
 ح��دد مدرب املنتخب االوملبي بك��رة القدم عبد الغني �شهد 
القائم��ة النهائية لالعب��ي الفريق مع ارق��ام فانيالتهم يف 
اوملبي��اد ري��ودي جانريو التي تنطل��ق يف الرابع من ال�شهر 
املقبل وهي كاالت��ي: -1 فهد طالب -2 اأحمد ابراهيم -3 
هوب��ري م�شطفى -4 م�شطفى ناظم -5 علي فائز -6 علي 
عدنان -7 حم��ادي احمد-8 مهند عب��د الرحيم-9 مهدي 
كام��ل -10 عل��ي ح�شن��ي -11همام ط��ارق -12 حممد 
حمي��د -13 �شريك��و ك��رمي -14�شعد ناط��ق -15�رضغام 
مه��اوي  -17ع��الء  االم��ري  عب��د  �شع��د   16- ا�شماعي��ل 
-18 اجم��د عط��وان والالعب��ون االربع��ة  خ��ارج القائمة 
عل��ى املدرج��ات للط��وارئ : -19 حمم��د معن-20ب�ش��ار 
ر�ش��ن -21عمار عب��د احل�شني -22 ك��رار ابراهيم ..وغادر 
الالعبون الثالثة املبع��دون وهم حمزة عدنان وعبد القادر 
طارق وح�شني علي الربازيل حيث من املتوقع و�شولهم اىل 

بغداد اخلمي�س.
ختام املع�شكر الربازيلي

ويختت��م منتخبنا االوملبي اخلمي���س مع�شكره التدريبي يف 
مدين��ة �شاوباولو الربازيلية يف اط��ار ا�شتعداداته الوملبياد 
ري��و دي جان��ريو الت��ي تنطل��ق يف الراب��ع م��ن اب املقب��ل 
و�شيتوج��ه فريقن��ا اجلمع��ة اىل مدين��ة برازيلي��ا حت�ش��ريا 
مناف�ش��ات  يف  الدمن��ارك  م��ع  االوىل  مبارات��ه  خلو���س 
املجموع��ة االوىل التي ت�شمه اىل جان��ب الربازيل وجنوب 

افريقيا.
والغى اجلهاز التدريب��ي بقيادة عبد الغني �شهد اخر مباراة 
جتريبي��ة والت��ي كانت مق��ررة االربعاء م��ع فريقباملريا�س 
الربازيل��ي خوفا عل��ى الالعبني من اال�شاب��ات وحل�شابات 
اخ��رى ارت��اأى �شهد ع��دم ك�شفها امام الربازي��ل احد اطراف 
جمموعتن��ا االوملبية ليكتفي فريقن��ا مببارياته التجريبية 
ال�شب��ع الت��ي خا�شه��ا يف مع�شكراته التدريبي��ة اخلم�شة يف 
بر�شلون��ة اال�شبانية وميونيخ االملاني��ة وكاملار ال�شويدية 

واجلزائر و�شاوباولو.الربازيلية.
وفاز منتخبن��ا االوملبي يف 5 مباريات وتعادل يف مباراة 
وخ�رض واحدة يف مبارياته ابتداها بالفوز علىفريق �شانتا 
كلوم��ا بط��ل دوري ان��دورا بخم�شة اه��داف دون مقابل يف 
بر�شلون��ة و�شج��ل اهدافه فيه��ا عبد القادر ط��ارق و �شريكو 
ك��رمي و مهن��د عب��د الرحي��م و ب�شار ر�ش��ن ) هدف��ني( وفاز 
يف مبارات��ه الثاني��ة على اف �شي ه��ورن النم�شاوي بهدف 
واح��د ملهن��د عب��د الرحي��م يف ميوني��خ وتع��ادل م��ن دون 
اه��داف م��ع فريق زيني��ت الرو�شي وفاز عل��ى فريق كاملار 

