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رياضة

أولى الفضائح الجنسية مغربية!
ض ــرب ــت فـضـيـحــة جـنـسـيــة أومل ـب ـيــاد
جانيرو قبيل ســاعــات على
ريــو دي ُ
انـطــاقــه ،فــأوقــف عـلــى إثــرهــا املــاكــم
امل ـغــربــي حـســن ال ـس ـعــادة ( 22عــامــا)
بـسـبــب م ــزاع ــم اع ـت ــداء عـلــى عاملتي
تنظيف في القرية األوملبية ،بحسب
مـ ـ ــا أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــة
البرازيلية.
ُ
وأوض ـح ــت الـشــرطــة فــي ب ـيــان أرس ــل
إل ــى وكــالــة "ف ــران ــس بـ ــرس"" :بحسب
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ،قـ ـ ـ ــام ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي فـ ـ ــي 3
آب ب ــاغـ ـتـ ـص ــاب ع ــامـ ـلـ ـت ــي ت ـن ـظ ـيــف
ب ــرازي ـل ـي ـت ــن فـ ــي ق ــري ــة ال ــري ــاض ـي ــن
(األومل ـب ـي ُــة)" ،وأضــافــت" :بحسب أدلــة
ُ َ
وقــف املالكم احتياطيًا ملدة
جمعت ،أ ِ
 15يومًا".
ُ
وفـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ،تـ ـسـ ـتـ ـخ ـ َـدم عـ ـب ــارة
"اغ ـت ـصــاب" ألي ن ــوع مــن االع ـت ــداءات
الجنسية.
وكان مقررًا أن يبدأ السعادة مشواره
في األوملبياد اليوم بمواجهة التركي
مـحـمــد نــديــر أونـ ــال ف ــي الـ ــدور األول
لوزن  81كلغ.
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ،أوض ـ ـ ــح م ــوق ــع
"جـ ـ ـ ـ ــي "1لـ ـقـ ـن ــاة غـ ـل ــوب ــو أن امل ــاك ــم
اس ـ ـتـ ــدعـ ــى الـ ـسـ ـي ــدت ــن إل ـ ـ ــى غ ــرف ـت ــه

ب ــدع ــوى أن ـ ــه ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى مـعـلــومــة
وتحرش بهما.
وك ــان ريــاض ـيــان آخـ ــران داخ ــل غرفة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــادة ،ب ـي ــد أن ـه ـم ــا لـ ــم ي ـتــدخــا
بحسب "ج ــي ،"1ونجحت السيدتان
بعد ذلك في الفرار.
وت ـ ّـوج الـسـعــادة ببطولة املـغــرب عام
 ،2012وت ــأه ــل إل ـ ــى ري ـ ــو  2016فــي

عقب دورة في باكو.
حزيران املاضي ُ
ي ــذك ــر أنـ ــه كـ ــان ق ــد أوق ـ ــف رجـ ــل أمــن
خ ــاص ف ــي  31ت ـمــوز ب ـعــدمــا اع ـتــدى
جنسيًا على عاملة فــي فــرق اإلطفاء
عندما كانت نائمة في مركز بالقرب
من القرية األوملبية في ريو.
فــي م ــوازاة ذلــك ،كــان اتـحــاد الجمباز
في الواليات املتحدة عرضة لفضيحة

المالكم المغربي حسن السعادة

ج ـن ـس ـي ــة مـ ــدويـ ــة أي ـ ـضـ ــا ق ـب ـي ــل ب ــدء
ريــاضـيـيــه بــاملـشــاركــة فــي األوملـبـيــاد،
حيث أفادت صحيفة "إنديانابوليس
ستار" بأن االتحاد تغاضى دوريًا عن
تحرشات جنسية من جانب املدربني
ت ـج ــاه ال ــري ــاض ـي ــن ،وخ ـص ــوص ــا من
القاصرين.
وذكـ ــرت ه ــذه الـصـحـيـفــة الصباحية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ــواسـ ـع ــة االنـ ـتـ ـش ــار أن
مــن بــن ضـحــايــا الـتـحــرش الجنسي
عـ ـ ـش ـ ــرات الـ ـفـ ـتـ ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــاص ـ ــرات مــن
الع ـ ـبـ ــات ال ـج ـم ـب ــاز الـ ـل ــوات ــي ت ـ ــراوح
أعمارهن بني  10و 14سنة.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن الكثيرين
كـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــوا ب ـ ـ ــاغ ـ ـ ــات وشـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــاوى إل ـ ــى
اتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـجـ ـمـ ـب ــاز ح ـ ـ ــول الـ ـتـ ـح ــرش
وإغ ـ ـ ـ ــواء الـ ـق ــاص ــري ــن ،وأن امل ــدرب ــن
يـنـشــرون الـصــور اإلبــاحـيــة لألطفال.
ل ـك ــن م ــوظ ـف ــي االت ـ ـحـ ــاد ك ــان ــوا ع ــادة
يتجاهلون هذه الشكاوى ،خصوصًا
إذا ل ــم ي ـقـ ّـدم ـهــا أه ــال ــي ال ــاع ـب ــات أو
الالعبات بالذات.
وأصـ ـ ـ ـ ـ ّـر م ــوظـ ـف ــو االت ـ ـح ـ ــاد عـ ـل ــى أن
ال ـح ــدي ــث ع ــن ذلـ ــك س ـي ـضــر بـسـمـعــة
مــدربــن مـعــروفــن وبسمعة االتـحــاد
ذاته.

