التدريبات من أجل تجهيزهما للمنافسات 
خاصــة أن كالهمــا يعيــش رهبــة مــن 
المشاركة مع أبطال عالميين للمرة األولى 

في تاريخهما.
وأكــد يعقــوب الســعدي أن األجــواء 

في األولمبيــاد مختلفة عن كل البطوالت 
التــي شــارك فيها، كمــا أنها جــاءت في 
توقيت مبكر بالنسبة له رغم أن مثل هذه 
الدورات تكون لها اســتعدادات كبيرة إال 
أن بطاقة االتحاد الدولي وصلت متأخرة، 
وهو مــا جعلنــا نقتصر علــى التدريبات 

داخل الدولة قبل القدوم إلى ريو.

وأضــاف أن المــدرب إيتو يســعى بكل 
قــوة أن يضعنــا على الطريــق الصحيح 
كما أن التدريبات األخيرة لم تكن سوى 
الوصــول للجاهزية التــي نريدها بعدما 
قــام بتخفيف الضغــط علينــا، وإذا كنا 
نشــارك في األولمبياد ألول مرة، فهناك 
أمــور كثيــرة تعلمناها ليــس فقط من 
خالل السباحة بجوار أبطال العالم، ولكن 
مــن خالل الحياة لــكل الرياضيين داخل 
القرية ونمط الحياة، والتعرف على حياة 
الكبار، وكيف يعيشون وسط  الرياضيين 
أجواء األولمبياد وهو ما جعلنا نخرج من 

حالة الخوف.
وتابع: «اآلن األجــواء مريحة وتحركنا 
فــي القرية األولمبيــة والتقطنا صوراً مع 

أبطــال العالم ليس فقط في الســباحة بل 
فــي كل األلعاب والطبع هذا األمر يحفزنا 
في المســتقبل، وسوف تختلف مشاركاتنا 
في كل البطوالت المقبلة، حيث ســننظر 
إليهــا برؤيــة مختلفة بعد هــذه التجربة 

الفريدة والمميزة لنا».

وأوضــح أن المرحلــة ما بعــد األولمبياد 
تحتــاج الكثيــر مــن الجهــد والتخطيــط 
الســليم وهناك دور كبير للجنة األولمبية 
الوطنية، واتحاد الســباحة في وضعنا على 
طريــق طوكيــو 2020 مبكــراً، من خالل 
المعسكرات المستمرة والمشاركة في كل 
البطوالت الدولية، وهو ما يمنحنا الخبرة 

الكافية للمنافسة على المراكز األولى.
ووجه الســعدي الشــكر إلــى اتحاد 
الســباحة واللجنــة األولمبيــة الوطنية 
والتي تقــف خلــف كل الرياضيين في 
كل البطــوالت، وقــال: «ال أعرف كيف 
أرد الجميــل للوطن في هــذا المحفل، 
فهناك عمالقة في السباحة، ولكن األهم 
أن أســتفيد مــن خــوض التجربة للمرة 

األولى».

■ طموحات كبيرة لألردن في ريو  |  أ.ف.ب 

الجزائري  المنافســة أيضــاً  كما يدخل 
عبــد الحفيظ بن شــبلة فــي وزن 81 كلغ 
بعدما أعفي بــدوره من خوض الدور األول 
وســيالقي الفائز في المباراة بين الروســي 
بيتــر خاموكــوف والفنزويلي البيــر رامون 

راميريز.

وتبــدأ الســعودية جــود فهمي مشــاركتها 
التاريخيــة فــي األلعــاب األولمبيــة عندما 
تخــوض منافســات وزن تحــت 52 كلغ في 

الجودو.
وتشارك العطار في سباق الماراثون في ريو 

دي جانيرو.
والرياضيتان السعوديتان األخريان في 

ريو هما العداءة كاريمان أبو 
الجدايــل (100 م) والمبــارزة 

لبنى العمير.

ولــدى الرجــال، وفي وزن تحــت 66 كلغ، 
يلعــب الجيبوتي انس حســين مــع الصيني 
دوامبيــن ما، والجزائــري هود زورداني مع 
الروســينامي ييغال كوبينســكي، والمغربي 
عماد باســو مــع األســترالي ناثــان كاتزن، 
والســعودي ســليمان حماد مــع المنغولي 

تومورخوليغ دافادور.
وفي الســباحة، يخوض الفلسطيني أحمد 
جبريــل واألردنــي خضــر بقلة والتونســي 
أحمــد المثلوثي والمصري مــروان القماش 
تصفيــات ســباق 200 م حــرة، واإلماراتي 
يعقوب السعدي والمغربي إدريس لحريشي 

والقطري نوح الخليفي تصفيات سباق 100 
م ظهراً، والليبية داليا حجول تصفيات سباق 
100 م صــدراً، واللبنانيــة غابرييال الدويهي 

تصفيات سباق 400 م حرة.

