
 ب��داأ املنتخ��ب االوملب��ي لك��رة الق��دم تدريباته ال�س��بت يف 
العا�س��مة برازيليا التي تقع �س��مايل غرب��ي ريودي جانريو 
بنح��و 1000 ك��م تقريب��ا حي��ث اكتمل��ت �س��فوف الفري��ق 
بالتح��اق ثالثي فري��ق ريزا�س��بور الرتكي عل��ي فائز وعلي 
ح�سني و�رضغام ا�سماعيل الذين ا�سطحبهم املدير االداري 

عبد الكرمي فرحان من املانيا اجلمعة.
وكان يف  برازيلي��ا  اإىل  اجلمع��ة  م�س��اء  منتخبن��ا  وو�س��ل 
ا�س��تقباله باملط��ار ال�س��فري العراقي يف الربازيل ار�س��د عمر 
ا�س��ماعيل ورئي���س البعث��ة العراقي��ة �رضمد عب��د االله وعدد 
كب��ري من افراد اجلالية العراقية حيث رحبوا باع�س��اء الوفد 
االوملبي معربين عن ثقتهم بالالعبني ومدربيهم يف الظهور 

ب�سورة ايجابية يف التجمع االوملبي الكبري.
ويقي��م الفريق االوملب��ي يف فندق رويال تولي��ب اإىل جانب 
املنتخب��ني الدمنارك��ي واجلنوب افريقي وق��رر املدرب عبد 
الغن��ي �س��هد اقامة جمي��ع الوح��دات التدريبية يف ال�س��اعة 
الثاني��ة ع�رضة والن�س��ف ظهرا بتوقي��ت الربازيل ال�ساد�س��ة 
والن�س��ف م�س��اء بتوقيت بغداد لتعويد الالعبني على اجواء 
املب��اراة االوىل م��ع الدمن��ارك الت��ي �س��تقام اخلمي���س عند 
الواح��دة ظه��را بتوقي��ت الربازيل ) ال�س��ابعة م�س��اء بتوقيت 

بغداد(.
وتبعد مالع��ب التدريب م�س��افة 50-30 دقيقة عن الفندق 
اإذ تتغ��ري التدريب��ات فيه��ا طبقا للج��دول املعد م��ن اللجنة 

املنظمة مل�سابقة كرة القدم وم�سوؤويل املجموعة االأوىل.
اكمال التح�سريات

ويح��اول اجله��از الفن��ي بقي��ادة امل��درب عب��د الغني �س��هد 
اكمال جميع التح�س��ريات للمباراة االوىل مع الدمنارك يوم 
اخلمي�س املقبل يف م�س��تهل مناف�س��ات م�س��ابقة ك��رة القدم 
يف االوملبي��اد الربازيل��ي، وق��ال حيدر جنم م�س��اعد مدرب 
املنتخ��ب االوملبي: "اإن الو�س��ع مطمئن والالعبون على امت 
اجلاهزية ومعنوياتهم عالية وخ�سو�س��ا بع��د االداء الكبري 
ال��ذي قدم��وه يف املب��اراة االخ��رية م��ع االأوملب��ي الكوري 

اجلنوبي".
وك�سف جنم اأن "اختيارات  الت�سكيلة النهائية لالعبني جاءت 
بعد نقا�سات وجل�سات عديدة بني املدير الفني الكابنت غني 
�س��هد واجلهاز امل�س��اعد ومت االختيار بدقة عالية من خالل 
ما قدمه الالعبون �سواء يف الوحدات التدريبية اأو املباريات 
التجريبي��ة حاولن��ا اأن نعط��ي فر�س��ة للجمي��ع ون�س��األ اهلل 
اأن نك��ون ق��د وفقنا يف اختي��ار القائمة النهائي��ة للمنتخب 
االوملب��ي م�س��يفا اأن الالعب��ني  الذي��ن مت اختيارهم لديهم 
الق��درة عل��ى اللعب يف اأكرث م��ن مركز وهذا مه��م جدا كذلك 
القوة البدنية التي يتمتع بها الالعبون باالإ�سافة اإىل اخلربة 
الكب��رية التي متك��ن الالعبني من تقدمي م�س��تويات طيبة ان 

