
ا�س��تعاد النج��م الربازيلي نيمار دا �س��يلفا ذاكرة 
التهدي��ف، وقاد منتخب بالده للفوز الثمني )-2
�س��فر( على نظريه الكولومب��ي، يف دور الثمانية 
الألع��اب  ب��دورة  رج��ال  الق��دم  ك��رة  مل�س��ابقة 
الأوملبية احلالية )ريو دي جانريو 2016(.كما 
لق��ن املنتخ��ب الأمل��اين نظريه الربتغايل در�س��ا 
قا�س��يا وتغلب عليه -4�س��فر، وتغل��ب املنتخب 
النيج��ريي عل��ى نظ��ريه الدمناركي )-2�س��فر( 
يف مب��اراة اأخ��رى بنف�س الدور.ووا�س��ل منتخب 
هندورا�س انطالقته الرائعة يف امل�سابقة، وتاأهل 
للمربع الذهبي بالفوز الثمني على نظريه الكوري 
اجلنوبي -1�سفر.واأكمل املنتخب الربازيلي عقد 
املرب��ع الذهب��ي بالف��وز الثمني عل��ى كولومبيا 
بهدفني �س��جلهما نيمار ووال���س اأوليفريا دو�س 
�سانتو�س يف الدقيقتني 11 و82، ليتقدم راق�سو 
ال�سامبا خطوة مهمة على طريق الفوز بامليدالية 
الذهبية للم�سابقة للمرة الأوىل.ويلتقي املنتخب 

الربازيل��ي يف املربع الذهبي منتخب هندورا�س، 
الذي حجز مقع��ده يف املربع الذهبي بفوز ثمني 
على منتخب كوريا اجلنوبية بهدف نظيف �سجله 
األربت��و اإلي���س يف الدقيق��ة 57.وحج��ز املنتخب 
الذهب��ي  املرب��ع  يف  بج��دارة  مقع��ده  الأمل��اين 
للم�س��ابقة ليكون اأول املتاأهل��ني للمربع الذهبي 
حيث يلتقي يف املربع الذهبي نظريه النيجريي.
واأنهى املنتخب الأملاين ال�س��وط الأول ل�س��احله 
بهدف نظيف �سجله �سريجي جنابري يف الدقيقة 

الأوىل من الوقت بدل ال�سائع لهذا ال�سوط.
ويف ال�سوط الثاين، اأمطر الأملان �سباك الربتغال 
بثالث��ة اأه��داف اأخ��رى اأحرزه��ا ماتيا�س جينرت 
ودايف �س��يلكه والبديل فيليب ماك�س يف الدقائق 
57 و75 و87.ويف مباراة اأخرى، تغلب املنتخب 
النيجريي على نظريه الدمناركي بهدفني نظيفني 
�س��جلهما اأوبي ميكيل وعمر اأمينو يف الدقيقتني 
15 و59. اأح��رزت الربيطاني��ة ريبي��كا جيم�س، 

امليدالية الف�س��ية، ل�سباق كريين للدراجات على 
امل�س��مار لل�س��يدات، �س��من مناف�س��ات اأوملبياد 
ري��و دي جانريو، لت�س��كل اأف�س��ل ع��ودة لها بعد 
عام��ني، عانت خاللهما من الرعب من الإ�س��ابة 
الركب��ة  يف  اإ�س��ابتيها  جان��ب  اإىل  بال�رسط��ان 
والكتف.وقالت جيم�س عقب ال�سباق، الذي توجت 
ب��ه الهولندي��ة اإلي�س ليجتل��ي "كانت 18 �س��هرا 
قا�س��ية. قب��ل 8 اأ�س��هر مل اأك��ن اأتوقع م�س��اركتي 
يف الأوملبي��اد. وقب��ل ع��ام كان العت��زال واردا 
بالن�سبة يل".واأ�سافت جيم�س: "هذا الفوز اأهديه 
اإىل كل م��ن �س��اعدين".ويف الوقت الذي اقرتن به 
اأوملبي��اد ري��و دي جان��ريو، باأكرث من ف�س��يحة 
مناف�س��اته  انط��الق  قب��ل  تفج��رت  من�س��طات 
وخالله��ا، جاء فوز جيم�س البالغة من العمر 24 
عاًما لي�س��كل منوذجا بارزا للكفاح، من �ساأنه اأن 
يزيد اهتمام اجلماهري بالدورات الأوملبية.وكان 
فح�سا طبيا خ�سعت له جيم�س يف 2014، اأظهر 

