
بغداد / اأحمد عبد الكرمي حميد
ع��ادت مدينة احلباني��ة وناديه��ا اإىل واجهة 
امل�ض��هد الريا�ض��ي بعد اإن حقق فريق النادي 
بُك��َرة الطائ��رة ال�ض��اطئية الف��وز َعل��ى نادي 
"البحري" يف امُلَباَراة الِنهائية لدوري العراق 
الذي اختتم موؤخ��را يف منتزه الزوراء ببغداد. 
وبه��ذا اللق��ب قلب��ت ه��ذه املدينة ال�ض��ياحية 
�ضفحات املا�ضي اجلميل لتذكرنا مبا قدمته 
لنا ِمن اأ�ض��ماء ريا�ض��ية م�ض��هورة حفرت يف 
�ض��جالت الريا�ض��ة املحلية والدولية، ومنهم 
عم��و بابا و�ض��دراك يو�ض��ف ودوكل���ص عزيز 
وغريه��م. وال يخفى َعلى اأحد مدى ال�ض��عوبة 
التي واجهه��ا هذا الفريق ِمن اأجل امُل�ض��اركة 
بالُبطولة ومتثيل ُمافظة االأنبار وُم�ض��اركة 
بقية الفرق ال �ض��يما اأن الالِعبني الذين جاوؤوا 
اإىل بغ��داد مل تق��دم لهم اأّية ُم�ض��اعدة ال مالية 
وال معنوية. واالأكرث غرابة جتاهل امل�ضوؤولني 

ال�ضيا�ضيني والريا�ضيني واالإعالم هذا االإجناز 
الذي حتقق ب�ض��واعد ثالث��ة اأبطال هم امُلدرب 
اإ�ض��ماعيل ك��ردي والالِعب��ني مم��د خمل��ف 
وا�ض��امة منيف. ونذكر، اأن مدينة احلبانية مل 
ت�ض��قط بيد جمرمي داع�ص االإرهابي ووا�ضلت 
مواجهتها لهذا التنظيم احلاقد لتبقى �ضامدة 
بوجه��ه مثلم��ا �ض��مدت وقاوم��ت وانت�رصت 
مدن حديث��ة، اخلالدية، عامري��ة الفلوجة. اإن 
ه��ذه امُل�ض��اركة ه��ي الثالث��ة للُمحافظة بعد 
اأن �ض��ارك ُمنتخ��ب ُمافظة االأنب��ار بُبطولة 
اجلمهوري��ة الألعاب القوى وحق��ق فيها اأمين 
جا�ض��م ومم��د عب��د اهلل ميداليت��ني و�ض��ارك 
ُمنتخ��ب االأنب��ار بُك��َرة الق��دم بُبطول��ة وزارة 
ال�ض��باب والريا�ض��ة ولكن��ه خ��رج ِم��ن الدور 

االأّول.
امل�ض��وؤولني  جتاه��ل  ي�ض��تمر  مل��اذا  �ض��وؤايل: 
االأنباريني للريا�ض��ة ولالإجناز ال��ذي ُيحققه 

اأبن��اء ه��ذه امُلحافظ��ة؟ ومل��اذا ال يت��م دع��م 
الريا�ض��ة وهي متثل املدينة و�ُض��كانها؟ وما 

دور االإحّت��ادات واالأوملبي��ة والوزارة يف دعم 
ريا�ض��ة االأنب��ار و�ض��الح الدي��ن واملو�ض��ل 

واع��الء �ض��اأنها لتك��ون داعمة لالنت�ض��ارات 
الت��ي حتقق��ت وتتحق��ق ب�ض��واعد االأبطال ِمن 

واأبن��اء  امُلقد���ص  واحل�ض��د  امُل�ض��لحة  قواتن��ا 
الع�ض��ائر الغي��ارى؟ وملاذا ال ت�ض��ارك االأندية 