ال�شوي��دي به��دف واح��د لعل��ي عدنان وف��از عل��ى منتخب 
اجلزائر االوملب��ي بثالثة اهداف مقابل هدفني لعلي عدنان 
وحم��ادي احمد و�شعد عبد االمري ثم خ�رض امام الفريق ذاته 
بهدف��ني دون مقابل قبل ان يخت��م مبارياته يف �شاوباولو 
بالف��وز على االوملب��ي الكوري اجلنوبي به��دف واحد ل�شعد 

عبد االمري.
حممد ريا�س يوا�شل تدريباته

وا�ش��ار عب��د ال�ش��الم خل��ف رئي�س احت��اد التجذي��ف اىل ان 
العبن��ا حممد ريا���س يوا�ش��ل تدريبات��ه �شباح��ا وم�شاء 
باأ���رضاف مدرب��ه الفرن�ش��ي فين�شنت دا�ش��اري حيث يتدرب 
داخ��ل القرية االوملبية يف قاعة اللياقة ملدة �شاعة ون�شف 
ويج��رون تدريباته��م يف البح��رية املخ�ش�ش��ة ل�شباق��ات 
التجدي��ف اذ مت ا�شت��الم الزورق ال��ذي مت �شحنة من ايطاليا 
ومت ترتيب قيا�شاته من قب��ل املدرب الفرن�شي مبا يتنا�شب 

م��ع الالعب حممد ريا�س. وبني خلف اىل ان العبنا ريا�س 
اقام مع�شكرا تدريبيا ملدة �شهرين يف مر�شيليا الفرن�شية مع 
مدرب��ه دا�شاري ا�شتعدادا لل�شباق��ات التي تبدا يف  ال�شاد�س 
م��ن اب اذ يتناف�س العبنا  يف �شباق الفردي الثقيل مل�شافة 

٢٠٠٠ م مب�شاركة ٣٢  دولة .
واو�ش��ح رئي���س احت��اد التجذي��ف  اىل ان الالع��ب يت��درب 
بوح��دة تدريبي��ة م�شائية بجه��از التجدي��ف االر�شي داخل 
القري��ة االوملبية ويف ال�شباح يتوج��ه اىل بحرية التجديف  
التي تبعد عن القرية االوملبية  م�شافة �شاعة وربع ال�شاعة

و�ش��ول وف��د اجل��ودو وي�ش��ل اخلمي���س  اىل الربازي��ل وف��د 
اجل��ودو املوؤلف من امل��درب  احمد جا�ش��م والالعب ح�شني 
عل��ي ح�شني بعد ان انه��وا مع�شكرا تدريبي��ا يف فرانكفورت 
االملاني��ة ا�شتغ��رق ثالث��ة ا�شابي��ع . وقال امل��درب جا�شم: 
ان العبن��ا ا�شتف��اد كث��ريا من اج��واء املع�شكر ال��ذي ا�شتمل 

عل��ى وحدات تدريبي��ة �شباحية وم�شائي��ة وخا�س خاللها 
ن��زاالت جتريبية مع العبني من خمتل��ف االندية االملانية. 
وا�شار جا�ش��م اىل انه ركز خالل املع�شكر على عاملي القوة 
واللياق��ة البدني��ة لتجهيز الالع��ب واعداده ب�ش��كل منا�شب 
قائ��ال انه بانتظار اج��راء قرعة م�شابقة اجل��ودو يف الرابع 
من اب املقبل حيث تبداأ النزاالت بعد اربعة ايام من ذلك يف 
ري��و دي جانريو و�شنتعرف خالله��ا على من يقابله ح�شني 
يف الدور االول من امل�شابقة التي تنطلق يف الثامن من اب.
وب��ني جا�ش��م ان معنوي��ات الالعب ح�شني عالي��ة جدا وهو 
يت��وق اىل تق��دمي م�شتويات جي��دة يف املناف�شات االوملبية 
ل��وزن اقل م��ن 81 كغم  لكن ذل��ك كله ين�ش��ب على نتيجة 
القرع��ة الت��ي ياأم��ل ان تاأت��ي من�شجم��ة م��ع طموحاتن��ا 
الت��ي التقف عند ح��د معني برغ��م �شعوبة وق��وة الالعبني 

امل�شاركني يف املناف�شات من خمتلف دول العامل.

