
 عندما ي�س��تاأنف �س��احب الرقم القيا�سي يف عدد 
مرات الفوز باألقاب اأوملبية ال�سباح مايكل فيلب�س 
ومل��ك �س��باقات ال�رسع��ة الع��داء يو�س��ن بول��ت 
�س��عيهما لت�س��جيل اأرقام قيا�س��ية جدي��دة والفوز 
مبيدالي��ات ذهبي��ة يف اأوملبياد ري��و دي جانريو 

ال�سهر املقبل لن يكونوا وحدهم حمط الأنظار.
فم��ن املتوق��ع اأن يخط��ف فري��ق م��ن الالجئ��ن 
– اخت��ارت اللجن��ة الأوملبية الدولي��ة عنا�رسه 
بعناي��ة – الأ�س��واء منذ اليوم الأول عندما ي�س��ري 
كفري��ق م�س��تقل يف امللع��ب الأوملبي اأم��ام فريق 
الربازي��ل �س��احبة ال�س��يافة يف حف��ل الفتت��اح 

املقرر يف اخلام�س من اأغ�سط�س/ اآب املقبل.
وك�س��فت اللجن��ة الأوملبي��ة الدولي��ة يف يوني��و/ 
حزي��ران ع��ن اأول فري��ق م��ن الالجئ��ن يتاأل��ف 
من ع���رسة ريا�س��ين و12 م�س��وؤول و�س��يناف�س 
حت��ت العل��م الأوملبي يف قرار يه��دف لبراز اأزمة 

الالجئن يف جميع اأنحاء العامل.

فقد تدفق اأكرث من مليون لجئ على اأوروبا العام 
املا�س��ي فقط فرارا من القتال يف �سوريا وغريها 

من الدول.
ب��دول  الالجئ��ن يف خميم��ات  ويقي��م مالي��ن 
ح��ول العامل بع��د فرارهم من ع���رسات احلروب اأو 

النزاعات امل�سلحة يف اأوطانهم.
وي�سم فريق الالجئن الأوملبي خم�سة ريا�سين 
من جن��وب ال�س��ودان واثن��ن من �س��وريا واثنن 
م��ن جمهورية الكونغ��و الدميقراطية ا�س��افة اىل 

ريا�سي من اثيوبيا.
الأوملبي��ة  اللجن��ة  ب��اخ رئي���س  وق��ال توما���س 
الدولي��ة: "ه��ذه املجموعة من الالجئ��ن ل متلك 
بيتا ول فريقا ول علما ول ن�س��يدا وطنيا. �س��نوفر 
له��م م�س��كنا يف القري��ة الأوملبي��ة اإىل جانب كل 

الريا�سين يف العامل."
واأ�س��اف: "�س��يتم عزف الن�س��يد الأوملبي تكرميا 
ال�س��تاد  الأوملب��ي يف  العل��م  له��م و�س��يتقدمهم 

الأوملبي. و�س��يكون هذا رمزا لالأمل لكل الالجئن 
يف عاملنا."

و�س��يتناف�س الريا�سيون يف الفريق – املوؤلف من 

�ستة رجال واأربع �سيدات – يف ريا�سات ال�سباحة 
واجلودو واألعاب القوى.

وم��ن ب��ن ريا�س��يي الفريق ال�س��باحة ال�س��ورية 

ي���رسا ماردين��ي التي تت��درب يف اأملاني��ا وعداءة 
امل�س��افات املتو�سطة القادمة من جنوب ال�سودان 
روز ناثيك لوكونن التي تعي�س يف خميم لالجئن 
يف كيني��ا ولعبة اجلودو يولند بوكا�س��ا مابيكا 
القادمة من جمهورية الكونغو الدميقراطية والتي 

تتدرب يف الربازيل.
وقالت مارديني: "اأريد اأن يفخر بي كل الالجئن.. 
اأريد اأن اأ�س��جعهم اأنه حتى اإذا مل نكن يف اأوطاننا 
واأمامنا طريق �س��عب فال يزال بامكاننا اأن نقوم 

باأ�سياء رائعة."
واأعدت قائمة اأولية ت�س��م 43 مر�س��حا واعدا وقع 
الختي��ار على ع���رسة منهم بناء على م�س��اورات 
اأجريت م��ع اللجان الأوملبي��ة الوطنية يف دولهم 
والحت��ادات الدولية واملفو�س��ية العليا ل�س��وؤون 