�ساء اهلل".
 ون��وه امل��درب امل�س��اعد اإن الغ��اء املب��اراة التجريبي��ة مع 
باملريا���س ج��اء للمحافظ��ة عل��ى الالعبني من اال�س��ابات 
وخ�سو�س��ا لدين��ا معلومات ان مدرب منتخ��ب الربازيل هو 
كان مدرب��ا للنادي ه��ذا جانب اأما اجلان��ب الثاين قد تكون 
هنال��ك ني��ة للفري��ق الربازيلي بال���رضب املتعمد م��ن اأجل 
احل��اق ال���رضر بالعب��ي منتخبنا وهذا ي�س��ب يف م�س��لحة 

منتخب الربازيل وهناك ا�سباب كثرية اخرى.
لكنني اأود اأن ا�س��كر جميع الالعبني على الروح العالية التي 
يتمتعون بها وكذلك االن�س��باط الكبري و�س��كري اإىل رئا�س��ة 
البعثة ممثلة باالمني املايل للجنة االوملبية �رضمد عبد االله 
ورئي�س الوفد �رضار حيدر على اجلهود الكبرية التي يقدمونها 
م��ن اأجل اجن��اح مهمة منتخبن��ا االأوملبي الذي ي�س��عى بكل 
ق��وة اأن يحقق نتائج ايجابية ن�س��تطيع اأن نفرح من خاللها 
ال�سعب العراقي وخ�سو�سا نحن ن�ساهد االنت�سارات الكبرية 
الت��ي يحققها جي�س��نا البطل وح�س��دنا املقد���س املرابط يف 

جبهات القتال على اعداء االن�سانية.
مراقبة املناف�سني

وتوجه ال�سبت املدرب عبد الغني �سهد مع امل�ست�سار اال�سباين 

تيني��نت ماركيز اإىل مدين��ة اريانا التي تبع��د نحو 200 كم 
عن برازيليا مل�س��اهدة مباراة املنتخب الربازيلي الودية مع 
منتخ��ب اليابان وذلك يف اإطار متابعة الفرق املناف�س��ة يف 
جمموعتنا والتعرف على ا�ساليبها واوراقها التكتيكية، كما 
ح�رض متابعون عراقيون ملباراة منتخب جنوب افريقيا مع 
فري��ق ال�رضطة املحلية الربازيلي والت��ي انتهت بفوز الفريق 

االفريقي ب�ستة اهداف.
انطالق تدريبات اجلودو

 وانطلق��ت تدريب��ات الع��ب اجل��ودو ح�س��ني عل��ي ح�س��ني 
مبعي��ة مدربه اأحمد جا�س��م بعد �س��اعات من و�س��ولهما اإىل 
القري��ة االوملبي��ة يف ريودي جان��ريو اجلمعة حيث كان يف 
ا�ستقبالهما باملطار املدير التنفيذي للجنة االوملبية جزائر 

ال�سهالين واداري البعثة هيثم عبد احلميد.
وق��ال امل��درب احم��د جا�س��م: اإن��ه "ح��اول تخفي��ف اعب��اء 
رحل��ة الط��ريان الطويل��ة ع��ن الالعب ح�س��ني علي وال�س��عي 
الإبقائه �س��من درجة اال�س��تعداد الالزمة بدني��ا وفنيا مبينا 
انه �س��يجري وحدت��ني تدريبتني يومي��ا يف القرية االوملبية 
للو�س��ول  اجل��ودو  لتدريب��ات  املخ�س�س��ة  االماك��ن  ويف 
باال�س��تعدادات اإىل اأف�س��ل الدرج��ات قبي��ل خو���س نزاالت 