 حقق منتخبنا ال�شبابي فوزا على املنتخب 
االي��راين الذي يعترب اقوى ف��رق املجموعة 
لكن ا�شتطاع لي��وث الرافدين ان يزرعو يف 
مرماه 33 كرة مقابل 29 �شمن مناف�شات 
بطولة ا�شيا لل�شب��اب بكرة اليد املوؤهلة اىل 

نهائيات كا�س العامل يف اجلزائر 
وق��دم منتخبن��ا ال�شباب��ي مب��اراة كب��رية 
ح���رض  ال��ذي  اجلمه��ور  امتع��ت  وجميل��ة 
م��ن  والعب��ني  متابع��ني  وم��ن  املب��اراة 
منتخب��ات اخرى حيث لعب فريقنا بطريقة 
هجومي��ة رائع��ه وا�شتط��اع ان يك��ون ه��و 
البادئ بالت�شجي��ل ويف نف�س الوقت كانت 
دغاع��ات الفري��ق االي��راين �شلب��ة للغاي��ة 
لكن خفة العبن��ا ماجد عبدالر�شا اربكتهم 

وا�شتط��اع ان ي�شج��ل احل�ش��ة االك��ر م��ن 
االه��داف اما جا�ش��م غفار ه��و االخر الذي 
�شكل م�ش��در خطورة عل��ى الفريق االيراين 
بتحركات كابنت الفري��ق ح�شني عبداالمري 
وبقي��ة الالعبني كان��و مب�شت��وى امل�شوؤلية 
وفعال جنح��وا بتطبيق وتعليم��ات الكابنت 
حيدر غ��ازي الذي عرف كي��ف يتعامل مع 
املباراة حيث قام يف ال�شوط الثاين بتوجيه 
الالعبني بقتل الهجمة وتاخري اللعب و�شط 
�شاح��ة الفريق االيراين وهذا مازعج الفريق 
االي��راين وراح يهاج��م ويقرتب من العبينا 
لك��ن ذكاء ماج��د عبدالر�ش��ا ا�شتط��اع ان 
ينهزم من بني املدافعني االيرانيني وي�شجل 
ع��دد من االهداف اجلميلة وبحركات اجمل 
واحلم��دهلل حتقق الفوز بجه��ود اجلميع من 

كادر تدريبي واداري والعبني.
احلار�س امري فرحان جنم املباراة

ام��ا حار�شن��ا ال�ش��اب ام��ري فرح��ان ق��دم 
مب��اراة كب��رية وا�شتط��اع ان ينق��ذ مرماه 
م��ن اهداف حمققة كم��ا رد اكر من هجمة 
انفرادية لالعب��ني االيرانني وكانه ا�شد يف 
املرمى وفعال كان ا�ش��دا و�شدا اميننا وهذا 
احلار���س اعطى الثق��ة الكاملة لالعبينا يف 
تلك املب��اراة وبتوجيهات مدرب��ه الكابنت 
و�ش��ام فا�شل امل�شتمرة م��ن بداية املباراة 

وحتى نهايتها.
ح�شور مميز

ح�رض مب��اراة منتخبنا ال�شبابي مع نظريه 
بن��ت  �شمي��ة  االم��رية  قاع��ة  يف  االي��راين 
احل�شني امل��درب القدير قتيبة احمد وحممد 
دري��ول واملدرب ال�شلوي عامر طالب وعدد 
م��ن العبات منتخبنا بكرة ال�شلة وكرة اليد 
�شابق��ا والزمي��ل االعالمي حمم��د ابراهيم 
النا���رض وجمي��ع ه��ذه اال�شم��اء وقفت مع 