الالجئن التابعة لالأمم املتحدة.
كم��ا �س��ملت معاي��ري الختي��ار كذل��ك امل�س��توى 
الريا�س��ي. واخت��ري املر�س��حون بع��د التحقق من 

المم املتح��دة م��ن و�س��ع وخلفية كل ريا�س��ي. 
و�س��يقيم الفري��ق يف القرية الأوملبي��ة اإىل جانب 

اآخر. األف ريا�سي   11
وق��رار اللجن��ة الأوملبي��ة الدولية بت�س��كيل فريق 
كامل م��ن الالجئن من خمتلف اجلن�س��يات فريد 

من نوعه.
ولكن بع�س الريا�س��ين الخرين �س��بق وناف�سوا 
حتت العلم الأوملبي بع�س��هم من يوغو�سالفيا يف 

اأوملبياد 1992 يف بر�سلونة خالل تفكك بلدهم.
و�س��ارك ريا�س��ي واحد م��ن جنوب ال�س��ودان يف 
اأوملبي��اد 2012 حتت العل��م الأوملبي ووقتها مل 

تكن الدولة اجلديدة قد اأ�س�ست جلنة اأوملبية.
ون��ال فري��ق الالجئ��ن بالفعل اهتمام��ا اعالميا 
كب��ريا وم��ن املتوقع اأن يكون م�س��درا للق�س���س 
امللهم��ة خالل الأوملبياد اإذ اأن جمرد م�س��اركتهم 
بات اجنازا اأكرب بكثري من امليداليات التي حققها 

بولت اأو فيلب�س.
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)الجورنال( : بسام رؤوف لـ

يجب ان نحافظ على ثرواتنا الوطنية من الالعبين ونستثمر طاقات  رياضيي المهجر

 من��ذ ارتباط ا�س��مه بالنتقال اإىل يوفنتو�س.. �س��ّنت 
جماه��ري ناب��ويل حرب��ًا �رسو�س��ًا على "مع�س��وقها 

القدمي" متهمة اإياه ب�"اخليانة".
ع��رّبت جماه��ري ناب��ويل ع��ن غ�س��بها م��ن متابعة 
تقاري��ر منت���رسة عل��ى نط��اق وا�س��ع بق��رب رحيل 
اله��داف غونزال��و هيغواي��ن والنتق��ال اإىل الغ��رمي 
يوفنتو�س حامل لقب دوري الدرجة الأوىل الإيطايل 
لكرة القدم. وذكرت تقارير اأّن يوفنتو�س بطل اإيطاليا 
يف اآخر خم�س �س��نوات بات على اأعتاب �سم الهداف 
الأرجنتيني هيغواين الذي �س��ّجل رقمًا قيا�س��يًا يف 

املو�سم  املا�سي باإحراز 36 هدفًا بالدوري.
ويتبق��ى عامان يف عق��د هيغواين م��ع نابويل لكّن 
التقاري��ر الإيطالية اأكدت اأنه خ�س��ع لفحو�س طبية 
يف مدريد و�س��يدفع يوفنتو�س قيمة ال�رسط اجلزائي 

البالغ 94 مليون يورو )103.15 مليون دولر(.
واإذا دفع يوفنتو�س هذا املبلغ كاماًل فاإنه �سيت�ساوى 
مع ما دفعه ريال مدريد اإىل مان�س�سرت يونايتد ل�سم 
كري�ستيانو رونالدو يف 2009 يف ثاين اأغلى �سفقة 

يف تاري��خ اللعب��ة. واحت�س��دت جماه��ري نابويل يف 
و�س��ط املدين��ة ومّزق��ت �س��وراً لهيغواي��ن واأ�س��علت 
الن��ريان يف قم�س��ان حتمل ا�س��م الالع��ب ورقمه 9، 
كما احتّج م�س��جعون عند نادي ترينتو حيث خا�س 
نابويل هناك مباراة ودية وفاز -4�س��فر ا�س��تعداداً 
للمو�س��م اجلديد. واأظهر الأرجنتيني دييغو مارادونا 
- ال��ذي قاد نابويل للف��وز بلقبيه يف الدوري خالل 
ف��رتة لعب��ه ب��ن 1984 و1991 - غ�س��به اأي�س��ًا 

