
 راه��ن بر�شلون��ة عل��ى عن���ر التجدي��د اجلزئ��ي 
لفريق��ه بالعب��ني �شب��اب موهوبني يعمل��ون على 
زي��ادة التناف�شي��ة داخل الن��ادي يف مو�شم ي�شعى 
خالله مدربه لوي�س اإنريك��ي للتتويج بلقب الليجا 
للم��رة الثالث��ة عل��ى التوايل، وه��و الأم��ر الذي مل 
ينج��ح فيه طوال تاريخ بر�شلون��ة �شوى اثنني من 
املدرب��ني هما بيب جواردي��ول والهولندي الراحل 

يوهان كرويف.
ول يزال القوام الأ�شا�شي للفريق الذي توج املو�شم 
وموندي��ال  الأوروب��ي  ال�شوب��ر  بكاأ���س  املا�ش��ي 
الأندي��ة وال��دوري وكاأ���س املل��ك قائم��ا، حيث مل 
يرح��ل لعب اأ�شا�ش��ي عن الفريق �ش��وى الربازيلي 

داين األفي�س الذي انتقل ليوفنتو�س الإيطايل.
ومتك��ن بر�شلون��ة يف النهاية وقب��ل بداية املو�شم 
خافي��ر  الأرجنتين��ي  لالعبي��ه  التمدي��د  م��ن 
ما�شكران��و والربازيل��ي نيمار، ال��ذي كانت هناك 
�شائع��ات عدي��دة ح��ول احتمالي��ة رحيل��ه نح��و 

مان�ش�ش��ر يونايت��د الإجنلي��زي اأو باري���س �ش��ان 
جرمان الفرن�شي.

العنا���ر  للفري��ق  اجلزئ��ي  التجدي��د  و�شم��ل 
"التكميلية"، حيث يبدو اأن الإدارة الفنية لحظت 
جي��دا م��ا ح��دث يف الن�ش��ف الث��اين م��ن املو�شم 
املا�شي، حينما تعر�ش��ت قوى الأعمدة الأ�شا�شية 
للفري��ق للنف��اد، حي��ث كاد لقب الليج��ا الذي كان 
م�شمون��ا يف يناي��ر/ كان��ون ث��ان اأن ي�شي��ع يف 
اجلول��ة  يف  اإل  يح�ش��م  مل  ال��ذي  املو�ش��م  نهاي��ة 

الأخرة.
له��ذا ال�شبب راهن النادي على تغير رجال ال�شف 
الث��اين وودع اأ�شماء مث��ل مارك بارت��را وتوما�س 
فرمايل��ني واأدريان��و كوري��ا وجل��ب اأ�شم��اء مثل 
قل��ب الدفاع الفرن�شي �شموي��ل اأومتيتي، والظهر 
الأي�ر لوكا�س دين��ي، و�شانع الألعاب الربتغايل 
اأندري��ه جومي��ز، بجانب اإع��ادة ديني���س �شواريز، 
الذي��ن يج��ب اإ�شاف��ة لع��ب و�ش��ط الفري��ق الثاين 

�شرجي �شامرب اإليهم.
وت��راوح اأعمار كل ه��وؤلء الالعبني م��ن 21 اإىل 
23 عام��ا، ولك��ن يجمعه��م بخالف �شغ��ر ال�شن 
عن���ر اآخ��ر م�شرك ه��و اأنه��م جميع��ا لعبوا يف 
فرق ذات م�شت��وى مرتفع، حيث �شيظهر على مدار 

املو�ش��م اإذا م��ا كان لديه��م ا�شتع��داد كاف لتحمل 
امل�شئولية داخل ال�شفينة الكتالونية اأم ل.