االأنبارية والِعبوها يف بقية االألعاب؟
اأن يع��ي م�ض��وؤولو ُمافظ��ة  اأخ��ريا، نتمّن��ى 
االأنب��ار ول��و مل��ّرة واح��دة املعن��ى احلقيقي 
ه��ذه  وتاأث��ري  والعل��م  والثقاف��ة  للريا�ض��ة 
املجاالت يف ال�ضباب واملجتمع، وان ال يقفوا 
متفرجني َعلى ما تقدمه الريا�ض��ة ِمن ر�ضالة 
�ض��امية جتم��ع اأبناء الوط��ن الواح��د ومتثيل 
البل��د يف املحاف��ل الدولي��ة. وبدورن��ا، نثمن 
امُل�ضاركة الرائعة لنادي "احلبانية" وحتملهم 
ال�ض��عوبات ومواجهته��م للعقبات يف �ض��بيل 
اثب��ات الوجود ومتثيل مدينته��م خري متثيل، 
واإن �ض��اء اهلل، تعود ريا�ض��ة االأنبار و�ض��الح 
الدين واملو�ض��ل مُل�ض��اركة اخوانهم ِمن اأبناء 
الفرات االأو�ض��ط واجلنوب وال�ضمال يف جميع 

امُل�ضابقات واالأم�ضيات.
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المالكم وحيد عبد الرضا يحمل راية العراق في أولمبياد ريو

�ض��من البطولة اال�ضيوية اخلام�ض��ة ع�رصة بكرة اليد 
لل�ضباب املقامة حاليا يف العا�ضمة االردنية عمان 
حقق منتخبنا الوطني لل�ض��باب فوزا م�ض��تحقا على 
نظ��ريه ال�ض��يني ب 33 هدف مقاب��ل 22 هدف يف 
املب��اراة الت��ي جرت يف قاع��ة االمرية �ض��مية بنت 
احل�ضن يف املدينة الريا�ضية وقادها طاقم حتكيمي 
امارات��ي و�ض��عودي حي��ث ق��دم منتخبن��ا مب��اراة 
كب��رية رغ��م البداي��ة ال�ض��عيفة من خ��الل الدقائق 
االوىل م��ن املب��اراة حي��ث تق��دم الفريق ال�ض��يني 
بف��ارق ثالث اه��داف لكن عاد فريقن��ا اإىل الفورمة 
وت�ض��جيل االهداف ومن ث��م هيمن على املباراة مبا 
يريد ويف ال�ض��وط الث��اين لعب فريقن��ا بتكتيت اخر 
اج��راه املدرب حيدر غازي و�ض��يطر �ض��يطرة كاملة 
عل��ى املباراة م��ن جمي��ع النواحي ولعب با�ض��لوب 
هجومي وا�ض��ح وا�ض��تطاع ان ي�ض��يطر على جمرى 

املباراة بجهود العب الو�ض��ط جا�ضم غفار الذي قدم 
م�ض��توى رائع وكذلك الكابنت ح�ضني ال�ضويدي الذي 
باغت الالعبني ال�ض��ينيني بتحركاته داخل امللعب 
ام��ا ماج��د عبدالر�ض��ا كان العب��ا غيول��را و�ض��جل 
اك��ر ع��دد من االه��داف بتح��ركات مرت�ض��ى عزيز 
ومرت�ضى عبدالهادي اما احلار�ص امري فرحان كان 
جنم��ا للمب��اراة بعد ان اف�ض��ل اكرث م��ن كرة مققه 
للت�ض��جيل واحب��ط ركلت��ي ج��زاء للفري��ق ال�ض��يني 
حي��ث ن��ال اعج��اب جمي��ع املتابع��ني م��ن اع��الم 
ومدرب��ني والعب��ني م��ن منتخبات اخرى م�ض��اركة 
يف البطولة وبهذه النتيج��ة تاأهل منتخبنا اإىل دور 
الثماني��ة بعد ان توزع الف��رق اإىل جمموعتني ولكل 
جمموع��ة اربع��ة منتخب��ات وحظ��وظ منتخبنا هي 
االرجح يف التاهل بعد املباراة الكبرية التي قدمها 
ام��ام الفريق ال�ض��يني الذي جاء لك��ي يحجز احدى 
بطاقات التاهل لكن الغرية العراقية كانت حا�رصة 
وحققت الفوز يف هذه البطولة التي تعتر من اف�ضل 

البطوالت اال�ضيوية لفئة ال�ضباب .