وقال اإّن التكهنات املرتبطة بهيغواين "توؤمله".
وكت��ب مارادون��ا عل��ى في�س��بوك: "ل اأح��د يفكر يف 
امل�س��جعن". واأ�ساف: "يوؤملني انتقال هيغواين اإىل 
مناف���س مبا�رس لنابويل مثل يوفنتو�س لكن ل ميكن 
ل��وم الالع��ب. الالعب لديه م�س��وؤولياته لك��ّن النا�س 

العاملة يف هذا املو�سوع ت�سعر بال�سعادة".
وا�س��تبعد اأوريلي��و دي لورينتي���س رئي���س ناب��ويل 
الأربع��اء املا�س��ي انتق��ال هيغواي��ن اإىل يوفنتو�س 
وق��ال اإّن الالعب الأرجنتيني "�س��يخون نف�س��ه" اإذا 

فعل ذلك.

 ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل مي�س��ي ب�"تقليعة" جديدة قبل ان�س��مامه ملع�سكر فريقه بر�سلونة 
الإ�سباين يف اإجنلرتا لالإعداد للمو�سم اجلديد.

ون���رست �س��ديقة "الربغ��وث"، اأنطونيال روكوتزو، �س��ورة له ع��رب مواقع التوا�س��ل الجتماعي، 
ب�"نيو لوك" جديد، ظهر فيها �س��عره م�س��بوغا باللون الأبي�س، ليتما�س��ى مع املو�س��ة املنت�رسة 

حاليا بن الالعبن. وكتبت اأنطونيال تعليقا على ال�سورة "الولد الأ�سقر" يف اإ�سارة ملي�سي.
ويبدو اأن مي�س��ي )29 عاما( اأراد بهذا التغيري التنفي�س عن م�س��كالته الريا�سية والقانونية، حيث 
اأعرب موؤخرا عن و�س��ع حد مل�س��ريته مع املنتخب بعد خ�سارة ثالثة نهائيات متتالية، كما واجه 

عقوبة ال�سجن يف اإ�سبانيا لق�سايا تتعلق بتهربه من ال�رسائب.
ويع��د مي�س��ي من اأبرز لعب��ي اجليل احلايل يف كرة الق��دم، وهو الوحيد الذي ت��وج بجائزة الكرة 

الذهبية خم�س مرات، وهو الهداف التاريخي لليجا الإ�سباين وناديه بر�سلونة.
وقرر الالعب قطع اجازته ال�س��يفية التي كانت ممتدة لأواخر ال�س��هر اجلاري والن�سمام ملع�سكر 

الفريق الكاتالوين الذي �سيتوجه خالل �ساعات اإىل اإجنلرتا �سمن ا�ستعداداته للمو�سم اجلديد.

 انطلق��ت مباري��ات البطولة ال��دول العربية للفئات 
العمري��ة بال�س��طرجن املقام��ة يف تون�س مب�س��اركة 
تون�س والعراق وم�رس واملغرب واجلزائروالمارات 
وليبيا وموريتانيا وو�س��لطنة عمان ولبنان و�س��هد 
الفتتاج تناف�س��ا قويا للمنتخب��ات اظهر الالعبون 

العراقيون تفوقهم الكبري.
 حيث �س��جلوا اثني ع�رس فوزا وتعادلن وخ�سارتن 
فق��د ف��از كل م��ن عبا�س ح�س��ن على مناف�س��ه من 
تون�س وحمم��د علي عدنان على لعب ليبيا ونوري 

�س��باح على حممد زيان من م�رس ونباأ �سامي على 
التون�س��ية وادي��ان ا�س��امة عل��ى التون�س��ية وطيبة 
مه��دي على اجلزائري��ة ومعزز ظاهرعلى التون�س��ي 
ورويدا �سعد على التون�سية وزيد عالء على املغربي 
و�س��ايل عبا�س عل��ى اجلزائرية وربيع �س��باح على 
الليبي وامري ظافر على املغربي فيما تعادل ا�سيل 
ظافر وجعفر حيدر وخ�س��ارة ا�سماعيل خليل ووداد 

�سباح.
 وق��د حظي الوفد العراقي با�س��قبال جيد يف جزيرة 
جرب��ا الت��ي حتت�س��ن البطول��ة وبحف��اوة م��ن قبل 
اجلمعية التون�س��ية لل�سطرجن وممثلي وزارة ال�سباب 

والريا�سة التون�سية. 