امل�سابقة".
حتديد هدف التجذيف

واأو�س��ح رئي���س احتاد التجذيف عبد ال�س��الم خلف اأن هدف 
املدرب الفرن�سي فين�س��نت دا�ساري اأن ي�سل بالالعب حممد 
ريا���س اإىل ال��دور ربع النهائي ب�س��باقات التجذيف الفردي 
الثقيل مل�س��افة ٢٠٠٠ م الذي ي�س��ارك في��ه اثنان وثالثون 
العب��ا حيث يعمل ب��كل جهده الأج��ل تطوير ق��درات الالعب 
ال�س��اب ال��ذي ال يزي��د عم��ره عل��ى 22 عاما برغم �س��عوبة 
ال�سباقات كون وزنه خفيف 72 كغم وال�سباق يف االوملبياد 
ثقي��ل ال��وزن ويحت��اج اإىل جه��ود كب��رية يف مواجهة نخبة 
م��ن اأبرز الالعب��ني يف العامل الذي��ن تاأهل ت�س��عة منهم بعد 
احرازهم املراكز االوىل يف بطولة العامل التي جرت بفرن�س��ا  
وثالث��ة من اولئك املتوجني يف بطولة العامل ب�س��وي�رضا قبل 
�سهر واحد وهوؤالء ي�سيطرون على كل بطوالت العامل ا�سافة 

اإىل الدورات االوملبية الثالث االخرية.
ويوا�س��ل ريا�س تدريباته بواق��ع وحدتني تدريبتني واحدة 
داخ��ل القري��ة االوملبي��ة والثاني��ة يف البحرية املخ�س�س��ة 
للمناف�س��ات الت��ي تبع��د مب�س��افة طويل��ة ع��ن م��كان اقامة 

الريا�سيني.

 ق��ال اعالمي برازيل��ي، اإنه دخل اال�س��تاد املعد 
ال�ست�س��افة اأوملبياد ري��و دي جانريو، بدون اأي 
ت�رضيح وق�سى هناك �س��اعتني قبل اأن يالحظه 

اأفراد االأمن.
ال�س��حفي  ماجالهي���س  اإرن�س��تو  لوي���س  وكت��ب 
بجري��دة "اأو جلوب��و": "ميكنن��ي الق��ول اإنه كان 
م��ن ال�س��هل اأن اأق��رتب م��ن االأماك��ن الت��ي م��ن 
املفرت���س اأنها حتظ��ى باإج��راءات اأمنية كافية، 

مثل املولدات الكهربائية".
ويق��ام احلف��ل االفتتاح��ي الأول بطول��ة اأوملبية 
تقام بقارة اأمريكا اجلنوبية يوم 5 ب/ اأغ�سط�س 
املقبل وت�س��تمر البطولة حتى 21 من ذات ال�سهر 

ويتوىل توفري االأمن لها 85 األف فرد.
وعلى عك�س الدورات االأوملبية ال�س��ابقة، �س��يقام 
احلف��ل االفتتاح��ي مبلعب ماراكانا لك��رة القدم، 
ب��دال من القاع��ة ال�س��غرى لالألعاب الريا�س��ية، 
والت��ي ال ت��زال اأح��د االأماك��ن الرئي�س��ية الت��ي 

�ست�ست�سيف مناف�سات االأوملبياد.
واألق��ت ال�رضط��ة الفيدرالي��ة الربازيلي��ة القب���س 
عل��ى ع�رضة اأ�س��خا�س م��ن امل�س��تبه يف قيامهم 

بالتخطيط لهجوم اإرهابي خالل االأوملبياد.
وو�س��ف وزي��ر الع��دل الربازيل��ي األك�س��ندر دي 
موراي���س املجموع��ة باإنه��ا خلي��ة اإرهابية "من 