تعه��د املهاج��م الرازيل��ي نيم��ار، بو�ض��ع و�ض��م جديد على ج�ض��ده  
حال ح�ض��ل مع منتخب بالده على امليدالية الذهبية يف مناف�ض��ات 
ك��رة الق��دم باأوملبياد ري��و دي جانريو، الذي �ض��ينطلق يف اخلام�ص 
من ال�ض��هر القادم.واأو�ض��ح نيم��ار يف مقابلة ن�رصته��ا جملة االحتاد 
الرازيل��ي لك��رة الق��دم، اأن ه��ذا التحدي اقرتح��ه زميله يف بر�ض��لونة 
واملنتخ��ب، رافيني��ا األكانتارا.و���رصح الالع��ب: "عن��دي الكث��ري م��ن 

 ، م �ض��و لو تقريبا 35 و�ض��ما، لكن ميكنني اإ�ض��افة و�ضم ا
اآخر، هذه الفكرة اقرتحها علي رافينيا، 
عندما قلت له، ماذا نفعل لو اأ�ضبحنا 
بر�ض��لونة  جن��م  اأبطاال؟".واأ�ض��اف 
البال��غ من العمر 24 عام��ا: "مل نحدد 
الو�ضم بعد، لكن علينا اأول الفوز بالذهب 
وبعدها �ض��رى.علينا اأن نقول بالعديد من 
االأ�ض��ياء عق��ب الفوز".واأب��دى نيم��ار، الذي 
ح�ض��د ف�ض��ية اأوملبي��اد لن��دن 2012 ، ثقته 
يف اإمكانية الو�ض��ول لنهائي مناف�ض��ات الكرة، 
والذي �ض��يقام عل��ى ملعب ماراكان��ا، املكان الذي 
توج يف ال�ضيلي�ض��او بلقب كاأ�ص القارات عام 2013.
وق��ال: "اأمتنى الع��ودة اإىل ماراكانا وت�ض��جيل 
ه��دف الف��وز، وامل�ض��اعدة بتمري��رة، من 
يعل��م.. مهما يك��ون.. فلنكن اأبطاال".
اأنن��ي  ال��رب  "اأحم��د  واأ�ض��اف: 
ح�ضلت على ميدالية اأوملبية، 
لن��دن،  اأوملبي��اد  بف�ض��ية 
ولكن��ي اآمل اأن اأح�ض��ل 
ه��ذه  الذه��ب  عل��ى 

املرة".

 اأك��د جوزيه �ض��ريا، وزير اخلارجية الرازيلي، ح�ض��ور 
45 م��ن روؤ�ض��اء ال��دول واحلكوم��ات ل��دورة االألعاب 
االأوملبية ال�ض��يفية )ريو 2016( والتي �ض��تنطلق يوم 
5 اأغ�ض��ط�ص/ اآب الق��ادم يف مدين��ة ري��و دي جانريو 
الرازيلية.وذك��ر �ض��ريا اإن م��ن ب��ني احل�ض��ور الرئي�ص 
الفرن�ض��ي فران�ض��وا هوالن��د، ورئي�ص ال��وزراء االإيطايل 
ماتيو رينزي، وروؤ�ض��اء كل من االأرجنتني ماوري�ض��يو 
�ض��انتو�ص،  مانوي��ل  خ��وان  وكولومبي��ا  ماك��ري، 
وباراج��واي هوراثي��و كارتي�ص.كما اأكد اأن باالإ�ض��افة 
اإىل هوؤالء الزعماء، �ض��يح�رص اأي�ض��ا 55 وزير ريا�ض��ة 
م��ن دول خمتلفة اأثناء مناف�ض��ات الدورة.و�ضيحت�ض��ن 
مق��ر وزارة اخلارجي��ة يف ري��و دي جان��ريو حدث��ني 
مبنا�ض��بة افتتاح واختتام الدورة االأوملبية، باالإ�ضافة 

حلدثني مثلهما مع انطالق دورة االألعاب الباراليمبية 
يف �ض��هر �ض��بتمر/اأيلول القادم.يذك��ر اأن ريو 2016 
�ض��تنطلق ال�ضهر القادم و�ض��ط خماوف متزايدة بوقوع 
هجمات اإرهابية، بعد اأن اعتقلت ال�ض��لطات الرازيلية 
ع�رصة اأ�ضخا�ص ي�ضتبه يف انتمائهم جلماعات اإرهابية 
تخطط ل�ض��ن هجمات اأثناء الدورة قب��ل 15 يوما فقط 
من انطالقها.واأو�ض��ح الوزير اأن اج��راءاآت االأمن اأثناء 
ري��و 2016 �ض��تكون م�ض��ددة بع��د وق��وع العدي��د من 
الهجم��ات موؤخرا يف عدة مدن يف العامل، واأو�ض��ح اأنه 
ال يوجد بلد "ح�ض��ني".كما قال اإن "التهديد االإرهابي 
عاملي، حيث اأنهم )االأرهابيني( ا�ض��تطاعوا الو�ض��ول 
الأوروب��ا الت��ي ال تنظ��م اأي فعالي��ة االآن، وه��و اأم��ر 

مفاجئ يبعث على احلزن، ولكن جتب مواجهته". 