 ي�س��عر �س��ام األرداي�س م��درب منتخب اإنكل��رتا اجلديد 
اأن هذا هو الوقت املنا�س��ب يف م�س��واره ل�سغل املن�سب 

الذي ي�سفه البع�س باملهمة امل�ستحيلة.
وت��رك األرداي���س ال��ذي عق��د اأول موؤمت��ر �س��حفي يف 
من�س��به اجلديد اأم�س الثنن قيادة �س��ندرلند خلالفة 
روي هودج�س��ون يف تدري��ب اإنكل��رتا الت��ي تعاين بعد 
اخل��روج املحب��ط م��ن كاأ���س الع��امل 2014 وبطول��ة 

اأوروبا 2016.
وكان األرداي�س )61 عامًا( حمبطًا بعد ا�س��تبعاده من 
�سغل املن�سب رغم اإجراء مقابلة مع الحتاد الإنكليزي 

قبل تعين �ستيف مكالرين يف 2006.
وبع��د ع���رس �س��نوات ي�س��عر األرداي���س بالقتن��اع اأنه 
اكت�سب خربة اإ�سافية �ست�ساعده عند �سغل املن�سب يف 
ظل وجود توقعات عالية ومتابعة اإعالمية دقيقة لكل 

�سيء.

عل��ى  الإنكلي��زي  الحت��اد  ملوق��ع  األرداي���س  وق��ال 
الأنرتنت: "هذا هو الوقت املنا�س��ب بالن�سبة يل. اأنا يف 

العمر املنا�سب واأملك اخلربة املنا�سبة".
واأ�س��اف: "اأمتن��ى اأن اأنق��ل ه��ذه اخل��ربة اإىل الفري��ق 
واجله��از الفني الذي يقود الفريق حت��ى تكون الأجواء 

�سعيدة ونحقق النجاح".
ومن املتوقع اأن يواجه األرداي�س اأ�س��ئلة حول تف�سيله 
للع��ب كرة الق��دم املبا�رسة وهو الأمر ال��ذي كلفه عدم 
متديد عقده مع و�س��ت هام يونايت��د بعدما قاد الفريق 

يف الفرتة بن 2011 و2015. 
و�س��عرت جماهري �س��ندرلند بامتنان اأكرب لألرداي�س 
الأول  اأكتوبر/ت�رسي��ن  يف  املن�س��ب  ت��وىل  بعدم��ا 
املا�س��ي وكان الفري��ق يحت��ل املركز قب��ل الأخري يف 
ال��دوري املمت��از وق��اده للبق��اء بينه��ا هب��ط غرمي��ه 

نيوكا�سل يونايتد.

ميسي يواجه أزماته بتقليعة جديدةغضب عارم وسخط في نابولي على هيغواين تفوق عراقي في افتتاح البطولة العربية بالشطرنج

أالردايس: أملك الخبرة المناسبة لتدريب إنكلترا

* م���ا املهم���ات الت���ي تق���وم به���ا رابط���ة الع���راق 
للُمدربني ال�شباب ب�شكل عام؟

رابط��ة  ال�س��باب  العراقي��ن  امُلدرب��ن  رابط��ة   -
ر�سمية وم�س��جلة ولها مقر واأع�ساء موؤ�س�سين. مت 
اختياري رئي�سًا للرابطة وفقًا لِنظام الت�سويت ومت 
القبول بالجماع وقبل تويل مهام رئا�سة الرابطة، 
ب�رساحة، در�س��ت املو�س��وع ِمن جمي��ع النواحي 
وال�سخ�سيات املوؤ�س�س��ة والعاملن هم �سخ�سيات 
حمرتم��ة ج��داً وفعاًل يعمل��ون ِمن اأجل الريا�س��ة. 
وعملهم تطوعي �س��من منظم��ات املجتمع املدين 
و�س��بق يل ان عملت يف هذا املجال. وبالن�س��بة يل 
هذه العملية ت�سامنية وم�سرتكة مع جميع اأع�ساء 
الرابط��ة وم�س��اهمة ِم��ن لدن��ا يف دعم الريا�س��ة 