حاجته��ا اإىل عملي��ة جراحية لإزال��ة خاليا كان 
يحتمل حتوله��ا اإىل ورم �رسطاين، وبعد التعايف 
من العملية، تعر�س��ت لإ�س��ابة يف الركبة عانت 
منه��ا ل�س��هور حتى ع��ام 2015.ول��دى عودتها 
من جديد بعد اأ�س��هر من اإعادة التاأهيل، تعر�ست 
تطلب��ت عملي��ة جراحي��ة. الكت��ف  لإ�س��ابة يف 
واأب��دت جيم���س �س��عادتها، عقب ال�س��باق قائلة: 
"اأ�س��عر وكاأنني فوق القم��ر. ل اأجد كلمات تعرب 
عن �س��عوري".فازت البلجيكية نافي�س��اتو تيام، 
بذهبية ال�سباعي، �سمن مناف�سات األعاب القوى، 
ب��دورة ري��و الأوملبية، بع��د اأن قام��ت مبا يكفي 
يف نهائ��ي 800 م��رت عدًوا املث��ري، لتتفوق على 

الربيطانية جي�سيكا اإيني�س هيل، حاملة اللقب.
املتاأرجح��ة،  املناف�س��ات  م��ن  يوم��ني  وعق��ب 
خا�س��ت تي��ام البالغ��ة م��ن العم��ر 21 عام��ا، 
امل�س��ابقة الأخ��رية، وهي متقدمة بف��ارق 142 

نقطة.

7 رياضة Mon. 15 Aug. 2016 issue no 171
االثنين 15 آب 2016 العدد 171

يندبون حظهم في مطار بغداد 

فالح حسن يكفكف دموع األولمبي ويطالب بطي صفحة ريو ونسيان ما كان

العا�س��مة املاليزي��ة كولملب��ور وف��د  و�س��ل اىل 
منتخبن��ا الوطن��ي بكرة الق��دم ا�س��تعدادا ملواجهة 
نظريه الكوري ال�سمايل ودّيا مرتني يومي الثالثاء 
والأح��د املقبل��ني يف اإط��ار حت�س��رياته ملواجهتي 
ا�س��رتاليا وال�س��عودية باإط��ار اجلول��ة الوىل للدور 
احلا�س��م لت�س��فيات رو�س��يا2018. وُحظ��ي الوفد 
با�س��تقبال ر�س��مي متثل بح�س��ور قن�س��ل ال�سفارة 
العراقي��ة يف كولملب��ور وعدد من اركان ال�س��فارة 
ف�س��ال على عدد من ابناء اجلالية العراقية. واأجرى 
منتخبن��ا الوطني �س��باح اليوم تدريب��ا خفيفا يف 
مق��ر اقامت��ه لإزاح��ة تع��ب الرحلة عل��ى اأن يجري 
ع�رسا وحدته التدريبية الوىل التي �س��تجري على 
ملع��ب يواي ت��ي ال��ذي �سيحت�س��ن املباراتني. من 

جهته اكد املدير الداري للمنتخب با�س��ل كوركي�س 
ان املنتخب الكوري ال�س��مايل و�س��ل هو الآخر اىل 
التدريبي��ة  العا�س��مة املاليزي��ة واج��رى وحدت��ه 
الوىل، مبينا اأن املوؤمتر الفني للمباراة �س��يعقد يف 
ال�س��اعة الثانية ع�رس من بعد ظهر اليوم الثنني يف 
فندق كونكرد حيث �سيتم فيه تثبيت الوان الفريقني 

والأمور اللوج�ستية الخرى
ون��وه اىل اأن طاق��م ماليزي �س��يقود املب��اراة التي 
ل��ن تنقل تلفزيونيا. وا�س��اف كوركي���س اأن لعبي 
املنتخب الوملبي اخلم�س��ة مهند عبد الرحيم و�سعد 
ناطق واحم��د ابراهيم ومهدي كامل وعالء مهاوي 

�سيلتحقون �سباح اليوم الثنني بوفد املنتخب 
وا�س��ار اىل ان��ه يجري ات�س��الت م��ع الالعب علي 
ح�س��ني بغي��ة التحاق��ه مبك��را بالفريق بعد ف�س��خ 

تعاقده مع نادي ريزا �سبور الرتكي.

