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ذكــرت صحيفة صنداي تايمــز البريطانية 
امــس أن المســؤول عــن ألعــاب القوى 
الكينية مايكل روتيتش اســتدعي من ريو 
دي جانيرو بعد اتهامه بطلب رشوة مقابل 
إعطاء معلومات قبل فحوص الكشف عن 

المنشطات.
ويشــكل التحقيق الذي قامت به صحيفة 
تايمــز والتلفزيون األلمانــي (ايه آر دي) 
ضربــة جديدة أللعاب القوى الكينية التي 
تعرضــت منذ اشــهر التهامــات عدة في 

موضوع المنشطات.

ووقــع روتيتش في الفخ الــذي نصبه له 
الصحافيان اللذان قدما أنفسهما على انهما 
مــدرب ووكيل أعمــال لالعبين، فقدمهما 
بدوره إلى اثنين مــن العاملين في مجال 

مكافحة المنشطات في كينيا.
وتــم تصوير روتيتــش عندمــا طلب 10 
آالف جنيــه (12 ألف يورو) مقابل إخطار 
المــدرب بفحوص وشــيكة للكشــف عن 

المنشطات.

. أف ب

األلعــاب األولمبية  اعتذر منظمــو دورة 
في ريو دي جانيرو، عن الطوابير الطويلة 
التي نتجت عــن عمليات التفتيش األمني 
لمن يريد الوصول إلى الحديقة األولمبية 
فــي اليوم األول النطالق المنافســات في 

األولمبياد.
وأشارت تقارير إلى أن الجماهير انتظرت 
لنحو 90 دقيقة قبــل الوصول إلى أجهزة 
الفحــص األمني، وتعهد المتحدث باســم 
أندرادي بتحسين  التنظيمية ماريو  اللجنة 

ذلك الوضع.

وأضــاف: «نعتــذر لكل مــن وقف تحت 
أشعة الشمس في طوابير خارج المالعب»، 
وقال: «نريد أن نطور ونحدث هذا القطاع 

من دورة األلعاب».
وكانت المالعب قد شــهدت متســعاً من 
المقاعد الشــاغرة ويعتقد أن المتفرجين 
لم يتمكنوا من مشــاهدة بعض المباريات 
بسبب االنتظار في طوابير طويلة. رويترز
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أكــد إبراهيم عبدالملك األمين العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة أن بعثتنا الرياضية 
فــي ريو تســعى لتحقيــق انجــاز أولمبي، 
واألمر ليس بالمســتحيل، ولعــل الميدالية 
التي حققها الشــيخ أحمد بن حشر من قبل 
تؤكد قدرة العبينا على تحقيق الهدف، وال 
نزال في بداية المنافســات، ولدينا طموح 
كبيــر في المنافســة علــى الميداليات، في 

بعض األلعاب.
ووجه عبدالملك الشكر إلى صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولة، وإلى صاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، وســمو 
الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة الوطنيــة، على 
كل مــا تقدمــه القيادة الرشــيدة من دعم 
كبيــر للرياضة والرياضييــن، وقال: «اللجنة 
األولمبيــة لم تقصر في إعــداد العبينا قبل 
الــدورة، وكانــت هنــاك برامــج معتمدة 
لجميع الالعبين، وتــم تنفيذها وننتظر أن 
هنــاك رد فعــل من جانــب رياضيينا، وأن 
يتم ترجمة ذلك في الملعب كي نرد الدين 

للوطن».

وتابع: «اجتمعنا مــع الالعبين المتواجدين 
في القرية، وقمنــا بحثهم على بذل أقصى 
الجهــد من أجل تشــريف دولــة اإلمارات 
فــي هــذا المحفــل الكبيــر، والتأكيد على 
الظهور بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة 
اإلماراتيــة، وما وصلت إليه مــن إنجازات 
كما جلســنا مع الرامي خالد الكعبي ونأمل 
أن تحقــق الرماية في هــذه الدورة إنجازا 
جديــدا مثلمــا كانت ســباقة بــأول إنجاز 
للدولة من خالل الشيخ أحمد بن حشر في 

أولمبياد أثينا 2004».

وحول التحول من المشــاركة إلى المنافسة 
على الميداليات، قال: «المنافسة في الدورة 
األولمبية ليست باألمر السهل، ألنها بحاجة 
إلــى إعداد جيد جدا وإلى صناعة بطل، وال 
بد أن يكون لدينــا رؤية واضحة في إعداد 
الالعبين الواعدين من اآلن للدورة المقبلة، 
وربمــا تكون المدة غيــر كافية، وفي بعض 

األحيان تحتاج إلى أكثر من ذلك».
وأضاف: «لألسف االتحادات ليس لديها 
اإلمكانيات، التي تعــد بطال أولمبيا، 
ولكن علينا أن نبدأ من اآلن، كما 
أن بعض األلعــاب ليس لديها 
لمدة  تعد  كــي  اإلمكانيات 
4 ســنوات، ونحتاج إلى 
في  المفاهيم  تغييــر 
االتحادات  بعــض 
صناعــة  فــي 
البطل، 
وعلى 
سبيل 

المثــال، يوســف ميرزا تم إعداده بشــكل 
جيد بالتعاون بين الهيئة واللجنة األولمبية 
واالتحــاد، ورغم خروجه إال أن الالعب تم 

تقديم كل الدعم له».

وتابــع: «علينا أن نهتم باأللعــاب الفردية 
ونوفر لها مقومات نجاحها وتغيير المفاهيم 
مختلفــة  األولمبيــة  المنافســة  وثقافــة 
عــن المســتوى المحلي أو القــاري، وعلى 
االتحــادات أن يكــون لديها تشــبع بثقافة 
إعــداد البطــل األولمبي، واألمــر في غاية 
الصعوبة ولكنها ليس مســتحيلة، وإذا كان 
المواهب واإلمكانيات والتشــريعات  لدينا 
التي تساعد االتحادات على تسهيل مهمتهم 
وتنفيــذ البرامــج، وعلى الجهــات المعنية 
باألمــر وهــي الحكومة والهيئــة واللجنة 
األولمبية أن يتم توفير مقومات نجاح 
البنيــة التحتيــة والمــوارد المالية 

والبشرية».
االستعانة  ضرورة  على  وأكد 
العالم،  مدربــي  بأفضــل 
وال بــد أن يكون لدينا 

■ ابراهيم عبد الملك
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فوجــئ الكيني جوليوس يجو، بطل العالم 
في رمي الرمح، أمس، بعدم وجود تذكرة 
طيران له ليســافر مع الفريق الكيني إلى 
مدينــة ريــو دي جانيــرو للمشــاركة في 
األولمبياد، ما تسبب في حالة من الفوضى 
بمطار نيروبي، حيث رفض زمالؤه لبعض 
الوقــت الصعود إلــى الطائــرة دون حل 

مشكلته.
وكتب الرياضي الكيني، أمس على حسابه 
على موقــع (فيســبوك)، «لقــد هزمت. 
ليس لدي تذكــرة. ما الذي يحدث هنا!»، 

مبدياً هكذا ذهوله بســبب هذا الخطأ في 
التنظيم.

بــدأ األمر صباح أمس حين وصل يجو إلى 
مطار جومكو كينياتــا الدولي في نيروبي 
برفقة العبي قوى آخرين من أجل الســفر 
إلى ريــو دي جانيرو، ولكنــه فوجئ بأنه 

ليس لديه تذكرة.
وفي ذلــك الوقت، ســادت حالــة تخبط 
الفريق بأسره، ورفض زمالء يجو تركه في 
نيروبي، وهكــذا قرروا عدم الصعود على 

متن الطائرة كإجراء احتجاجي.

تعرض األلماني أندرياس توبا والفرنســي 
سمير أيت سعيد، مساء السبت، إلصابات 
خطيــرة في اليــوم األول من منافســات 

الجمباز بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
وأصيب توبا بتمزق فــي الرباط الصليبي 
للركبــة اليمنى، حســب ما أعلنــه أطباء 
البعثة األلمانية، خالل منافسات الحركات 
األرضية، لكنه أدهش الجميع عندما واصل 
التنافــس فــي تصفيــات مســابقة حصان 

الحلق لفرق الرجال.
وقــال توبــا: «بكيــت مثل طفــل صغير. 

إصابتي في الركبة قاســية، ولكن الصدمة 
المعنوية أكثر قسوة».

وأضــاف: «قبــل تصفيات حصــان الحلق 
ســألوني عمــا إذا كنــت سأشــارك أم ال. 
قررت المشاركة من أجل مساعدة الفريق. 
فهــذا أمر يمكنني فعله على أي حال. كان 
يتوجب علي ذلك وإال سنفقد نقاطاً. وهذا 

أولمبياد، يقام فقط كل أربعة أعوام».
رويترز

■ تقليعات سويسرية  |  رويترز■ حمى األولمبياد تصيب الصغار والكبار  |   أف ب■ أساليب طريفة في الوقاية من الشمس   |   أف ب

 
تواصل بعثتنا مشــاركتها في دورة األلعاب األولمبية الصيفية الـ31 المقامة 
حاليا بمدينة ريو دي جانيرو لليوم الثالث على التوالي، حيث يخوض العبنا 
فيكتور سكورتوف منافسات الجودو في وزن تحت 73 عندما يواجه اليمني 
زيــاد مطــر في الدور الـ32، وذلك في العاشــرة صباحــا بتوقيت البرازيل، 
والخامســة مســاء بتوقيت اإلمارات، بقاعة كاريوكا، وفي حالة فوزه سوف 
يواصل اللعب في األدوار النهائية، حيث ستنتهي المسابقة في نفس اليوم.

في الوقت نفسه، تخوض عائشة البلوشي مشاركتها األولى في األولمبياد 
في مســابقة رفع األثقال في وزن تحت 58 كجم، وذلك في الساعة الثانية 
عشــرة والنصف ظهرا بتوقيت البرازيل، والسابعة والنصف مساء بتوقيت 
اإلمارات، بمجمع ريو ســنترو. ويســتكمل توما ســيرجيو غدا منافســات 
الجــودو لوزن تحت 81 كجم، مع األلماني ســفن ماريش في الدور الـ32، 
فيما يفتتح خالد الكعبي منافســات الرماية بالمشاركة في الدور التمهيدي 
للدبــل تراب بعد غــد األربعاء، ويلعب إيفان رومانكو المنافســة األخيرة 
للجــودو حين يخــوض مواجهة الدور التمهيدي لفئــة تحت 100 كجم مع 
الجزائــري ليث بو يعقوب في وزن تحــت 100 كجم في الدور الـ32 يوم 

الخميس المقبل.