والريا�سين.
* ما الن�ش���اطات الريا�ش���ية التي اقامتها الرابطة 

اأثناء ُمّدة رئا�شتك لها؟

- لب��ت الرابط��ة دعوة مقدم��ة ِمن اإي��ران خلو�س 
ُمَبارات��ن بُك��َرة الق��دم لالِعب��ن الرواد يف �س��هر 
ني�س��ان املن���رسم وخ�س��نا امُلَبارات��ن يف مدينة 
قم امُلقد�س��ة وحقق فريقنا فوزين َعلى اأفغان�ستان 
واإي��ران. وحاولت جاهداً ِمن خ��الل الرابطة ومني 
�سخ�سيًا، بان اقدم الدعوة لالِعبن الرواد ِمن اأجل 
امُل�س��اركة يف ه��ذه الُبطولة. وكان هنالك تن�س��يق 
مع وزارة ال�س��باب والريا�سة ب�ساأن هذا املو�سوع 
وم��ع اللجن��ة الأوملبي��ة اأي�س��ًا. واقام��ت الرابطة 
بالتع��اون م��ع الإحّت��اد العراق��ي دورة تدريبي��ة 
فئة "دي" موؤهلة لنيل �س��هادة "ال�س��ي" الآ�سيوية 
وبرنامج هذه الدورة ُم�س��ابه لربنامج "�سي" نوعًا 
م��ا وحا���رس فيه��ا الأ�س��اتذة: حممود ال�س��يخلي، 
ماجد عبا�س، اأ�س��عد لزم، عالء عبدالقادر، �س��فيق 
جب��ل واأنا. و�س��نحاول بق��در امل�س��تطاع بعد هذه 
املرحلة ان نو�سع الهيئة العامة للرابطة وان تكون 
لدينا قرارات وتوا�سل مع موؤ�س�سات اأخرى وبرامج 
ودورات. وتهت��م ه��ذه الرابط��ة ب�س��وؤون ال�س��باب 
وبالعن�رس الن�س��وي اأي�س��ًا، وحاولنا الت�سال مع 
اخواتنا امُلدربات والإداريات ِمن اأجل ان�سمامهن 

اإىل الرابطة. ويوجد ِنظام داخلي ي�س��ع اجلميع ِمن 
ناحي��ة الن�س��اطات واإمكاناتن��ا ل باأ���س بها، لكن 
نحت��اج اإىل وق��ت لكي ُنعّرف ال�س��ارع الريا�س��ي 
باأهمية هذه الرابطة وُم�س��توى ادائها. ون�ساطنا ل 
يقت�رس َعلى اجلانب الريا�س��ي فح�سب، بل يتعداه 
اإىل اجلوان��ب الجتماعي��ة، ومنه��ا تفق��د عوائ��ل 
ال�سهداء وُم�س��اعدتهم والوقوف بجانبهم وبجانب 

الريا�سين اأي�سًا. 
* كي��ف و�س��ع املدر�س��ة التخ�س�س��ية الآن بع��د 
باملوؤ�س�س��ات  يع�س��ف  ال��ذي  امل��ايل  التق�س��ف 

احلكومية؟
- لالمان��ة، الِنظ��ام اجلدي��د للعم��ل تغري خا�س��ًة 
عندما فتح ال�س��يد وزير ال�س��باب والريا�سة جمال 
ال�س��تثمار. وبالن�س��بة لنا الناحي��ة املادية كانت 
تت��م بالدع��م املايل املقدم ِم��ن الدول��ة وحاليًا ل 
يوجد دعم كهذا بال�س��كل الذي نطمح له واعتمادنا 
الآن َعلى التمويل الذاتي. وب�رساحة، هذا الو�س��ع 
ُي�س��عب امَلهّمة، ولكن يف الوقت نف�سه يجب علينا 
ان ُنحافظ َعلى هذه الرثوات الوطنية ِمن الالِعبن. 
ويحتاج هذا الربنام��ج اإىل دعم مايل واإىل تعاون 