يناف�س ح�سان ملك املغرب حممد ال�ساد�س، يف دورة الألعاب الأوملبية بريو دي جانريو، و�سافر 
.lesiteinf اإىل املدين��ة الربازيلي��ة يف درجة "رجال الأعمال" من باري�س، ح�س��بما ذك��ر موقع
وا�س��رتى ملك املغرب، احل�س��ان الذي يدعى "كويكلي كري�س��كر" يف 2012، وهو متخ�س�س يف 
القفز من على احلواجز، ويحظى ب�س��هرة كبرية وله �س��فحة على موقع "ويكيبيديا".ي�س��ار اإىل اأن 
الفار���س ال��ذي ميتطي احل�س��ان هو عبد الكبري ودار، ال��ذي يعد من اآمال املغ��رب يف الأوملبياد، 
وال��ذي كان يحم��ل علم املغ��رب يف الفتتاح.واأ�س��ار املوقع، اإىل اأن "احل�س��ان لف��ت انتباه اأمري 
قط��ري يف ريو، وعر�س عل��ى ودار، بيعه مقابل 15 مليون دولر، لك��ن الفار�س املغربي رد باأن 
ح�س��ان املل��ك ل يقدر بثمن".واأفاد املوقع نف�س��ه، باأن احل�س��ان يخ�س��ع لنظ��ام غذائي خا�س 

ورعاية طبية دائمة، وممنوع اقرتاب اأي �سخ�س غريب منه.

لن تتمكن لعبة الوثب الطويل الرو�سية داريا كلي�سينا من املناف�سة يف اأوملبياد ريو دي جانريو 
بعدما اأعلن الحتاد الدويل لألعاب القوى عن �سحب اأهليتها اخلا�سة.

وقال املتحدث الر�سمي با�سم الحتاد الدويل لألعاب القوى لوكالة الأنباء الأملانية، اإنها "�سحب 
اأهليتها اخلا�س��ة ا�س��تند ملعلومات جدي��دة"، وهو قرار لن يطبق عل��ى الأوملبياد فقط ولكن على 

كل املناف�سات.
وقال املتحدث الر�س��مي اإن "كلي�س��ينا مت اإبالغها بالإجراءات الأ�س��بوع املا�س��ي"، واأكد المني 
الع��ام ملحكم��ة التحكي��م الريا�س��ي الدولي��ة ماثيو ري��ب ل��� )د.ب.اأ( اأن كلي�س��ينا تتح��دى القرار 
للم�س��اركة يف مناف�س��ات الوملبي��اد حيث يقام دور الت�س��فيات يوم الثالثاء املقب��ل فيما يقام 

الدور النهائي يوم الأربعاء املقبل.
وكان��ت كيلي�س��ينا، املقيم��ة يف الوليات املتحدة، ه��ي الالعبة الوحيدة من فري��ق األعاب القوى 
الرو�س��ي الذي �س��مح لها بامل�ساركة يف مناف�سات اأوملبياد ريو، بعدما مت اإيقاف الحتاد الرو�سي 

لألعاب القوى فيما يتعلق بتف�سي تعاطي املن�سطات برعاية الدولة يف البالد.

اختت��م منتخب العراق للنا�س��ئني بكرة الي��د تدريباته 
اليومي��ة التي اأقامها يف مع�س��كره التدريب��ي الداخلي 
الذي جرى على قاعة املدر�س��ة التخ�س�سية يف بغداد، 
بلق��اء ودي جمعه اأمام بطل الدوري العراقي للمو�س��م 
املا�س��ي فريق ال�رسطة قبيل �سفره اىل مملكة البحرين 
ي��وم غ��د الثالث��اء للدخول مبع�س��كر تدريب��ي خارجي 
هناك ي�س��بق خو�س مناف�سات ا�سيا للنا�سئني املوؤهلة 

اىل نهائيات كاأ�س العامل بكرة اليد.
انتقاء الالعبني

وجه��ت الدع��وة اىل اك��رث من 25 لعب��ا لالنخراط يف 
الوح��دات التدريبي��ة اليومي��ة الت��ي جرت عل��ى قاعة 
املدر�س��ة التخ�س�س��ية باإ�رساف �س��يخ املدربني ظافر 
�ساحب وي�ساعده حيدر غزاي وم�سطفى يا�سني مدربا 
حلرا�س املرمى، وعلى مدى ثالثة ا�س��ابيع بداأت عملية 

انتقاء الالعبني �س��يئا ف�سيئا و�س��ول اىل القناعة 
التام��ة بع���رسة لعب��ني فقط ممن �س��اركوا يف 