وتقام منافسات اليوم األول التمهيدية لرماية السكيت يوم الجمعة ويشارك 
فيها الشــيخ ســعيد بن مكتوم بن راشــد آل مكتوم وســيف بــن فطيس، 
باإلضافة إلى سباق 50 مترا حرة سيدات وتخوضه السباحة ندى البدواوي، 
وأللعاب القوى سباقي 10000 متر سيدات نهائي و1500 متر سيدات بدور 

المجموعات عن طريق كل من علياء سعيد وبلينة بيتلحم على الترتيب.
ويستكمل الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وسيف بن فطيس 
منافسات اليوم الثاني لرماية االسكيت لألدوار التمهيدية يوم 13 أغسطس، 
فيما يخوض الالعب سعود الزعابي سباق 1500 متر جرياً فئة الرجال بدور 

المجموعات في السادس عشر من أغسطس.

مــن جانبه أكد ناصر التميمي أمين عام اتحــاد المصارعة والجودو والكيك 
بوكســينغ، أن األمور تســير في االتجــاه الصحيح بالنســبة لالعبين الثالثة 
والجميع جاهز لبدء المنافسات في األوزان الثالثة بعدما عادوا من معسكر 
ساو باولو، كما خاضوا التدريبات في ريو. وأضاف أن قرعة البطولة مناسبة 
والالعبون يعرفون مثل هذه األمور وإذا كانت هناك مباراة سهلة فال بد أن 
تكون هناك مباريات أخرى صعبة، وإذا كان الوزن به 30 العبا، فمن المؤكد 
أن هنــاك 20 العبا على درجة عالية مــن األداء، ولدى العبينا خبرة كبيرة 
فــي التعامل مع هذه األجواء بحكم أنهــم أبطال عالم. وأضاف أن األجواء 
مناســبة لالعبيــن، فالجميع مرتاح والرغبة كبيرة فــي تحقيق أفضل نتائج، 
كمــا أن زيارة محمــد الكمالي أمين عام اللجنة األولمبيــة، لهم والحديث 
معهم ســيكون حافزا كبيرا في المباريات، ألنهم يريدون أن يصنعوا إنجازا 

جديدا لإلمارات.

■  فيكتور مرشح للفوز اليوم

بزيــارة  الوفــد  إدارة  قامــت 
الالعبين في مقر إقامتهم بالقرية 
األولمبية أمــس األول يتقدمهم 
إبراهيــم عبدالملك األمين العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة، 
ومحمد الكمالي أمين عام اللجنة 
وداوود  الوطنيــة،  األولمبيــة 
الهاجري األمين العام المســاعد 
للجنة األولمبية الوطنية، واللواء 
أحمــد الريســي رئيــس لجنــة 
االولمبيــة  باللجنــة  التخطيــط 
الدوسري رئيس  وعبدالمحســن 
اللجنة الفنيــة باللجنة األولمبية 
الوطنيــة، وكان في اســتقبالهم 

أحمد الطيب مدير البعثة.
وتحــدث الجميــع عــن أجــواء 
البطولة، وطلــب من الرياضيين 
جهدهــم  قصــارى  يبذلــوا  أن 
من أجــل رفع علــم الدولة في 

المحفل األولمبي.
كما رفع الوفد معنويات  يوسف 
الــذي خرج من ســباق  ميــرزا 

الطريق دون أن يكمله. 

مركز أولمبي على أعلى مستوى يتم فيه 
تدريب الالعبيــن الموهوبين وخلق بيئة 
صحيحــة تصنع منــه بطــًال، ولكن هناك 
صعوبــة عندمــا يتدرب في مــكان ليس 
فيــه مقومات فلن نتقــدم، وبعض الدول 
عندما يكــون لديها موهوب وليس لديها 
اإلمكانيــات، نجدها ترســله إلى الخارج 
للتدريــب، في أفضل مراكز فــي العالم، 
وهذا األمر يحتاج إلى موارد مالية كبيرة 
وهــذا ليس بأيدينــا وهذا األمــر عندما 

نطبقه سننافس على الميداليات.

واعتــرف أن ما يحدث مجــرد اجتهادات 
شــخصية، ســواء من الالعب أو االتحاد، 
ونحن بحاجة إلى وضع استراتيجية طويلة 
المــدى لمدة 8 ســنوات ومقرونة بنجاح 
أهداف هذه االستراتيجية، وهو عكس ما 
يحدث حاليا، وال بد أن تكون لدينا رؤية 
مختلفة للمنافســة األولمبية، والتي تمثل 

أعلى مراحل المنافسات في العالم.
ورداً علــى ســؤال حول قــدرة اإلمارات 
علــى تنظيم األولمبياد، قال: «نحن نملك 

األولمبيــاد وهناك  اســتضافة  مقومــات 
دراســة أعــدت مــن 12 عامــا وأكــدت 
الدراســة أن لدينــا قدرة علــى التنظيم، 
ولكن األمر يعتمد على القرار السياســي 
أو توجــه حكومــة والســعي الســتضافة 
األولمبياد، وعندما تعطي الحكومة الضوء 
األخضر ســنكون جاهزين للتقدم للحدث 

األولمبي الكبير.

وأكــد أن اســم اإلمــارات معــروف في 
كل بقــاع العالم والكل يشــيد بإمكانيات 
الدولــة، والقيادة الرشــيدة صنعت بنية 
تحتيــة كبيرة الجميع يشــيد بهــا، واآلن 
نحن لدينا منظومة متكاملة على مستوى 
العالم، ونملك البنية التحتية في الســكن 
والمواصالت واالتصاالت وموارد بشــرية 
قويــة تملك القــدرة علــى التنظيم وما 
ينقصنــا من البنيــة التحتية من الســهل 
أن نقــوم بتنفيــذه، بحكــم أن الدولــة 
تملك اإلمكانيــات المادية، في توفير كل 

مقومات النجاح لكل حدث.
وأضاف:» استضافة األولمبياد قرار سياسي 

ومــن ثم قرار رياضي، ومــن الممكن أن 
ندخل المنافسة على استضافة األولمبياد 
وقبــل ذلك نحتاج إلى اســتضافة أحداث 
قاريــة مثل دورة األلعاب اآلســيوية من 
أجــل أن تكون بروفــة وتهيئة لألولمبياد 
واألمر ليس صعبا، ألننا اســتضفنا أحداثا 
رياضيــة كبيرة، وكان التنظيم ناجحا بكل 

المقاييس بشهادة االتحادات الدولية.

وعلق عبدالملك على خروج ميرزا، وقال: 
«خروج يوسف ميرزا من سباق الدراجات 
ليس نهاية المطاف، وال بد أن نقبل بمثل 
هــذه الظروف التي قــد تحدث لالعبين، 
والدراجــات تدخــل أول مشــاركة فــي 
األولمبيــاد وميرزا من الالعبين الواعدين 
الذين ينتظرهم مستقبل كبير، وكنا نأمل 
أن ينهي الســباق ولم نكن ننتظر منه أن 

يحقق ميدالية

وتطــرق عبدالملك إلى همــوم وأوجاع 
االتحادات الرياضيــة، فيما يخص صاالت 
التدريب، وقال:» الهيئة ســتقوم باستالم 
مجمع زايد بالفجيرة في ديسمبر المقبل 
وحصلنــا علــى موافقــة قبل أســبوعين 
علــى إقامــة مضمــار ألعــاب القوى في 
الشــارقة، ولدينا مشــروعان األول صالة 
لأللعاب الجماعية والثانية صالة لأللعاب 
الفرديــة، بدبــي باإلضافــة إلــى برنامج 
تطوير المنشــآت مع وزارة تطوير البنية 

التحتية«.
وأضاف:» مشروع رأس الخيمة هو نفس 
مجمع زايــد بالفجيرة وتــم تأجيله، ألن 
مــكان إقامة المجمع تغيــر إلى المنطقة 
الجديــدة، زايد النموذجيــة، والتي تضم 
1000 وحدة ســكنية وســيكون المجمع 
بجوار المنطقة الجديدة، وهو سر التأخير 

وسنبدأ في عام 2017«.

■ رياضيو االمارات يبحثون عن الخبرة في ريو   |   تصوير: سالم خميس- حسن الريسي

تطــرق األمين العام للهيئة إلى البرازيل الدولة المســتضيفة، وقال:» 
ســعدنا بمشاركتنا في افتتاح األولمبياد وقبل حفل االفتتاح التقينا مع 
وزير الرياضة البرازيلي، كما التقينا بعدد من وزراء الشباب والرياضة 
في الدول المشــاركة، ودار النقاش عن البرازيل واســتضافتها للدورة، 
وهناك انطباع جيد عن القرية األولمبية خالل زيارتنا لها وتعد أفضل 

قرية في آخر 5 دورات، من سيدني حتى اآلن«.
أضاف:»االفتتــاح كان مبهرا ومعبرا والتنظيــم كان جيدا، وألول مرة 
كان لالفتتاح أهداف ورســالة إلى العالم بضرورة الحفاظ على كوكب 

األرض والمناخ والبيئة بشكل عام، والحضور كان مميزاً".



ودع يوســف ميرزا بطلنا فــي الدراجات 
أولمبيــاد ريو دي جانيــرو دون أن يحقق 
أية نتيجة في ســباق الطريــق الذي أقيم 
أول من أمس بعدما انســحب من السباق 
عقــب اصطدام دراجته بعدد من دراجات 
المتسابقين والتي أطاحت به على األرض 
ولــم يســتطع أن يعود مجدداً للســباق 
بعدمــا تأخــر كثيــراً وهو مــا دفعه 
للخــروج، بعد ســاعة ونصف من 
الســباق الذي كان قــد وصل إلى 
70 كــم، ليودع المشــاركة األولى 
دون أن يسجل أية نتيجة رغم أنه 
بدأ الســباق الذي شارك فيه 144 
دراجاً في مجموعة المقدمة، ولم 
يكن ميرزا وحده الذي خرج من 
السباق بل انسحب ما يقرب من 
50 دراجاً خالل المراحل بسبب 

الطريق. وكشــف يوســف ميرزا  صعوبة 
عــن تفاصيل خروجه من الســباق، وقال: 
«كانــت المرحلة األولى هي األصعب في 
السباق، وشهد الســباق حادثاً، وأدى إلى 
اصطــدام الدراجات، وتفاديــت الحادث، 
بعد 70 كم مــن ضربة البداية، وكنت مع 
المجموعة المتأخرة التي تعطلت بســبب 
الحــادث، وهذا األمر من األمور الطبيعية 
فــي الدراجات وخارجة عن إرادة الدراج، 
ولــم تكن هذه الحالة فقــط التي حدثت 
في هــذه المرحلة، ولكن حدث ســقوط 
آخر لعدد مــن الدراجين، من بينهم عدد 
للمنافسة على  المرشــحين  الدراجين  من 
الصدارة ورغم ذلك خرجوا من السباق».