وعل��ى اأي ح��ال يب��دو اأن ادارة الن��ادي تنظ��ر اإىل 
امل��دى البعيد، ف��اإن عاجال اأم اأجال ل ب��د واأن تبداأ 
عملي��ة التجديد لبع�س املراك��ز التي تتخطى فيها 

الأعم��ار 30 عام��ا. وتتجلى ه��ذه العملي��ة كثرا 
يف خ��ط املنت�ش��ف، حيث ميتل��ك اإنريك��ي �شل�شلة 
كب��رة م��ن اخلي��ارات وحتدي��دا 10 لعب��ني هم: 
�رجيو بو�شكيت�س وخافير ما�شكرانو و�شرجي 
روبرت��و و�شرجي �شامرب واأندري���س اإنيي�شتا واأردا 
توران واإيفان راكيتيت�س واأندريه جوميز ورافينيا 
األكانت��ارا وديني�س �شواريز. ولك��ن ال�شورة لي�شت 
بهذا الكمال يف اخلط��وط الأمامية، حيث اأ�شبحت 
م�شاأل��ة �شم مهاج��م رابع مبثاب��ة م�شل�شل �شيفي 
ل ينته��ي، حي��ث تعد م��ن �شمن اأولوي��ات الفريق 
الت��ي يرغ��ب يف امتامها قب��ل بداي��ة املو�شم �شم 
مهاج��م لتعوي�س اأي غي��اب حمتمل لأحد عنا�ر 
الثالث��ي الهجومي الفتاك: ليوني��ل مي�شي ولوي�س 
�شواري��ز ونيمار دا �شيلفا. حاول بر�شلونة حل هذه 
الأزم��ة اأكرث من م��رة ولكنه ب��اء بالف�شل؛ مرة مع 
لو�شيان��و فييت��و الذي ف�ش��ل اإ�شبيلي��ة واأخرى مع 
كيف��ني جاميرو الذي ف�شل اأتلتيك��و مدريد، نظرا 

لأن كال منهم��ا مل يك��ن يرغ��ب يف دور "ال�شني��د" 
الذي قد يلعبه يف بر�شلونة. يف الوقت احلايل فاإن 
من��ر احل��دادي، ال��ذي مل ي�شتطع الظه��ور بال�شكل 
املرغ��وب في��ه خ��الل املو�ش��م املا�ش��ي حينم��ا 
ا�شتدعت احلاجة، يعد هو اخليار الوحيد، ويبدو اأنه 
رمب��ا يعيد اكت�شاف نف�شه حي��ث �شجل خالل فرة 
الإع��داد واأي�ش��ا يف ذهاب كاأ���س ال�شوبر الإ�شباين 

مبرمى اإ�شبيلية.
يع��د الرواق الأمي��ن اأي�شا من �شم��ن املراكز التي 
تع��اين م��ن النق���س، ف��اإذا مل حتدث مفاج��اأة قبل 
اغ��الق �ش��وق النتقالت، ف��اإن اإنريك��ي �شيتوجب 
عليه الختيار بني اثنني من الالعبني هما األيك�س 
في��دال الذي مل يب��د مقنعا يف امل��رات التي �شارك 
به��ا خ��الل املو�شم املا�ش��ي، اأو �شرج��ي روبرتو 
ال��ذي يلعب اأ�شا�شا يف خط الو�شط، ولكنه اأظهر يف 
املو�شم املن�رم حينما ا�شتدعت احلاجة اأ�شتاذية 

يف �شغل اجلبهة اليمنى.
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نعلل النفس بعراقي يلعب تحت العلم االسترالي

 ط��ارت �ش��وين ميل��ر، ع��داءة الباهام��ا، ف��وق خط 
النهاية لتتفوق بفارق �شئيل للغاية على الأمريكية 
اإلي�ش��ون فيلك�س، وتن��ال امليدالي��ة الذهبية ل�شباق 

اأوملبياد ريو دي جانرو. 400 مر لل�شيدات يف 
وبعد اأن طارت فوق خط النهاية لت�شجل اأف�شل زمن 
�شخ�شي لها، وبل��غ 49.44 ثانية، ا�شتلقت العداءة 
البالغة من العمر 22 عاما على امل�شمار وبدا اأنها 
تهت��ز ويف حالة انهي��ار تام مع انتظاره��ا لتاأكيد 
م��ن لوح��ة النتائج على اأنه��ا انتزع��ت اأول األقابها 
الك��ربى. وانه��ارت فيلك���س، الت��ي اأنه��ت م�شجل��ة 
49.51 ثانية، على امل�شمار عقب ف�شلها يف الفوز 
بخام���س ميدالية ذهبية اأوملبية، ناهيك عن اجلمع 
بني لقب��ي 200، و400 مر، وهو ما كانت تخطط 