ليوني��ل مي�ض��ي،  االأرجنتين��ي  النج��م  ان�ض��مام  ج��اء 
لقائمة مع�ض��كر فريق بر�ض��لونة االإ�ض��باين، يف اإجنلرتا، 
مبثابة اخلر ال�ض��عيد للجميع داخ��ل النادي الكتالوين.
ومت اإدراج الالع��ب، ال��ذي مل تنت��ه اإجازته بعد، �ض��من 
قائمة الفريق امل�ضافر اإىل اإجنلرتا، وهو االأمر الذي اأثار 
حالة من ال�ضعادة لي�ص فقط بني اجلماهري ولكن اأي�ضا 
ب��ني اأع�ض��اء الفري��ق الذي �ض��يبداأ مع�ض��كره، باملجمع 
الريا�ض��ي اخلا���ص باالحت��اد االإجنليزي لك��رة القدم.
وبعدم��ا خ�رص لقب بطول��ة كوبا اأم��ريكا )املئوية( مع 
منتخب بالده ال�ض��هر املا�ض��ي اأمام ت�ض��يلي، مل يرغب 
مي�ض��ي اأن ي�ض��تهلك جمي��ع اأي��ام عطلته التي ق�ض��اها 
بني جزيرة اإيبيزا ومدينة بر�ض��لونة، لين�ض��م ل�ض��فوف 
البالوجرانا.وعل��ى الرغ��م م��ن ه��ذا، مل يتواج��د النجم 
االأرجنتيني يف اآخر احل�ض���ص التدريبية للفريق، حيث 
اأن لوي���ص اإنريك��ي ق��رر اإعط��اء الالعب��ني راح��ة، قبل 

ال�ض��فر اإىل اإجنلرتا.و�ض��هد م��ران اليوم، ح�ض��ور رئي�ص 
النادي، جو�ض��يب ماريا بارتوميو، الذي �ضافح جميع 
اأع�ض��اء الطاق��م الفن��ي، يف الوقت الذي توا�ض��لت فيه 
م�ض��اركة عدد كبري م��ن العبي الفريق الرديف ب�ض��بب 
تواج��د غالبي��ة العب��ي الفري��ق االأول يف اإجازاته��م.
وج��اءت قائم��ة الالعب��ني امل�ض��افرين اإىل املع�ض��كر 
االإجنلي��زي، املمت��د م��ن 25 يوليو/مت��وز وحتى 30 
من ه��ذا ال�ض��هر، على النح��و التايل: جوردي ما�ض��يب 
واأردا ت��وران ولوي���ص �ض��واريز وليونيل مي�ض��ي ومنري 
احلدادي و�ض��ريجي روبرت��و واأدريانو كوري��ا واأليك�ص 
في��دال وجريم��ي ماتي��و ودني���ص �ض��واريز ومارت��ني 
مونتويا وكري�ض��تيان تيو و�ض��ريجي �ض��امر وخو�ضيه 
�ضواريز وجو�ض��يب مارتينيز )فريق ال�ضباب( ومارلون 
ومارتيني��ز وبورخ��ا وكاربوني��ل وجومب��او واأليني��ا 

ونيلي واألفارو وخوان كامارا وموخيكا.

العراق يفوز على الصين ويتأهل إلى دور الثمانية 
والصين وفلسطين يغادران البطولة 

نيمار يتعهد بتقليعة جديدة في 
حال الفوز بذهبية األولمبياد

البرازيل تعلن حضور )45( من رؤساء الدول ألولمبياد ريو

عودة ميسي تبعث السعادة داخل برشلونة

اع�ض��اء  ع��دد  اأن  اإىل  االل��ه  عب��د  واأ�ض��اف 
حف��ل  يف  الع��راق  متثي��ل  يف  امل�ض��اركني 
االفتتاح �ض��يكون ع�رصة ا�ض��خا�ص هم رئي�ص 
البعث��ة واح��د االداري��ني ا�ض��افة اإىل اربع��ة 
العب��ني م��ن فريق ك��رة الق��دم والريا�ض��يني 
امل�ض��اركني من التجذيف واجلودو واملالكمة 
ورفع االثقال وهم ب�ض��ار ر�ضن وكرار ابراهيم 
ومم��د معن وعمار عبد احل�ض��ني م��ن فريق 
ك��رة الق��دم ومم��د ريا���ص م��ن التجذي��ف 
و�ض��لوان جا�ضم من رفع االثقال وح�ضني علي 