وأضــاف أن رتــم الســباق كان عالياً، 
ورغم أنني شــاركت فــي طوافات كثيرة 
مثل أبوظبي والشــارقة ودبي إال أن هذا 
الســباق كان قوياً ألن الوضع مختلف في 
األولمبياد، وكان معدل الســرعة في أول 

ساعة فوق 50 كم، وهي نسبة عالية جداً، 
وبشكل عام التجربة كانت ممتازة واألهم 

أنني خرجت من دون إصابات.

وتابــع: «أفخر أنني شــاركت في المحفل 
األولمبي الكبير وســط هذه الكوكبة من 
النجــوم العالميين في أصعب الســباقات 
فــي عالــم الدراجات، بصــرف النظر عن 
خروجــي مــن الســباق، وهــذه أمور قد 
تحــدث فــي كل الســباقات، ومثل هذه 
الســباقات لها خطــط وتكتيك معين يلجأ 
إليــه جميع الدراجين، وكل دراج له خطة 
سواء يبدأ في المقدمة أو يأتي متأخراً في 

األمتار األخيرة».
وأوضــح أن اإلعداد بشــكل عــام قبل 
البطولــة كان جيــداً للغايــة وقدمت إلى 
البرازيل قبل 10 أيام من السباق من أجل 
التأقلــم مع األجواء وتدربــت كثيراً على 

مسافة الســباق الذي استفدت منه خبرة 
كبيرة خاصة أنه سباق جديد بالنسبة لي، 
ألنهــا المرة األولى التي أشــارك في هذا 

المستوى العالي. 
وأكد ميرزا أن هذا السباق هو األصعب 
في مســيرته الرياضيــة، ألنه متنوع وضم 
مراحــل صعبة عــدة منها مرحلــة الرياح 
والصعود المرتفــع، وغيرها من المراحل 
الصعبة، كما أن المنافسة كانت قوية بين 
جميع الدراجين المشــاركين خاصة أبطال 

العالم.

ووجه الشــكر إلى اللجنــة األولمبية التي 
لــم تقصر في برنامج اإلعداد وتم تنفيذه، 
بالتعــاون اتحاد الدراجات، وقال: «رياضة 
الدراجــات بدأت في التطوير من عام إلى 
آخر، خاصة في السنوات األخيرة، وكانت 
اللعبة مــن قبل في دائــرة الهواية واآلن 

بدأنا في االحتراف وال يمكن أن نجزم أننا 
ننتــزع ميدالية في األولمبيــاد، والتطوير 
معنــاه أننــا بدأنا على الطريــق الصحيح، 
وهــي خطوة تحتاج إلــى خطوات أخرى 
مقبلــة واألهــم أن نواصل علــى المنوال 
نفســه، ومشــوار األلف ميل يبدأ بخطوة 
ووصولنــا لألولمبيــاد أعتبــره الخطــوة 

األولى».

وأضاف أن األولمبياد ليس نهاية الحلم بل 
بدايــة ودفعة معنوية لــي ولكل الالعبين 
المواطنيــن القادمين علــى الطريق، ألن 
جميع الدراجين يسعون للتأهل لألولمبياد 
المقبل من خالل الفوز بالبطولة اآلسيوية 
وليس بطاقة مشاركة من االتحاد الدولي، 
وبالتالي هناك مكاســب كثيرة واألهم أن 
نتدرج فــي الطموح بالفــوز على الخليج 

والعرب وآسيا، والعالم واألولمبياد.

 قال يوســف ميرزا متحدثا حــول المرحلة  
بعــد األولمبيــاد: «هدفي بعــد األولمبياد 
ذهبيــة بطولة آســيا فــي البحريــن 2017، 
وهو الهدف المتدرج الذي رسمته واألجواء 
ســتكون مريحة لي ألن أجواء البحرين التي 
تســتضيف البطولة ألول مرة اعتدت عليها، 
ودائماً ما نشارك في بطوالت الخليج هناك، 
ولدي هدف أسمى أن يتأهل أكثر من العب 
في أولمبياد طوكيو 2020، وسنأخذ بيد كل 
الدراجين الصاعدين على الطريق، كي يكون 
هناك أكثر من يوســف والدراجة اإلماراتية 

لديهــا الموهبة وتنقصهــا الخبرة من خالل 
االحتكاك المســتمر، ومــن الصعب أن يأتي 
الالعب من البيت ويشــارك فــي األولمبياد 
ونطالبه بنتائــج جيدة».وأضاف أن الدراجة 
اإلماراتية تنقصها حل الكثير من المشكالت 
فــي مقدمتها التفرغ الرياضــي، كما ينقصها 
المواهــب التي لديها الرغبة ولماذا ال يكون 
هناك 100 يوســف في الدراجات وعموري 
فــي كــرة القــدم، وهناك مواهــب في كل 
األلعاب وفي كل رياضة هناك بطل أو بطلة 

ولكن البد أن ندرس لماذا ال نجد غيرهم.

قــال مســؤول فــي الفريــق اإليطالي إن 
المتسابق فينشنزو نيبالي أصيب بكسر في 
الترقــوة عقب تعرضه لحادث تصادم عند 
منحدر سريع قرب نهاية سباق الدراجات 
علــى الطرق للرجال في أولمبياد ريو دي 

جانيرو السبت.
وانطلق نيبالــي بقوة قبل نهاية الســباق 
وقاد هجومــاً مؤلفاً من ثالثة متســابقين 
عند المرتفــع األخير. وحاول المتســابق 
اإليطالــي االنطالق بعيــداً عن الكولومبي 
سيرجيو هيانو والبولندي رافاو مايكا قبل 

أن يفقــد نيبالــي وهيانو الســيطرة على 
دراجتيهمــا عند منحدر في غاية الســرعة 
عانــى بســببه قائــد دراجة ناريــة تحمل 

مصوراً تلفزيونياً للسيطرة على دراجته.
واندفع أفراد الطاقــم الطبي للفريق نحو 
نيبالــي عقب فشــله فــي إنهاء الســباق 
وهــو المصير الذي طــال أكثر من نصف 
المتســابقين البالــغ عددهم 144 في يوم 
شهد الكثير من حوادث التصادم .   دب أ
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■ مشهد من سباق الدراجات 

 
أكــد فيتــور كارفالهــو مــدرب منتخبنا 
الوطني للدراجات أن عدم إكمال يوســف 
ميرزا لســباق الطريق وخروجه بعد مرور 
ســاعة ونصف من عمــر المنافســة جاء 
الذي  الحــظ والتوفيق  نتيجة لســوء 
تعــرض لهمــا عندما قــام 4 من 
المشــاركين  الدراجيــن 
بعضهم  مــع  بالتصــادم 
الوقت  فــي  البعــض 
الذي كان فيه ميزرا 
خلفهــم  يســير 
ليتفاجئ 
بسقوطهم 
المباغت 

الــذي لم يمنحه الفرصة هو اآلخر لالبتعاد 
عنهم بســبب ســرعة دراجته الكبيرة مما 
أدى إلى سقوطه أرضاً. وأشار إلى أن ميزرا 
قد حاول العــودة من جديد والدخول إلى 
أجواء السباق لكن دون جدوى نظراً لضياع 
بعض الوقت لكي يتمكن من تحضير نفسه 
مــرة أخرى ثم يبدأ بالنــزول إلى المنطقة 
المخصصة للحدث، وهو األمر الذي صعب 
مهمتــه فــي اللحاق بغمار المنافســة التي 

بلغت مسافتها حوالي 238 كم.

وأضاف أن عامل سوء الحظ قد طارد الدراج 
يوسف ميرزا فإنه لم يكن يومه من البداية، 
مؤكداً أنه يشــعر بالحزن الشــديد هو ومن 
معه من الفنييــن واإلداريين نظراً لجاهزية 
الالعــب طــوال الفتــرة الماضيــة وتدريبه 
وإعــداده المســتمر من أجل تلــك اللحظة 
التــي ينتظرهــا أي رياضي لتمثيــل الوطن، 
الســيما وأن تلك المشاركة لن تتكرر إال كل 

4 ســنوات ويســبقها العديد من المحطات 
المهمة التي يســعى أي رياضــي لتجاوزها 

وضمان التواجد في األولمبي الفريد.