له يف البداية يف رابع م�شاركاتها الأوملبية.
وامليدالي��ة الف�شي��ة، الت��ي نالتها الع��داءة البالغة 
م��ن العم��ر 30 عام��ا، واملقيم��ة يف كاليفورني��ا، 
ه��ي ال�شابع��ة لها يف اأرب��ع دورات اأوملبية وهو ما 
يجعله��ا اأكرث ريا�شيات األع��اب القوى الأمريكيات 
تتويجا بالألق��اب يف الأوملبياد بع��د تفوقها على 

جاكي جويرن كر�شي، التي نالت �شت ميداليات.
ونال��ت اجلامايكي��ة �شري��كا جاك�ش��ون، امليدالية 
الربونزي��ة. وكانت ميلر ق��د حلت يف املركز الثاين، 
الع��ام  ببك��ني  الع��امل  بطول��ة  فيلك���س يف  خل��ف 
املا�ش��ي، عندم��ا مل ي�شعفه��ا اإنهائه��ا الق��وي، يف 
التف��وق عل��ى مناف�شاتها الأمريكي��ة، اإل اأنها وعت 
الدر�س هذه امل��رة. وانطلقت ع��داءة الباهاما، بكل 
قوته��ا هذه املرة منذ بدايته��ا من احلارة ال�شابعة، 
وابتع��دت كث��را وبف��ارق مري��ح قب��ل ال�شتقام��ة 
الأخ��رة، قبل اأن تبداأ فيلك���س الأق�ر قامة م�شوار 

اللحاق بها.
واحتفظ��ت ميل��ر بتقدمه��ا عن��د اجتي��از املنحن��ى 
الأخ��ر لكنه��ا ب��داأت يف التوت��ر مع تق��دم فيلك�س 
اأك��رث قبل 50 م��را عل��ى النهاية وظل��ت الثنتان 
عل��ى انطالقتهن كتفا بكتف حت��ى ا�شتطاعت ميلر 
ان تقوم بقفزتها فوق خط النهاية لتفوز بالذهبية.
ونال��ت الأمريكيت��ان ناتا�شا ها�شتنج��ز )50.34 
ثاني��ة( وفيلي���س فران�شي���س )50.41( املركزي��ن 

الرابع واخلام�س.

 ح�شل��ت امل�شارع��ة الرومانية على نكه��ة كوبية، 
بع��د ف��وز ميخ��ني لوبي��ز، بذهبيت��ه الأوملبية 

الثالثة على التوايل، ليعادل الرقم القيا�شي 
الذي حقق��ه الأ�شطورة الرو�ش��ي الك�شندر 

كاريلني.
واحتف��ل لوبيز، ب��اأداء رق�ش��ة �شال�شا 
ن�ش��وة  ليث��ر  الب�ش��اط،  يف منت�ش��ف 
ح���رت  الت��ي  الكوبي��ة  اجلماه��ر 

مل�شاهدة النزال.
وقال لوبي��ز، بعد حلظات من املواجهة 

"الرق�ش��ة اأ�شبحت طبيعية بالن�شبة يل. 
الربازيل هي الربازي��ل.. واأنت يف الربازيل 

يجب اأن ترق�س".
ونال لوبي��ز، الذهبية بعد فوزه 6 - 0، على بطل 

الع��امل الركي ر�شا كاي��ا اآلب، ليعادل اإجن��از كاريلني 
امل�شارع الرو�شي الفائ��ز بالذهبية يف اأوملبياد 1988 و1992 

و1996.
واأ�ش��اف لوبي��ز )33 عاما( "اأنا فخ��ور للغاي��ة بالو�شول لنف�س 

م�شتوى العظيم كاريلني.. اإنه فخر كبر".