املنتخ��ب وت�شجع��ه طيلة �شوط��ي املباراة 
بالته��اين  قام��و  املب��اراة  نهاي��ة  وبع��د 
لكاف��ة الالعب��ني واملدرب��ني وعم��ت قاعة 
املب��اراة احتف��االت العبين��ا مع ع��دد من 
اجلمه��ور العراقي ال��ذي ح�رضوا مب��وؤازرة 
االن  وحل��د  االوىل  مبارت��ه  م��ن  الفري��ق 
وبعده��ا ق��دم رئي�س االحت��اد �ش��الم عواد 
وعبد ناج��ي رئي�س الوف��د العراقي التهاين 
للفري��ق وال��كادر وق��ال �ش��الم ع��واد اوال 
احلم��دهلل وال�شكر هذا ماح�شدناه من خالل 
املع�شك��رات واملباريات واه��دي هذا الفوز 
اىل ال�شع��ب العراق��ي واىل رئي���س واع�شاء 
اللجن��ة االوملبية الوطني��ة العراقية وفعال 
تفوقن��ا يف ه��ذه املب��اراة برغ��م �شعوب��ة 
املب��اراة لكون الفريق االي��راين فريق قوي 
جدا والي�شتهان به وان �شاهلل القادم اف�شل 

يف املباريات املقبلة.
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رياض يواصل وحداته التدريبية

معسكر األولمبي ينتهي اليوم وشهد يعلن قائمته األخيرة ألولمبياد ريو

 قال م�شاع��د للرئي�شة الربازيلي��ة املوقوفة عن العمل 
ديلم��ا رو�شيف اإنه��ا قررت عدم ح�ش��ور حفل افتتاح 
دورة االألع��اب االأوملبي��ة ري��و 2016 وذل��ك بعد يوم 
م��ن قولها يف مقابل��ة اإنها لن تقوم ب��دور ثانوي مع 

الرئي�س املوؤقت مي�شيل تامر.
وتلق��ت رو�شي��ف الت��ي تواج��ه م�شاءل��ة قانوني��ة قد 
تف�ش��ي اإىل عزله��ا وتاأكي��د بق��اء تام��ر يف من�شب��ه 
بع��د �شهر م��ن االآن دعوة حل�شور احلف��ل الذي �شيقام 
با�شتاد ماراكان��ا و�شيعلن خالله تامر افتتاح الدورة 

يوم اخلام�س من اأغ�شط�س/ اآب.
وقال م�شاعد رو�شيف لرويرتز "لن حت�رض."

كان��ت رو�شي��ف قال��ت يف مقابل��ة م��ع رادي��و فرن�شا 
ال��دويل اإنه��ا ال تن��وي ح�ش��ور االأوملبي��اد يف "مركز 

ثانوي".
وق��ال متحدث با�شم تامر النائب ال�شابق لرو�شيف اإنه 
يرح��ب بح�شورها افتتاح الدورة لكن لي�س اإىل جواره 

يف مق�شورة كبار ال�شخ�شيات.
وق��ال املتح��دث مار�شي��و دي فريتا���س يف ر�شال��ة 

لرويرتز: "�شتكون يف املدرجات باالأ�شفل."
احلف��ل  الزعيم��ني  ح�ش��ور  اإن  دبلوما�شي��ون  وق��ال 

�شي�شبب حرجا لكبار ال�شخ�شيات االأجنبية.
وتعتقد رو�شيف باأنه �شواء يف ظل امل�شاءلة اأو عدمها 

فاإنها ت�شتحق اأن تكون حا�رضة.
وقالت لرادي��و فرن�شا اإن حكومته��ا وحكومة الرئي�س 
ال�شاب��ق وقدوته��ا ل��وال دا �شليفا زعيم ح��زب العمال 
بذلت��ا معظ��م اجله��ود للف��وز با�شت�شاف��ة االأوملبياد 

واإن�شاء البنية التحتية للحدث الريا�شي العاملي.
ويق��ول خ�ش��وم رو�شي��ف اإنه��ا م�شوؤول��ة ع��ن قيادة 
الربازي��ل الأ�ش��وء رك��ود اقت�ش��ادي من��ذ الثالثينيات 
م��ن القرن املا�شي وا�شتفادت م��ن ف�شيحة ف�شاد يف 
�رضكة برتوبرا�س النفطية و�شفت باأنها اأكرب ف�شيحة 

على االإطالق يف البالد.