الهواة وغري منظمة".
فيم��ا قال��ت املدي��رة العام��ة ملنظم��ة ال�س��حة 
العاملية مارجريت ت�س��ان، اإن "خماطر االإ�سابة 
بفريو���س زيكا منخف�س��ة وميكن التحك��م فيها، 
طامل��ا يج��ري اتخ��اذ اإج��راءاآت منا�س��بة، خالل 
دورة االألعاب االأوملبية ال�س��يفية التي �س��تنطلق 

يف 5 اأغ�سط�س/اآب املقبل بالربازيل."
و�رضح��ت ت�س��ان، الت��ي تق��وم بزي��ارة ر�س��مية 
لل�س��ني من��ذ 25 يوليو/مت��وز اجل��اري: "اأعرف 
اأن النا���س قلق��ة ب�س��بب زيكا وهو قل��ق م�رضوع 

للغاية".

وتابعت ت�س��ان "منظمة ال�س��حة العاملية تن�سح 
ال�س��يدات احلوام��ل اأو الراغب��ات يف االإجن��اب اأال 
ي�س��افرن اإىل اأماكن توجد فيها خماطر االإ�سابة 

بالفريو�س".
وذك��رت امل�س��ئولة الدولية: "بالن�س��بة ل��الأزواج 
الذي��ن �س��يقومون به��ذه الرحلة فم��ن ال�رضوري 

عمل اختبار لدى العودة".
وترغب ت�س��ان، يف تبديد املخ��اوف من العدوى 
اأو تف�س��ي الفريو�س خالل "ريو 2016"، وكدليل 
عل��ى ذلك، اأكدت اأنها �س��تزور الربازيل االأ�س��بوع 
املقبل. وينتقل فريو�س زيكا، بوا�س��طة بعو�س��ة 
الزاعج��ة امل�رضية التي تنقل اأي�س��ا حمى الدجن 
وفريو�س �س��يكوجنونيا، وانت�رض ب�س��كل كبري يف 

اأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي.
م��ن جانبه طال��ب االأمني العام ل��الأمم املتحدة، 
ب��ان كي م��ون، ب� "هدنة اأوملبي��ة" يف كل اأنحاء 
ال�س��يفية  االألع��اب  اقام��ة دورة  اأثن��اء  الع��امل، 

االأوملبية والبارملبية، يف ريو دي جانريو.
وق��ال بان، يف بيان: "على الرغ��م من اأن الروؤية 
الطموح��ة رمب��ا تب��دو م�س��تحيلة، ف��اإن ال��روح 
االأوملبية حتثنا على اأن نكون على قدر التحدي".
واأ�س��ار بان، اإىل اأن فكرة االأوملبياد تتعلق دائما 

بالذهاب اأبعد من احلدود املعقولة.
وتابع االأمني العام ل��الأمم املتحدة: "بنف�س هذه 

الروح اأدعو االأطراف املتنازعة للقيام بنف�س
املجهود الإ�سكات االأ�سلحة يف اأر�س املعركة".

وذك��ر ب��ان ك��ي مون، ب��اأن ه��ذه ال��دورة دخلت 
التاري��خ بالفع��ل لكونها االأوىل الت��ي تقام على 
اأرا�س��ي اأمريكا الالتينية، بخالف م�ساركة فريق 
من الالجئني بها. واأثنى بان، على هذه املبادرة 
م��ن قب��ل اللجن��ة االأوملبي��ة الدولية، م�س��ريا اإىل 
اأنها �ست�س��اهم يف تذكري اجلميع ب�رضورة القيام 
باملزيد للتعامل مع الق�س��ايا التي توؤدي لنزوح 

االأ�سخا�س، واأولها النزاع امل�سلح.
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 اأق��ر رئي�س �س��ابق الحتاد ك��رة الق��دم يف غواتيماال 
م��ن  ر�س��ى  عل��ى  بح�س��وله  اتهام��ات  يف  بالذن��ب 
اأج��ل منح عق��ود رعاي��ة اإعالمية وت�س��ويقية مربحة 
للمباريات يف اأحدث تطور يف التحقيق االأمريكي يف 