وف��از لوبيز، بالذهبي��ة يف وزن 130 كيلو جراما 
يف بك��ني ولن��دن. كم��ا ف��از ب��� 5 األق��اب و3 
ف�شي��ات يف بطول��ة العامل ليع��زز و�شعه 

كاأ�شطورة ريا�شية يف كوبا.
يف بطول��ة الع��امل الع��ام املا�شي يف 
ل���س فيجا�س، خ�ر لوبيز اأمام كايا 
اآل��ب -1 0، وظن كث��رون اأن النزال 

�شيكون بالتكافوؤ ذاته.
لكن لوبيز ب��داأ بقوة وح�شم املواجهة 
عمليا بع��د اأول 30 ثانية عقب حركة 
فني��ة ترك��ت امل�ش��ارع الرك��ي عل��ى 

الأر�س لينال 4 نقاط �ريعة.
واأ�ش��اف نقطة اأخرى بع��د حركته البارعة، 
ث��م ح�شل على نقط��ة اأخرة جزائي��ة يف الفرة 

الثانية بعد اأن لطمه كايا اآلب املحبط.
ويف ال��وزن الآخر، نال الرو�شي دافي��ت ت�شاكفيتادزه ذهبية وزن 

85 كيلو جراما.
وكان مهزوم��ا 2 - 0 يف الف��رة الأوىل، لكنه ق��دم اأداء قويا بعد 

ذلك ليفوز 9 - 2 على بطل العامل الأوكراين جان بلينيوك.

 اأه��دى العداء اجلزائري توفيق خملويف، امليدالية 
الف�شية الأوملبية، التي ح�شل عليها، اإىل ال�شعوب 
امل�شلم��ة، معربا عن �شعادته بتحقي��ق حلم الفوز 
مبيدالي��ة يف �شب��اق 800 م��ر ب��دورة الألع��اب 

الأوملبية احلالية "ريو دي جانرو 2016".
وتوج خمل��ويف بامليدالي��ة الف�شي��ة وراء الكيني 

الث��اين،  املرك��ز  احت��ل  ديفي��د رودي�ش��ا، بعدم��ا 
يف ال�شب��اق قاطع��ا امل�شاف��ة يف دقيق��ة واح��دة 

و42.61 ثانية.
وو�ش��ل رودي�ش��ا )بط��ل الع��امل و�شاح��ب الرق��م 
القيا�ش��ي العامل��ي( اإىل �رعت��ه الق�شوى يف اخر 
300 م��ر لي�شب��ح اأول رج��ل من��ذ النيوزيلندي 

بي��ر �شنيل عام 1964 يداف��ع عن لقبه الوملبي 
يف �شب��اق 800 مر، واحت��ل المريكي كاليتون 

مريف على الربونزية.
وق��ال خمل��ويف: "احلم��د اهلل اأن جمه��ودي الكبر 
مل يذه��ب هب��اء. كن��ت اأري��د اأن اأك��ون يف املراكز 
الثالث��ة الأوىل، وهذا م��ا حققته. ا�شتطعت حتطيم 

الرقم اجلزائري، والتح�شل على امليدالية الف�شية. 
اأهديها لل�شعوب امل�شلمة".

واأ�ش��اف: "هن��اك العديد م��ن النا���س �شككت يف 
قدرات��ي. ه��وؤلء النا���س يريدون فق��ط الكالم من 
اأج��ل ال�شه��رة، وه��م ل يعرف��ون �شيئا ع��ن األعاب 

القوى".

شوني ميلر تحرم العداءة األمريكية فيلكس 
من ذهبية 400 متر

الكوبي لوبيز يحصد ذهبية المصارعة الرومانية

الجزائري مخلوفي يرد على المشككين بفضية 800 متر

 ون��ال املرك��ز الأول كم��ا ه��و متوقع بط��ل الع��امل الوزبكي 
الرق��م  431 حمطم��ا  يبل��غ  نوردان��وف مبجم��وع  رو�ش��الن 
الوملب��ي امل�شج��ل با�شم��ه والبال��غ 430 كغ��م. وح��ل ثانيا 
الأرمين��ي �شيم��ون مورتا�شي��ان مبجم��وع يبل��غ 417 كغ��م 
وح�شل على الو�شام الربون��زي واملركز الثالث الكازاخ�شتاين 