ه��ذه املع�س��كر التدريبي، ليتم ا�س��افة �س��تة 
لعبني من منتخب ال�س��باب الذين خا�س��وا 
ت�س��فيات ا�س��يا لل�س��باب التي اختتمت يف 
ال�س��هر  العا�س��مة الردني��ة عم��ان مطل��ع 
احلايل، لي�س��بح العدد الكلي للمنتخب �س��تة 

ع�رس لعبا �س��يتم امل�ساركة بهم يف ت�سفيات 
ا�س��يا للنا�س��ئني بك��رة الي��د التي �س��تنطلق يف 

نهاي��ة ال�س��هر احلايل يف مملك��ة البحري��ن بعدما 
اوقعت��ه القرع��ة بجان��ب كل م��ن اليابان وال�س��عودية 

والبحرين وهونغ كونغ.
حمطة املنامة

�س��يغادر وفد منتخب العراق للنا�س��ئني بك��رة اليد اىل 
العا�س��مة البحريني��ة املنامة قادما اليه��ا عرب مطار 
النج��ف ال��دويل يف ال�س��اد�س ع���رس من ال�س��هر احلايل 
لإقامة مع�س��كر تدريبي خارجي يتخلل��ه خو�س اأربع 
مباري��ات جتريبية اأم��ام املنتخب البحريني ال�س��قيق 

لل�سباب والنا�س��ئني بالإ�سافة اىل مباراة اخرى �سيتم 
الرتتيب عليها مع اأح��د الأندية البحرينية اثناء تواجد 

املنتخب يف املنامة.
التق�سف يع�سف باأعداد النا�سئني

الأم��ني امل��ايل لحتاد ك��رة الي��د عبد ناجي ال�س��دي 
قال اإن "تاأمني امل�س��اركة يف ت�س��فيات ا�سيا لل�سباب 
الت��ي اختتمت يف الردن مطلع ال�س��هر احلايل قد اثرت 
عل��ى توفري الأم��وال الالزمة لتح�س��ري اع��داد منتخب 
النا�س��ئني حلدث ا�سيوي مهم ل يقل �س��ان عن �سابقه، 
ورغ��م ذلك �س��عى الحت��اد وب��كل الو�س��ائل اىل توفري 
�س��بل النجاح لهذه املهمة التي يعول عليها يف حتقيق 
نتيج��ة م�رسف��ة لكرة الي��د العراقية ، حي��ث مت التفاق 
مباري��ات  اأرب��ع  اج��راء  عل��ى 
جتريبي��ة بالإ�س��افة اىل 
مباراة خام�سة �سيتم 
عليه��ا  التف��اق 
اأح��د الأندية  مع 
يني��ة  لبحر ا
يف  املرموق��ة 
رف��ع  �س��بيل 
ي��ة  هز جلا ا
جلميع  املطلوبة 
رغ��م  الالعب��ني، 
مطالبة املدرب ظافر 
�س��احب بع��دد اأك��رث من 
املباري��ات الودي��ة لك��ن ظروف 
الحت��اد املالي��ة حالي��ا ل ت�س��مح بتام��ني مباري��ات 
اخ��رى، لذا وج��د احتاد اللعبة فر�س��ة طيبة يف ادخال 
املنتخ��ب مبع�س��كر تدريب��ي خارجي يف نف���س الدولة 
امل�ست�س��يفة وي�س��بق انط��الق املناف�س��ات الآ�س��يوية 
للتع��رف اأك��رث على جميع الظ��روف املحيط��ة باأجواء 

املناف�سات".

حصان ملك المغرب يشارك في العبو األولمبي يلتحقون بالوطني في ماليزيا
منافسات أولمبياد ريو

اتحاد ألعاب القوى: كليشينا خارج 
منافسات ريو

صاحب يختار 16 العبا لتصفيات آسيا لناشئة اليد

وقال ح�س��ن: "برغ��م اأن احل���رسة والأمل ظاهرتان على 
حمياك��م، اإل انكم اأديت��م ما عليكم، وكن��ت بحاجة اىل 
قليل من احلظ لتوا�س��ل امل�س��وار، ولك��ن يجب اأن يوؤمن 
اجلميع ب��اأن كرة القدم هي فوز وخ�س��ارة وتعادل، لقد 
ظهرمت ب�س��كل لئق، واعتقد اأن ال�سارع الريا�سي را�س 
عما قدمتموه داخل امل�س��تطيل الخ�رس، وهناك الكثري 

من الآفاق �ستفتح لكم م�ستقبال".
واأ�س��اف: "انك��م ن��واة حقيقية لت�س��كيل منتخب وطني 
ق��ادر على حتمل امل�س��وؤولية، والدفاع ع��ن األوان الكرة 