وتابع أن ميرزا ســيحصل على 3 أيام فقط 
مــن الراحة بعد العودة إلــى اإلمارات ثم 
يســتأنف التدريبات اســتعداداً لمشــاركة 
بطــواف  للدراجــات  الوطنــي  منتخبنــا 
موريشيوس يوم 24 أغسطس الجاري الذي 
يستمر لمدة 4 أيام ويشارك فيه 4 دراجين 
برفقة ميرزا، باإلضافة إلى االســتعداد إلى 
بطولــة العالــم أكتوبــر المقبــل وطوافي 
العربيــة.  والبطولــة  والشــارقة  أبوظبــي 
وأردف أن هنــاك خطة ســيتم العمل على 
ضوئها خالل الفترة المقبلة بعد مناقشــتها 
مــع اللجنــة األولمبيــة الوطنيــة من أجل 
التعــرف على أبرز الطرق التي ســيتم من 
خاللها االســتعداد المبكر لــدورة األلعاب 

األولمبية بطوكيو عام 2020.
■ البلجيكي غريغ صاحب 

ذهبية الدراجات



تصــدر الرامي الذهبي ســيف بن فطيس 
قمة التصنيف اآلسيوي الذي أعلنه االتحاد 
اآلســيوي للرماية في مســابقة اإلسكيت، 
واعتلى بــن فطيس القمــة برصيد 1386 
نقطــة، من بين 34 رامياً دخلوا التصنيف، 
وجاء فــي المركز الثاني الكويتي ســعود 
حبيب برصيد 1265 نقطة، وجاء الشــيخ 
سعيد بن مكتوم في المركز السابع برصيد 
362 نقطــة، وأيضاً العبنا محمد أحمد في 

المركز الثامن برصيد 337 نقطة.
ويأتي إعالن االتحاد اآلسيوي للتصنيف 
قبل أيام مــن انطالقة منافســات الرماية 
فــي األولمبيــاد، لتمثــل حافــزاً لالعبين 
المشاركين، خاصة سيف بن فطيس الذي 
فــاز بــكأس العالم وعــاد ليحصد الذهب 
على المستوى اآلسيوي، كما تأهل الشيخ 
سعيد بن مكتوم إلى ريو بالفوز بالميدالية 
البرونزيــة فــي البطولــة اآلســيوية في 

المحطة األخيرة للتأهل.
ويأتــي إعــالن التصنيف القــاري قبل 
أيــام من ضربة البدايــة لألولمبياد لتمثل 
دفعــة معنويــة كبيــرة للرامــي الذهبي 
بــن فطيس والشــيخ ســعيد بــن مكتوم، 
وكالهما ســيخوض المنافســات يومي 12 
و13 أغسطس الجاري ويسبقهما التدريب 

الرسمي يوم 11 أغسطس.

كما يعد ســيف بن فطيــس من أفضل 10 
رمــاة في العالم في مســابقة االســكيت 
وسبق له التقدم في التصنيف إلى المركز 

الثاني بعد فوزه ببطولة العالم بقبرص.
كما حقق الرامي الذهبي خالد الكعبي 
المركز الثاني في التصنيف اآلســيوي في 
مســابقة الدبل تراب، وهي المرة األولى 
التــي يتقدم فيهــا الكعبــي للوصافة في 
التصنيــف بعدما نجح فــي الفوز بذهبية 
البطولة اآلســيوية والتأهل ألولمبياد ريو 
دي جانيــرو، وهو ما يعــد إنجازا للرامي 
الذي يستعد حالياً لخوض منافسات الدبل 

تراب في ريو 2016.
وجاء الكعبي برصيــد 935 نقطة، بعد 
الرامــي الكويتــي فهيــد الديحانــي بطل 

العالــم، الذي حقــق ميداليتين أولمبيتين 
في ســيدني 2000 في الدبل تراب ولندن 
2012 فــي التراب، برصيــد 1336 نقطة، 
وهو مــا يعد قفــزة كبيــرة لالعبنا الذي 
تفــوق فــي الترتيب على رمــاة كبار لهم 
اســمهم فــي الســجل الذهبــي القــاري 
والعالمي واألولمبي، وجاء الهندي محمد 
أداس في المركز الثالث، وهو الذي حرمه 
خالد الكعبي من التأهل لألولمبياد، وجاء 
الصينــي هيو بينيــان في المركــز الرابع، 
ومواطنه بــان كولنج في المركز الخامس، 
وتأهــل 4 رماة من الخمســة األوائل في 
التصنيف لألولمبياد ويشــاركون بحثاً عن 

الذهب األولمبي.

ودخــل القائمــة 45 راميــاً، مــن بينهــم 
القطــري حمد المري فــي المركز الثامن، 
والكويتــي ســعد المطيــري فــي المركز 
التاسع، والقطري راشد العطية في المركز 
العاشــر والعبنا يحيي المهيري في المركز 
الرابع عشــر والكويتي أحمد العفاسي في 
المركز الخامس عشــر والشيخ جمعة آل 
مكتوم في المركز الســابع عشر والقطري 
مسعود العذبة في المركز الـ22، والعماني 
حســين الشــحومي 23، ومواطنــه محمد 
الحبسي في المركز 29، وجاء العبنا سيف 

الشامسي في المركز 31.
مــن جانبه، أعــرب خالــد الكعبي عن 

ســعادته بتقدمه في التصنيف إلى المركز 
الثانــي بعد فهيد الديحانــي. وقال: «هي 
المــرة األولــى لــي التي أتقــدم فيها في 
التصنيــف القاري، بعد فــوزي بالميدالية 
الذهبيــة للبطولة اآلســيوية التي أهلتني 
إلى ريــو، والحقيقة أن هــذا اإلعالن عن 
التصنيــف في هــذا الوقت يمثــل دفعة 
معنوية كبيرة لي قبل أن أخوض منافسات 
الدبــل تراب، والتواجد مــع أبطال العالم 

الذين يتنافسون على المراكز األولى».

وأضــاف: «التقدم فــي التصنيــف إنجاز 
ومســؤولية كبيرة في المرحلــة المقبلة، 
وعندما تصل إلى وصافة آسيا بجوار رامي 
بحجــم فهيــد الديحاني تشــعر أن هناك 
الكثير مــن العمل الذي لــن يتوقف بعد 
األولمبيــاد، ألن ريو محطة من المحطات 
التــي نخوضهــا من أجل تشــريف الوطن 
والظهــور بشــكل جيد في هــذا المحفل 

األولمبي الكبير».
للتدريــب  اآلن  «نســتعد  وتابــع: 
الرســمي يوم 9 أغســطس على أن تكون 
المنافســات فــي اليوم التالــي ورغم أننا 
توقفنا عن التدريبات فــي ميدان الرماية 
إال أن المرحلة اآلن تتركز على رفع اللياقة 
البدنية ألن الرامي يقف في الميدان أكثر 
مــن 6 ســاعات ويحتاج إلــى لياقة بدنية 
عالية تساعده على الحفاظ على تركيزه».

حقق المنتخبان الكرواتي واإليطالي لكرة 
الماء انتصارين غاليين في بداية مسيرتهما 
بالمســابقة ضمن منافسات دورة األلعاب 

األولمبية (ريو دي جانيرو 2016).
واإليطالــي  الكرواتــي  المنتخبــان  وكان 
بلغا المباراة النهائية للمســابقة في دورة 
األلعــاب األولمبية الماضية (لندن 2012) 
ليفــوز المنتخب الكرواتــي بالذهب بعد 

التغلب على نظيره اإليطالي.
واســتهل المنتخب الكرواتي رحلة الدفاع 
عــن لقبه بفــوز ثميــن 7 /  5 على نظيره 

األميركي الســبت في المجموعــة الثانية 
بالــدور األول للمســابقة والتي شــهدت 
فــوزاً غالياً للمنتخب اإليطالي على نظيره 
اإلسباني 9 /  8 علماً أن المنتخب اإلسباني 
حســم كًال مــن الشــوطين األول والثاني 
لصالحــه قبل أن يقلب المنتخب اإليطالي 
الطاولة على منافســه في الشــوط الرابع 
األخير. وفي المجموعة األولى بالمسابقة، 
تغلــب المنتخــب اليابانــي علــى نظيره 
اليوناني 7 /  6.  د ب أ

اســتهل المنتخــب اإلســباني لكــرة اليد 
مســيرته في مســابقة كرة اليد للسيدات 
بدورة األلعاب األولمبية (ريو دي جانيرو 
2016) بفــوز كبيــر 25 /  19 على منتخب 
مونتنجــرو (الجبل األســود) فــي الجولة 
األولــى مــن مباريات المجموعــة األولى 

بالدور األول للبطولة.
ولقن المنتخب اإلســباني منافســه درساً 
قاســياً وتغلب عليه 14 /  10 في الشــوط 
األول، ثم أكمل االنتصار عليه في الشوط 
الثاني ليؤكد بهذا ســقوط طرفي المباراة 

النهائيــة للمســابقة فــي أولمبيــاد لندن 
2012، حيــث كان المنتخــب النرويجــي 
حامل اللقب استهل رحلة الدفاع عن لقبه 
بالخســارة أمام نظيره البرازيلي 28 /  31 
في المبــاراة األخرى بنفــس المجموعة. 
وبهذا تصدر المنتخب اإلسباني المجموعة 
األولى بفارق األهداف فقط أمام نظيريه 
األنجولــي والبرازيلي بعــد فوز المنتخب 
األنجولي على نظيــره الروماني 23 /  19 
دب أ في المباراة الثالثة بالمجموعة.  
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■ سيف بن فطيس   البيان

مضت 4 أيام على انطالق أولمبياد ريو 2016 دون أن يحقق العرب شيئاً!!ال 
تزال الحصيلة صفر من الميداليات.. وكثيراً من الخيبات!!

وال تنتظروا إنجازات كبيرة وال تبالغوا في األحالم.. واألوهام!!
 فحصاد العرب معروف مســبقاً باألرقام ولن يزيد على مكاسب لندن 2012 
وبكيــن 2008.. قليل من الميداليات الملونة بين الذهب والفضة والبرونز ال 
أكثــر!! ألن الحال ذاته لم يتغير.. فكيــف للنتائج أن تتغير!! وال يغير الله ما 

بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
وفي تاريخ العرب األولمبي 97 ميدالية فقط خالل 100 عام!! وهو ما تحصده 
أميــركا في دورة أولمبية واحدة! نحن متخلفون عنهم 100 عام في الرياضة 

أليس كذلك؟
 لقــد فات العــرب أن البطل األولمبي بات يصنع فــي المخابر الرياضية من 
أكاديميات ومراكز طبية: تصقل المواهب منذ الصغر وتبرمج حســب خطط 
علمية بإشــراف كفاءات متخصصة عالية.. تحدد نوع الغذاء.. ومواعيد النوم 
وفتــرات التدريــب وأدق التفاصيــل.. حتى نوعيــة الحذاء ونقــاوة الهواء.. 

وكميات شرب الماء!
هكــذا يحســبونها بالتدقيق. صناعة البطل في الغــرب ال تختلف عن صناعة 

السيارات والصواريخ والطائرات. لكل قوتها وسرعتها وقدرتها باألرقام.
البطل في مخابر الغرب يصنع بحســبة الرياضيات: موهبة ناشــئة + تدريب 
متخصص + جهاز فني وطبي وإداري محترف + مالعب وتجهيزات عصرية + 

التزام + عقل سليم = بطل أولمبي.
والعرب ال زالوا يحلمون!! وبعض رياضييهم ال زالوا يدخنون!!