 271رياضيًا روسيًا في األولمبياد
وص ــل مسلسل الـتـشــويــق ح ــول ملف
املـ ـنـ ـشـ ـط ــات امل ـت ـع ـل ــق ب ــروسـ ـي ــا إل ــى
نهايته ،حيث أعلنت اللجنة األوملبية
الدولية مشاركة  271رياضيًا روسيًا
في أوملبياد ريو دي جانيرو.
وقامت اللجنة األوملبية الدولية بهذا
اإلعالن في بيان بسيط يؤكد ما كان
ق ــد أع ـل ـن ــه رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة األومل ـب ـي ــة
الروسية ألكسندر جوكوف.
وقـ ـب ــل ذلـ ـ ـ ــك ،رفـ ـ ــض رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة
األومل ـب ـي ــة ال ــدول ـي ــة األمل ــان ــي تــومــاس
ب ـ ـ ــاخ ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي إنـ ـه ــاء
اإلثـ ـ ــارة وال ـف ـضــول ل ــدى ال ـب ـعــض من
صحافيني ومشاركني آخرين ،وتوتير
ال ــري ــاضـ ـي ــن ال ـ ـ ـ ــروس الـ ــذيـ ــن ك ــان ــوا

يـنـتـظــرون مـعــرفــة مـصـيــرهــم رسميًا
رغ ــم طـمــأنــات املـســؤولــن فــي اللجنة
األوملبية الروسية.
وكانت اللجنة األوملبية الروسية قد
أع ــدت الئـحــة أولـيــة مــن  389رياضيًا
ورياضية ،استبعد منهم في النهاية
 118ري ــاض ـي ــا ،ب ـعــد أن ك ـشــف تـقــريــر
مـ ــاكـ ــاريـ ــن اعـ ـتـ ـم ــاد نـ ـظ ــام تـنـشـيــط
ممنهج في الرياضة الروسية ترعاه
ال ـ ــدول ـ ــة ،وسـ ـم ــى تـ ـح ــديـ ـدًا "سـ ـح ــرة"
أجهزة املخابرات.
إلى ذلك ،انتقد مسؤولون أملان بشدة
ق ــرار الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة الــدول ـيــة ،رغــم
ات ـهــام الـسـلـطــات الــروس ـيــة الــرسـمـيــة
بتنظيم خطط تنشيط ممنهج.

ووص ـ ـ ــف امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون ق ـ ـ ــرار ال ـل ـج ـنــة
الــدولـيــة بــأنــه "إش ــارة ضعيفة" ،فيما
طالب آخرون باستقالة باخ.
وقالت اينيس غيبل ،العداءة السابقة
ال ـتــي ت ــرأس راه ـن ــا جـمـعـيــة ملـســاعــدة
آالف الـعــدائــن املنخرطني سابقًا في
برنامج التنشط الرسمي فــي أملانيا
الـشــرقـيــة" :نــريــد ال ـقــول ل ـبــاخ :انتهت
اللعبة ،يمكنك الرحيل".
وت ــابـ ـع ــت" :ال ـط ــري ـق ــة ال ـج ـب ــان ــة ال ـتــي
تـ ـتـ ـع ــام ــل فـ ـيـ ـه ــا الـ ـلـ ـجـ ـن ــة األوملـ ـبـ ـي ــة
الدولية مع املوضوع الروسي مثيرة
ل ـل ـس ـخ ــري ــة .األكـ ـ ــاذيـ ـ ــب وال ـص ـف ـق ــات
أصبحت مــن قــواعــد املـيـثــاق األوملـبــي
في غض الطرف عن الحس السليم".