من اجلودو ووحيد عبد الر�ضا من املالكمة.
وب��ني عبد االله انه لوال ارتب��اط منتخب كرة 
القدم مببارياته مبدين��ة برازيليا لكان ميكن 
اأن ي�ض��ارك الفريق جميع��ا يف حفل االفتتاح 
اال انن��ا ارتاأينا بالت�ض��اور مع اجله��از الفني 
ع��دم اره��اق الالعب��ني باحل�ض��ور والتواجد 
يف حف��ل االفتت��اح ال��ذي ي�ض��تغرق �ض��اعات 
طويل��ة كم��ا اأن امل�ض��افة بني برازيلي��ا وريو 

دي جانريو تقرتب من 900 كم وهي م�ضافة 
بعي��دة جدا وال نريد اأن يوؤثر االن�ض��غال بحفل 
االفتتاح على حت�ضريات وتدريبات الالعبني 

وتركيزهم.
حمودي يف برازيليا

واأعل��ن رئي���ص البعث��ة االوملبي��ة العراقية اإن 
رئي�ص اللجنة االوملبية رعد حمودي �ضيح�رص 
اإىل مدين��ة برازيلي��ا يف الراب��ع م��ن ال�ض��هر 
املقب��ل ملتابع��ة مب��اراة املنتخ��ب االوملبي 
مع الدمنارك وامل�ض��اركة االوملبي��ة العراقية 
يف االي��ام التالية وكان من املنتظر ح�ض��ور 
وزي��ر ال�ض��باب عب��د احل�ض��ني عبط��ان حلف��ل 
االفتت��اح وع��دد م��ن فعاليات ال��دورة اال انه 
اعتذر ر�ض��ميا جراء ان�ض��غاله مبهام حكومية 

يف وزارتي ال�ضباب والنقل.
البعثة العراقية

البعث��ة االوملبي��ة العراقي��ة الر�ض��مية تتاألف 
من 54 �ضخ�ض��ا هم ابتداء م��ن رئي�ص اللجنة 
االوملبي��ة رع��د حم��ودي وه��ي متث��ل الكوتا 
الر�ض��مية املوافق عليها من اللجنة االوملبية 

الدولية وهي تتكون من:
١-�رصمد عبد اإالله ممد  رئي�ضا للبعثة

٢-جزائر ال�ضهالين        اداري البعثة
٣-هيثم عبد احلميد         اداري البعثة

٤-احمد جا�ضم            مدرب اجلودو
٥-ح�ضني علي ح�ضني     العب اجلودو
٦-ممد عبد املنعم         اداري اثقال

٧-ممد جواد             مدرب اأثقال
٨-�ضلوان جا�ضم عبود   العب اثقال

٩-ح�ضني جا�ضم خلف    مدرب مالكمة
١٠-وحيد عبدالر�ضا        العب مالكمة

١١-عبد ال�ضالم خلف       اداري التجذيف
١٢-فن�ضنت برنارد         مدرب التجذيف
١٣-�رصار حيدر            اداري كرة القدم
١٤-عبد الكرمي فرحان     مدير الفريق

١٥-عبد الغني �ضهد        مدرب
١٦-حيدر جنم               م�ضاعد مدرب
١٧-حبيب جعفر            م�ضاعد مدرب
١٨-حيدر جبار              م�ضاعد مدرب

١٩-�ضالح حميد            مدرب حرا�ص مرمى

٢٠-بارتولوميو ماركيز      م�ضت�ضار فني
٢١-غونزالو رودريغز        مدرب لياقة

٢٢-خو�ضيه لوي�ص            معالج
٢٣-عالء يا�ص                  معالج

٢٤-�ضباح جميد              اداري التجهيزات
٢٥-غالب املو�ضوي            طبيب البعثة
٢٦-فهد طالب                  العب كرة قدم