العــرب.. ينامــون أعواماً.. ويســتيقظون قبيــل األولمبياد بأيــام فيعجلون 
بالتدريــب ويرفعون النســق ويبنون قصــوراً من األحــالم واألوهام.. كحال 
التلميذ الكســول الذي يداهمــه االمتحان فيحاول التدارك فــي أيام.. ولكن 
سرعان ما تعصف رياح المنافسة على أرض الملعب بكل األحالم.. ويخرجون 

باإلخفاق تلو اإلخفاق.. وما أكثر إخفاقات العرب!!
ربمــا لوال الفشــل المتكرر لما خلقت عبارة «الحلــم العربي».. لو كنا نحقق 

أهدافنا ما ربطناها بلفظة الحلم!!
نحن أمة (ليس ال تقرأ فقط) بل ال تعمل أيضاً.. أمة أصابها الوهن والكســل 

فكيف ننتج األبطال األولمبيين؟
 وحتــى مــا تحقــق في الماضــي كان وليد ثالثة أســباب بعيــدة عن العمل 

القاعدي: أولها المواهب الفردية التي يجود بها التاريخ مرة كل عشرية.
وثانيهــا أبطال عــرب لكنهم صنعوا فــي مخابر الغرب، حيث يعيشــون في 
الخارج ويتدربون هناك حسب نظم احترافية علمية مثل التونسيين الملولي 

والغريبي.وثالثهما التجنيس.
عــرب ال يســايرون العالم في صناعة األبطــال باألســاليب العالمية ال زالوا 
يعتبرون الرياضة هواية للتســلية وليست مهنة ثم يوم األولمبياد يصدمون!! 
أفــال تعلمون أن مســتواكم بعيد جــداً عن األرقام القياســية العالمية؟ لماذا 

تصدمون؟
المواهب موجودة في العالم العربي .. والمال وفير! فما ينقصنا سوى العمل 
العلمي والخطط الســليمة وليس االســتراتيجيات طويلة المــدى والكلمات 
الفضفاضة التي مللناها من مســؤولين رياضيين يبيعون الوهم ألجل الحفاظ 

على كراسيهم مدى الحياة! 
كل أملــي أن تكون صدمة ريو 2016 انطالقــة لمراجعة الذات وإعادة البناء 
(ومــا ظني يحدث هذا) ألن العــرب تعودوا الصدمات ثم يعودون إلى اللهو 

وينشغلون بألعاب «البوكيمون».
نحتاج حقاً إلى ثورة في العقول لدخول مرحلة صناعة األبطال األولمبيين.

نــوه خالد الكعبي الذي يمثــل اإلمارات في منافســات الرماية بأن 
هدف البعثة واحد وهو تشريف اإلمارات في هذا الحدث األولمبي، 
ومــن المؤكد أن الجميع ســيبذل قصــارى جهده في المنافســات، 
ولكن يجب أن ندرك أننا لســنا وحدنا من استعد لألولمبياد وجميع 
المشــاركين ربما اســتعدوا بطريقة أفضل منــا بجانب عنصر الخبرة 
والمشــاركات الســابقة في األولمبياد، وفي النهاية ليس هناك بطل 
يريد أن يخســر، ونأمل أن نشرف دولتنا بقدر ما تقدمه لنا من دعم 

ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة.

 فيما يتمتع عدد قليل للغاية من الشــواطئ بالشهرة 
العالمية نفســها التي يحظى بها شــاطئ «كوباكابانا» 
فــي مدينة ريو دي جانيــرو البرازيلية، ال يرتبط أي 
مــن هذه الشــواطئ األخــرى بلعبة الكــرة الطائرة 
الشــاطئية مثلما يرتبط شاطئ كوباكابانا. وتستضيف 
رمال هذا الشــاطئ فعاليات اللعبة ضمن منافســات 

دورة األلعاب
األولمبيــة (ريو دي جانيــرو 2016)، حيث يعتبر 
شاطئ كوباكابانا هو الموطن الحقيقي الكرة الطائرة 

الشاطئية.
وقــال جوزيــه، طالب من ســاو باولــو حضر إلى 
كوباكابانــا لمشــاهدة األدوار األولــى مــن البطولة 
والتي تشــهد حضور نحو ســتة آالف من المشجعين 
المتحمســين في مدرجات الملعب المقام على هذا 

الشاطئ الشهير، «اليوم يوم حماسي وخيالي».
وبدأت فعاليات اللعبة أمس بفوز مستحق للثنائي 
اإليطالي ألكســندر رانجيري وأدريان كارامبوال على 
الثنائي النمســاوي كليمنز دوبلر وألكسندر هورست 

2 / صفر بنتيجة أشواط 21/ 14/ و21 /13.
ومثلمــا هــو الحال بالنســبة لجميع الفــرق التي 
خاضت مباراتها األولى، كان المنتخب اإليطالي على 

دراية تامة بأنه يخوض المباراة على أرض تاريخية.
وقــال كارامبــوال: «منحنــي هــذا الملعب بعض 
الحماس بالفعل. كنت أتوقــع هذا». وحظيت الكرة 
الطائــرة الشــاطئية، هــذه الرياضــة التــي ابتكرتها 
الواليات المتحدة، بشــعبية كبيرة في ريو بداية من 

مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.
ولعبت ريو دوراً بارزاً في انتشــار وشــهرة هذه 

اللعبــة فــي أنحــاء أخــرى، حيــث بــدأت ريو في 
استضافة بطوالتها الدولية األولى منذ 1986. وهتف 
المشــجعون فــي المدرجات احتفاًال بــاألداء الراقي 
من كارامبوال ولكن حماســهم في التشجيع لم يظهر 
بشــكله المعتاد إال عندمــا دخل الثنائــي البرازيلي 

الفائز باللقب العالمي والمكون من الالعبين أليسون 
سيروتي وبرونو أوسكار شميت إلى أرضية الملعب.

وخــاض هذا الثنائي المصنف األول في الموســم 
الحالــي مواجهــة عصيبة مع الثنائــي الكندي جوش 

بينستوك وصامويل شاشتر.

■  الطائرة الشاطئية تجذب جماهير غفيرة   |  أف ب
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أعلن منظمون أن منافســات اليوم الثاني 
لمســابقة التجديف في أولمبياد ريو دي 
جانيرو ألغيت، أمس، بسبب سوء األحوال 

الجوية.
ولــم يكشــف المنظمــون عــن الســبب 
الرئيســي وراء إلغــاء المنافســات لكــن 
رياحاً شــديدة هبت صباحــاً على بحيرة 
رودريجــو دي فريتــاس التي تقــام فيها 

مسابقة التجديف.
وقال االتحــاد الدولي للتجديف في وقت 
ســابق إن الرياح أثرت على المسار الذي 

تقام فيه المنافسات.
وكان مــن المقــرر أن تنطلق منافســات 
أمس، لكنها تأجلت مرتين قبل إلغائها في 

وقت الحق.
ويشهد الطقس في كدينة ريو دي جانييرو 
هذه األيام تقلباً كبيراً، حيث تكون أحياناً 
درجة الحرارة مرتفعة ثم سرعان ما تهب 

الرياح ويهطل المطر.
وودعت البرازيل منذ أســابيع قليلة فصل 

الصيف وانتقلت إلى الشتاء.    رويترز

تســتخدم صحيفــة «واشــنطن بوســت» 
األميركيــة برنامج كمبيوتر تــم تصميمه 
داخليــاً، من أجــل إعداد مئــات التقارير 
اإلخبارية بشأن فعاليات أولمبياد ريو دي 

جانيرو الذي يقام حالياً في البرازيل.
وُتنشر هذه التقارير اإلخبارية على الموقع 
الرســمي للصحيفة على اإلنترنت، وكذلك 
للجريدة،  المختلفــة  البث  على منصــات 
مثل حساب الصحيفة على موقع «تويتر» 
للتواصــل االجتماعــي دون أي تدخل من 

عنصر بشري.

ونقل الموقع اإللكتروني «ري كود» المعني 
بأخبار تكنولوجيا المعلومات عن جيريمي 
جيلبرت، رئيس قسم المشروعات الرقمية 
الجديدة بالصحيفة، قوله إن الفكرة تكمن 
في اســتخدام تقنيات الــذكاء االصطناعي 
في إعداد تقارير إخبارية سريعة ومبسطة 
بشأن نتائج المباريات وأعداد الميداليات، 
وغيرها من التقارير القائمة على البيانات 
اإلحصائيــة، بحيــث يتفــرغ الصحفيــون 
بالجريــدة إلعداد التقاريــر األكثر أهمية 
. د ب أ وصعوبة. 

■ رقصات السامبا حاضرة في األولمبياد   |  أف ب■ الكرة الطائرة الشاطئية لعبة مفضلة في البرازيل   |   رويترز■ منافسات قوية في الجودو  |  أف ب

دشن العرب مشاركتهم في دورة األلعاب 
األولمبية المقامة حالياً في ريو دي جانيرو 
بنتائــج مخيبة تمثلت بخروج جماعي في 
مختلف المسابقات التي خاضوا منافساتها 

وبالتالي بات يومهم للنسيان.
وخرج ثالثي المالكمة خالي الوفاض من 
الدور األول بخسارة القطري هاكان ارسكر 
أمام األوزبكســتاني خورشيد توجيباييف 
المصنف خامســاً عالمياً بالنقاط صفر ـ 3 
في وزن 60 كلــغ، والمصري عبدالرحمن 
صالح عرابي أمام الكرواتي هرفوي سيب 
1 ـ 2 في وزن 81 كلغ، فيما ودع المغربي 
حســن الســعادة الــدورة دون أن يلعب 
بســبب إيقافه من قبل الشرطة البرازيلية 
بتهمة اعتداء جنســي على عاملتي نظافة 

في القرية األولمبية.
وكان منافسه التركي محمد ندير أونال 
أكبر مستفيد من االنسحاب ألنه بلغ الدور 

الثاني دون أن يلعب.
ونفــى االتحاد المغربي للمالكمة التهم 
الموجهــة إلى الســعادة، وقــال في بيان 
للمعلومــات المتعلقــة بالمالكم  «طبقــاً 
حســن الســعادة الذي أوقف الجمعة، 5 
أغســطس، ووجهت إليه تهمــة التحرش، 
يعتبــر االتحــاد المغربــي للمالكمــة أن 

المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وأضــاف «نحن نؤكــد أن مالكمين من 
الشــهود كانــا متواجدين في االســتوديو 
لحظة األحداث المزعومة، وكانت األبواب 
مفتوحة، ولم يســمع أي صــراخ، وال أي 

شكاوى».
وتابع «المالكم حســن الســعادة يعلن 
أن موظفتــي الصيانــة جاءتا إلــى الغرفة 
وطلبتا دبابيس تم منحها إليهما»، مشــيراً 
إلــى أنه «ال يفهــم التهــم الموجهة إليه. 
واالتحــاد المغربي يتعهــد بتوفير المزيد 
من المعلومات حول هذا الحادث، ويأمل 

في أن يتم الكشف عن الحقيقة».