ف�ساد باالحتاد الدويل )الفيفا(.
واعرتف برايان خيمنيز بالتاآمر واالحتيال يف جل�سة 
ا�س��تماع يف حمكم��ة احتادية اأمام القا�س��ي روبرت 
ليفي. ووافق خيمنيز اأي�س��ا على م�سادرة 350 األف 
دوالر م��ن اأموال��ه. وخيمني��ز مته��م باحل�س��ول على 
ع�رضات االآالف من الدوالرات يف �س��ورة ر�سى مقابل 
اج��ازة مباري��ات "ودي��ة" لعبها منتخ��ب جواتيماال 
لك��رة الق��دم واأي�س��ا م��ن اأج��ل من��ح عق��ود للحقوق 
االإعالمية ملباريات الفريق يف ت�سفيات كاأ�س العامل 
ل�رضك��ة ميدي��ا وورل��د للت�س��ويق الريا�س��ي. و�رضكة 
ميدي��ا وورلد تابعة الإمياجين��ا يو.اإ�س وهي فرع من 
جمموع��ة اإمياجين��ا االإ�س��بانية االإعالمي��ة العمالقة. 

وقالت وزارة العدل االأمريكية يف الدعوى الق�س��ائية 
"على مدار �سنوات حولت ميديا وورلد هذه الر�سى من 
ح�س��اباتها يف البنوك االأمريكية اإىل املتهم و�رضيكه 
وكثريا ما ا�س��تخدمت و�س��طاء يف الوالي��ات املتحدة 

وغواتيماال."
ومل يت�س��ن عل��ى الف��ور االت�س��ال باملحام��ني الذين 
ميثل��ون خيمنيز للتعليق.  واألقي القب�س على خيمنيز 
-ال��ذي تراأ���س احت��اد كرة الق��دم يف غواتيم��اال منذ 
غواتيم��اال  يف  الث��اين  كان��ون  يناي��ر  -يف   2010
ومت ت�س��ليمه الحق��ا للواليات املتح��دة. ويواجه االآن 
عقوبة ال�سجن ملدة ت�سل اإىل 20 عاما عن كل اتهام. 
وخيمنيز �س��من 41 �سخ�سا وموؤ�س�س��ة وجهت اإليهم 
اتهام��ات كج��زء م��ن حتقي��ق اأمريك��ي يف موؤامرات 
تنط��وي على اأكرث من 200 مليون دوالر يف �س��ورة 
ر�سى طلبها م�س��وؤولون يف كرة القدم من اأجل حقوق 

ت�سويق وبث مباريات وبطوالت.

يغيب لوري�س كاريو�س حار�س املرمى اجلديد بنادي ليفربول االإنكليزي عن اأول �سهرين 
من الدوري املمتاز بعدما اأ�سيب بك�رض يف ذراعه االأربعاء املا�سي يف مباراة ودية �سد 

فريق ت�سيل�سي.
21 عاما لك�رض يف يده  اأملانيا لل�سباب حتت  وتعّر�س كاريو�س، حار�س مرمى منتخب 

اليمنى عندما حاول اإبعاد الكرة وا�سطدم بزميله الكرواتي ديان لوفرين.
وترك كاريو�س )22 عاما( مع�سكر الفريق يف الواليات املتحدة، وعاد اإىل اإنكلرتا الإجراء 

عملية جراحية.
وكّلف كاريو�س نادي ليفربول مببلغ قليل 4.7 مليون جنيه ا�سرتليني للتعاقد معه من 

ماينت�س وكان مرجحا اأن يكون احلار�س االأ�سا�سي يف االأنفيلد.
ال�ساد�س يف  وتاألق كاريو�س املو�سم املا�سي مع ماينت�س وقاد فريقه الحتالل املركز 