األلعــاب الجماعية وتنطلق اليوم مســابقة 
كــرة اليــد للرجال والتي تشــهد مشــاركة 

منتخبات قطر ومصر وتونس.
وتلعــب قطر مــع كرواتيــا، وتونس مع 
فرنســا فــي الجولــة األولى من منافســات 
المجموعة األولى، ومصر مع سلوفينيا ضمن 

المجموعة الثانية.
كمــا تنطلــق منافســات الكــرة الطائرة 
للرجال، حيــث يلتقي المنتخــب المصري، 
ممثــل العرب الوحيد، مــع نظيره البولندي 

ضمن منافسات المجموعة الثانية.

■ يعقوب السعدي يبحث عن المجد األولمبي |  البيان 

■ طموحات كبيرة لألرد

الجزائري  المنافســة أيضــاً  كما يدخل 
عبــد الحفيظ بن شــبلة فــي وزن 81 كلغ 
بعدما أعفي بــدوره من خوض الدور األول 
وســيالقي الفائز في المباراة بين الروســي 
بيتــر خاموكــوف والفنزويلي البيــر رامون 

راميريز.

وتبــدأ الســعودية جــود فهمي مشــاركتها 
التاريخيــة فــي األلعــاب األولمبيــة عندما 
2تخــوض منافســات وزن تحــت 52 كلغ في 

الجودو.
وتشارك العطار في سباق الماراثون في ريو 

دي جانيرو.
والرياضيتان السعوديتان األخريان في 

ريو هما العداءة كار
الجدايــل (100 م) وال

لبنى العمير.

ولــدى الرجــال، وفي وزن تحــت
يلعــب الجيبوتي انس حســين مــ
دوامبيــن ما، والجزائــري هود زو
الروســينامي ييغال كوبينســكي، 
عماد باســو مــع األســترالي ناثــا
والســعودي ســليمان حماد مــع

تومورخوليغ دافادور.
وفي الســباحة، يخوض الفلسطي
جبريــل واألردنــي خضــر بقلة وا

أحمــد المثلوثي والمصري مــروان
م حــرة، و تصفيــات ســباق 200
يعقوب السعدي والمغربي إدريس

■ العراق ممنوع من الخسارة أمام البرازيل | أف ب 

وإذا كان مصيــر العراق يختلف كثيراً عن 
الجزائر كون جميع فرق المجموعة تملك 
نقطة واحدة وإن التأهل لن يحســم حتى 
الجولة الثالثة األخيرة، فإن مهمته ستكون 
أصعــب بكثيــر مــن نظيــره العربي ألنه 

سيالقي أصحاب الضيافة.
وما يزيــد صعوبة مهمــة العراق كون 
البرازيل مع نجم برشلونة اإلسباني نيمار 
دا ســيلفا ستحاول تفجير جام غضبها أمام 
جماهيرها عقب سقوطها في فخ التعادل 
أمام جنوب أفريقيا التي لعبت نحو نصف 

ساعة بعشرة العبين.
وتعقــد البرازيــل آمــاًال كبيــرة على 
النســخة الحالية لتحقيق حلم فك النحس 
األولمبــي، وهــي تملك جميع األســلحة 
الالزمــة مــن أفضليــة الضيافــة وصــوًال 
إلــى عناصــر متألقة أمثال نيمــار وزميله 
فــي الفريــق الكاتالوني رافايــل الكانتارا 
ونجم التســيو اإليطالي فيليبي اندرسون 
والواعد غابرييل جيــزوس المنتقل حديثاً 
إلى مانشســتر سيتي ومدافع باريس سان 

جرمان الفرنسي ماركينيوس.
وتخوض البرازيل غمار العرس األولمبي 
للمرة الثالثة عشرة وهي خسرت المباراة 
النهائيــة 3 مــرات أعــوام 1984 و1988 
و2012، وحلــت ثالثة مرتين عامي 1996 

و2008، ورابعة عام 1976.
في المقابل، يحن العراق إلى اســتعادة 
أمجاده في المســابقة األولمبية خصوصاً 
عندمــا بلــغ ربــع النهائي في مشــاركته 
األولــى عــام 1996 ونصــف النهائي عام 

2004 عندما حل رابعاً، علماً بأنه خرج من 
الدور األول في مشاركتيه األخريين عامي 

1984 و1988.