الك�شندر زيجكوف مبجموع يبلغ 416 كغم.  
خمطط ناجح 

 وت�ش��در �شلوان مناف�شي��ه يف املجموعة الثانية وفق املخطط 
ال��ذي و�شع��ه مدربه حمم��د جواد حمم��د كاظ��م متفوقا على 
الرباع��ني ال�شبع��ة الذي��ن كان��وا مع��ه واأقربهم الي��ه الأملاين 
يورغ��ان �شبي�س احلا�ش��ل على جمموع يبل��غ 390 كغم تاله 

النم�شاوي �ركي�س ماترو�شيان مبجموع يبلغ 389 كغم.
وكر���س �شل��وان تفوق��ه مبك��را مت�ش��درا املجموع��ة الثاني��ة 
بكفاءة وجدارة على ح�شاب امل�ري حممد جابر )377كغم( 
والب��رويف هيم��ان مو�شي���س ا�شبيون��زا مبجم��وع يبلغ 351 
كغم والرب��اع كاتواتاو من جمهوري��ة كريباتي )جزيرة تقع 
يف املحي��ط الهادئ الأو�شط ال�شتوائ��ي(. احلائز على جمموع 

يبل��غ 349 كغم وثالثة رباعني اخرين من الربازيل وجورجيا 
وبولندا اخققوا يف رفعات النر.

فف��ي رفعات اخلطف رف��ع �شلوان اأول 175 كغم ثم رفع 180 
كغ��م لكنه مل يتمكن من رفع 182 كغم يف رفعته الثالثة ويف 
رفع��ات النر رف��ع 214كغم يف الرفع��ة الأوىل لكنه عجز عن 

رفع 219كغم يف الرفعتني الثانية والثالثة.
 �شعور بالفخر 

 وع��رب املدرب حممد جواد حممد كاظم عن �شعوره بالفخر ملا 
حققه �شلوان مبديا �شعادته باأدائه ورفعاته التي كانت قريبة 
م��ن الو�شول للمجم��وع الفرا�شي 406 ال��ذي و�شع له قبل 
املناف�ش��ات مطالبا باهتمام اك��رب ورعاية خا�شة بهذا البطل 
لإع��داده كي يك��ون بطال اوملبيا بربنامج اإع��داد يبداأ من األن 
لوملبياد طوكيو 2020.. خا�شة وان عمره مازال �شغرا ول 

يزيد على 25 عاما وقابليته للتعلم والتطور متطورة.
 واأ�ش��اف ج��واد: �شل��وان قارع نخب��ة من ابرز رباع��ي العامل 
ويف مقدمته��م بط��ل الع��امل الوزبك��ي رو�ش��الن ال��ذي حطم 
رقم��ا اوملبي��ا جدي��دا اثبت في��ه ا�شتحقاقه ذهبية ه��ذا الوزن 
اإ�شاف��ة اىل اأف��ذاذ اآخري��ن ميلك��ون الق��وة البدني��ة واخل��ربة 
الدولي��ة م��ن قبي��ل ال�شين��ي يانغ زه��ي و الأرمين��ي �شيمون 
مارترو�شيان والكازاخ�شتاين الك�شندر زيجكوف والبولنديني 
بونك بارتلوميج��ي مي�شال�شكي اركاديوت�س والوزبكي ايفان 

ايفرمي��وف والي��راين حممد ر�ش��ا براري والليت��واين ارتور�س 
بلين�شكي.

�شلوان: ثقة بامل�شتقبل.
 وحت��دث الرب��اع ال�ش��اب �شل��وان جا�ش��م معربا ع��ن �شكره هلل 
تعاىل وامتنانه لكل من �شانده من اجلمهور الريا�شي العراقي 
مل��ا حتق��ق متمني��ا ان ي�شج��ل اجن��ازات ونتائ��ج اأف�ش��ل يف 

ال�شتحقاقات الدولية املقبلة.
وق��ال �شلوان: ع�شنا حلظات �شعب��ة للغاية يف مناف�شات وزن 
105 كغ��م ال��ذي ي�ش��م جمموعة م��ن اأف�شل رباع��ي العامل 
وتفوقن��ا من حم��د اهلل يف مناف�ش��ات جمموعتن��ا يف اخلطف 
بينم��ا مل نحق��ق كامل طموحاتنا يف النر ال��ذي كنا ناأمل ان 
ن�ش��ل فيه اىل رفعة اأف�شل من الت��ي حققناها وكان ميكن ان 