وبحسب الشرطة، أوضح موقع «جي1» 
لقناة غلوبو أن المالكم استدعى السيدتين 
إلى غرفته بدعوى أنه بحاجة إلى معلومة. 
وبمجرد دخولهما هاجمهما مداعباً فخذي 

إحداهما وثديي األخرى.
وكان رياضيــان آخــران داخــل غرفة 
الســعادة بيــد أنهما لم يتدخال بحســب 
«جي1». ونجحت الســيدتان بعد ذلك في 

الفرار.

وخرجت السباحة المصرية فريدة عثمان 
من نصف نهائي ســباق 100م فراشة بعد 

تســجيلها أفضل رقم أفريقــي في الفترة 
الصباحية.

وســجلت عثمان فــي نصــف النهائي 
26ر58 ثانية بعدما حققت في التصفيات 

األولى 83ر57 ثانية.
وقالت عثمان بعد السباق «كنت أرغب 
بتقديم أفضل ما عنــدي، لكن رقمي كان 
أبطــأ من الصباح. كنــت قلقة نوعاً ما من 

نصف النهائي».
وحلت عثمان في المركز الثاني عشــر 
بفارق 42ر2 ثانية عن الســويدية ســارة 
سيوســتروم التي حطمت الرقم األولمبي 
(84ر55 ث)، فيما سجلت آخر المتأهالت 

وصاحبــة المركز الثامن في نصف النهائي 
الصينية جينيي تشن 51ر57 ثانية.

قبــل ذلــك وفــي التصفيــات الصباحية، 
تصــدرت العبة فريق الالجئين الســورية 
يسرى مارديني سباقها بتوقيت 21ر09ر1 
دقيقة، لكنها حلت في المركز 41 من أصل 

45 سباحة.
وسجلت اليمنية نوران أحمد بامطرف 
16ر11ر1 د في المركز الثالث واألربعين، 
والقطرية ندى محمد وفا 86ر18ر1 د في 

المركز 45.

وخاض السباح المصري مروان القماش 
(23 عاماً) تصفيات 400م حرة ســجل 
خاللهــا 43ر47ر3 دقائق ليحتل المركز 
الســادس عشــر فــي الترتيــب العام، 
 20) أكــرم  أحمــد  مواطنــه  وســجل 
عاماً) 46ر49ر3 د في المركز الســابع 

والعشرين.
وحل التونســي أحمد المثلوثي (27 
عامــاً) فــي المركــز 35 مــن أصل 50 
مشاركاً بتسجيله 00ر52ر3 د، فيما بلغ 
المتصدر األميركــي كونور دواير  رقم 

42ر43ر3 د.

■  المصري عبد الرحمن صالح خسر المنازلة
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أعلنــت اللجنــة المنظمــة ألولمبياد ريو 
أن  تســتبعد  أنهــا   ،2016 جانيــرو  دي 
تكون رصاصة مســتقرة في ســقف خيمة 
اإلعالميين المتابعين لمنافسات الفروسية، 

ناتجة عن هجوم.
وقال ماريو أندراد، المتحدث باسم اللجنة 
المنظمة، إنه واثــق من أن تلك الرصاصة 
«لم تكن تســتهدف األلعاب األولمبية أو 
الصحافيين الموجودين هنا»، مشــيًرا إلى 
أن السلطات «يمكنها التأكيد على أن هذا 
المكان لم يكن مســتهدًفا، وما كانت تلك 

سوى رصاصة طائشة».
وقــال أنــدراد، إنه لــم يجر حتــى اآلن، 
التعرف على مصدر الرصاصة، بعد خمس 
ســاعات من العثور عليها من قبل صحافي 

فرنسي.
يذكر أن مركز الفروسية، في ديودورو هو 
جزء من مجمع عسكري يحتوي على عدة 
ثكنات، ولم يؤثر الحادث على المنافسات 
التي أقيمت الســبت، كما لــم يجر إخالء 
د ب أ خيمة اإلعالميين.  

وجــه المنتخب القطري لكــرة اليد إنذارا 
شــديد اللهجــة إلــى باقــي المنتخبــات 
المشاركة في المسابقة األولمبية، وتغلب 
علــى نظيره الكرواتــي 30 /  23 امس في 
افتتاح فعاليات المســابقة بدورة األلعاب 

األولمبية (ريو دي جانيرو 2016).
وأنهــى المنتخب القطري الشــوط األول 
لصالحــه بفــارق تاريخــي، حيث حســم 
الشــوط األول 15 /  8 ليحكم قبضته على 

الفوز مبكرا.
وقــدم العنابــي عرضا رائعا في الشــوط 

األول، حيــث كان األفضل دفاعا وهجوما 
واألكثــر فعاليــة على المرمــى، كما تألق 
حــارس مرمــاه دانيال ســاريتش بشــكل 
واضــح وتصدى لعدة ضربات جزاء ليمنح 
فريقه ثقة هائلة ساهمت بشكل كبير في 

هذا االنتصار.
وواصــل العنابي تألقه في الشــوط الثاني 
مــن المبــاراة، حيث أحكــم قبضته على 
مجريــات اللعــب معظم الفتــرات رغم 
محــاوالت المنتخب الكرواتي للعودة في 
المباراة.  دب أ

 ■ الجمهور المكسيكي يضفي أجواء رائعة على العرس األولمبي  |   أ ب  ■ ايكسيلستون رئيس دولي السيارات وزوجته يتابعان المنافسات   |   أ ب ■ المنتخب البريطاني للهوكي   |   رويترز

تــوزع اليــوم 14 ميدالية فــي األلعاب 
األولمبيــة بريو دي جانييرو، ولكن تبدو 
حظوظ العرب في نيل نصيب منها ضئيًال 

مرة أخرى.
 ينافــس 5 العبيــن عــرب اليوم على 
لقــب وزن تحــت 73 كلغ فــي الجودو 
ضمــن دورة األلعــاب األولمبية في ريو 

دي جانيرو.
القرعــة اإلماراتي فيكتور  ولم ترحم 
ســكفورتوف واليمني زيــاد عبد الكريم 
ماطــر وأوقعتهما فــي مواجهة بعضهما 
البعض، فيما يلعب السوري محمد قاسم 
مــع الكــوري الجنوبــي تشــانغريم ان، 
والقطــري مراد الزموري مــع البلجيكي 
ديرك فان تيشيل، والمصري محمد محي 

الدين مع المنغولي اودبايار غانباتارو.
مواجهــة  المنافســات  تشــهد  وقــد 
مصريــة صهيونية ثانية فــي الجودو في 
حال تأهــل محي الدين إلى ربع النهائي 
كون اإلســرائيلي ســاجي موكــي يوجد 
فــي الربــع الثانــي من الجــدول، حيث 
يالقي الســلوفيني روك دراكســيتش في 
الــدور األول، واأللمانــي ايغور فاندتكه 
أو الهايتي جوســوي ديبريــز في الثاني، 
فــي حال تأهله بالطبــع، وبالتالي يالقي 

المصري في ربع النهائي.
وكانت قرعة منافسات وزن فوق 100 
كلغ أســفرت عن مواجهــة بين المصري 
إســالم الشهابي واإلسرائيلي أور ساسون 

في الدور األول يوم الجمعة المقبل.
ولطالما شــهدت مواجهــات الالعبين 
العرب مع اإلسرائيليين انسحابات عربية 
في البطوالت الدولية، لكن رئيس اللجنة 
األولمبيــة المصريــة هشــام حطب أكد 
لفرانس برس أن «الشــهابي سيلعب مع 
خصمه اإلســرائيلي، ولــن نحطم أحالم 
شــاب مصــري فــي األلعــاب األولمبية 

لمجرد وقوعه مع العب إسرائيلي».
وتابع حطــب الموجود فــي ريو دي 
جانيــرو مع الوفــد المصــري: «موقفنا 
من إســرائيل معروف، لكن في الرياضة 
ال ننســحب أمام رياضيين إســرائيليين، 

ونتمنى لالعبنا الفوز».
حافــظ  نــدى  المصريــة  وتدافــع 
والتونســية عزة بســباس عن حظوظهما 
في الظفر بميدالية في ســيف المبارزة، 
وتبدأ األولى مهمتها بمواجهة الفنزويلية 
اليخانــدرا بينيتيز روميــرو، فيما تلتقي 

الثانية مع األذربيجانية سابينا ميكينا.

 وتبــدأ الكويت مشــوارها تحت العلم 
األولمبــي عندما يخــوض الراميان خالد 
المضف وعبد الرحمن الفيحان منافسات 

الحفرة األولمبية.
العلــم  تحــت  الكويــت  وتشــارك 
األولمبي بســبب قرار اإليقــاف المتخذ 
بحق الرياضة الكويتية منذ أكتوبر 2015 

لتعارض القوانيــن المحلية مع المواثيق 
والقوانين الرياضية الدولية.

فــي  رياضييــن   8 الكويــت  ويمثــل 
البرازيل في الرماية والمبارزة والسباحة، 
مقابل 11 رياضياً في لندن 2012 خاض 7 

منهم غمار دورة بكين 2008.
والرياضيــون الثمانيــة هــم الرمــاة 
فهيد الديحاني وســعود حبيب الكندري 
وعبدالله الطرقي وعبد الرحمن الفيحان 
العفاسي والعب  المضف وأحمد  وخالد 
المبارزة عبد العزيز الشــطي والســباح 

عباس القلي.
وتشــهد منافســات الحفرة األولمبية 
أيضاً مشاركة المصريين أحمد قمر وعبد 

العزيز محيلبه والمغربي محمد رماح.
وتبدو مهمة الجزائري شــفيق بوعود 
والمصري حمادة طالل صعبة في مقارعة 
كبار رماة بندقية الهواء المضغوط 10 م.