وفي المجموعــة الثانية، تســعى نيجيريا 
بطلة عام 1996 إلى حســم تأهلها مبكراً 
عندمــا تالقي الســويد، في حيــن تلعب 

اليابان مع كولومبيا.
وتتصــدر نيجيريــا الترتيــب برصيد 3 
نقــاط من فــوز على اليابــان 4-5، بفارق 
اللتين  الســويد وكولومبيــا  أمام  نقطتين 

تعادلتا في الجولة األولى 2-2.
المكســيك حاملة  الثالثــة، تملك  وفي 
اللقب فرصة تحقيــق فوزها األول عندما 

تالقي جزر فيجي المتواضعة.
وكانت المكسيك استهلت حملة الدفاع 
عــن لقبها بتعــادل مع ألمانيــا 2-2، فيما 
منيت جــزر فيجي بخســارة مذلــة أمام 

كوريا الجنوبية صفر8-.
وتطمح كوريا الجنوبية إلى تأهل مبكر 

عندما تالقي ألمانيا.

 حول طموحاته في األولمبياد، قال الســباح يعقوب السعدي: 
«طموحــي أن أحقق رقماً شــخصياً جديداً، وأفضل من األرقام 
التي حققتها من قبل، كي أؤكد أنني كنت أســتحق المشــاركة 
في ريو ببطاقة االتحاد الدولي، وإن كنت شــاركت في بطولة 
العالم في كازان إال أن األولمبياد مختلف تماماً عن أية بطولة 

أخرى».

قــال بيسويشــوار نانــدي مــدرب العبة 
الجمباز الهندية ديبا كارماكار، إنه يشــعر 
بضغــط كبير، ألن الجميع في الهند ينتظر 
حصولها علــى ميدالية في أولمبياد 2016 

في ريو دي جانيرو.
وأصبحــت كارمــاكار أول العبــة جمباز 
هنديــة تتأهل لألولمبياد وإلى نهائي أحد 
األجهــزة في بطولــة العالــم، إضافة إلى 
حصولها علــى برونزية ألعاب الكومنولث 

.2014
وقال ناندي: «أشعر بأننا نحمل آمال مليار 

مواطــن هندي، ال يســتطيعون فهم مدى 
صعوبة حصول ديبا على ميدالية هنا». 

وأظهرت كارماكار للهند قدراتها البهلوانية 
في المسابقة التجريبية، لتصبح أول العبة 

جمباز هندية، تتأهل لألولمبياد.
وقــال ناندي «ما يتســبب في عدم نومي 
أن  يمكــن  الميداليــة  أن  جيــد  بشــكل 
تختفــي بفارق 0.001 نقطــة. هناك حالة 
مــن األمل والتوقعــات الكبيرة في الهند، 
 وال أعلــم كيــف أتعامل مع هــذا الحمل 
الثقيل».  رويترز

حث الرئيس األميركي باراك أوباما مواطنيه 
على وضع الخالفات السياســية جانباً ودعم 
رياضيــي البــالد الذيــن يخوضــون غمــار 
أولمبيــاد ريو دي جانيرو الــذي افتتح أول 
من أمس ويستمر حتى 21 أغسطس الجاري.

وأكد اوباما أن البعثة األميركية تشكل مثاًال 
صارخاً على التنوع القائم داخل أميركا بقوله 
«تضم بعثة الواليات المتحدة األميركية أكبر 
عدد من النساء في تاريخ األلعاب األولمبية. 
كما أن هناك عدداً من الرياضيين الذين هم 
تقريباً بســني، واحد الرياضيين ولد قبل عام 

من والدة ابنتي الصغرى».
وأشــار إلى أن البعثــة األميركية تضم أيضاً 
«بطلة المبارزة من ضواحي نيوجيرسي التي 
ســتصبح أول رياضيــة أميركية تشــارك في 
األلعاب األولمبية وهي ترتدي الحجاب أثناء 

المنافسات».
ويشــير أوباما إلــى العبة المبــارزة ابتهاج 
محمــد (30 عامــاً)، المســلمة مــن أصول 
إفريقيــة، التي ســتصبح أول العبة محجبة 
تدافــع عــن ألــوان الواليــات المتحدة في 
األلعاب األولمبية.  أ ف ب
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