ت�شل بنا اىل موقع اأف�شل من املركز التا�شع الذي حللنا به.
ومتن��ى �شل��وان ان تفت��ح م�شاركت��ه الوملبية املج��ال وا�شعا 
للعناية به وبزمالئ��ه يف امل�شتقبل كي يكونوا عمادا وذخرة 
لريا�ش��ة العراق التي ت�شتح��ق مزيدا من التاأل��ق والنجاح مع 
برام��ج اإعداد طويلة الأمد والعناي��ة بالألعاب الرقمية الفردية 

التي ميكن ان حت�شن و�شعنا يف الأو�شمة الأوملبية.
نتيجة نفخر بها

 وحت��دث امني �ر احت��اد رفع الأثقال م�شطف��ى �شالح بزهو 
عما حققه الرباع �شلوان م�شيدا ب�شجاعته وتفوقه الالفت على 

اأ�شماء بارزة يف ريا�شة احلديد.
 واأ�ش��ار �شال��ح: من حقن��ا ان نفخر باجناز �شل��وان الذي كان 
ميك��ن ان يق��رب اأك��رث م��ن املراك��ز ال�شت��ة الأوىل برغم قوة 
الأبطال املتواجدين لو انه تخل�س من اآثار اإ�شابته يف بطولة 

اآ�شيا وحظي بفرة اإعداد اأطول من تلك التي تدرب فيها.
 وثم��ن �شالح موق��ف اللجن��ة الوملبية الداع��م لريا�شة رفع 
الأثق��ال ودعاه��ا اىل العم��ل من اج��ل برامج م�شرك��ة ترقى 

برباعينا اىل م�شتويات الجناز العاملية.
و�شام اوملبي

  واذا كانت م�شاركة البعثة الوملبية قد انتهت ر�شميا بنهاية 
فعالي��ات رفع الأثقال وقبلها كرة القدم والتجذيف واملالكمة 
واجلودو فان �شابا عراقيا ا�شمه حيدر �شكارة �شيمثل ا�شراليا 
يف مناف�ش��ات التايكواندو يوم اجلمع��ة املقبل بوزن 80 كغم 
مر�شح بقوة للفوز بو�شام اوملبي يف هذه الريا�شة التي تاأهل 
فيها اىل اللع��اب الوملبية بعد حلوله يف املركز الأول لقارة 
ا�شرالي��ا واوقياني��ا.. وح�رت عائلة حيدر م��ن ا�شراليا اىل 
الربازي��ل مل�شاندة ولده��ا البالغ من العم��ر 25 عاما اذ ياأمل 
وال��ده ح�ش��ام �ش��كارة ان يحرز ابن��ه و�شاما اوملبي��ا �شيهديه 
للبل��د الم العراق وللبل��د احلا�شن ا�شراليا حي��ث ميثل اأربعة 
ريا�شي��ني ا�شرالي��ا يف ريا�ش��ة التايكوان��دو اأبرزه��م حيدر 

�شكارة.

مغربية تشكو 
وبريطانية تقبل الزواج حقيبة

ريو

 بعدم���ا ف���ازت الربيطاني���ة ت�شارلوت دوج���اردان بذهبية 
الرتوي����ض للفردي يف مناف�شات الفرو�شية باأوملبياد ريو 
دي جان���رو، حتول���ت الأنظ���ار اإىل رفيقها لف���رتة طويلة 

الذي رفع لفتة كتب عليها "هل تقبلني الزواجي بي؟".
وقال���ت دوج���اردان - الت���ي ف���ازت بالذهبي���ة الثانية على 
التوايل يف مناف�ش���ات الفردي بالأوملبياد اليوم الثنني - 
اإنها كانت ترتدي بالفعل خامتا، وتخطط للزواج من دين 

وايات القادم من جنوب اإفريقيا العام املقبل.
واأبلغ���ت دوج���اردان ال�شحفي���ني بع���د حف���ل التتويج يف 
اإ�شارة لأوملبياد لندن: "لقد طلب مني الزواج قبل اأوملبياد 
لن���دن ووافق���ت وقته���ا. مل يك���ن يث���ق يف اأن ه���ذا الأم���ر 
�شيتحق���ق لذا ح���اول اإحراجي بطلب ال���زواج على مراأى 

وم�شمع من اجلميع ليدفعني لتنفيذ الوعد".
واأ�شافت اأن عالقتها ب�شديقها بداأت قبل ت�شع �شنوات.