 اأعلن العب التن�س ال�شوي�رضي روجيه فيدرير، اأنه لن ي�شارك يف دورة 
االألعاب االأوملبية التي �شتنطلق ال�شهر املقبل، يف ريو دي جانريو، 

واإنهاء مو�شمه عند هذا احلد.
"في�س  ب�شبكة  الر�شمية  �شفحته  على  بياًنا،  الالعب  ون�رض 
من  اأمتكن  لن  اأنني  الإع��الين  كثرًيا  "حمبط  فيه:  قال  بوك"، 

ا عما تبقى من  متثيل �شوي�رضا يف اأوملبياد ريو. �شاأغيب اأي�شً
املو�شم".

وا�شت�شارة  اخليارات  كل  درا�شة  "بعد  فيدرير:  وتابع 
مو�شم  الإنهاء  �شعبا  ق��راًرا  اتخذت  وفريقي،  اأطبائي 

تعايف  لعملية  حاجتي  ب�شبب  يل  بالن�شبة   2016
هذا  لها  خ�شعت  التي  الركبة  جراحة  عقب  مطولة 

باأنه  االأطباء  "ن�شحني  الالعب:  واأ�شاف  العام". 
اإذا ما كنت اأريد موا�شلة اللعب دون اإ�شابات 

اأن  فاإنه يجب  اأرغب  كما  اأخرى،  ل�شنوات 
الالزم  الوقت  وج�شدي  ركبتي  اأمنح 

فيدرير:  واأردف  للتعايف". 
بقية  عن  "الغياب 

م��ن��اف�����ش��ات 
ال����ع����ام اأم����ر 

�������ش������ع������ب. 
للتن�س  ح��ب��ي 

وامل���ن���اف�������ش���ة 
وال�����ب�����ط�����والت 
ول���ل���ج���م���اه���ري 
���ش��ي��ظ��ل دائ��م��ا. 

اأن������ا م��ت��ح��م�����س 
اأي  م������ن  وق�����ت اأك����������ر 

واأخطط لتخ�شي�س كل طاقتي للعودة قويا 
و�شحيا للعب التن�س يف 2017".

ح��ط الطائر االخ�رض، يف مط��ار القاهرة الدويل، وهو 
يحم��ل ب��ني جناحيه، ابط��ال التح��دي، والتغلب على 
الع��وق، رج��ال ون�ش��اء اللجن��ة الباراملبي��ة الوطني��ة 
العراقي��ة، وه��م ميثل��ون خمتل��ف املنتخب��ات، وبعد 
اك��ر من ارب��ع �شاع��ات كامل��ة وبا�شل��وب غري ودي 
م��ن رجال املط��ار، مت ال�شم��اح للوفد بعب��ور خطوط 
االم��ن واالمان يف املط��ار حيث ينتظرن��ا اال�شدقاء 
م��ن اللجن��ة الباراملبي��ة الوطني��ة امل�رضي��ة، خارج 
ا�ش��وار املط��ار، والبد م��ن التاكيد ب��ان �شلطة املطار 
�شمح��ت بعبور من كان معن��ا على الطائرة نف�شها، اال 
وف��د الباراملبي��ة العراقية الذي ح���رض مبوافقة امنية 
وبع��د ح�شول��ه على تا�ش��رية الدخ��ول، م��ن ال�شفارة 
امل�رضي��ة يف بغداد، اذ كان املوق��ف بعيدا عن الذوق 

الع��ام والكيا�ش��ة والرتحيب بال�شي��ف العراقي، الذي 
بق��ى ل�شاعات طوال يف املطار وه��و يفرت�س االر�س، 
رغم كونه��م معاقني وت�شك��وا اج�شاده��م الهزيلة من 
التقرح��ات العديدة واملختلفة.  وبعد جهد جهيد �شمح 
للوف��د مبغادرة قاعة االنتظ��ار اىل حيث الهواء الطلق 
واحلري��ة خارج ا�شالك املطار، وكانت عالمات الفرح 
تغط��ي الوج��وه وكانهم جميع��ا ح�شل��وا على اطالق 

�رضاح من احلجز الق�رضي.
                  فندق وقاعات مترين رائعة 

وقال الدكت��ور احمد العاين، الذي �شبق وان ح�رض اىل 
القاهرة قبل الوفد لتهيئة خمتلف االمور، بانه حر�س 
ومن خالل توجيه املكتب التنفيذي للجنة الباراملبية 
على اختيار مكان ال�شكن ليكون قريبا جدا من اماكن 
التدري��ب واللقاءات الثنائية، وانه مكان يليق بالوفد، 
وفعال كان فندق ال�شكن رائعا وحديثا، ويحتوي على 

كل ما يحتاجه الوفد من قاعات وغري ذلك.