ُم�س��رتك ب��ن ُكّل املنظوم��ة الريا�س��ية، ولكنن��ا 
نعتمد َعلى ا�سرتاكات الالِعبن والرعاة الر�سمين 
ِم��ن �رسكات اأهلي��ة اأو غريها ونحاول ان نح�س��ل 
َعل��ى دع��م ِم��ن ه��ذا املج��ال. املدار���س املعتمدة 
الأخرى اح�س��ن ِمن حالنا، لنهم يتقا�سون رواتب 
وخم�س�س��ات ثابت��ة وجتهي��زات، بامُلقابل، نحن 
بداأن��ا بالع��د التن��ازيل يف ه��ذا اجلان��ب. وناأم��ل، 
يف املرحل��ة القادم��ة ان تكون جّي��دة يف ظل هذه 
الظروف اذا ما حاولنا ال�س��تفادة ِمن ال�س��تثمار 
ب�س��ورة �س��حيحة م��ع الدع��م الذي نح�س��ل عليه 
ِمن ال�سيد وزير ال�س��باب والريا�سة والدكتور عالء 
عب��د القادر وهما داعمان للم���رسوع ولتقوية اداء 
املدار�س التخ�س�سية ل �سيما بعد النتائج الأخرية 
ووج��ود 11 لِعب��ًا ِم��ن املدر�س��ة مّثل��وا ُمنتخ��ب 
اأ�سبال العراق ويوجد عددا ِمن لِعبينا مع ُمنتخب 
النا�س��ئن اأي�س��ًا. اعتقد، ان لهذا امل���رسوع اأهمية 
كب��رية ونتمّن��ى ان ل تك��ون الأم��ور املالي��ة هي 

العائق اأمام توقف ن�ساطات املراكز الوطنية.
* بو�س��فك حُمل��اًل فني��ًا مُلباريات ال��دوري كيف 

تقيم دورينا يف املو�سم املن�رسم؟

- اأعتق��د، كان ال��دوري امُلمت��از مرحلة ا�س��تعداد 
للفرق التي تاأهلت ل��دوري النخبة وتطّورت الفرق 
ِم��ن ناحية الأداء وامُل�س��توى الب��دين. وظهر جنوم 
ُجدد يف ال�س��احة وُكّل هذه عوامل اإيجابية افرزها 
ب��ن  التواف��ق  دوري املو�س��م املن���رسم. عملي��ة 
اللجان العاملة يف جلنة امُل�سابقات وتنظيم العمل 
والتوقيت��ات وجناح النق��ل التلف��ازي وهو جانب 
ُمه��م ج��داً وكان متوافق��ًا م��ع الإحّت��اد والقنوات 
الناقلة للُمباريات و�سيتو�س��ع العمل بالن�س��بة لهم 
خ��الل املرحل��ة امُلقبل��ة. منظوم��ة اأم��ن املالعب 
واجلماه��ري وال�س��يطرة َعلى اأعمال ال�س��غب ونحن 
بحاجة لت�س��افر ُكّل اجلهود، ول نن�سى ان اأّي خلل 
�س��يوؤدي اإىل تعطل �س��ري الدوري وف�س��له. ونتمّنى 
ِمن ال�رسط��ة الإحّتادي��ة ووزارة الداخلية والقوات 
الأمني��ة ان ي�س��اندوا ال��دوري دائم��ًا. جنحن��ا يف 
انه��اء الدوري بالرغم ِمن ح��دوث بع�س التعرثات 
والآراء امُلختلفة، ولكن اجلميع �س��اهموا يف جناح 
العم��ل ِمن خالل الطرح الإيجابي. ويجب ان توؤخذ 
الأم��ور الإيجابية بنظر العتبار والأمور ال�س��لبية 

ُتقيم ب�سورة �سحيحة يف املرحلة القادمة. 

نيوزيلندا راضية
حقيبة وغيرها زعالن!

ريو

 ت�ش����عر البعثة الأوملبية النيوزيلندية بالر�ش����ا عن الإعا�شة يف 
اأوملبي����اد ري����و دي جان����رو رغم اأن جارتها اأ�ش����راليا رف�ش����ت 

النتقال للإقامة يف القرية الأوملبية.
ورف�ش����ت البعث����ة الأ�ش����رالية احل�ش����ول على اأماكنه����ا وقالت 

رئي�شتها كيتي �شيلر اإن العا�شة "لي�شت اآمنة اأو جاهزة".
وقال����ت البعث����ة الإيطالية اأي�ش����ا اإن بع�ض املناط����ق يف القرية 
الأوملبي����ة غر جاه����زة واإنها ا�ش����طرت لتعيني عم����ال من اأجل 
بعث����ة  لك����ن روب وادل رئي�����ض  باإ�ش����لحات عاجل����ة.  القي����ام 
نيوزيلندا قال اإنه �ش����عيد بالإعا�شة حتى رغم اأن م�شوؤولني يف 

البعثة عملوا مع املنظمني من اأجل رفع م�شتواها.
وو�ش����ل وادل وفريق من ع�شرة م�ش����وؤولني اإىل ريو الأ�شبوع 
املا�ش����ي ووج����دوا اأي�ش����ا م�ش����اكل تتعلق بال�ش����رف ال�ش����حي 