البوند�س ليغا، بالتايل التاأهل لالأوروبا ليغ. 
النجم  بقيادة  االأملاين  االأوملبي  املنتخب  جهاز  مع  اتفق  اأنه  لكاريو�س  املحزن  واالأمر 
هور�ست هوربي�س على عدم ا�ستدعائه خلو�س االألعاب االأوملبية يف ريو التي تنطلق 4 اآب 
)اأغ�سط�س(، من اأجل فر�س نف�سه اأ�سا�سيا يف ليفربول، لكنه اأ�سيب و�سيبتعد �سهرين االأمر 

الذي يهدد امكانية عودته اأ�سا�سيا مبا�رضة اال يف حالة �سوء النتائج. 

 رف�س��ت اللجن��ة االوملبي��ة الوطني��ة العراقي��ة بيانا 
االحت��اد الك��رة وجاء يف الرد الذي ت�س��لمت اجلورنال 
ن�س��خة من��ه  اأن "اللجن��ة االوملبية الوطني��ة العراقية 
ترف���س ال��رد املنفع��ل ال��ذي ت�س��منه بي��ان االحتاد 
العراقي املركزي لكرة القدم، وحماولة االحتاد اقحام 
اللجن��ة االوملبي��ة ومديره��ا التنفي��ذي ال�س��يد جزائر 
ال�س��هالين، بق��رار اتخذت��ه حمكم��ة عراقية خمت�س��ة 
بهذا ال�س��اأن قد ت�سكلت ا�س��ال بناء على طلب تقدم به 
االحت��اد اإىل جمل���س الق�س��اء االعلى العراق��ي، اإن ما 
ذهب اليه بيان االحتاد من ا�س��ارة مبا�رضة اإىل ال�سيد 
ال�سهالين يعد حمط اعرتا�س بالغ لدينا وميثل جتاوزا 
على حقوق اللجنة ب�سكلها العام لن نقبل به مطلقا" .
م�س��وؤولياته  بح��دود  تعام��ل  التنفي��ذي  املدي��ر  اإن 
وطبقا لل�س��ياقات االدارية وبعلم ال�سيد رئي�س اللجنة 
االوملبي��ة رع��د حم��ودي م��ع حيثي��ات االج��راءات  
بخ�س��و�س الدع��وى املقامة �س��د احتاد ك��رة القدم، 

ومنها الراأي الذي حررته الدائرة القانونية يف اللجنة 
االوملبي��ة وال��ذي ار�س��ل اإىل املحكمة وال��ذي مت بناء  
عل��ى ا�ستف�س��ارات تقدم��ت به��ا املحكم��ة اإىل املمثل 
القان��وين للجن��ة االوملبي��ة بخ�س��و�س دع��وى تقدم 
به��ا اأحد اع�س��اء الهيئة العامة الحت��اد الكرة، طاعنا 
باللوائح االنتخابية التي اجريت مبوجبها انتخابات 
احتاد كرة مي�سان الفرعي، واأن جميع ال�سياقات التي 
اتبعه��ا املدير التنفيذي ل��ن تخرج عن طبيعة مهامه، 
ولي�س كما ادعى اع�س��اء االحتاد يف بيانهم بو�سفهم 
لالج��راءات عل��ى انها متت مب�س��وؤولية �سخ�س��ية من 
ال�س��يد جزائر ال�سهالين . وعلى كل ما تقدم نوؤكد ثقتنا 
والتزامنا واحرتامنا لقرار املحكمة و�س��لطة الق�س��اء 
العراق��ي، وان املرحل��ة حتت��م علين��ا جميع��ا احرتام 
االج��راءات واملواق��ع م��ا دام��ت يف �س��من ال�س��ياق 
القانوين ال�س��ليم، ولن تنجر اللجن��ة االوملبية بدوافع 
عاطفية او م�س��لحية على ح�س��اب الريا�س��ة وحقوق 
افرادها مهما بعدت عنهم امل�سافة او قربت، فاجلميع 

مت�ساوون حتت مظلة القانون.