كــذلــك انتقد الرس مورتسيفر عضو
الـلـجـنــة األملــان ـيــة ملـكــافـحــة املنشطات
قـ ــرار الـلـجـنــة ال ــدول ـي ــة" ،ف ـه ــو مــؤشــر
سلبي على نظافة الــريــاضــة واللعب
النظيف".
من جهته ،رأى رئيس االتحاد األملاني
أللـعــاب الـقــوى كليمنس بــروكــوب أن
"صــدق ـيــة" الـلـجـنــة الــدول ـيــة "تعرضت
لضرر كبير".
وقـ ــال ب ــروك ــوب" :كـ ــان يـتـعــن ص ــدور
ق ـ ـ ـ ــرار ض ـ ــد املـ ـنـ ـظ ــوم ــة ول ـ ـيـ ــس ضــد
األفراد".
أمـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ــريـ ـ ـت ـ ــس س ـ ـ ــورغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ،خ ـب ـي ــر
املنشطات ،فقال" :هــذا انتصار لباخ،
وليس لألناس الصادقني".

أخبار أولمبية

ّ
بابا الفاتيكان يهنئ الرياضيين
ّبانطالق األولمبياد
وجه بابا الفاتيكان فرانسيس األول ،تهنئة إلى
الرياضيني بانطالق أوملبياد ريو دي جانيرو،
ّ
ً
وحثهم على أن يكونوا "رسال للسالم" ،وأن
يتمتعوا "بروح رياضية حقيقية".

وكتب البابا فرانسيس على حسابه في موقع
"تويتر"" :تهانينا للرياضيني في ريو .2016
ً
ّ
لألخوة وللروح الرياضية
فلتكونوا دائمًا رسال
الحقيقية".
ودافع بابا الفاتيكان في مرات عدة عن القيمة
االجتماعية للرياضة ،وتكررت رسائله في هذا
الشأن في األيام األخيرة قبيل انطالق دورة األلعاب
األوملبية.

الصين ترصد
 30ميدالية ذهبية

حددت البعثة الصينية املشاركة في أوملبياد ريو
هدفها بحصد  30ميدالية ذهبية في البرازيل،
ما يعد أقل بمقدار ثمانية مقارنة بأوملبياد لندن
 ،2012بحسب وسائل إعالم محلية.
وترى وسائل اإلعالم الصينية أن التطلع إلى حصد
ً
 30ميدالية ذهبية يمثل هدفًا معتدال أمام البعثة.
وينبغي أن تكون ألعاب مثل تنس الطاولة والقفز
وتنس الريشة والرماية املصادر الرئيسية لحصد
امليداليات الذهبية للرياضيني الصينيني.
يذكر أن هذه األلعاب أسهمت في فوز البعثة
الصينية في دورتي بكني  2008بـ 51ميدالية ولندن
 2012بـ.38
وتشارك الصني في "ريو  "2016بثاني أكبر
بعثة رياضية في تاريخها (بعد دورة بكني التي
استضافتها على أراضيها) ،بإجمالي 416
رياضيًا ،بينهم  27من أبطال أوملبياد لندن.
وتتوقع دراسة ملؤسسة "غولدمان ساكس" املالية
أن تحصد الواليات املتحدة نصيب األسد في ريو
دي جانيرو برصيد  45ميدالية (أقل بواحدة عن
أوملبياد لندن) ،تليها الصني بـ.36