والكهرباء لكنهم جنحوا يف حلها يف الوقت املنا�شب.
وقال بطل التجديف يف اأوملبياد �ش����يدين: "�ش����عرنا بالإحباط 
لأن القري����ة الأوملبية مل تكن جاهزة مثلما يجب عندما و�ش����لنا 
ومل يك����ن الأم����ر �ش����هل." واأ�ش����اف: "فريقنا بذل جه����دا كبرا 
لإجناز املهمة. اأنا �ش����عيد لأن اأقول اإنه بف�ش����ل تخطيط الفريق 
النيوزيلن����دي وعلقات����ه القوي����ة وبع�����ض العمل ال�ش����اق نحن 
م�ش����تعدون ل�ش����تقبال اأول ريا�شيني ي�ش����لون اإىل هنا." وقال 
كارل����و مورنات����ي رئي�����ض البعث����ة الإيطالي����ة اإن بع�����ض اأجزاء 
القرية الأوملبية غر جاهزة ل�شت�ش����افة الريا�شيني حني جرى 
افتتاحه����ا. واأ�ش����اف رئي�����ض البعثة يف بيان: "�ش����من املناطق 
الت����ي مل ينت����ه العمل فيها بعد عدة �ش����قق يف املبن����ى 20 الذي 
ت�ش����تخدمه ايطالي����ا وتع����ني علين����ا تعي����ني عمال واأخ�ش����ائيني 
كهرباء وعمال �ش����رف وبناء خلل الأيام القليلة املا�شية حتى 
تك����ون اأماكن اعا�ش����ة الريا�ش����يني يف ظروف طبيعية باأق�ش����ى 

�شرعة ممكنة."
و�شت�شت�ش����يف القري����ة الأوملبية التي �ش����يدت حديث����ا اأكرث من 
واأكرث  31 مبنى  ريا�ش����ي وم�ش����وؤول ومتطوع يف  األف   18
من 3600 �ش����قة خلل الألعاب الأوملبية يف الفرة من 5-21 
م����ن  اخلا�ش����ة  الحتياج����ات  ذوي  واألع����اب  اآب  اأغ�ش����ط�ض/ 
اأيلول. واعرف املنظمون بوجود م�ش����اكل  �ش����بتمرب   7-18
وتعه����دوا ب����اأن العم����ال: "�ش����يعملون على مدار 24 �ش����اعة يف 

اليوم حتى حل امل�شاكل".
وكان ماهي دري�ش����ديل بط����ل التجديف يف اأوملبي����اد لندن اأول 
ريا�ش����ي نيوزيلن����دي ي�ش����ل القري����ة الوملبي����ة واأعلن ر�ش����اه 
ع����ن م�ش����توى العا�ش����ة. وكت����ب دري�ش����ديل يف ح�ش����ابه عل����ى 
ان�ش����تجرام: "نح����ن يف ري����و! نح����ن اأول م����ن ي�ش����ل القري����ة 

الوملبية من اأي دولة واأول من مير من البوابات!"
واأ�ش����اف: "كل �ش����يء جيد.. هناك بع�ض اللم�ش����ات الأخرة ل 
تزال ناق�ش����ة لكن عند الو�شول ال�ش����اعة اخلام�شة �شباحا يف 
ي����وم افتتاحه����ا ل ميك����ن اأن تتوق����ع اأن تك����ون مثالي����ة. املحطة 

القادمة مكان اقامة مناف�شات التجديف." 

 مازالت الريا�ش���ة العراقية تعي�ض الزمات التي 
تع�ش���ف به���ا يف مرحلتها النتقالية وما �ش���عف 
اجلوان���ب الإدارية والفني���ة والبحث عن الطرق 
الت���ي تعيد له���ا بريقه���ا ونتائجها وُم�ش���توياتها 
العالي���ة. )اجلورن���ال( كان���ت يف ملعب ال�ش���عب 
الدويل والتقت باللِعب الدويل ال�شابق واملحلل 
لرعاي���ة  التخ�ش�ش���ية  املدر�ش���ة  وُمدي���ر  الفن���ي 
مواه���ب ُكَرة الق���دم ب�ش���ام روؤوف حميد ليجيب 
ع���ن اأ�ش���ئلتنا يف ه���ذا احل���وار ال�ش���حفي الذي 

تطالعونه يف ال�شطور التالية. 
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