 متن��ى البط��ل املغرب��ي يف األع��اب الق��وى عبدالعاطي 
اإيكيدي��ر اأن يكون عند ح�س��ن ظ��ن اجلمهورين املغربي 
والعربي يف اأوملبياد ري��و دي جانريو الربازيلية، التي 

تقام من 5 اأغ�سط�س/اآب اإىل 21 من نف�س ال�سهر.
ومت تقدمي اأبطال األعاب القوى املغاربة امل�س��اركني يف 
االأوملبياد يف موؤمتر �س��حفي مبدينة الرباط، مبا فيهم 

البطل اإيكيدير املخت�س يف �سباق 1500 مرت.
وق��ال: "قم��ت با�س��تعداد جيد واأن��ا جاه��ز للدفاع عن 
راي��ة املغرب يف هذا احلدث الك��وين، اأعرف اأن اجلمهور 

املغرب��ي يعلق على األعاب القوى اآم��اال كبريا، لذلك اأنا 
متحم�س للفوز باإحدى امليداليات".

واأ�س��اف اأن م�س��ابقة 1500 م��رت املتخ�س���س فيه��ا، 
ع��ادة ما تكون �س��عبة وي�س��ارك به��ا اأبط��ال جيدون، 
م�س��ريا اإىل اأن مهمت��ه ل��ن تكون �س��هلة اأمام املناف�س��ة 
ال�رض�س��ة الت��ي �س��تعرفها. واختت��م: "ال�س��باق �س��يكون 
تكتيكيا اأكرث من��ه �رضيعا، لذلك عملت طيلة هذه الفرتة 
على ال�رضعة النهائية، التي �س��تكون حا�س��مة للمناف�سة 

على اإحدى امليداليات."

حارس ليفربول الجديد رئيس اتحاد غواتيماال السابق يعترف بحصوله على رشى
يصاب بكسر في ذراعه

األولمبية ترفض بيان اتحاد الكرة جملة وتفصيال

حريق بمقر
حقيبة بعثة أستراليا 

ريو

 �أعلن���ت �لبعث���ة �لأ�شرت�لي���ة �مل�شارك���ة يف �أوملبي���اد ري���و دي 
جان���رو، �أنه مت �إجالء �أفر�د �لبعث���ة من مبنى يقيمون به يف 
�لقرية �لأوملبية، ب�شبب حريق ن�شب يف قبو �ملبنى وذلك قبل 

�أ�شبوع و�حد من �نطالق �حلدث.
 و�أ�ش���اف متحدث با�شم �لبعثة �أن �حلريق -�لذي مالأ درجات 
�شلم �ملبن���ى بالدخان -مل يت�شب���ب يف �أي �إ�شابات ومت �إعادة 

�أفر�د �لبعثة للمبنى عقب حو�يل ن�شف �شاعة.
وجاء �حل���ادث عقب �أ�شبوع من �لتوت���ر يف �لقرية �لأوملبية، 
حيث ��شتكت �لبعثة �لأ�شرت�لية وغرها من �لبعثات من عدم 

جاهزية �لغرف وقذ�رتها قبل �أن يتم ت�شكينهم يف �لنهاية.
وقال مايك تانكري���د مدير �إد�رة �لإعالم و�لعالقات �لعامة يف 
�لبعث���ة �لأ�شرت�لي���ة �لأوملبية: "كان تدريبا جي���د� لنا جميعا. 