غياب الفحوصات
ّعن الرياضيين البرازيليين؟

الكرة اللبنانية

ُ
العهد يسقط الصفاء في أولى مباريات النخبة
ب ــدأ فــريــق الـعـهــد مسلسل دفــاعــه عــن لـقــب كــأس
النخبة في كــرة القدم من جهة ،ومسلسل حصد
األلقاب لهذا املوسم كما يتمنى ّ
القيمون عليه من
جهة أخرى ،بفوز كبير على الصفاء بنتيجة 1 - 3
ضمن املجموعة األولى على ملعب بحمدون.
وبدا العهد بصورة جيدة متفوقًا على الصفاء ،رغم
تقدم األخير بهدف علي كركي في الدقيقة الثامنة
بكرة من عمر الكردي .وأشرك العهد العبيه الجدد،
نــور منصور والنيجيري موسى كبيرو ومحمد
حيدر ،فلعب األول املباراة كاملة ،فيما لعب كبيرو
فــي الـشــوط األول قبل أن يدخل مكانه السنغالي
المــن فــانــي ال ــذي سـ ّـجــل هــدف الـتـقــدم للعهد بعد
أن عادلوا النتيجة في الدقيقة ً 28بأقدام صفاوية،
حني ّ
سجل علي السعدي خطأ في مرمى فريقه.
يكتف بهدف التقدم  1 - 2في الدقيقة
أما فاني ،فلم
ِ
 68إثــر ركنية مــن حسني زي ــن ،بــل سـ ّـجــل الهدف
الثالث في الدقيقة .82
وش ـ ــارك مـحـمــد ح ـي ــدر لـثـلــث س ــاع ــة ف ــي ال ـشــوط
ً
الـثــانــي ،حيث دخــل بــدال مــن يوسف املويهبي في
الدقيقة .71
ّ
وشوه إشكال بني العب العهد أحمد زريق وحارس
ال ـص ـفــاء إب ــراه ـي ــم امل ــوس ــى ال ـل ـقــاء ح ــن تـشــاجــرا
فـطــردهـمــا الـحـكــم حـســن أب ــو يـحـيــى فــي الدقيقة
 .42وقــد يعني هــذا الـطــرد انتهاء مسابقة النخبة
لالعبني ،حيث إن العقوبة ستكون أكثر من مباراة.

21

وجهت الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات "وادا"،
انتقادًا لغياب الفحوصات على الرياضيني
البرازيليني في األشهر التي سبقت األلعاب األوملبية
الصيفية التي تنطلق الجمعة في ريو.
وقال نائب رئيس الوكالة روب كويهلر في حديث
لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية" :أرسلنا بريدًا
لوزير الرياضة البرازيلي واملدير العام للوكالة
البرازيلية ملكافحة املنشطات لنعرب عن قلقنا
وطلب توضيحات ملعرفة سبب وقف الفحوصات".
وبرر البرازيليون غياب الفحوصات بإيقاف
مختبر ريو من قبل الوكالة الدولية التي اتخذت
قرارها في  22حزيران املاضي بسبب مشاكل في
املطابقة ،مانعة إياه من إجراء أي فحص لعينات
البول أو الدم.

رقم قياسي
في القوس والنشاب

العب العهد المين فاني يحتفل بأحد هدفيه في مرمى الصفاء (عدنان الحاج علي)

ويـلـتـقــي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت ض ـمــن امل ـج ـمــوعــة الـثــانـيــة
الـنـجـمــة بـطــل ك ــأس لـبـنــان وش ـبــاب الـســاحــل على
ملعب بحمدون عند الساعة .17.00
الـســاحــل ال ــذي يـبــدو أن مشاكله فــي طريقها إلى
الـحــل بـعــد الـلـقــاء ال ــذي حـصــل بــن رئـيــس الـنــادي
سمير دبــوق وأمــن السر جالل عالمة برعاية من
رئيس االتحاد هاشم حيدر ،حيث جــرت تصفية
للقلوب واالتفاق على املرحلة املقبلة .وكانت أولى

ب ــوادر االجـتـمــاع الـتـعــاقــد مــع امل ــدرب سمير سعد
لقيادة الفريق فنيًا.
أما في النجمة ،فتستمر عملية البحث عن العبني
لتدعيم الفريق من جهة ،واالستغناء عن آخرين من
جهة أخرى ،إذ يبدو أن العبهم الفلسطيني محمد
قاسم لن يكون مع النجمة في املوسم الجديد ،حيث
سينتقل إل ــى الــراسـيـنــغ بـعــد أن ات ـفــق مــع ال ـنــادي
«األبيض».

تمكن الكوري الجنوبي ووجني كيم من تحقيق
رقم قياسي عاملي في مسابقة القوس والنشاب
في منافسات تحديد املراكز على الئحة الرماة
املشاركني في األوملبياد.
وبات كيم املصنف أول عامليًا والحاصل على 4
ميداليات ذهبية في الفردي والفرق في بطولة العالم
رام يصل عتبة 700
عامي  2011و ،2015أول ٍ
نقطة.
ّ
وحطم كيم بفارق نقطة واحدة الرقم القياسي
املسجل باسم مواطنه دونغ هيون إيم في أوملبياد
لندن .2012
وتقدم كيم ( 24عامًا) على األميركي برادي
أليسون صاحب  690نقطة وفضية لندن ،واحتل
املركز األول في الالئحة ،وجاء اإليطالي دافيد
باسكوالوتشي ( 685نقطة) ثالثًا.
وفي الفرق ،تقدمت كوريا ( 2057نقطة) على
الواليات املتحدة ( ،)2024وصيفة بطلة لندن،
وإيطاليا ( )2007حاملة اللقب.