٢٧-ممد حميد
٢٨-احمد ابراهيم

٢٩-�ضعد ناطق
٣٠-علي فائز

٣١-م�ضطفى ناظم
٣٢-�رصغام ا�ضماعيل

٣٣-علي عدنان
٣٤-هوبري م�ضطفى

٣٥-عالء مهاوي
٣٦-�ضعد عبداالمري

٣٧-اجمد عطوان
٣٨-مهدي كامل
٣٩-�ضريكو كرمي

٤٠-علي ح�ضني
٤١-حمادي احمد

٤٢-مهند عبد الرحيم
٤٣-همام طارق
٤٤-كرار ابراهيم

٤٥-ب�ضار ر�ضن
٤٦-ممد معن

٤٧-عمار عبد احل�ضني
-48عدنان لفتة.    املن�ضق االعالمي للبعثة

-49قحطان �ضليم   م�ضور فوتوغراف
-50 اياد اجلوراين  العراقية الريا�ضية

-51زيد غالب         العراقية الريا�ضية
-52احمد جواد       العراقية الريا�ضية

-53 علي قا�ضم        العراقية الريا�ضية
وا�ض��ار رئي���ص البعثة االوملبي��ة اإىل ان وزارة 
ال�ضباب والريا�ضة ار�ض��لت وفدا اعالميا على 
نفقته��ا اخلا�ض��ة م��ن ممثلي رابط��ة االعالم 
املرئ��ي هم : احمد رحيم ، حمزة عبد العبا�ص، 
ازه��ر علي ، عالء م�ض��مول ، فيان فائق ، َداُوَد 

ا�ضحق

موسيقى ورقم غير مسبوق حقيبة
ريو

ق���ال م�سوؤول���ون �إن منظم���ي �أوملبياد 2016 يف ري���و دي جانريو، 
قررو� ��ستخ���د�م مو�سيقى بر�زيلية غري ر�سمي���ة يف مر��سم ت�سليم 
�مليد�لي���ات مع وج���ود ثالثة �أن���و�ع تعتمد على ن���وع �للعبة هل هي 
كال�سيكية �أم حديثة.و�ستكون �ملو�سيقى ملدة 45 ثانية �أثناء �سعود 
�لفائزين على من�س���ة �لتتويج ال�ست���الم �مليد�ليات.وقالت كري�ستي 
نيك���والي �ملنتجة �لتنفيذي���ة ملر��سم ت�سليم �مليد�لي���ات، �إن �لفائزين 
يف �ألعاب مثل �ل�س���الح �أو �لفرو�سية �سي�سمعون مو�سيقى تقليدية، 
بينما �سي�سم���ع �لفائزون ن�سخا حديثة م���ن �ملو�سيقى يف مناف�سات 
مثل �لدر�جات فئة بي.�إم.�إك�س �أو كرة �لطائرة �ل�ساطئية.و�أ�سارت 
نيك���والي �إىل �أنه �سيتم ��ستخ���د�م نوع �آخر من �ملو�سيقى يف �ألعاب 
مث���ل ك���رة �ل�سلة.وتابع���ت: "الأول مرة �سيك���ون لدينا ثالث���ة �أنو�ع 
خمتلف���ة لالحتف���االت. هذه �مل���رة �لثامن���ة يل يف �الوملبي���اد ود�ئما 
�أردت فع���ل ذلك. �ملو�سيق���ى يف �لرب�زيل ر�ئعة وه���ذه فر�سة جيدة 
الإظه���ار ذلك".و�أ�ساف���ت: "هن���اك �لعديد م���ن �الألع���اب يف �الأوملبياد 
وبع�سه���ا خمتلف للغاية. عل���ى �سبيل �ملث���ال �ملو�سيقى يف �جلمباز 
�ستكون خمتلف���ة متاما عن در�جات فئة بي.�إم.�إك�س وتختلف �أي�سا 
مو�سيق���ى كرة �لطائرة �ل�ساطئية ع���ن �ل�سالح. لذ� نريد ثالثة �أنو�ع 
خمتلف���ة من �الحتفاالت".و�ستكون ري���و دي جانريو �أول مدينة يف 
�أمريكا �جلنوبية ت�ست�سيف �الأوملبياد �لتي تقام بني �خلام�س و21 
�أغ�سط����س/ �آب �ملقبلني.فبم���ا ت�سارك 292 �م���ر�أة وهو رقم قيا�سي 
�سم���ن بعثة �سخم���ة الأمري���كا، موؤلفة م���ن 555 ريا�سي���ا، خلو�س 
مناف�س���ات �أوملبي���اد ريو دي جان���ريو �ل�سه���ر �ملقبل.و�أعلنت �للجنة 
�الأوملبي���ة �الأمريكي���ة، �أن �لبعثة �ست�س���ارك يف 244 من �أ�سل 306 
مناف�سات عل���ى ميد�لي���ات �أوملبية.وت�سدرت �أمري���كا ترتيب جدول 
�مليد�لي���ات خ���الل �أوملبياد لن���دن 2012 باإجم���ايل 104 ميد�ليات 
م���ن بينه���ا 46 ذهبية.وه���ذ� رق���م قيا�سي م���ن �ل�سي���د�ت يف �لبعثة 
�الأمريكية بعدما �أ�سرك���ت �لواليات �ملتحدة 289 �مر�أة يف �أوملبياد 
بك���ني 2008. وه���ذه �مل���رة �لثاني���ة �لتي يبل���غ فيها ع���دد �ل�سيد�ت 
�أك���رب م���ن �لرجال.وق���ال �سك���وت بالكمون �ملدي���ر �لتنفي���ذي للجنة 
�الأوملبي���ة �الأمريكي���ة: "�أن���ا متحم����س جد� له���ذ� �الإجن���از �لتاريخي 
لبعث���ة �ل�سي���د�ت وهو م���ا ميثل �نعكا�س���ا �سليما لق���وة ومنو فر�س 
ريا�س���ة �ل�سي���د�ت يف �لواليات �ملتحدة".و ت�س���م �لبعثة �الأمريكية 
191 ريا�سيا �سبق لهم �مل�ساركة يف �الأوملبياد. و�سي�سارك �لفار�س 
فيليب دوتون و�لر�ميان �إمييل ميليف وكيم روده يف دورة �الألعاب 
للم���رة �ل�ساد�سة.و�سيك���ون �ل�سباح مايكل فيلب����س �سمن �مل�ساركني 
يف �الأوملبي���اد للمرة �خلام�سة وكذلك برن���ارد الجات عد�ء �مل�سافات 
�ملتو�سط���ة و�سريينا وليامز العب���ة �لتن�س وكريي وول�س جينينجز 