�أخلينا 23 طابقا يف �ملبنى".
ورف�ض متح���دث با�شم �إد�رة �لإطفاء يف ريو �لتعليق.وكانت 
كيت���ي �شيل���ر رئي�شة بعث���ة �أ�شرت�لي���ا يف �لأوملبي���اد، ��شتكت 
ي���وم �لأحد �ملا�ش���ي، من وجود �أ�ش���الك مك�شوفة ومر�حي�ض 
م�ش���دودة قائل���ة �إن �لقري���ة "لي�ش���ت �آمن���ة �أو جاه���زة" قب���ل 

�لأوملبياد �لتي �شتنطلق يف 5 �أغ�شط�ض/ �آب �ملقبل.
ورف�ش���ت �شيل���ر يف �لبد�ية نقل �أفر�د �لبعث���ة �لأ�شرت�لية �إىل 
�لقرية �لأوملبي���ة، �إل �أنه مت ت�شكينهم هذ� �لأ�شبوع عقب قر�ر 
م���ن �ملنظم���ن بال�شتعانة مبجموع���ة عمل موؤلف���ة من 600 

عامل للقيام بالإ�شالحات �ملطلوبة.
م���ن جهته قرر �لحت���اد �لدويل لرف���ع �لأثقال، من���ع �لرباعن 
�لرو����ض م���ن �مل�شارك���ة يف �أوملبي���اد ريو دي جان���رو، �ملقرر 

�نطالقها 5 �أغ�شط�ض/�آب �ملقبل.
وذك���ر �لحت���اد �ل���دويل، عل���ى موقع���ه �لر�شم���ي، �أن ح���الت 
متع���ددة موثق���ة م���ن �ملن�شطات ب���ن �لرباع���ن �لرو�ض كانت 

�شادمة وخميبة لالآمال، و�أ�شرت ب�شالمة �لريا�شة.
وذك���ر �لحت���اد �ل���دويل لرف���ع �لأثق���ال، �أن �ل� 8 مقاع���د �لتي 
كان���ت حمجوزة للريا�شين �لرو����ض، �شيتم تقدميها لرباعن 

�آخرين.
و�أخفق���ت �لرو�شية يلينا �إي�شينباييفا، �ملتوجة مرتن بذهبية 
�لقفز بالز�نة يف دور�ت �لألعاب �لأوملبية، يف �حل�شول على 
�إذن ��شتثنائي للم�شاركة يف �أوملبياد ريو دي جانرو 2016 

�ملقرر يف �أغ�شط�ض/�آب �ملقبل.
كان �لحت���اد �ل���دويل لألع���اب �لقوى، �أعل���ن حرمان حمرتيف 
�ألعاب �لقوى �لرو�ض من �مل�شاركة يف ريو 2016، �إثر ق�شية 
�لنت�شار �ملمنهج للمن�شطات يف رو�شيا، لكنه �أعلن يف �لوقت 
نف�شه �إمكاني���ة منح م�شاركات ��شتثنائي���ة لبع�ض �لريا�شين 

يف �لأوملبياد �ملقرر بن �خلام�ض و21 �أغ�شط�ض/�آب.
كان���ت حمرتفة �لوث���ب �لطويل د�ري���ا كلي�شين���ا ح�شلت على 
�ل�ش���وء �لأخ�ش���ر للم�شارك���ة يف �لأوملبياد حي���ث تتدرب يف 
�لولي���ات �ملتحدة، بينما ح�شلت ع���د�ءة �مل�شافات �ملتو�شطة 
يوليا �شتيبانوفا، �لت���ي �أبلغت عن برنامج �ملن�شطات �ملمنهج 
يف رو�شي���ا، على �ل�شوء �لأخ�شر م���ن جانب �لحتاد �لدويل 
لألع���اب �لقوى لك���ن �للجن���ة �لأوملبية �لدولية ق���ررت موؤخر� 

�إق�شاءها ب�شبب تورطها يف ق�شية من�شطات �شابقة.

 بغداد- عدنان لفتة
المنسق االعالمي للبعثة االولمبية الى البرازيل

بغداد - خاص

إعالمي برازيلي يفجر مفاجأة عن االستعدادات األمنية ومون يدعو لهدنة
جدل المالعب

امنيات مغربية في ريو دي جانيرو 