العراقي��ة، �س��يما وان اغلبك��م �س��يتواجد م��ع املنتخ��ب 
الوطني يف املهمة ال�س��يوية النهائية �س��وب مونديال 
رو�س��يا العام 2018، وهذه املهمة يرتقبها العراقيون 
جميع��ا، ونح��ن كلجنة اوملبية �سنوا�س��ل الدعم جلميع 
الحتادات الريا�سية، ومنها احتاد الكرة، خللق الجواء 

املثلى لإجناح املهمة التي تنتظركم".
و�س��كر ثعل��ب الك��رة العراقي��ة جمي��ع لعب��ي املنتخب 
واجلهازي��ن الفن��ي والداري ورئي���س البعث��ة العراقية 
للوفد الكابنت �رسار حيدر للجهود الكبرية التي قدموها، 
مطالب��ا اجلمي��ع بط��ي ون�س��يان �س��فحة الوملبي��اد 

والتفكري يف قادم ال�ستحقاقات الكروية.

م��ن جانب��ه، قدم رئي���س الوف��د العراقية، ���رسار حيدر، 
النائ��ب الول لرئي���س احتاد الكرة، ال�س��كر والتقدير اىل 
رئي�س واع�س��اء املكتب التنفيذي جلهودهم املتوا�سلة 
ودعمهم الالحمدود للمنتخب الوطني. معربا عن ا�س��فه 
لع��دم حتقيق ما كان يطم��ح اليه اجلمي��ع يف اوملبياد 
ري��و دي جانريو. موؤكدا: "اأن الغ�س��ة واحل�رسة �س��تبقى 
طويل��ة لأن املنتخ��ب كان جي��دا، ولك��ن احل��ظ مل يقف 

بجانبه".
كم��ا اأعرب املدير الفن��ي للمنتخب الوملبي، عبد الغني 
�سهد، عن �سكره وتقديره اىل اللجنة الوملبية واجلماهري 
الكروي��ة الت��ي �س��هرت وتابعت منتخبه��ا الوملبي يف 

�س��اعات ال�س��باح الوىل. موؤكدا اأن "املنتخب الوملبي 
كان ممي��زا وتوف��رت ل��ه الكثري م��ن الفر�س ال�س��انحة 

للت�سجيل، ولكن كرة القدم حت�سم بالأهداف".
واأ�س��ار �س��هد اإىل اأن "اللجنة الوملبية وف��رت لنا ما مل 
يتوفر لغرينا من املنتخبات، وا�س��تطعنا مواجهة ثالثة 
مدار�س كروي��ة، ولعبنا املبارات��ني الوىل والثاين كما 
خططنا لها، وكان لنا نهج يف اللقاء الأخري �سد منتخب 
جنوب افريقيا، وتوفرت لنا 29 فر�س��ة للت�سجيل، لكن 
مل ت�ستثمر اأي واحدة منها ب�سبب �سوء احلظ. وقدم �سهد، 
نيابة عن امل�ساعدين له والالعبني، العتذار للجماهري 

الريا�سية لعدم موا�سلة م�سوار ريو".

الكشف عن سر
حقيبة المياه الخضراء 

ريو

قال منظم���و اأوملبياد ريو دي جانريو، اإن تغري لون املياه يف 
اأحوا�ض ال�ض���باحة يف جممع الألعاب املائية اإىل الأخ�ضر، ما 
اأثار ا�ضتياء املتناف�ضني، جاء نتيجة زيادة غري خمطط لها يف 
م�ض���تويات بريوك�ض���يد الهيدروجني يف املياه.واأ�ض���اف اأحد 
املقاولني 80 لرتا من بريوك�ضيد الهيدروجني يف كل حو�ض 
�ضباحة وم�ضبح غط�ض يوم اجلمعة الذي �ضهد حفل الفتتاح، 
ولكن املنظمني مل يعلموا بذلك قبل يوم الثالثاء عندما حتول 
ل���ون املي���اه اإىل الأخ�ض���ر خ���الل نهائ���ي الغط�ض من املن�ض���ة 
الثابتة من ارتفاع ع�ض���رة اأمتار لل�ضيدات. وقال املنظمون اإن 
الكلور و�ضمح  تاأثري  الهيدروجني حيد  "اإ�ضافة بريوك�ض���يد 