العبة كرة �لطائرة �ل�ساطئية لل�سيد�ت.
و�سي�س���ارك فيلب����س - �لذي يحمل رقما �أوملبي���ا باإحر�ز 18 ميد�لية 

ذهبية - يف ثالث مناف�سات على �الأقل بال�سباحة يف ريو.
و�ستخو����س �لع���د�ءة �ألي�س���ون فيلك����س - �أك���ر ريا�سي���ة �أمريكية 
�أرب���ع ذهبي���ات وباإجم���ايل �س���ت  تتويج���ا يف �الأوملبي���اد بر�سي���د 
ميد�لي���ات - �ل���دورة �الأوملبية للمرة �لر�بع���ة و�ستخو�س مناف�سات 
400 مرت  400 م���رت ورمب���ا ت�س���ارك �أي�سا يف �سباق �أربع���ة يف 
تتابع.و�سيك���ون دوت���ون )52 عام���ا( �أكرب �مل�سارك���ني �سمن �لبعثة 
�الأمريكي���ة بينما �ستكون كاناك جا العبة تن����س �لطاولة )16 عاما( 

هي �الأ�سغر.

�لبعث����ة  رئي�����س  �الل����ه  عب����د  �سرم����د  �أعل����ن   
�الوملبي����ة �لعر�قي����ة �إن �ملالك����م وحي����د عب����د 
�لر�س����ا �سيت�س����رف بحم����ل علم �لع����ر�ق يف 
حف����ل �الفتت����اح �ل����ذي �سيق����ام يف �خلام�س 
م����ن �ب �ملقبل ح�سب لو�ئ����ح �للجنة �ملنظمة 
لالأوملبياد �لتي �بلغت جميع �لوفود بت�سمية 
�اللع����اب  يف  �مل�سارك����ني  �لريا�سي����ني  �أح����د 

�ملختلفة فقط حلمل �لعلم.

بغداد / عدنان لفتة ..منسق البعثة

عّمان /ساجد سليم - موفد االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية

مدينة عمو بابا تعود بالطائرة إلى االضواء
جدل المالعب