وتشــهد منافســات المالكمــة دخول 3 
عرب للمنافســة بينهما اثنــان في وزن 
91 كلغ هما التونســي حسان الشقطامي 
الذي ســيالقي اإليطالي كليمنتي روسو، 
الذي  بولودينــات  شــعيب  والجزائــري 
سيلتقي مع بيار كينيدي من موريشيوس، 
فيما يخــوض المصري وليد محمد الدور 
األول لــوزن 69 كلغ بمواجهة البريطاني 

جوش كيلي.

وتخــوض الرباعــة اإلماراتيــة عائشــة 
البلوشي منافسات وزن 58 كلغ.

والبلوشي هي واحدة بين 4 رياضيات 
األلعــاب  فــي  يشــاركن  إماراتيــات 
إلــى جانــب الســباحة ندى البــدواوي 
بيلتحم وعلياء سعيد،  بيلنه  والعداءتين 
وهذا العدد هو األكبر منذ بدأت المرأة 
اإلماراتيــة تعرف طريقهــا إلى األلعاب 

األولمبية الصيفية.

وفي الرماية أيضاً حلت المصريتان شيماء 
حشــاد وهدير مخيمر فــي المركزين 27 
و49 علــى التوالــي في مســابقة بندقية 

الهواء المضغوط 10م في الرماية.
وحــل المصريان اآلخران ســامي عبد 
الرازق وأحمد محمــد في المركزين 30 
و45 قبــل األخير في مســابقة مســدس 
الهواء المضغوط 10م، فيما جاء السعودي 

عطا الله العنزي في المركز 32.
وفي ســباق الطريق، وحــده المغربي 
اناس ايت العبادية أكمل الســباق بين 7 
دراجين عرب، حيث حل في المركز 47، 

فيما لــم يكمله اإلماراتي يوســف ميرزا 
والتونســي علــي نويصــري والمغربيان 
الحســايني  ومحســن  هــدي  ســفيان 
والجزائريــان عبــد الرحمــن منصــوري 

ويوسف الرقيقي.
وفــي الجــودو لــم يكن ثالثــي وزن 
60 كلــغ أحســن حــاًال، فقــد ودع مــن 
الــدور األول بخســارة المصــري أحمد 
عبد الرحمــن أمام القيرغزســتاني اوتار 
يعقوب  والفلسطيني سيمون  بيستاييف، 
أمام الفرنسي وليد خيار، والليبي محمد 
الكازاخســتاني  الكويســح أمــام  الهادي 

يلدوس سميتوف.

■ االماراتية البلوشي تظهر في ريو اليوم■  التونسية عزة بسباس تحلم بميدالية

■  التونسي الجزيري انهزم أمام الفرنسي تسونغا   |  أف ب
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منحــت الصينية مينغ تشــيو جانغ بالدها 
أول ذهبيــة فــي دورة األلعاب األولمبية 
المقامــة فــي ريــو دي جانيــرو حتى 21 
أغســطس بعد فوزها امس بالمركز األول 
في منافسات مسدس الهواء المضغوط 10 

م ضمن مسابقة مسابقة الرماية.
وحققــت جانــغ 4ر199 نقطــة وخلفت 
مواطنتها وين جون غوو، بطلة أولمبيادي 
بكيــن 2008 ولندن 2012 والتي فشــلت 

في التأهل إلى ألعاب ريو.
واســتفادت الصينية (25 عاما) التي بدأت 

مســيرتها الدولية متأخرة في 2015، من 
غياب احدى الراميات الكبيرات األوكرانية 
اولينــا كوســتيفيتش بطلة أولمبيــاد أثينا 

.2004
الروســية فيتالينا  وتقدمــت جانغ علــى 
باتساراشكينا (1ر197)، وذهبت البرونزية 

إلى اليونانية آنا كوراكاكي (7ر177).
وكانت الصين احرزت السبت فضيتين و3 
أف ب برونزيات. 

تغلب المنتخــب األســترالي على نظيره 
البرازيلــي 84 / 66 مســاء أول من أمس 
في افتتــاح مباريات الفريقين بالمجموعة 
األولى فــي الــدور األول لمســابقة كرة 
األلعاب األولمبية  للسيدات بدورة  السلة 

(ريو دي جانيرو 2016).
وتصــدر المنتخب األســترالي المجموعة 
بفــارق النقــاط المســجلة فقــط أمــام 
نظيره الفرنســي الفائز بفضية المســابقة 
فــي أولمبياد 2012 بلنــدن والذي افتتح 
فعاليات المســابقة بالفــوز 55 / 39 على 

نظيره التركي.
الثانيــة، تغلب المنتخب  وفي المجموعة 

الكندي على نظيره الصيني 90 / 68
لينفرد بصــدارة المجموعة بفارق النقاط 
المسجلة أيضاً أمام المنتخب الياباني الذي 
انتــزع فوزاً ثمينــاً للغايــة 77 / 73 على 

نظيره البيالروسي.
ويأمل سيدات استراليا في المنافسة بقوة 
على لقب السلة وتجاوز الدور األول بأقل 
جهد بدنــي لتفادي اإلرهــاق في األدوار 
المتقدمة التي تتطلب لياقة عالية. د ب أ

 خطفــت المجــر واســتراليا األضواء من 
الواليــات المتحدة في اليــوم الثاني من 
دورة األلعــاب األولمبيــة فــي ريــو دي 
جانيرو والذي شهد تحطيم 3 ارقام قياسية 
عالمية في حوض السباحة، وتدشين روسيا 

لبدايتها بميدالية من المعدن األصفر.
وأحــرزت كل مــن المجــر واســتراليا 
ذهبيتيــن مــن اصل 12 وزعت الســبت، 
واكتفت الواليــات المتحدة بواحدة فقط 
علــى غرار غريمتها روســيا التي اســالت 
فضيحتهــا المرتبطــة بالتنشــط المنظــم 
والممنهــج الكثير من المداد في األشــهر 
األخيرة وكادت تدفع ثمنها غالياً باستبعاد 
رياضييها من األلعــاب األولمبية، قبل ان 
تقيد اللجنة األولمبية الدولية مشــاركتها 

بشــروط صارمة قلصــت وفدها الرياضي 
من 387 الى 277.

واعاد العب الجودو بيسالن مودرانوف 
الرياضيين وخصوصاً  الى زمالئه  البســمة 
أن مواطنيه عموا عندما احرز ذهبية وزن 
تحــت 60 كلغ بفوزه على الكازخســتاني 

يلدوس سميتوف بطل العالم في 2015.
ونال الياباني تاكاتو ناوهيسا والجورجي 

اميران بابيناشفيلي برونزيتي المسابقة.

وعجزت ماكينات الســباحة األميركية عن 
احــراز اي ذهبية واكتفت بـ3 فضيات في 
سباقات التتابع 4 مرات 100 م حرة و400 
م متنوعة للسيدات عبر مايا ديرادو و400 
م متنوعة للرجال من خالل شايس كاليش.

لم تكتف السباحة المجرية كاتينكا هوسو 
بتحطيم الرقم القياسي العالمي في سباق 
400 م متنوعــة المســجل باســم الصينية 
شــيوين يــي (43ر28ر4 د) فــي العــاب 
لندن 2012، بل حســنته باكثر من ثانيتين 

مسجلة 36ر26ر4 دقائق.
ديــرادو  علــى  هوســو  وتقدمــت 
(15ر31ر4 د) واإلســبانية ميريا غارســيا 

بلمونتي (39ر32ر4 د).
المتوجة  ونجحت هوســو (27 عامــاً) 
بلقب بطولة العالم 2015 باحراز ميداليتها 

األولمبية األولى.

واحرزت مواطنتها ايميســي شاش ذهبية 
فردي السيف بتغلبها على المصنفة اولى 
في العالم عامــي 2010 و2014 ووصيفة 

بطلــة العالــم (2010) في الفــردي، على 
بطلــة العالــم فــي النســختين األخيرين 
اإليطاليــة روزاليتــا فيامينغــو (25 عاماً) 

بثالث لمسات.
وحصلــت الصينية يي وين ســون على 
الميدالية البرونزية بفوزها على الفرنسية 
لوريــن ريمبي. وقادت األســترالية كايت 
كامبل منتخب بالدها إلحراز ذهبية سباق 
4 مــرات 100 م حــرة وتحطيــم الرقــم 

العالمي الذي كان بحوزتها.
وســجلت اســتراليا 65ر30ر3 دقائــق 
د)  (98ر30ر3  الســابق  رقمهــا  ماحيــة 

المسجل في غالسكو في يوليو 2014.
ونال الفضية منتخب الواليات المتحدة 
(89ر31ر3 د)، والبرونزيــة منتخب كندا 

(89ر32ر3 د).

وفــي 400 م حرة للرجال، هزم الســباح 
األسترالي ماكنزي «ماك» هورتون غريمه 

الصيني يانغ سون.
دقائــق  55ر41ر3  هورتــون  وســجل 
مقابــل 68ر41ر3 دقائــق لســون، فيمــا 
توج اإليطالي غابرييلــي ديتي بالبرونزية 

(49ر43ر3 د).
وهــذه اول ميدالية لهورتون البالغ 20 

عاماً.
وفضًال عن رقمي هوسو واستراليا، شهد 
اليوم األول تحطيم رقم قياسي ثالث عبر 
البريطانــي آدم بيتي في تصفيات 100 م 
صدراً مسجًال 55ر57 ثانية وماحياً بفارق 
37 جــزءاً فــي المئة مــن الثانية الرقم 
القياســي الســابق والذي كان بحوزته 

منذ العام الماضي في لندن.
وفاجــأ الياباني كوســوكي هاغينو 

■ استراليا تتربع على عرش الصدارة 

■ الصينية مينغ تشيو جانغ تحتفل بذهبية الرماية  |  أ ف ب

■ فرحة سيدات بلجيكا بالتأهل للنهائي في الجمباز  |  أ ف ب■ ألمانيا هزمت أستراليا في كرة القدم للسيدات  |  أ ف ب■مشجعة برازيلية بألوان األولمبياد  |  أ ب



ســيتو  دايــا  مواطنــه 
كاليش  شــايس  واألميركي 

واحرز ذهبية 400 م متنوعة.
وســجل هاغينو البالــغ 21 عاماً 
05ر06ر4 دقائق وتفــوق على كاليش 
الطامح الــى ميداليتــه األولمبية األولى 

(75ر06ر4 د) وسيتو (71ر09ر4 د).