طالب��ت حمل��ة اإلكرتوني��ة عل��ى االنرتن��ت؛ مب�شارك��ة 
الع��داءة الرو�شي��ة يولي��ا �شتيبانوفا، الت��ي اأبلغت عن 
الريا�شي��ني الرو���س الذي��ن تعاط��وا املن�شط��ات، يف 
اأوملبي��اد ري��و دي جان��ريو املقررة ال�شه��ر املقبل يف 
الربازي��ل. ووق��ع عل��ى احلملة م��ا يقرب م��ن 21 األف 
�شخ���س. وطال��ب كاج بيوتري، م��ن مدين��ة درام�شتاد 
االأملاني��ة، منظ��م احلمل��ة، م��ن توما���س ب��اخ رئي�س 
اللجنة االأوملبية الدولية، باإعادة النظر يف القرار التي 
اأ�شدرت��ه اللجنة، اأول اأم�س االأحد، مبنع �شتيبانوفا من 

امل�شارك��ة يف االأوملبي��اد الت��ي �شتقام ال�شه��ر املقبل 
بعدما تعاطت املن�شطات يف وقت �شابق.

و�شاع��دت �شتيبانوفا، الع��داءة يف �شباقات 800 مرت 
وزوجه��ا، يف الك�ش��ف عن تف�ش��ي تعاط��ي املن�شطات 
برعاي��ة الدول��ة يف رو�شي��ا، خالل فيل��م وثائقي اأذيع 

على التليفزيون االأملاين يف 2014.
وكان االحت��اد ال��دويل الألع��اب القوى، ق��د وافق على 
م�شاركته��ا يف مناف�ش��ات اأوملبي��اد ريو، لك��ن اللجنة 

االأوملبية الدولية اأوقفتها.

فيدرير يصدم عشاقه في بيان ديلما روسيف ترفض دعوة لحضور افتتاح األولمبياد
على فيسبوك

إجراءات تعسفية في مطار القاهرة

األبطال يفترشون األرض واآلخرون يمرون بسالم

السورية مارديني..
حقيبة الوجه المضيء باألولمبياد

ريو

 �سيتحول احللم الأوملبي للمهاجرة ال�سورية ي�سرا مارديني، والتي 
تقيم يف برلني، اإىل حقيقة يف غ�س���ون اأيام قليلة، حيث تتوجه هي 
ومدربه���ا �س���فني �س���بانكرب�س، اإىل ريو دي جانريو، للم�س���اركة يف 

الأوملبياد.
و�سيكون هناك العديد من املهام ال�سحفية لل�سباحة ال�سابة، بجانب 
امل�ساركة يف �سباق 100 مرت فرا�سة، و100 مرت حرة، بعدما تلقت 
دع���وة م���ن حمط���ة "اإي���ه اأرد دي" للح�س���ور اإىل ال�س���تديو لتحليل 

مناف�سات ال�سباحة خالل الأوملبياد.
واأرادت حمط���ة "اإي���ه اأرد دي" تخ�س���ي�س كام���ريا ملتابع���ة رحل���ة 
ماردين���ي اإىل الربازي���ل، لك���ن �س���بانكرب�س رف�س ذل���ك يف حماولة 
حلماية ال�سباحة ال�سابة، من وهج و�سائل الإعالم باعتبارها الوجه 