وهذه لي�شت املرة الأوىل التي ت�شهد فيها اأوملبياد ريو مثل 
ه���ذه العرو�ض. فق���د ح�شلت مت�شابق���ة الغط�ض ال�شينية 
ه���ي ت�ش���ي عل���ى خ���امت م���ن الأملا�ض خ���الل حف���ل تتويج 
الفائزات. األقت العداءة املغربية حياة ملباركي، باللوم يف 
خروجه���ا م���ن ت�شفيات �شباق 400 م���رت حواجز، �شمن 
مناف�ش���ات األعاب القوى بدورة الألعاب الأوملبية احلالية، 
على الإ�شابة التي عانت منه���ا يف الفرتة املا�شية.وقالت 
ملباركي: "ال�شباق كان يف امل�شتوى. لو مل اأكن م�شابة منذ 
بداي���ة املو�شم لكانت النتيجة اأف�ش���ل. واأحمل امل�شوؤولية 
لطبي���ب املنتخب الوطني، ال���ذي ت�شبب يل يف حروق من 
الدرجة الثانية اإىل الدرجة الثالثة". واأو�شحت: "تدربت 
على �شباق 800 مرت، وعانيت من ال�شد الع�شلي. لكن مل 
يح�ش���ن معاجلتي ب���ل اأخطاأ كذل���ك وت�شبب يل يف حروق 
كب���رة يف �شاق���ي اأثن���اء الع���الج با�شتعماله �ش���رباي من 
م�شاف���ة قريب���ة". وتابع���ت: "تدربت مب���ايل اخلا�ض ومل 
اأح�ش���ل عل���ى اأي دع���م. كل امل�شوؤولني يقول���ون يل عليك 
بال���ربوز اأول للح�شول على الدعم. كيف يحدث هذا. كان 
عليه���م معاجلتي والهتمام بي كبقي���ة الأبطال مثل نوال 
املتوكل. وه���ذا هو �شبب حتطي���م معنوياتي. مل يخربوا 
رئي����ض اجلامع���ة املغربي���ة باإ�شابت���ي. اأن���ا بطل���ة العرب 

وبطلة املغرب وكان عليهم الهتمام بي وعدم اإهمايل".
فيما اأعربت العداءة البحرينية روث جيبيت عن �شعادتها 
البالغ���ة باإح���راز امليدالي���ة الذهبي���ة ل�شب���اق 3000 مرت 
موان���ع �شم���ن مناف�ش���ات األعاب الق���وى ب���دورة الألعاب 

الأوملبية )ريو دي جانرو 2016( .
وتوج���ت روث بامليدالي���ة الذهبي���ة قاطع���ة امل�شاف���ة يف 
ثماين دقائق و59.75 ثانية. وقالت روث: "كانت درجة 
احل���رارة مرتفعة جدا اليوم. ال�شب���اق كان اإيقاعه �شريعا 
جدا. حاولت منذ البداية اأن اأكون يف املقدمة ومتكنت من 

الفوز بالذهبية لأتوج جهودي".

 ختمت البعثة الوملبية العراقية 
م�شاركته����ا يف اوملبي����اد ريو دي 
جان����رو بحل����ول الرب����اع البطل 
باملرك����ز  عب����ود  جا�ش����م  �شل����وان 
 105 وزن  يف  عاملي����ا  التا�ش����ع 
كغم بع����د ان �شجل جمموعا يبلغ 
 180 394 كغ����م حق����ق خالل����ه 
كغم يف اخلطف و 214 كغم يف 

النرت.
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