بنمو الطحالب".
واأو�ضح جو�ضتافو نا�ضيمينتو، مدير اإدارة املجمع باأوملبياد 
ري���و، "اإنه���ا طريق���ة لتنظي���ف اأحوا����ض ال�ض���باحة ولك���ن ل 
يفرت�ض اأن ت�ض���تخدم مع وجود الكلور". واأ�ض���اف: "مل تتم 
ا�ضت�ض���ارتنا.. اإخفاق املقاول التابع لنا اإخفاق لنا". وملعاجلة 
املياه، التي قال املنظمون اإنها ل متثل خطرا على الريا�ضيني، 
مت ال�ض���تعانة بالكيمي���اء يف حماولة لزي���ادة كثافة الطحالب 
مبا ي�ض���مح باإزالتها ولكنهم ي�ض���ابقون الزمن لتجنب التاأثري 
على جدول املناف�ض���ات. وقال نا�ضيمينتو اإن "العمل �ضيجري 
طوال ع�ض���ر �ض���اعات لتبديل املياه يف حو�ض ال�ضباحة الذي 
�ضي�ضت�ض���يف مناف�ض���ات ال�ض���باحة التوقيعية الت���ي انطلقت 
اأم����ض الأحد، حيث حتتاج املتناف�ض���ات لروؤية بع�ض���هن حتت 
�ض���طح املاء".فيم���ا ل���ن تتمك���ن الربازيل �ض���احبة ال�ض���يافة، 
عل���ى الأرج���ح، م���ن حتقيق هدفه���ا املتعل���ق بع���دد امليداليات 
يف اأوملبي���اد ري���و دي جان���ريو، بع���د هزائ���م م�ض���ارعيها يف 
�ض���تخرج  الربازي���ل  اأن  املوؤك���د،  �ض���به  م���ن  اجلودو.وب���ات 
خالي���ة الوفا�ض م���ن اأي ميدالية يف ال�ض���باحة لأول مرة منذ 
2004، وتب���ددت اآماله���ا يف التن�ض، وكذلك يف مناف�ض���ات 
القو����ض وال�ض���هم.وبعدما حقق���ت 17 ميدالي���ة يف اأوملبي���اد 
لندن 2012، وحتقيق رقم قيا�ض���ي للبالد و�ض���عت الربازيل 
هدًف���ا باإنهاء الدورة التي تنظمها، �ض���من اأول ع�ض���ر دول يف 
جدول امليداليات.لكن الربازيل، ح�ضدت اأربع ميداليات فقط 
يف اأول اأ�ض���بوع من الدورة الأوملبية، بالفوز بذهبية واحدة 
وف�ض���ية واحدة وبرونزيتني، و�ض���يحتاج الربازيليون لرفع 
م�ض���تواهم لتحقيق هذا الهدف.وانه���ت اإيطاليا اأوملبياد لندن 
2012 يف املركز العا�ض���ر، بجدول امليداليات بر�ض���يد 28 
ميدالي���ة.وكان الإحباط الأك���رب للربازيل يف اجلودو، فربغم 
ذهبية رفائيال �ضيلفا، فاإنها مل تتجاوز نتائجها القوية، والتي 
مكنته���ا من الفوز باأربع ميداليات يف لندن لتكتفي هذه املرة، 
بثالث ميداليات فقط. وجاء اإحباط الربازيل، يف مناف�ض���ات 
اجل���ودو؛ ب�ض���بب نتائ���ج �ض���ارة مينيزي����ض، بطل���ة اأوملبي���اد 
2012، واأريكا مرياندا، وتياجو كاميلو، وفيليبي كيتاداي.
وقال نيي ويل�ض���ون، م�ض���ئول بالحت���اد الربازيلي للجودو: 

امليداليات". من  اأكرب  بعدد  امل�ضاهمة  باإمكاننا  "كان 

ثمن رئي�ض اللجنة الأوملبية 
ف����الح  )وكال����ة(  الوطني����ة 
والعط����اء  اجله����د  ح�ض����ن، 
الذي قدم����ه لعبو منتخبنا 
الوملب����ي بك����رة الق����دم يف 
اللع����اب  دورة  مناف�ض����ات 
دي  ري����و  يف  الوملبي����ة 
جان����ريو. ج����اء ذل����ك خالل 
املنتخ����ب  وف����د  ا�ض����تقباله 
الوملبي �ضباح ال�ضبت يف 

مطار بغداد الدويل.

بغداد / رحيم الدراجي

كوااللمبور –اتحاد الكرة

نيمار يقود البرازيل للمربع الذهبي.. وألمانيا تمطر شباك البرتغال
جدل المالعب