 وحظيت األميركية فيرجينيا ثراشر بشرف 
نيل الذهبية األولــى في الدورة بتتويجها 
بطلة لمســابقة بندقية الهــواء المضغوط 

10 امتار.
علــى  عامــاً)   19) ثراشــر  وتفوقــت 
الصينيتيــن لي دو بطلة اولمبياد اثينا عام 
2004 والتــي نالت الفضية، وســيلينغ يي 

حاملة لقب النسخة األخيرة في لندن.
واعربــت ثراشــر بعــد نيلهــا الذهبية 
األولــى التــي توجها بهــا رئيــس اللجنة 
األولمبيــة الدولية األلمانــي توماس باخ: 
«المنافســة كانت مثيرة جــداً. قلبي كان 
يخفــق بقوة. كل ما خططت له هذا اليوم 
هــو ان اقــدم افضل ما لدي وانا ســعيدة 

جداً بالنتيجة».

واهدى الرامي هوانغ تشــوان فينه بالده 
فيتنــام اول ميداليــة ذهبيــة فــي تاريخ 
مشــاركاتها في األولمبياد باحرازه المركز 
األول فــي رماية المســدس 10 م ـ هواء 

مضغوط.
وحــرم خوانــغ (41 عامــاً) البرازيلــي 
فيليبــي الميــدا وو المرشــح األوفر حظاً 
للفــوز بهذا االختصاص، مــن اهداء بالده 
الذهبيــة األولى في اول العــاب تنظمها 

نيابة عن اميركا الالتينية.
واكتفى الصينــي اويي بانغ بالبرونزية، 
فيما حل بطل لندن 2012 الكوري الجنوبي 

جون-غوه جين في المركز السادس.

 ومنحــت بــاوال باريتــو األرجنتيــن اول 
ذهبية فــي رياضة الجــودو عندما فازت 
في نهائي وزن دون 48 كلغ على الكورية 

الجنوبية بوكيونغ جيونغ.
باريتــو نفســها اول ارجنتينية  وكانت 
تحصل علــى ميدالية في الجــودو عندما 
احــرزت البرونزية في بكين 2008، وهي 
تنافــس غالبــاً علــى المراكــز األولى في 
البطــوالت الكبــرى، لكنها اليــوم توجت 
جهودهــا في الثالثين مــن عمرها باحراز 

الذهب.

ســوبيتا  التايالنديــة  الرباعــة  واحــرزت 
تاناسان اول ذهبية في رياضة رفع األثقال 
عندمــا احــرزت المركــز األول في وزن 
48 كلغ، وحلت امام اإلندونيســية ســري 
اليابانية  واليابانيــة  اغوســتياني  ناهيوني 

هيرومي ميياكي الثالثة.
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 اعلنــت اللجنــة الدوليــة البارالمبية أمس 
استبعاد اللجنة االولمبية البارالمبية الروسية 
بســبب فضية التنشــط المنظــم والممنهج 
للدولة الروســية والذي اكده تقرير المحقق 

الكندي ريتشارد ماكالرين.
البارالمبية  الدوليــة  اللجنة  واوضح رئيــس 
فيليــب كرايفن ان هذا االســتبعاد يعني ان 
روســيا "لــن يكون لها الحق في المشــاركة 
في دورة االلعــاب االولمبية البارالمبية في 
ريــو" من 7 الى 18 ســبتمبر. وخالفا للجنة 
االولمبيــة الدولية التي ســمحت بشــروط 

للرياضييــن الروس بالمشــاركة في االلعاب 
االولمبية المقامة حاليا في ريو دي جانيرو، 
اتخــذت اللجنــة الدولية البارالمبية اقســى 
قــرار ممكن بطردها البلــد بكامله من هذا 
الموعد الكبيــر للرياضيين ذوي االحتياجات 
الخاصــة. واتخذ القرار باالجماع. وبحســب 

القانون، يمكن لروسيا االحتجاج امام 
محكمــة التحكيــم الرياضــي في 

لــوزان. وتملك مهلــة 21 يوما 
لتقديم اســتئنافها، في حين ان 
االلعاب ستنطلق بعد شهر تماما.

ضمنــت الواليات المتحدة، الســاعية إلى 
ذهبيتهــا األولمبية الرابعة علــى التوالي 
والخامســة فــي تاريخها من أصل ســت 
ربــع  الــدور  إلــى  تأهلهــا  مشــاركات، 
النهائي من مســابقة كرة القدم للسيدات 
فــي أولمبيــاد ريــو 2016، بفوزها على 
فرنســا -1صفر في بيلــو هوريزنتي ضمن 

المجموعة الثالثة.
للقائدة  المتحدة بفوزها  الواليات  وتدين 
كارلي لويــد التي رفعت رصيدها إلى 90 
هدفاً فــي 226 مباراة دولية، بتســجيلها 

هــدف المباراة الوحيد فــي الدقيقة 63، 
بعدمــا تابعــت الكرة فــي الشــباك، إثر 
تســديدة ارتدت من القائم لزميلتها توبن 

هيث.
كما أدى التعادل الذي حققته ألمانيا أمام 
أستراليا دوراً في تأهل البرازيل المضيفة 
التي حققــت فوزها الثاني علــى التوالي 
في المجموعة األولى باكتســاحها السويد 
بخماسية.  أ ف ب

 اســتهل المنتخب األميركي مشــواره 
نحو الفوز بذهبية مســابقة كرة السلة 
عنــد الرجال للمرة الثالثة على التوالي 
والخامســة عشرة في تاريخه من اصل 
18 مشاركة أولمبية، وذلك بفوز كاسح 
على الصين بفــارق 57 نقطة 119-62 
امس في ريو دي جانيرو ضمن الجولة 
األولى من منافسات المجموعة االولى.

وكما كان متوقعا، لم يظهر المنتخب 
األميركي متأثرا بغياب نجوم كبار مثل 
«الملك» ليبرون جيمس وستيفن كوري 
او جيمس هاردن وراســل وســتبروك 
وكاوهــي لينــرد وكريس بــول الذين 
قرروا عدم السفر إلى البرازيل إن كان 

بسبب اإلرهاق او اإلصابات.
وأكــد التصريح الــذي أدلى به بعد 
الســاعي  انتونــي  كارميلــو  المبــاراة 
لكــي يصبــح أول العــب أميركي في 
كرة الســلة يحرز ثــالث ذهبيات، نية 
المنتخــب األميركي حين قــال: «اردنا 
أن نبعث رســالة واضحة باننا جديون 

للغاية».
مايــك  المــدرب  فريــق  وســيطر 

مغامرته  يخوض  الذي  كرشيشفســكي 
األخيرة مــع المنتخب، علــى المباراة 
تماما وتألق في صفوفه كيفن دورانت 
بتســجيله 25 نقطــة مــع 6 تمريرات 
حاســمة و4 متابعــات فــي 22 دقيقة 
و19 ثانية. وعلــق دورانت على األداء 
الــذي قدمــوه قائــال: «عندمــا تدخل 
فــي الوتيرة المناســبة، تريــد أن ترى 
البدالء يتحمســون وهــذا افضل حتى 
من تســجيل ســلة»، فيما رأى انتوني 
الذي ســجل 9 نقاط فقــط انه «يمكن 
لألمــور أن تكون افضل من ذلك، وهذا 

ما يجعلنا نرعب اآلخرين».
وبرز أيضا فــي المباراة ديماركوس 
كازنــس (17 نقطة) وبول جورج (15) 

وكايري ايرفينغ (12).
أما مــن الجهة الصينية، فكان العب 
الــدوري األميركي ســابقا يي جيانليان 
األفضــل بتســجيله 25 نقطــة فيما لم 
يصل أي من زمالئه إلى حاجز العشــر 

نقاط.

وفي المجموعــة ذاتها، اعلن المنتخب 
األســترالي عــن نفســه بقــوة بتفوقه 
على نظيره الفرنســي بسهولة 87-66 
(األرباع 14-20 و19-16 و15-25 و-26

.(18
واســتحق المنتخب األسترالي الذي 
تبقــى افضــل نتيجــة له فــي األلعاب 
وصوله إلى نصف النهائي أعوام 1988 
و1996 و2000، فوزه على توني باركر 
ورفاقه في المنتخب الفرنسي إذ سيطر 
على المباراة مــن البداية حتى النهاية 
واكد انه ســيكون منافســا شرســا في 
األولمبيــاد البرازيلي الــذي تأهل إليه 

كبطل ألوقيانيا.
وتألــق فــي صفــوف األســتراليين 
صانع ألعاب ســان انتونيو سبيرز باتي 
ميلز بتســجيله 21 نقطة مع تمريرات 
حاســمة في مواجهة زميله في الفريق 
األميركي نجم فرنسا باركر الذي سجل 

بدوره 18 نقطة.
كمــا برز في صفوف اســتراليا العبا 
االرتــكاز اندرو بوغــوت، المنتقل من 
غولــدن ســتايت ووريرز إلــى داالس 
مافريكــس، وارون باينــز (ديترويــت 
بيستونز) بعد أن سجل األول 18 نقطة 

والثاني 14 مع 8 متابعات. 

■ أميركا سحقت الصين  |  أف ب

■ صراع نواعم الرجبي  |  أ ف ب■ جهود أمنية كبيرة إلنجاح العرس األولمبي  |  أف ب■ خيبة كبيرة للجودو البرازيلي  |  أ ب

لــم يجــد المنتخــب الصربي 
صعوبة تذكر في تخطي عقبة 

نظيره الفنزويلي 86-62.
وكان الربع الثاني حاســما في 
تحديد وجهــة المباراة بعدما 
حسمه المنتخب الصربي -26

9، معززا تقدمه على منافسه 
األميركي الجنوبي الذي تخلف 
فــي  ثــم   14-18 األول  فــي 
الثالث 24-18 قبل أن يتحسن 
اداؤه نســبيا في الربع األخير 
(18-21) بعدما اراح المنتخب 

األوروبي العبيه األساسيين.
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