امل�سيء لفريق املهاجرين يف الأوملبياد.
ومل يك���ن م���ن املفاج���اأة، اأن ماردين���ي اأ�س���بحت معروفة ب�س���دة منذ 
اأن فتح���ت اللجنة الأوملبي���ة الدولية الباب اأمام م�س���اركة املهاجرين 
يف اأوملبي���اد ريو دي جان���ريو، وبعينان لمعتان وحما�س ال�س���باب 
واإج���ادة تام���ة للغ���ة الإجنليزي���ة بات���ت ماردين���ي منوذج���ا مثالي���ا 

للريا�سيني املهاجرين.
وقال���ت مارديني: "الكثري م���ن النا�س يعتربوين م�س���در اإلهام، ول 
اأري���د اأن اأخي���ب اأملهم. املهاجرون لي�س���وا فقط �س���حايا. ميكننا اأن 

نفعل �سيًئا ما ونحقق �سيئا ما".
وبات���ت ماردين���ي، رمزا لالأم���ل وجذبت اهتمام و�س���ائل الإعالم من 
خ���الل ق�س���تها الدرامي���ة يف الهروب من �س���وريا، حي���ث قفزت هي 
و�س���قيقتها م���ن القارب من اأج���ل دفعه اإىل الأم���ام يف بحر اإيجه بني 
تركي���ا واليون���ان بعدما كان مه���دًدا بالغرق حيث اكت���ظ باملهاجرين 

الذين يحاولون الفرار من احلرب الأهلية يف �سوريا.
وانته���ت ملحم���ة ماردين���ي، يف برلني ومن���ذ ت�س���رين ثان/نوفمرب 
املا�س���ي، باتت جزءا من نادي لل�سباحة يف �سبانداو غرب العا�سمة 

الأملانية.
مل يك���ن هن���اك اأي تفك���ري يف البداي���ة يف ت�س���كيل فري���ق اأوملبي من 
املهاجرين، لكنها مع ت�سعة ريا�سيني اآخرين مت تاأكيد م�ساركتهم يف 
الثالث من حزيران/يونيو املا�س���ي، من بينهم ال�سباح رامي اأني�س 

من �سورية، الذي فر اإىل بلجيكا.
وتلقت مارديني اأكرث من 1000 طلب لإجراء مقابلة �سحفية معها، 
بعدما اأ�سبحت ذات �سهرة وا�سعة على �سبكة "في�س بوك" للتوا�سل 
الجتماع���ي، وكتب���ت له���ا طالب���ة اإيطالية تخربه���ا باأنها املو�س���وع 
الرئي�س���ي يف واجبها املنزيل، حتى اأن هوليود تبنت معاناتها ويتم 

التجهيز لفيلم �سينمائي يحكي ق�ستها.
وقال���ت ماردين���ي: "لقد كره���ت الأمر يف بع�س الأحيان، ال�س���غوط 
كان���ت هائل���ة". و�سين�س���ب يف ري���و دي جانريو،تركي���ز ماردين���ي 
على ال�س���باحة، لكن رغم اأنها تدربت لنحو 30 �س���اعة اأ�سبوعًيا منذ 
ت�س���رين ثان/نوفم���رب املا�س���ي، لكن ابتعاده���ا عن ال�س���باحة لنحو 
عام���ني خالل رحلتها للفرار من �س���ورية، تعن���ي اأنها من غري املرجح 

اأن تفلت من امل�ساركة يف ت�سفيات ال�سباحة الأوملبية.
وب���داأت ماردين���ي بالفعل حتل���م باأوملبي���اد طوكي���و 2020: "اأحلم 
مبيدالي���ة ذهبي���ة مث���ل اأي ريا�س���ي اآخ���ر"، ورمبا ت�س���نح الفر�س���ة 
ملاردين���ي لتمثي���ل بالدها يف اأوملبي���اد طوكيو، مثل كل الريا�س���يني 

الأخرين...

 بغداد- عدنان لفتة
المنسق االعالمي للبعثة االولمبية الى البرازيل

عّمان -ساجد سليم - موفد االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية

القاهرة – عادل العتابي
موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

ضمن تصفيات آسيا للشباب بكرة اليد 

شباب العراق يهزمون إيران في أقوى مباريات المجموعة
جدل المالعب

حملة تطالب بمشاركة العداءة ستيبانوفا في ريو


